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Editorial

Paulo Torres

CARTA ABERTA 

Meus Caros Colegas,

A direção da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) vai levar à próxima Assembleia Geral que se realizará em 
Vilamoura, durante o 56º Congresso Nacional, uma proposta de revisão aos atuais estatutos.

Há muito tempo que os estatutos da SPO estão desatualizados por não cumprirem a evolução da oftalmologia portu-
guesa e pela não conformidade, em alguns casos, com as leis gerais do País.

Esta revisão, embora proposta por esta direção, é uma vontade, não de agora, mas já expressa em 2007 pela direção de 
então. As sucessivas direções continuaram a dirigir esforços nesse sentido e, em 2012, as duas listas concorrentes ao atual 
biénio tinham, no seu programa eleitoral como uma das medidas prioritárias, a revisão dos estatutos.

Como facilmente se depreende há uma vontade de mudança, acreditando eu ser comum à maioria dos colegas e asso-
ciados da SPO.

Não podia deixar de cumprir aquilo que foi prometido: a revisão aos atuais estatutos. 
Para isso criei um grupo de trabalho formado por ex-presidentes da SPO que a aceitaram integrar e que, melhor que 

ninguém, são os conhecedores profundos dos assuntos e problemas organizativos existentes à volta da direção e da socie-
dade. Além disso, enviei um mail para todos os associados da SPO a pedir sugestões para a nova proposta de revisão. 
Recebi muitas! Desde já quero agradecer a todos aqueles que, desta forma, contribuem para esta proposta de revisão.

A participação ativa, quer do grupo de trabalho dos ex-presidentes, quer dos colegas em nome individual, é fundamen-
tal para que a nossa sociedade seja moderna, justa, activa e empenhada. Somos todos nós que, de forma desinteressada, 
num quadro de direitos e deveres bem definidos, cumprimos, assim, a missão estatutária a que estamos associados.

Saliento a importância de alguns pontos. Acredito na necessidade de manter a representação, de uma forma rotativa, 
das três principais zonas oftalmológicas do País: norte, centro e sul. Penso que a SPO é uma sociedade que vive à volta do 
seu presidente. É, por isso, minha opinião que o presidente seja eleito apenas para um mandato único, não podendo con-
correr a mandatos sucessivos. Mas é também minha opinião que outros membros das direções possam concorrer a outros 
mandatos. Isto permite que alguém que já ganhou experiência dentro da organização da sociedade e que, por conseguinte, 
conhece os dossiers atuais e os seus projetos futuros, possa dar continuidade às ações em curso. Como os colegas sabem, 
muitas vezes a SPO candidata-se a eventos científicos internacionais que, por vezes, só se realizarão a dois, três, quatro 
anos de distância. É por isso, e volto a repetir, que esta continuidade é benéfica para todos. Isto já acontece em variadíssi-
mas sociedades científicas nacionais e internacionais.

É também minha opinião que todos os colegas interessados na realização de trabalhos científicos, de índole individual 
ou coletiva, e na criação de grupos de estudos, e sempre de acordo com os objectivos e interesses da nossa sociedade, o 
possam fazer, respondendo sempre ao coordenador de cada secção especializada e à direção.
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A parte legal da revisão estatutária cabe aos juristas e não a nós. Tudo o resto só depende de nós próprios com análise 
e discussão em local próprio. Vamos escolher o novo estatuto que cumpra melhor os nossos destinos, que seja mais abran-
gente e que esteja de acordo com as necessidades do presente e do futuro.

Caros colegas, não há que ter reservas à alteração dos estatutos. Pois nunca se esqueçam que a Assembleia Geral é 
soberana e é ela quem decide os rumos da nossa sociedade.

Conto convosco para participarem na votação da proposta de revisão aos atuais estatutos da SPO no dia 6 de Dezembro 
de 2013.

 Paulo Torres
 Presidente da SPO
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Caros colegas

 

Aproxima-se mais um congresso da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, que deve ser e é, um encontro de colegas e 
amigos.

Vamos ter a partilha de experiências entre os colegas mais séniores e os mais novos, e vai ser dada visibilidade inovadora 
ao entusiasmo competente dos jovens.

Neste fim de ano e dados os momentos excepcionais, para mau, que vivemos, várias matérias merecem a nossa profunda 
reflexão:
  - A necessidade de manter sempre uma dignidade na carreira médica e na valorização científica que todos queremos   
   e devemos defender, e que não pode nem deve ser mudada por qualquer decreto ou lei.
  -  Mantermo-nos focados naquela que é a nossa mais nobre tarefa: tratar bem e da forma científicamente mais  
   adequada os doentes.

Nenhuma destas prioridades deve ser objecto de transação ou troca, ou passível de ser negociada.
A Sociedade Portuguesa de Oftalmologia será seguramente com todos os Oftalmologistas,um dos pilares de defesa desses 

princípios.

 

Encontramo-nos em Vilamoura.

 

 

 

 Com amizade,
 Nuno Campos

Oftalmologia - Vol. 37
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Biometria ultrassónica vs biometria de coerência 
óptica com o Lenstar LS 900®

Raquel Almeida1,7, José Guilherme Monteiro2,7, Gil Calvão Santos3,7, Patrícia Neves4,7, Raquel Leitão4,7, 
M. Conceição Manso5, José Salgado Borges6,7

1Interna Complementar de Oftalmologia; 2Consultor do Serviço de Oftalmologia; 
3Assistente Hospitalar de Oftalmologia; 4Técnica de Ortóptica; 

5Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Fernando Pessoa, Porto; 6Director  de Serviço;
 7Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga. 

 

RESUMO

Introdução: O objectivo deste estudo foi determinar se existe concordância entre um novo bió-
metro de coerência óptica e a biometria ultrassónica na realização da biometria e cálculo da po-
tência da lente intraocular (LIO) para cirurgia de catarata. 
Métodos: Estudaram-se 201 olhos de 109 doentes programados para cirurgia de catarata. Rea-
lizou-se biometria ultrassónica (US) de contacto com o OcuScan RxP® e biometria de coerência 
óptica (OPT) com o Lenstar LS 900®. Compararam-se (teste t para medidas repetidas e análise de 
Bland-Altman) os valores de comprimento axial (CA), profundidade da câmara anterior (PCA) e 
potência da LIO, calculada pela fórmula SRK/T, medidos pelos dois aparelhos. 
Resultados: Os valores do CA foram de 23,18 ± 0,59 mm com a OPT e de 23,00 ± 0,57 mm com 
a US (p <0,001). Para a PCA os valores foram de 3,21 ± 0,39 mm e de 3,13 ± 0,34 mm (p <0,001) 
com a OPT e US, respectivamente. A potência da LIO foi de 22,30 ± 1,49 D com a OPT e de 
22,73 ± 1,34 D com a US (p <0,001). 
Conclusão: Nos últimos anos houve um aumento da exigência no que concerne à precisão do 
cálculo da potência da LIO, quer para a cirurgia de catarata, quer para a implanto-refractiva. Os 
resultados obtidos com a biometria OPT e a US estão correlacionados. Terá todo o interesse veri-
ficar, após a cirurgia, com qual dos dois métodos se obtém o menor erro refractivo.

Palavras-chave
Biometria; Catarata; Lente intraocular; Lenstar LS 900®.

ABSTRACT

Introduction: The aim of this study was to verify the agreement between the new optical cohe-
rence biometer Lenstar LS 900® and ultrasound biometry, when used for biometry and intraocu-
lar lens (LIO) power calculation for cataract surgery. 
Methods: 201 eyes of 109 patients scheduled for cataract surgery were evaluated. Applanation 
ultrasound biometry (US) was performed with the OcuScan RxP® and optical coherence biome-
try (OPT) with the Lenstar LS 900®. The axial length (CA), anterior chamber depth (PCA) and 
LIO power, calculated by SRK/T formula, obtained by the two devices were compared (paired 
sample t test and Bland-Altman analysis). 
Results: The values of CA were 23.18 ± 0.59 mm with the OPT and 23.00 ± 0.57 mm with 
the US (p < 0.001). For PCA the values were 3.21 ± 0.39 mm and 3.13 ± 0.34 mm (p < 0.001), 

Artigo de Revisão
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respectively with the OPT and the US. The LIO power was 22.30 ± 1.49 D with the OPT and 22.73 ± 1.34 D with the US (p 
< 0.001). 
Conclusion: In recent years there has been an increased requirement for accuracy in LIO power calculation, either for cata-
ract and implanto-refractive surgeries. The results obtained with the OPT and the US biometers are correlated. It will be of 
interest to verify, after surgery, which of the methods gives the smaller error.

Key-words
Biometry, cataract, intraocular lens, Lenstar LS 900®.

INTRODUçãO

Nas últimas décadas a cirurgia de catarata evoluiu 
graças ao progresso da tecnologia, materiais utilizados e 
aperfeiçoamento da técnica cirúrgica. Actualmente, este 
procedimento curativo também tem um intuito refractivo, 
cujo sucesso depende do rigor da biometria. A biometria 
ultrassónica, ainda hoje considerada por muitos como gol-
dstandard, é comparada com novos instrumentos, que uti-
lizam diferentes princípios de funcionamento e cujo rigor 
e concordância podem e devem ser avaliados.1,8

O recente método de reflectometria de baixa coerên-
cia óptica do Lenstar LS 900® (Haag-Streit Ag, Köniz/ 
Switzerland) usa um díodo superluminescente com com-
primento de onda de 820 nm4. Neste aparelho, as refrac-
ções das diferentes estruturas oculares como córnea, cris-
talino e retina, são interferometricamente combinadas 
com valores de referência. O sinal de interferência da 
interface reflectora é gerado quando o feixe de medição 
é fixado e quando é perpendicular à interface. A calibra-
ção do Lenstar é baseada em física óptica, com determi-
nados padrões ópticos bem determinados, cuja tecnologia, 
índices de refracção e algoritmos de software utilizados, 
são informações confidenciais da Haag-Streit11. Com ape-
nas um exame, que dura cerca de 20 segundos, obtêm-se 
parâmetros como a espessura central da córnea (ECC), a 
profundidade da câmara anterior (PCA), a espessura do 
cristalino (EC), o comprimento axial (CA) e a queratome-
tria – poder dióptrico da córnea no meridiano mais plano 
(K1), no meridiano mais curvo (K2) e posição do meri-
diano mais curvo (AXIS). Assim, este método acrescenta 
muitos dados aos obtidos pela biometria convencional, 
os quais podem ser imediatamente usados para calcular a 
potência da lente intraocular (LIO) usando fórmulas com 
múltiplas variáveis2,7. O objectivo deste trabalho foi com-
parar os valores de PCA, CA e potência da LIO, medidos 
por um novo método de coerência óptica e pelo tradicional 
ultrassom em modo A. 

MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo envolveu 201 olhos de 109 doentes progra-
mados para cirurgia de catarata, que realizaram biometria 
entre Junho e Agosto de 2012, no Serviço de Oftalmolo-
gia do Hospital de S. Sebastião, do Centro Hospitalar de 
Entre o Douro e Vouga. Os doentes foram distribuídos de 
forma aleatória pelas técnicas de ortóptica, que os avalia-
ram seguindo as recomendações dos fabricantes dos dois 
aparelhos. A biometria de coerência óptica foi realizada em 
primeiro lugar, usando o Lenstar LS 900® (Haag-Streit Ag, 
Köniz/ Switzerland). Para a determinação por este aparelho 
foi pedido ao doente que fixasse directamente o feixe de 
medição para assegurar que todas as leituras fossem feitas 
no eixo visual. As perdas de fixação ou pestanejo foram 
automaticamente detectadas, assegurando-se assim que 
apenas as boas medições fossem utilizadas. Na biometria 
ultrassónica foi usado o OcuScan RxP® (Alcon, Fort Worth, 
EUA) e os valores de queratometria foram medidos em 
separado pelo queratómetro Tonoref II® (Nidek, Gomagori, 
Japão). O protocolo de biometria com ultrassom incluiu a 
instilação de uma gota de anestésico tópico (oxibuprocaina 
a 0.4%) cerca de dois minutos antes do exame. 

Não foram incluídos no estudo os doentes em que a bio-
metria indicava potência da LIO inferior a 18 ou superior 
a 25 dioptrias (D). Foram também excluídos os doentes 
incapazes de manter fixação constante, fosse por patologia 
corneana ou retiniana, catarata densa, trémulo ou incapa-
cidade de posicionamento adequado. O valor de potência 
da LIO foi calculado pela fórmula SRK/T com constante 
A de 119,20 ou 119,10 para a OPT e US, respectivamente. 
Usaram-se os valores correspondentes ao erro refractivo 
mais próximo da emetropia ou o primeiro valor negativo.

Os dados demográficos e os valores de potência da LIO, 
do CA e da PCA foram introduzidos numa folha de cálculo 
Excel® e a análise estatística foi feita com SPSS (vs.20.0). 
Calcularam-se as médias e respectivos desvios-padrão, 
medianas e respectivos percentis 25 e 75. A comparação de 
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médias para as variáveis medidas sob dois métodos diferen-
tes foi realizada pelo teste t para medidas repetidas (paired 
sample t test), considerando-se significativos valores de p 
inferiores a 0,05. A correlação foi calculada pelo coefi-
ciente de Spearman. A concordância entre os valores obti-
dos pelos dois aparelhos foi observada através do método 
de Bland-Altman e calculada através da correlação intra-
classe (intraclass correlation, ICC).

RESULTADOS

Estudaram-se 201 olhos de 109 doentes, 37 do sexo 
masculino e 72 do sexo feminino. A média das idades foi de 
73,11 ± 7,80 anos. Os valores do CA foram de 23,18 ± 0,59 
mm com a OPT e de 23,00 ± 0,57 mm com a US (p <0,001). 
Para a PCA os valores foram de 3,21 ± 0,39 mm e de 3,13 
± 0,34 mm (p <0,001) com a OTP e US, respectivamente. 
A potência da LIO foi de 22,30 ± 1,49 D com a OPT e de 
22,73 ± 1,34 D com a US (p <0,001) (quadro 1). 

Os valores determinados por ambos os aparelhos estão 
significativamente e positivamente correlacionados (p 
<0,001) no que diz respeito ao CA e PCA, assim como em 
relação à potência da LIO, com valores de r de Spearman 
de, respectivamente, 0.947, 0.919, e 0.863 (quadro 2). 

A análise de Bland-Altman foi usada para avaliar a con-
cordância entre a biometria US e a reflectometria de baixa 
coerência óptica (gráficos 2 a 7). A correlação intraclasse 
mediu essa concordância (quadro 2).

Biometria ultrassónica vs biometria de coerência óptica com o Lenstar LS 900®

DISCUSSãO
  
O interesse do estudo comparativo dos dois aparelhos 

é justificado pela diferença das características de utilização 
e de funcionamento nos dois casos. Na biometria ultrassó-
nica há contacto entre a sonda e um ponto corneano que 
se pretende que corresponda ao eixo óptico, que pode ser 
difícil de determinar se os componentes oculares não forem 
paralelos, enquanto na biometria de coerência óptica não há 
contacto, mas é necessário que o doente fixe a mira10. Por 
esta razão, o segundo método é mais susceptível de ser alte-
rado por problemas do doente, seja a existência de trémulo 

Tabela 1 | Estatísticas para potência da lente intraocular, profundidade da câmara anterior e comprimento axial medidos com 
biometria ultrassónica e de coerência óptica. 

Variáveis n Média (± DP) Mediana (P25 - P75) Min - Max p*

LIO US 201 22,73 (± 1,34) 23 (22 - 23,8) 19,5 - 25
<0,001

LIO OPT 201 22,30 (± 1,49) 22,5 (21,5 - 23,5) 18,5 - 27,5

PCA US 201 3,13 (± 0,34) 3,1 (2,9 - 3,3) 2,5 - 4,4
<0,001

PCA OPT 201 3,21 (± 0,39) 3,2 (2,9 - 3,4) 2,5 - 5,8

CA US 201 23,00 (± 0,57) 23 (22,6 - 23,5) 21,5 - 24,2
<0,001

CA OPT 201 23,18 (± 0,59) 23,2 (22,7 - 23,7) 21,5 - 24,3
* teste t para medidas repetidas (paired sample t test)
CA, comprimento axial; LIO, lente intraocular; OPT, biometria de coerência óptica; PCA, profundidade da câmara anterior; US, biometria ultrassónica. 

Tabela 2 | Coeficientes de correlação de Spearman e correlação intraclasse.

Correlação r Spearman p Intra-Class Correlation IC 95% ICC p

LIO US vs LIO OPT 0,863 <0,001 0,894 0,786 - 0,939 <0,001
PCA US vs PCA OPT 0,919 <0,001 0,921 0,869 - 0,949 <0,001

CA US vs CA OPT 0,947 <0,001 0,943 0,696 - 0,978 <0,001
CA, comprimento axial; LIO, lente intraocular; OPT, biometria de coerência óptica; PCA, profundidade da câmara anterior; US, biometria ultrassónica. 

Graf. 1 | Distribuição de observações de potência da lente intrao-
cular, profundidade da câmara anterior e comprimento 
axial medidos com biometria ultrassónica e de coerência 
óptica.
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Grafs. 2 e 3 | Correlação linear (à esquerda) e análise de Bland-Altman (à direita) da potência da lente intraocular medida por biometria 
ultrassónica e de coerência óptica. 

Grafs. 4 e 5 | Correlação linear (à esquerda) e análise de Bland-Altman (à direita) da profundidade da câmara anterior medida por bio-
metria ultrassónica e de coerência óptica. 

Grafs. 6 e 7 | Correlação linear (à esquerda) e análise de Bland-Altman (à direita) do comprimento axial medido por biometria ultrassó-
nica e de coerência óptica. 
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ou impossibilidade de manter a imobilidade, seja por alte-
rações oculares que perturbem a fixação, como no caso de 
patologia corneana, glaucoma ou degenerescência macular.

Por outro lado, há também diferença entre o que é 
medido por cada aparelho – enquanto o US mede o com-
primento axial do vértice da córnea à membrana limitante 
interna da retina ao longo do eixo óptico, o OPT mede a 
distância até ao epitélio pigmentar da retina ao longo do 
eixo visual. Mas é preciso não esquecer que o método US, 
obrigando ao contacto da sonda com a córnea, é susceptível 
de alterar o comprimento axial por indentação da córnea, o 
que não sucede com o OPT.

A biometria US é vantajosa nos casos de opacificação 
dos meios ópticos. Entretanto, a indentação corneana pode 
levar a comprimentos axiais falsamente curtos, o contacto 
do transdutor com o olho do doente comporta um risco não 
desprezível de infecção e a introdução manual dos valo-
res de queratometria pode introduzir um erro. O método 
óptico é mais agradável para o doente, como demonstrado 
no estudo de Connors et al. em que a maioria dos doentes 
preferiu um exame de não-contacto3. Além disso, com este 
método obtém-se mais informação, com a vantagem adicio-
nal de ser num tempo único com um único aparelho.

Neste estudo observou-se que tanto os valores do CA 
como os da PCA foram mais elevados com a OPT, com 
uma diferença estatisticamente significativa (p <0,001), o 
que está de acordo com o que foi anteriormente referido 
em relação ao modo de medição de cada um dos aparelhos 
e à possibilidade de algum grau de indentação corneana 
pelo método de contacto. Esta diferença estatisticamente 
significativa não parece ter relevância clinica já que tam-
bém se verificou existir excelente reprodutibilidade entre 
os dois aparelhos2. Os coeficientes de correlação intraclasse 
de 0.894, 0.921 e 0.943 respectivamente para a potência 
da LIO, PCA e CA, revelam uma forte correlação entre os 
valores medidos pelos dois métodos. A análise de Bland-
-Altman, que é um melhor examinador de modelos de dis-
cordância entre medições do que o valor obtido pelo índice 
de correlação intraclasse, está de acordo. Estes resultados 
estão de acordo com outros estudos de comparação da bio-
metria US com a OPT5,9,12,13.

 Na prática clinica, tem-se assistido nos últimos 
anos a um aumento da exigência no que concerne à preci-
são e rigor do cálculo da potência da LIO, quer para a cirur-
gia de catarata, quer para a implanto-refractiva. Quando 
existem diferentes formas de medir a mesma variável, tem 
interesse saber em que medida os vários métodos são con-
cordantes e até que ponto podem ser usados de forma indis-
tinta6. Quando comparado com a biometria ultrassónica, a 
biometria de baixa coerência óptica com o Lenstar LS 900® 

demonstrou alta reprodutibilidade relativamente ao CA, 
PCA e cálculo da potência da LIO. Terá todo o interesse 
verificar, após a cirurgia, com qual dos dois métodos se 
obtém o menor erro refractivo.
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RESUMO

Objectivo: Avaliar os resultados visuais e queratométricos do tratamento com  cross-linking de 
colagénio corneano (CXL) no queratocone progressivo realizado no Centro Hospitalar de Entre 
Douro e Vouga durante o período de 1 ano. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo no qual foram incluídos 15 olhos (15 doentes) com 
queratocone progressivo. Todos os pacientes foram submetidos ao tratamento com CXL com 
riboflavina e luz ultravioleta-A segundo o protocolo de Dresden. 8 olhos completaram 12 meses 
de seguimento e, 7 olhos completaram 6 meses. Avaliámos a acuidade visual com e sem corre-
ção, cilindro refrativo e equivalente esférico, topografia corneana e paquimetria com Pentacam®, 
assim como os parâmetros obtidos com o Ocular Response Analyzer®. 
Resultados: Verificou-se uma melhoria da melhor acuidade visual corrigida média de 0.56 +/-
0.18 para 0.60 +/- 0.18 aos 3 meses, atingindo aos 6 meses 0.69, diferença estatisticamente signi-
ficativa (p=0.007) e aos 12 meses 0.72 (p=0.003). Os valores do cilindro refrativo e equivalente 
esférico diminuíram após o procedimento mas sem significado estatístico. Em todos os olhos 
tratados verificou-se estabilização da progressão. A média da queratometria máxima diminui 
significativamente de 51.11D pré-operatório para 49.63D (p=0.002) aos 6 meses e para 50.0 D 
aos 12 meses (p=0.01). 
Conclusões: O CXL de colagénio é um tratamento promissor para o queratocone evolutivo pois 
permite atrasar a progressão da doença e, em alguns casos, melhorar os parâmetros visuais, refra-
tivos e topográficos. Os nossos resultados mostram uma melhoria funcional e morfológica, com 
a estabilização da progressão da doença, sendo necessário, no entanto, resultados a longo prazo. 

Palavras-chave
Cross-linking de colagénio, córnea, queratocone progressivo, riboflavina, ultravioleta-A.

ABSTRACT

Purpose: To evaluate 1-year outcome of corneal collagen cross-linking (CXL) in eyes with 
progressive keratoconus (QC) at Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga. 
Material and Methods: A retrospective study in which a total of 15 eyes of 15 patients with 
progressive keratoconus were included. 8 eyes completed 1 year of follow-up and 7 eyes had a 

Oftalmologia - Vol. 37: pp.167-174

Artigo Original



168 |  Revista da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia

INTRODUçãO TEÓRICA

O queratocone (QC) é uma ectasia não inflamatória da 
córnea, que se manifesta devido a uma instabilidade biome-
cânica. Em geral, é bilateral mas assimétrica, inicia-se na 
puberdade e progride de forma inconstante. Tem uma inci-
dência de 1:2000 na população geral, mas este número tende 
a aumentar à medida que vão surgindo técnicas de diagnós-
tico mais precisas.

A sua causa permanece desconhecida, mas os estudos 
têm apontado para diversos fatores potencialmente associa-
dos a esta patologia. Há evidências da existência de anoma-
lias enzimáticas a nível do epitélio corneano, tais como o 
aumento dos níveis de enzimas lisossómicas e a diminuição 
dos níveis de inibidores da proteólise1. Também têm sido 
descritas alterações a nível estromal, como a diminuição da 
função de inibidores enzimáticos2. Anormalidades no cola-
génio da córnea e nas suas ligações cruzadas podem ser a 
principal causa desta doença. Fatores hormonais, mecâni-
cos (“eye rubing”)3 e genéticos têm também sido apontados 
como possíveis fatores causais.

Com a progressão da doença, acentua-se a irregularidade 
corneana, tornando mais difícil a reabilitação visual médica 
destes doentes. O uso de óculos deixa de permitir qualidade 
visual e à medida que há progressão da doença verifica-se 
a necessidade de escalonamento terapêutico para lentes de 
contacto semirrígidas. No entanto, em cerca de 20% dos 
casos, a detioração visual pode ser tal que implique a reali-
zação de transplante corneano4.

Nos últimos anos, o avanço das técnicas cirúrgicas de 
queratoplastia lamelar e o aparecimento dos implantes de 
segmentos de anel têm fornecido mais opções para lidar 
com o QC, mas todas estas soluções tendem a regularizar a 
superfície corneana sem no entanto impedirem a progressão 
da doença.

Na córnea normal, existem pontes moleculares de liga-
ção covalente ou ligações cruzadas entre as hélices de cola-
génio e as microfibrilas. Com o envelhecimento normal, 
estas pontes de ligação aumentam, com a consequente alte-
ração na biomecânica da córnea. Isto justifica de certo modo 
a diminuição da progressão de QC com a idade5.

O cross-linking de colagénio corneano (CXL) surge, 
assim, como uma técnica promissora para atrasar e impe-
dir a progressão da doença, por aumentar ativamente as 
ligações cruzadas de colagénio. A riboflavina (vitamina 
B2), utilizada como fotosensibilizador, tem um pico de 
absorção para UVA no comprimento de onda de 370 nm. 
Quando a córnea saturada de riboflavina é exposta radia-
ção UVA, ocorre fluorescência da molécula de riboflavina, 
gerando-se singletos de oxigénio e radicais superóxido. 
Estas espécies reativas de oxigénio promovem ligações 
covalentes do colagénio no estroma corneano, o que poten-
cialmente torna a córnea mais rígida e estável do ponto de 
visto biomecânico.

As indicações para este tratamento têm sido alargadas 
ao tratamento de úlceras corneanas, melting, queratopa-
tia bolhosa e ectasia iatrogénicas após tratamento com 
laser10.

6-month follow-up. All patients were submitted to corneal CXL with riboflavin and ultraviolet 
light A according to the protocol of Dresden. We accessed uncorrected and corrected distance 
visual acuity, spherical equivalent, manifest cylinder, corneal topography, pachymetry with Pen-
tacam® as well as the parameters obtained with the Ocular Response Analyzer®. 
Results: The mean of best corrected distance visual acuity improved from 0.56 +/- 0.18 to 0.60 
+/- 0.18 at 3 months, reaching 0.69 at 6 month, which is a statistically significant difference 
(p=0.007) and 0.72 at 12 months (p=0.003). Spherical equivalent and manifest cylinder had 
improved comparing to the baseline but were not statistically significant. Progression of QC 
stopped in all patients. The maximum keratometry value (mean) decreased with statistical signi-
ficance, from the baseline 51.15 D to 49.63D at 6 months  (p=0.002) and to 50.0D at 12 months  
(p=0.01). 
Conclusion: The corneal collagen CXL is a promising treatment for progressive QC as it is able 
to delay the progression of the disease and, in some cases even enhance the refractive and topo-
graphic and visual parameters. Our results showed stabilization and even an improvement of QC 
after collagen CXL, being, however, necessary to have results in a longer term.  
   
Key-words
Collagen cross-linking, cornea, progressive keratoconus, riboflavin, ultraviolet-A.
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MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo retrospetivo em que foram ana-
lisados os dados de 15 olhos de 15 doentes da consulta de 
córnea do Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga com 
o diagnóstico de queratocone, que foram submetidos a CXL 
de colagénio corneano desde abril de 2011.

O diagnóstico clinico de QC foi baseado na topografia 
corneana, combinada com sinais clínicos, tais como som-
bras em tesoura na esquiascopia, afinamento do estroma cor-
neano, protrusão corneana cónica, estrias de Vogt, anel de 
Fleischer e rupturas da membrana de Descemet.

Foram incluídos neste estudo doentes com queratocone 
de grau I a III na classificação de Amsler-Krumeich, que 
apresentaram progressão topográfica nos últimos 6 meses 
e espessura mínima de córnea de 400um. Foram excluí-
dos os QC grau IV, doentes com leucomas significativos, 
ceratites herpéticas e doenças autoimunes de colagénio ou 
outras doenças sistémicas com atingimento oftalmológico. 
Dois doentes tinham sido submetidos há mais de 3 anos a 
implante de segmentos de anel – anel de Ferrara – no olho 
tratado.

O aparelho de CXL utilizado foi o OPTO XLink - Cor-
neal Crosslinking System® (Ophthalmic Instruments, The-
barton, Austrália) (figura 1). Nos dois dias que antecederam 
o procedimento, os doentes tomaram ibuprofeno (400 mg 
P.O., 3id) e ómega 3 (1000 mg P.O., id).

No dia do procedimento, todos os doentes tomaram a 
seguinte medicação: ibuprofeno 400 mg P.O. 3id, ómega 
3 (1000 mg P.O.), prednisolona (20 mg P.O.), diazepam 
(1,5mg P.O.).

Todos os doentes foram submetidos ao procedimento 
segundo o protocolo de Dresden. O Procedimento foi reali-
zado em condições estéreis no bloco operatório. Iniciou-se 

pela instilação de 2 a 3 gotas de colírio anestésico tópico 
oxibuprocaína. Realizou-se a remoção de 8-9 mm centrais 
do epitélio corneano com escova rotatória Amoils Epithelial 
Scrubber®.

Na sala operatória, todos os doentes realizaram paqui-
metria ultrassónica da córnea já desepitelizada de forma a 
confirmar a presença de uma espessura mínima de ≥400μm. 
Procedeu-se à instilação de gotas de pilocarpina.

Antes do período de irradiação, procedeu-se à instilação 
de 1 gota de riboflavina a 0,1%, diluída em dextrano T-500 
a 20%, a cada 3 minutos (durante 15 min), confirmando a 
coloração amarela na câmara anterior. Posteriormente, deu-
-se início à irradiação da córnea com luz UVA 370 nm, 
aplicando-se 3 mW/cm2 durante 30 min, sendo, durante esta 
irradiação,  aplicada 1 gota de riboflavina a cada 5 minutos, 
intercalada com uma solução salina balanceada de forma a 
manter a superfície corneana sempre húmida (figura 2).

Fig. 1 | OPTO XLink- Corneal Crosslinking System®.

Avaliação dos resultados do cross-linking de colagénio corneano em doentes com queratocone: a nossa experiência

Fig. 2 | instilação de riboflavina na córnea (em cima) e irradiação 
com UVA (em baixo).
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Após finalizado o procedimento, instilou-se uma gota 
de colírio ofloxacina, sendo aplicada uma lente de contacto 
que só foi removida após total reepitelização.

A todos os doentes foi prescrito, no pós-operatório, 
medicação oral com prednisolona  20mg durante 1 dia, ibu-
profeno 400 mg 3id durante 4 dias e ómega 3 (1000 mg id) 
durante 1 mês. Foi ainda realizada terapêutica tópica com 
ofloxacina 4id durante 7 dias, lágrima artificial 6id durante 
2 meses e, após retirar LC, dexametasona 4id durante 1 
mês, com desmame progressivo no 2.º mês.

A avaliação pré-operatória e o acompanhamento pós-
-operatório incluíram: acuidade visual sem correção (AV 
sc), melhor acuidade visual corrigida (MAVC), refração 
manifesta em equivalente esférico(EE), cilindro refrativo 
(CR), valores de queratometria e paquimetria no ponto 
mais fino com OCULUS Pentacam®, pressão intra-ocular, 
histerese corneana (HC) e factor de resistência corneana 
(FRC) com Ocular Response Analyser® (ORA), biomicros-
copia e fundoscopia. Os doentes foram avaliados ao 1º dia, 
1ª semana ou após total reepitelização, 1º mês, 3 meses, 6 
meses, 9 meses e 12 meses, quando aplicável.

Para a análise estatística foi utilizado o teste t de Stu-
dent, sendo os resultados considerados estatisticamente sig-
nificativos quando o p-value foi inferior a 0,05.

RESULTADOS

Foram incluídos 15 olhos (15 doentes) de doentes com 
queratocone (11 homens e 4 mulheres), de idade média de 
26,2 anos+/- 6,21 (16-36 anos), com diagnóstico de QC. 
Todos foram submetidos a CXL de colagénio corneano no 
Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga. 

Analisámos os resultados aos 3, 6 e 12 meses (quando 
aplicável) dos 15 olhos operados nos anos de 2011 e 2012 
(tabela 1).

Oito doentes completaram pelo menos 12 meses de 
seguimento, 7 doentes apenas completaram 6 meses de 
seguimento.

Em 3 olhos verificou-se uma diminuição da MAVC 
final, relativamente aos valores pré-operatórios, 3 olhos 
mantiveram a MAVC e 9 olhos ganharam pelo menos uma 
linha de visão (figura 3).

A AV sc média melhorou aos 3 meses de 0,36 ± 0,19 
para 0,38 ± 0,23, mantendo-se aos 6 meses em 0,38 ± 0,25, 
e aos 12 meses 0,40 ± 0,23, sem diferenças estatisticamente 
significativas em nenhum dos tempos. A MAVC média 
melhorou de 0,56 ± 0,18 para 0,60 ± 0,18, no terceiro mês, 
e, aos 6 e 12 meses, atingiu diferenças com significado esta-
tístico (0,69 ± 0,16 para 0,72 ± 0,20, respetivamente) (figura 
4 e tabela 1).

Teresa Painhas, Filipa G. Rodrigues, Filipe Esteves, Cláudia Costa Ferreira, José Salgado Borges

Fig. 3 | Variação da AV com e sem correção entre o pré e pós 
operatório final.

Fig. 4 | Evolução da AV com e sem correção aos 3, 6 e 12 meses.

Tabela 1 | Dados refrativos e anatómicos sumários antes e 
após tratamento.

Baseline 3 meses 6 meses 12 meses

AV sc (média) 0.36 0.38 0.38 0.40

Valor de p 0.73 0.32 0.8

MAVC (média) 0.56 0.6 0.69 0.72

Valor de p 0.52 0.007* 0.003*

CR (média) -2.99 -2.97 -2.82 -2.83

Valor de p 0.8 0.1 0.06

EE (média) -2.23 -2.20 -2.15 -2.21

Valor de p 0.9 0.3 0.08

K min (média) 46.10 45.30 44.64 44.63

Valor de p 0.03* 0.002* 0.003*

K max (média) 51.11 50.02 49.63 50.00

Valor de p 0.07 0.002* 0.01*
(Legenda: Av - acuidade visual; MACV - melhor acuidade visual corrigida; CR – cilindro 
refrativo; EE - equivalente esférico; K min – queratometria mínima; K max – queratometria 
máxima; * significado estatisticamente significativo para p menor 0.05)
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A progressão do queratocone não foi notada em 
nenhum dos pacientes, em comparação com o avanço 
topográfico que se tinha verificado em todos nos 6 meses 
precedentes. 

O valor médio de K max diminuiu de 51,11 ± 4,99 D 
antes do procedimento para 50,02 ± 4,22 D aos 3 meses, 
atingindo diferença com significado estatístico aos 6 
meses, com um K médios de 49.63 ± 4,88 D e 50,00 ± 4,36 
12 meses. No que se refere ao valor médio de K min, de 

um valor baseline de 46,10 ± 3,66 D, ocorreu uma dimi-
nuição com significado estatístico aos 3, 6 e 12 meses para 
45,30 ± 3,38 D, 44,64 ± 3,38 D e 44,63 ± 4,10 D, respeti-
vamente (figura 5 e tabela 1).

A refração manifesta em EE diminuiu de -2.99± 2,48 
D para -2,97 ± 2,70 D, aos 3 meses, -2,82 ± 2,59 D aos 
6 meses e aos 12 meses para -2,83 ± 2,53 D. O cilindro 
refrativo diminuiu de -2,23 ± 1,66 D para -2,20 ± 1,51 D 
aos 3 meses, -2,15 ± 1,96 D aos 6 meses e para -2,21 ± 
2,01 D). Em nenhum destes períodos a diferença foi esta-
tisticamente significativa (Figuras 6 e 7 e tabela 1). 

Os valores médios da paquimetria no ponto mais fino 
diminuíram imediatamente após o procedimento, sem vol-
tar ao valor base pré-operatório ao longo do período de 
seguimento (figura 8)6. 

No que toca à avaliação com ORA, verificámos que 
PIO cc e FRC sofreram um aumento aos 6 meses, quando 
comparados com os valores pré-operatórios, enquanto a 
HC sofreu uma diminuição. No entanto, estas diferenças 
não são estatisticamente significativas (tabela 2).

No que diz respeito ao processo de cicatrização, em 
todos os doentes verificou-se uma cicatrização completa ao 
fim de 10 dias após o procedimento e a persistência de haze 
foi observada em 8 doentes aos 3 meses, em 3 doentes aos 6 
meses e em 1 doente aos 12 meses (figura 9 e 10). 

Avaliação dos resultados do cross-linking de colagénio corneano em doentes com queratocone: a nossa experiência

Fig. 5 | Evolução da queratometria média.

Fig. 6 | Evolução do equivalente esférico.

Fig. 7 | Evolução do cilindro refrativo.

Fig. 8 | Evolução da paquimetria (valor da média) com o trata-
mento.

Tabela 2 | Avaliação com ORA (PIOcc, HC e FRC).

Pré-Operatório (n=15) 6 meses (n=15)

HC FRC PIOcc HC FRC PIOcc

Média 
± DP

7.37
± 1.25

6.35
± 1.35

14.97
± 2.64

7.2
± 0.98

6.55
± 1.65

16.11
± 1.90

Valor p 0.56 0.55 0.24
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DISCUSSãO

Durante o nosso ano de experiência com CXL cor-
neano em doentes com QC, verificámos uma diminuição 
da queratometria mínima e máxima, do EE e CR após o 
tratamento, que se traduziu numa melhoria da AV. Assim, 
com este tratamento, foi possível uma estabilização da 
curvatura corneana e uma paragem de progressão do QC, 
que na verdade constituem o objetivo primordial do tra-
tamento, ainda que adicionalmente tenha sido possível 
melhorar a AV . 

Os nossos resultados são coincidentes com os de outros 
estudos que corroboram o potencial do CXL na paragem 
da progressão do queratocone. Hersh PS et al11 mostra-
ram, num estudo em 72 olhos com 12 meses de segui-
mento, uma diminuição do Kmax em 6.16 D após CXL e 
um aumento da MAVC em 0.14. Também Coskunseven 
el al12 seguiram 19 pacientes (19 olhos) por 5 a 9 meses, 
verificando diminuição do Kmax em 1.57 D e um aumento 
da MAVC em 0.10. Raiskup-Wolf et al13, num estudo 
mais alargado, de 241 olhos, com follow-up máximo de 
6 anos, obteve uma diminuição do K max de 2.57 D e um 
aumento de 58% da MAVC relativamente ao estado pré 
procedimento.

O sucesso deste tratamento não surpreende se tivermos 
em conta as alterações biomecânicas que o QC acarreta e 
o aumento da rigidez medido em córneas de ratos e porcos 
tratados com CXL de riboflavina UVA7.

 O tratamento mostrou-se seguro. Apenas um doente 
apresentava haze persistente aos 12 meses de tratamento, 
com redução de duas linhas de visão relativamente ao 
valor pré operatório. Em 3 doentes, verificou-se a pre-
sença  de haze aos 6 meses, dois dos quais com resolu-
ção aos 12 meses e sem interferência na acuidade visual, 
enquanto o terceiro doente, apenas com 6 meses de segui-
mento final, apresentava redução de uma linha de visão 
relativamente ao pré-operatório. Tendo em conta que 
estes dois doentes apresentaram  perda de linhas de visão, 
apesar de não existir um agravamento nos valores que-
ratométricos, a presença de haze poderá ser a explicação 
para esta situação.

 Greenstein et al18 estudaram a evolução natural do 
haze após CXL, mostrando um pico entre o 1º e 3º mês com 
diminuição ao longo do tempo até ao 1º ano.

O haze após CXL difere do que surge após PRK. 
Enquanto o primeiro pode extender-se até 60% da profun-
didade do estroma anterior, aparecendo como uma linha de 
demarcação ou  aspeto empoeirado, no PRK o atingimento  
meramente subepitelial. O haze parece estar relacionado 
com a profundidade do CXL no estroma, bem como com 
a perda de queratócitos Devemos, no entanto, diferenciar 
a cicatrização permanente  tardia, que se parece relacionar 
mais com o processo da doença em si e com a remodelação 
da córnea, do haze que surge no pós-operatório precoce, 
que é geralmente  paracentral e compatível com bons resul-
tados visuais22, 23.

Tem-se demostrado que este tratamento provoca a 
apoptose de queratócitos, atingindo 300 µm de profundi-
dade com repopulação em cerca de 1 mês, voltando ao nível 
pré-operatório em cerca de 6 meses8. O nível de toxicidade 
para o endotélio após tratamento de UVA/riboflavina é 
0.36mW/cm2, o que pode ocorrer nas córneas com menos 
de 400 µm de espessura no caso de irradiação padrão de 
3mW/cm2. Respeitando o limite de 400 µm, não há evidên-
cias de danos ao endotélio, epitélio ou retina, e daí decorre a 
importância da medição adequada da paquimetria9.

Verificámos uma diminuição da espessura da córnea, 
com significado estatístico, comparativamente ao valor pré-
-operatório. Vários estudos reportaram alterações na espes-
sura corneana após CXL, o que se deve ao facto de o trata-
mento induzir alterações estruturais nas fibras de colagénio, 
tornando o estroma corneano mais comprimido pelo forta-
lecimento das ligações cruzadas19. A maioria dos estudos 
mostra uma redução da espessura corneana ao 1.º mês com 
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Fig. 9 | Evolução do haze.

Fig. 10 | Doente com haze aos 10 dias e desaparecimento aos 3 
meses.
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recuperação entre os 3 e os 12 meses, o que não se verifi-
cou no nosso caso20. A remodelação epitelial é um possível 
factor precoce nas alterações da espessura corneana. Apesar 
da reepitelização após CXL estar geralmente concluída em 
5 dias, a remodelação epitelial contínua pode influenciar a 
manutenção das alterações da espessura corneana ao longo 
do tempo21.

No que toca à avaliação com ORA, verificámos que 
PIO cc e CRF sofreram um aumento aos 6 meses, quando 
comparados com os valores pré-operatórios, enquanto a HC 
sofreu uma diminuição. No entanto, estas diferenças não 
são estatisticamente significativas (tabela 2). (Paolo Vin-
ciguerra, MD. Intra and postoperative variation in ocular 
response analyzer parameters in keratoconic Eyes After 
Corneal Cross-linking, Journal of Refractive Surgery ,Vol. 
26, No. 9, 2010 - verificou-se um aumento transitório da 
PIOcc  no 1º mês  normalização posterior. Já as proprie-
dades biomecânicas CH e CRF: aumento no primeiro mês 
após CXL. Aos 3 meses sem diferenças estatisticamente 
significativas).

O facto de se tratar de uma amostra reduzida e em 
que nem todos os doentes completaram 12 meses de 
tratamento acarreta algumas limitações à análise destes 
dados.

Em conclusão, o aparecimento do CXL colagénio 
corneano foi um dos desenvolvimentos mais promisso-
res dos últimos anos na abordagem de doentes com QC 
dado que, ao atrasar a progressão da doença, pode evitar 
a necessidade de um procedimento mais invasivo e com 
maior custo como uma queratoplastia penetrante. Tendo 
em conta o baixo custo e a simplicidade deste novo 
método, é grande o potencial da sua aplicação, mesmo 
em países em desenvolvimento, onde o acesso a quera-
toplastia ou mesmo ao uso de lentes de contacto pode ser 
um problema. Ao contrário de outros tratamentos dispo-
níveis, como anéis intra-estromais, este tratamento tem 
como fim estabilizar a doença. A duração dos resultados 
é ainda incerta e, uma vez que o turnover do colagénio 
corneano é estimado entre 2 a 3 anos, poderá ser neces-
sário repetir o tratamento14. A publicação de resultados 
de ensaios clínicos randomizados em curso permitirá 
uma avaliação mais segura da eficácia deste procedi-
mento. Têm surgido novos protocolos e equipamento 
de forma a reduzir a duração e aprimorar a técnica. A 
utilização de maior potência de UVA pode levar a um 
menor tempo de procedimento, e têm surgido também 
alternativas à remoção do epitélio. Continua por definir 
qual o melhor método para fazer chegar a riboflavina à 
córnea, qual a dose ideal de radiação e qual a duração 
indicada do tratamento.
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RESUMO

Objectivo: Avaliar o sucesso anatómico e funcional, factores de prognóstico, e complicações 
intra e pós operatórias da cirurgia de DRR com vvpp 23G. 
Métodos: Estudo retrospectivo não randomizado de 88 olhos de 88 doentes submetidos a vvpp 
23G por DRR primário, durante um período de 2 anos. Analisaram-se os resultados anatómicos 
e funcionais. Estes resultados foram  associados a factores pré e intraoperatórios (estado da 
mácula,  melhor acuidade visual corrigida (MAVC) pré-operatória, estado do cristalino, erro 
refractivo e extensão do DR. 
Resultados: Foram estudados 88 doentes, 38 mulheres e 50 homens, com follow-up ≥ 3 meses 
(m) e idade média de 63,6 ± 12,9 anos. A taxa de sucesso anatómico após a primeira cirurgia 
foi de 79,2%. A AVMC basal foi de 0,19 ± 0,24 e aos 12 m de 0,47 ± 0,31. Nos 67 olhos com 
macula off (76,1%) a AVMC media basal era de 0,098 ± 0,27 e a AVMC media final era de 0,39 
± 0,27 (Mann-Whitney, p< 0,001). Nos olhos com macula on a AVMC média basal era de 0,49 
± 0,31 e a AVMC final foi de 0,75 ± 0,24 (Mann-Whitney, p< 0,001). O estado da macula (Phi 
0,402, p<0,001), a AVMC (Phi 0,357, p<0,001) e a extensão do DR (p<0,05, Phi 0,307)  apre-
sentaram uma associação estatisticamente significativa com o resultado funcional.  As principais 
complicações pós operatórias foram a catarata (64,3%), o hemovítreo (5,7%) e membranas epir-
retinianas (13,6%).
Conclusões: O sucesso anatómico após a primeira cirurgia de DRR foi de 80%. Verificou-se 
que o factor mais importante na recuperação visual após cirurgia de DR foi o estado prévio da 
mácula. Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com a literatura revista.

Palavras-chave
Vitrectomia via pars plana, 23 Gauge, descolamento de retina regmatogeneo, macula on, sucesso 
anatómico.

 

ABSTRACT

Purpose: To evaluate anatomical and functional success, prognostic factors, intra and postope-
rative complications after 23 gauge (G) pars plana vitrectomy (PPV) for primary rhegmatoge-
nous retinal detachments (RRD).

Oftalmologia - Vol. 37: pp.175-183
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Methods: Retrospective review of 88 eyes of 88 patients submitted to 23 G PPV for primary RRD. Primary outcomes inclu-
ded: visual acuity and functional success, association of these results with preoperative and intraoperative factors (macular 
detachment, best corrected visual acuity (BCVA), lens status, refractive error and extent of detachment). 
Results: There were 88 patients studied, including 67 (76,1%) with macular detachment with a follow-up ≥ 3 months (m) and 
medium age of 63,6 ± 12,9 years. The anatomical success rate after the first surgery was 80%. Initial best corrected visual acui-
ty (BCVA) was 0,19 ± 0,24 and it was 0,47 ± 0,31 at 12 months. In the 67 eyes with macula off (76,1%) the initial BCVA was 
0,098 ± 0,27 and the final BCVA was 0,39 ± 0,27. In the eyes with macula on the initial BCVA was 0,49 ± 0,31 and the final 
BCVA was 0,75 ± 0,24 (Mann-Whitney, p<0,001). Macular detachment (Phi 0,402, p<0,001), BCVA (Phi 0,357, p>0,001) 
and extent of detachment (p<0,05, Phi 0,307) presented a statistically significant association with visual outcome. The most 
frequent postoperative complications were cataract (64,3%), hemovitreous (5,7%) and epiretinal membrane (13,6%).
Conclusions: The anatomical success rate after the first surgery was 80%. Visual recovery after retinal reattachment was 
most dependent on macular involvement. The results are in agreement with the literature reviewed.

Key-words
23 gauge, pars plana vitrectomy, primary rhegmatogenous retinal detachments, macula on, anatomical success.

INTRODUçãO

A incidência anual de DRR é de aproximadamente 10 a 
15 por 100,000 pessoas1,2.

Os factores de risco para o DRR encontram-se ampla-
mente descritos e incluem rasgaduras da retina, miopia, 
degenerescências periféricas, cirurgia de catarata, trauma, 
história familiar, e história de DRR no olho adelfo. A com-
binação destes factores no mesmo olho aumenta o risco de 
DR3.

Estão disponíveis diferentes técnicas cirúrgicas para a 
abordagem do DRR, incluindo a retinopexia pneumática, 
o explante escleral e a vitrectomia via pars plana; os quais 
apresentam altas taxas de sucesso anatómico e funcional, 
desde que escolhidos de forma apropriada a cada caso4.

A vitrectomia via pars plana foi introduzida nos anos 
70 com  sistemas  19 e 20G. Desde então, a evolução desta 
técnica tem sido impulsionada em parte pela procura de ins-
trumentos de menor calibre5.  

No sistema 20G, a conjuntiva é aberta, são efectuadas 
três esclerotomias e a cânula de infusão é suturada à esclera. 
Os instrumentos têm um lúmen de 0,9 mm.

Em 2002 Eugene de Juan et al. introduziram o sistema 
25G. Neste, os instrumentos têm um lúmen de 0,5 mm de 
diâmetro. Os trocares (cânulas) são inseridos via transcon-
juntival, mantendo a posição adequada durante a cirurgia, 
sem sutura de fixação à esclera. A principal vantagem desta 
técnica é a redução do trauma cirúrgico e incisões selfsea-
ling. Outras vantagens são a redução do tempo operatório, 
maior conforto para o doente, menor inflamação pós-ope-
ratória, menores alterações na topografia corneana e recu-
peração visual mais rápida6. A principal desvantagem desta 

técnica é o aumento do risco de hipotonia7. Outra desvan-
tagem é a flexibilidade dos instrumentos e a menor eficácia 
da vitrectomia (baixas taxas de fluxo/min). Recentemente, 
foram desenvolvidos instrumentos com maior rigidez, que 
permitem um manuseamento mais adequado. 

Em 2004 Claus Eckart desenvolveu o sistema  23G, o 
qual inclui as vantagens do 25G (abordagem transconjun-
tival, sem necessidade de sutura, menor trauma cirúrgico) 
e também as do 20G (rigidez dos instrumentos, vitrectomia 
mais eficiente, maior acessibilidade à base do vítreo).  Pos-
teriormente, foi igualmente melhorada a técnica de incisão, 
sendo as esclerotomias efectuadas de forma biselada (téc-
nica em túnel), o que resulta num melhor encerramento das 
feridas operatórias e consequentemente numa menor inci-
dência de hipotonia.

Recentemente foi introduzido no mercado o sistema 
27G. Os instrumentos têm um diâmetro de 0,4 mm. Inicial-
mente parecia tratar-se duma técnica reservada essencial-
mente para cirurgia de macula, nomeadamente de buraco 
macular, membrana epirretiniana, e síndrome de tracção 
vítreo-macular; bem como situações  de opacidades vítreas 
pouco complexas, no entanto, o leque de indicações desta 
técnica tem vindo a aumentar, estando já descritas, entre 
outras, cirurgias de  descolamento de retina traccional em 
doentes diabéticos, assim como  descolamento de retina 
regmatogéneo primário.

A vitrectomia via pars plana, na abordagem do DRR, 
apresenta taxas de sucesso anatómico descritas na literatura 
que variam entre os 74% e 100%4,8,9,10,11,12 e taxas de sucesso 
funcional (AV finais) que variam em média entre os 0,4 e 
0,6 na escala de Snellen4, 12, 13,14.

O objectivo do nosso trabalho foi analisar a taxa de 
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sucesso anatómico e funcional, os factores de prognóstico, 
as complicações intra e pós-operatórias e as características 
demográficas dos doentes submetidos a vvpp 23 G para 
reparação de DRR no nosso centro hospitalar

MÉTODOS

Estudo retrospectivo de uma série consecutiva de 88 
olhos, de 88 doentes submetidos a vvpp 23G por DRR 
no período entre Janeiro de 2008 e Dezembro de 2010 no 
HEM, C.H.L.O. Os doentes foram operados pela mesma 
equipa, composta por 3 cirurgiões. Consideraram-se os 
seguintes critérios de exclusão: doenças oculares coexisten-
tes que comprometam a AV (Retinopatia Diabética, Dege-
nerescência Macular Ligada à Idade, Patologias Congéni-
tas), DR com Buraco ou Retinosquísis Macular, DR após 
traumatismo ocular, DR prévio, DR após cirurgia de cata-
rata complicada, doença sistémica que influencie o curso 
pós-operatório ou a cicatrização da ferida cirúrgica, gravi-
dez, idade inferior a 18 anos e follow-up inferior a 3 meses. 

Pré-operatóriamente recolheram-se os seguintes dados: 
idade, género, história clínica, erro refractivo, MAVC 
(escala de Snellen), extensão do DR, nº de rasgaduras, 
presença de PVR, estado da mácula, estado do cristalino, 
tempo entre início dos sintomas e avaliação oftalmológica e 
tempo entre o diagnóstico e cirurgia.

Intra-operatóriamente registaram-se as seguintes carac-
terísticas: número de rasgaduras, utilização de cerclage, 
tipo de tamponamento e complicações.

Pós-operatóriamente registaram-se os seguintes dados: 
MAVC e estado da retina ao 1ºD, 1ª sem, 1ª mês, 3 meses 
e na ultima avaliação. Registou-se também o tempo de 
follow-up.

Os doentes foram estratificados de acordo com o estado 
da macula (on ou off) e de acordo com a MAVC final (<0,5 
e ≥ 0,5). Definiu-se alta miopia como erro refractivo pré-
-operatório igual ou superior a -6D. 

Todos os olhos foram submetidos a vvpp 23G com 3 
portas. O tamponamento foi efectuado com SF6, C3F8 e óleo 
de silicone. 

O SF6 a 24% foi utilizado na maioria dos DR primários, 
o C3F8 foi utilizado em casos de DR com PVR, e em alguns 
olhos altos míopes ou com rasgaduras inferiores. O óleo de 
silicone em casos de recidiva e quando foi necessário reali-
zar retinotomias. 

A cerclage foi colocada preferencialmente em olhos 
pseudofaquicos, com rasgaduras inferiores, rasgaduras ou 
degenerescência em paliçada que se estendiam por 3 ou 
mais quadrantes, e ainda em casos de recidiva.

Cirurgia do Descolamento da Retina Regmatogéneo (DRR) com vitrectomia 23 gauge (G). Resultados 

RESULTADOS

Amostra de 88 olhos de 88 doentes, 38 do sexo feminino 
(43,2%), tendo a amostra global uma idade média de 63 ± 
12,9 anos. Quinze  dos olhos estudados (17%) eram altos 
míopes.

O tempo médio entre o início dos sintomas e a avaliação 
oftalmológica foi de 22,2 ± 6,7 dias e entre o diagnóstico 
e a cirurgia foi de 5,0 ± 3,7 dias. O follow-up médio foi de 
9,51 ± 6,74 meses.

Quanto às características anatómicas do DR, o número 
médio de rasgaduras encontradas foi 1,48 ± 0,8. Vinte e um 
olhos apresentavam macula on e 67 macula off, e 30 olhos 
apresentavam PVR (34%).

Cinquenta e três olhos (60,3%) eram fáquicos, 30 (34%) 
pseudofáquicos e 5 (5,7%) afáquicos. 

A MAVC no pré-operatória era de:
• Amostra global: 0,19 ± 0,24;
• Olhos com mácula on (n = 21): 0,49 ± 0,31;
• Olhos com mácula off (n = 67): 0,09 ± 0,27. 
A tabela 1 ilustra as características da nossa amostra.

Tabela 1 | Características da amostra.

Características da Amostra

Olho Operado, n (%)
- Direito
- Esquerdo

46 (53,3)
42 (47,7)

Idade (anos, A)
- Média
- Limites

63,6 ± 12,9
21-85

Género, n (%)
- Masculino
- Feminino

38 (43,2)
50 (56,8)

Follow-up, meses
- Média
- Limites

9,51 ± 6,74
1-30

Acuidade Visual, Snellen
Mácula on
Mácula off

0,49 ± 0,31
0,09 ± 0,27

Alta miopia, n (%) 15 (17%)

PVR 30 (34%)

Extensão do Descolamento, n (%)
- Média
- 1 Quadrante
- 2 Quadrantes
- 3 Quadrantes
- 4 Quadrantes

2,3
16(18,6)
48 (55,8)
4 (4,7)
18(20,9)
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A técnica cirúrgica utilizada na maioria dos casos foi a 
vitrectomia via pars plana (vvpp) 23 gauge e tamponamento 
com gás (87,5% dos olhos). Em 12,5% dos casos foi utili-
zado óleo de silicone e em 37,5% dos olhos colocou-se tam-
bém cerclage (gráfico 1). Em 72% dos olhos tamponados 
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Tabela 1 | Características da amostra (cont.).

Características da Amostra

Rasgaduras
- Média 1,48 ± 0,82

Descolamento da mácula, n (%)
- Mácula on
- Mácula off

21 (23,9)
67 (76,1)

Estado do Cristalino, n (%)
- Fáquico/sem catarata
- Fáquico/com catarata
- Pseudofáquico
- Afáquico

43 (48,9)
10(11,4)
30 (34,0)
5(5,7)

Tempo entre o início sintomas e 
avaliação oftalmológica, dias
- Média
- Limites

22,2 ± 63,7
1- 365

Tempo entre o diagnóstico e a 
cirurgia, dias
- Média
- Limites

5
0-14

Graf. 1 |Técnica cirúrgica.

Graf. 2 |Tamponamento utilizado (%).

Graf. 3 |Taxa de sucesso Anatómico pelo número de cirurgias.

Graf. 4 |AV pré-operatória e AV pós-operatória na amostra global 
(Mann-Whitney, p < 0,001).

Graf. 5 |AV pós-operatórias de acordo com o estado da mácula no 
pré-operatório (Mann-Whitney, p < 0,001). 
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com gás foi utilizado SF6 a 24% e em 16% dos olhos o C3F8 
a 14% (gráfico 2).

A taxa de sucesso anatómico na nossa amostra, por 
número de cirurgias, foi de  79,2% após a 1ª cirurgia, 80% 
após a 2ª cirurgia e de 100% após 3 cirurgias (Gráfico 3).

A AV pós-operatória, na amostra global de doentes 
(0,47 ± 0,31), foi significativamente superior à AV pré-
-operatória (0,19 ± 0,24) (Mann-Whitney, p < 0,001) (grá-
fico 4). Os doentes com macula on apresentaram AV pós-
-operatórias ( 0,75 ± 0,24) significativamente superiores aos 
doentes com macula off (0,39 ± 0,27) (Mann-Whitney, p < 
0,001) (gráfico 5).

Correlacionamos os seguintes factores pré e intra-ope-
ratórios com a taxa de sucesso anatómico e com o resultado 
funcional:

• Estado da Macula (macula on vs macula off)
• AV pré-operatória (<0,5; ≥ 0,5)
• Estado do Cristalino (fáquico, pseudofáquico e
   afáquico)
• Extensão do DR (envolvimento de 1 a 4 quadrantes)
• Alta miopia (erro refractivo ≥ -6 Dioptrias, D)

Nenhum dos factores acima mencionados demonstrou 
uma correlação, com significado estatístico, com o sucesso 
anatómico (tabela 2).

Relativamente ao sucesso funcional, observou-se uma 
correlação com significado estatístico entre o estado da 
macula, a MAVC pré-operatória e a extensão do DR e a 
MAVC final (tabela 3).

Quanto à variação da pressão intra-ocular (PIO) (tabela 
4), observámos uma diferença com significado estatístico 
na PIO no pré e pós-operatório imediato na amostra global, 
no grupo de doentes fáquicos (p< 0,001, t pares) e pseudo-
fáquicos/afáquicos. Avaliamos a variação de PIO do pré-
-operatório para o pós-operatório entre os dois grupos de 
olhos e verificamos que esta variação foi superior para os 
olhos fáquicos, contudo a diferença observada não apresen-
tou significado estatístico (p= 0,528 Mann Whitney, Grá-
fico 6).

Por último, verificámos que as principais complicações 
pós-operatórias foram a catarata (64%), hipertensão intra-
-ocular transitória (17%) e o desenvolvimento de mem-
brana epirretinana (14%) (Gráfico 7).

Tabela 2 | Resultados Funcionais e Factores intra e pré-operatórios.

Resultados Funcionais (AV pós-operatória) 
Factores intra-operatórios e Pré-operatórios

Factor AV < 0,5 
n (%)

AV > 0,5 
n (%)

p value Phi

Descolamento da Mácula
- on
- off

5 (9,4) 
48 (90.6)

16 (45,7) 
19 (54,3)

p < 0,001 
X2

0,402 
p < 0,001

AV pré-op. 
- < 0,5 
- > 0,5

53(100) 
0(0)

26 (76,5) 
8 (23,5)

p < 0,001 
E. Fisher

0,397 
P< 0,001

Cristalino
- Fáquico/sem C.
- Fáquico/com C.
- Pseudofáquico
- Afáquico

26 (49,1) 
6 (11,3) 
17 (32,1)
4 (7,5)

16 (47,0) 
4 (11,8) 

13 (38,3) 
1 (2,9)

p < 0,798 
X2

0,108 
p = 0,798

Quadrantes 
- 1 Q
- 2 Q
- 3 Q
- 4 Q

7 (13,2) 
27 (50,9) 
3 (5,7) 

16 (30,2)

8 (25,0) 
21 (65,7)
1 (3,1)
2 (6,2)

p = 0,046 
X2

0,307 
p = 0,046

Miopia > - 6 D 
- Sim
- Não ou Desc.

12 (22,6) 
41 (77,4)

3 (8,8) 
31 (91,2)

p = 0,096 -0,178 
p = 0,096
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Tabela 3 | Resultados Anatómicos e Factores intra e pré-operatórios.

Resultados Anatómicos
Factores Intra-operatórios e Pré-operatórios

Factor SA com 1ª cirurgia,
n (% ): sim

SA com 1a cirurgia 
(%): não

p Phi

Descolamento da Mácula
- on
- off

18 (26.5) 
50 (73,5)

3 (15,0) 
17 (85,0)

0,38 
(E. Fisher)

0,113 
P = 0,29

AV pré-op. 
- 0-0,5
- 0,5-1

62 (92,5)
5 (7,5)

17 (85,0)
3 (15,0)

0,37
(E.Fisher)

0,11
P 0,306

Cristalino
- Fáquico/sem C.
- Fáquico/com C.
- Pseudofáquico
- Afáquico

34 (50,0) 
9 (13,2) 

22 (32,4)
3 (4,4) 

9 (45,0) 
1 (5,0) 

8  (40,0)
2 (10,0)

0,549 
X2

0,155 
P 0,549

Quadrantes 
- 1 Q
- 2 Q
- 3 Q
- 4 Q

12 (17.9)
41 (61,3)
3 (4,4)

11 (16,4)

4 (21,1)
7 (36,8)
1 (5,3)

7 (36,8)

0,22
X2

0,232
P = 0,202

Miopia > - 6 D 
- Sim
- Não ou Desc.

12 (16,6) 
56 (83,4)

3 (15,0)
17 (85,0)

1,0 
(E. Fisher)

0,03 
P = 0,782

Tabela 4 | PIO no pré e pós-operatório.

Grupo de Doentes PIO pré-op. média PIO pós-op. média p (teste t pares)

Amostra Global 12,41 ± 4,44 15,75 ± 6,75 p < 0,001

Fáquicos 12,82 ± 4,25 16,13 ± 6,92 p< 0,001

Pseudofáquicos/Afáquicos 12,36 ± 4,73 15,30 ± 6,6 p < 0,001

Graf. 6 |PIO no pós-operatório em doentes afáquicos/pseudofa-
quicos vs fáquicos (p= 0,528 Mann Whitney). 

Graf. 7 |Complicações cirúrgicas (%).
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DISCUSSãO DE RESULTADOS

A taxa de sucesso anatómico por número de cirurgias, 
foi de  79,2% após a 1ª cirurgia, 80% após a 2ª cirurgia e 
de 100% após 3 cirurgias. Estes resultados estão de acordo 
com a literatura revista sobre cirurgia de DR por microin-
cisão4,7, 8,9,10,11,12.

Cinquenta e três porcento dos doentes (n=47) apresenta-
ram MAVC finais ≥ 0,5. Da mesma forma que os resultados 
anatómicos, também estes resultados são semelhantes aos 
descritos na literatura4, 12, 13,14.

No pré-operatório a MAVC era de 0,19 ± 0,24 na amos-
tra global; 0,49 ± 0,31 nos olhos com macula on e 0,09 ± 0,2 
nos olhos com macula off. 

Tal como seria de esperar a AV pós-operatória na amos-
tra global de doentes (0,47 ± 0,31) foi significativamente 
superior à AV pré-operatória (0,19 ± 0,24) (Mann-Whitney, 
p < 0,001). Os doentes com macula on apresentaram AV 
pós-operatórias ( 0,75 ± 0,24) significativamente superiores 
aos doentes com macula off (0,39 ± 0,27) (Mann-Whitney, 
p < 0,001).

Vários estudos correlacionaram factores pré e intra 
operatórios com o resultado funcional e anatómico após 
cirurgia de DR. Neste estudo verificou-se uma correlação 
com significado estatístico entre o resultado funcional e 
os seguintes factores: acuidade visual pré-operatória (p < 
0,001), estado da mácula (p < 0,001) e a extensão do desco-
lamento de retina (p<0,05).

Inequivocamente, o descolamento da macula está asso-
ciado a piores resultados funcionais15,16,17. A perda de visão 
central após descolamento da macula está associada à dis-
função dos fotorreceptores18. Lecleire-Collet correlaciona-
ram as alterações estruturais na retina descolada através do 
OCT com a AV pós-operatória19. Assim o racional para a 
cirurgia imediata dum olho com DR com macula on é pre-
venir o envolvimento macular, melhorando o prognóstico. 

A AV pré-operatória poderá ser o segundo factor prog-
nóstico mais importante no resultado funcional20. Ross et al 
estudaram os resultados visuais num grupo de doentes com 
DR e mácula off e verificaram AV pós-operatórias superio-
res em doentes com melhores AV pré-operatórias21.

Por último verificamos a correlação negativa entre a AV 
final e a extensão do DR. O efeito negativo deste factor no 
resultado visual já tinha sido previamente descrito noutros 
trabalhos20,22.

A presença de alta miopia não demonstrou correlação 
com significado estatístico nos resultados anatómicos e fun-
cionais neste estudo. De facto, num estudo retrospectivo de 
Kwok et al, os resultados anatómicos e funcionais foram 
favoráveis em míopes com ≥ 5D, independentemente de 

ser efectuada vvpp e/ou SB23. Contudo, a importância da 
miopia como factor predisponente de DR está bem descrita, 
e são vários os estudos que associam piores resultados fun-
cionais em doentes com miopia20,22,24.

Estudamos também a variação da PIO e verificamos o 
seu aumento no pós-operatório de 12,61 ± 4,4 mmHg para 
15,76 ± 6,8 mmHg. 

Este aumento de PIO é expectável e tem várias causas, 
nomeadamente a colocação de implante escleral, tampona-
mento em particular com óleo de silicone, fotocoagulação 
LASER, corticoterapia, hemorragia ou reacção inflamató-
ria25,26,27. Este aumento da PIO precoce é normalmente tem-
porário e de fácil controlo com medicação apropriada26,27.

Contudo, alguns doentes podem desenvolver glau-
coma de início tardio, secundário à aplicação crónica de 
corticoesteroides, recessão do ângulo ou encerramento do 
mesmo, bloqueio pupilar, inflamação, sinéquias anteriores, 
rubeosis iridis, cérclage ou migração de silicone emulsifi-
cado para a câmara anterior. 

Recentemente, têm sido descritos casos de glaucoma 
de início tardio em doentes sem os factores acima men-
cionados, sobretudo em doentes pseudofáquicos. Estudos 
de Chang, Luk et al e Koreen et al associaram um papel 
protector do cristalino no  desenvolvimento de GAA após 
vvpp, possivelmente por impedir a passagem de radicais 
livres da cavidade vítrea para a câmara anterior e conse-
quentemente para a malha trabecular25,27,28. 

Assim analisámos o aumento de PIO após vvpp de 
acordo com o estado do cristalino (fáquicos vs afáquicos/
pseudofáquicos) e observámos um valor médio de PIO no 
pós-operatório superior nos doentes fáquicos, contudo sem 
significado estatístico. Este achado não está de acordo com 
o acima mencionado. Yu et al e Lalezary et al estudaram a 
variação de PIO após vvpp nestes dois grupos de doentes. 
Os autores não encontraram um aumento de incidência de 
GAA após vvpp nem diferenças estatisticamente significati-
vas entre o grupo de pacientes fáquicos e pseudofáquicos26,29.

Por último, a taxa de complicações encontradas neste 
estudo é semelhantes às previamente publicadas. As princi-
pais complicações pós-operatórias observadas foram a cata-
rata (64%) e a hipertensão intra-ocular transitória (17%).

A progressão de catarata ocorreu em 64% dos doentes. 
Na literatura a incidência desta complicação na vvpp por 
microincisão apresenta valores entre os  23%–79%30,31,32. 
A sua etiologia é multifactorial. Está descrito o papel do 
tamponamento tanto com gás como com óleo de silicone, 
do aumento da permeabilidade da cápsula posterior durante 
a cirurgia, bem como da ruptura da cápsula posterior. 
Outros factores contribuintes são a exposição intensa à luz 
de endoiluminação concentrações elevadas de oxigénio no 
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fluido de irrigação, assim como a idade. O desenvolvimento 
de catarata em indivíduos com mais de 50 anos é 6 vezes 
superior, em relação aos com idade inferior33.

O nosso estudo apresenta as limitações inerentes a um 
estudo retrospectivo  e não aleatorizado com um número 
limitado de olhos. Acresce ainda o facto de as cirurgias 
terem sido efectuadas por 3 cirurgiões, apesar de pertence-
rem à mesma equipa, ou seja, utilizando o mesmo protocolo 
de procedimentos. Interinamente foram estudadas as taxas 
de sucesso anatómico e funcional por cirurgião não se tendo 
registado qualquer diferença significativa. 

Trata-se contudo de uma série consecutiva de olhos com 
DR tratados na sua totalidade com vvpp 23G, o que nos 
permite constatar os bons resultados anatómicos e visuais 
e a baixa taxa de complicações pós-operatórias que se 
verificaram.

Estes indicadores, permitem-nos extrapolar que a vitrec-
tomia 23 g é uma técnica segura e eficaz para o tratamento 
de DR.
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a segurança e eficácia da técnica Piggyback com Lente Intra-ocular (LIO) 
Add-On na correção de erros refrativos em doentes pseudofáquicos. 
Material e Métodos: Estudo retrospetivo dos doentes submetidos a implante de LIO Add-On 
Torica-sPB (HumanOptics) para correção de erros refrativos no período entre Agosto de 2011 
e Junho de 2012. A LIO Add-On foi calculada para a emetropia. Foi avaliada a acuidade visual 
sem correção (AVSC), a melhor AV corrigida (MAVC), a refração no pós-operatório e a estabi-
lidade rotacional da LIO. 
Resultados: Seis olhos de 5 doentes. Quatro olhos com astigmatismo corneano não corrigido 
na cirurgia de facoemulsificação, 1 com astigmatismo pós queratoplastia penetrante e 1 com 
astigmatismo induzido por ectasia da córnea. A idade média dos doentes foi de 53,5 ±9 anos (33-
63). O tempo médio de follow-up foi de 5,75 ±2,17 meses (2,5 a 10). O astigmatismo refrativo 
pré-operatório médio era de 5,96± 2,94 D (-2.25 a -11 D). A AVSC pré-operatória média era de 
0.06 ± 0.033 e pós operatória de 0.61 ± 0,13 (p<0,001). A MAVC média pré-operatória era de 
0.52 ± 0,15 e a pós-operatória de 0,66 ± 0,09 (p=0,1485). O erro refrativo residual foi de 0,58 ± 
0,64 D (de -0.50 a +2,5 D) de esfera e 1,17 ± 1,11 D (- 4.5 a 0 D) de cilindro. Não se verificaram 
complicações intra ou pós-operatórias. Observou-se uma boa estabilidade rotacional. 
Conclusões: A técnica Piggyback com LIO Add-On revelou-se segura e eficaz na correção do 
astigmatismo em doentes pseudofáquicos.

Palavras-chave 
LIO Add-On, Piggyback, LIO tórica, pseudofaquia, astigmatismo.

ABSTRACT

Purpose: To evaluate the safety and efficacy of piggybacking with Add-On intraocular lens 
(IOL) to correct pseudophakic refractive errors. 
Materials and Methods: Retrospective study of the patients implanted with Add-On Torica-
-sPB IOL (HumanOptics) to correct refractive errors between August 2011 and June 2012. The 
IOL was targeted for emmetropia. Uncorrected and corrected distance visual acuities (UDVA 
and CDVA, respectively), subjective refraction and IOL rotational stability were evaluated. 
Results: Six eyes of 5 patients were included. Four eyes with corneal astigmatism not addres-
sed primarily during facoemulsification, 1 with astigmatism post-penetrating keratoplasty and 1 
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with astigmatism secondary to corneal ectasia. The mean age of the patients was 53,5 ±9 years 
(33-63). Mean follow-up time was 5,75 ±2,17 months (2,5-10). Mean refractive astigmatism 
before surgery was 5,96± 2,94 D (-2.25 to -11 D). Mean UDVA before surgery was 0.06 ± 
0.033 and after surgery was 0.61 ± 0,13 (p<0,001). Mean CDVA before surgery was 0.52 ± 
0,15 and after surgery 0,66 ± 0,09 (p=0,1485). The residual refractive error was 0,58 ± 0,64 D 
(from -0.50 to +2,5 D) of sphere and 1,17 ± 1,11 D (- 4.5 to 0 D) of cylinder. No intra or post-
-operative complications were observed. There was a good IOL rotational stability. 
Conclusions: Piggybacking with the Add-On IOL is a safe and efficient technique to correct 
pseudophakic cylindrical refractive errors.

Key-words
Add-On IOL, Piggyback, toric IOL, pseudophakia, astigmatism.

INTRODUçãO

Os erros refrativos residuais significativos após cirur-
gia de catarata podem ser corrigidos através da troca da 
LIO, de procedimentos de ablação laser ou do implante de 
uma LIO adicional pela técnica Piggyback10,13. A técnica 
Piggyback consiste classicamente no implante da LIO pri-
mária e da LIO secundária no saco capsular. Foi usada pela 
primeira vez em 1993, por Gayton e Sanders, num caso de 
microftalmia, em que a potência da LIO calculada era de 
+46 dioptrias (D)5, e só mais tarde começou a ser utilizada 
na correção dos erros refrativos pós-operatórios3. As prin-
cipais utilizações desta técnica atualmente são ametropias 
em doentes pseudofáquicos, correção de astigmatismo 
pós-operatório e presbiopia pseudofáquica1,6, 15,16,20,21.

Algumas complicações associadas ao implante Piggy-
back são a opacificação interlenticular4, 25, 26, o aumento da 
pressão intraocular11, a captura da ótica da LIO aquando da 
dilatação pupilar, a atrofia da íris, a dispersão pigmentar 
iridiana e o glaucoma pigmentar17. O conceito da técnica 
Piggyback com LIO Add-On assenta no implante da LIO 
primária no saco capsular e da LIO secundária no sulco 
ciliar1. A principal vantagem desta técnica, em relação ao 
implante de ambas das LIO no saco capsular, é o aumento 
da distância interlenticular, com consequente redução da 
probabilidade de opacificação interlenticular1,15,18.

Pretende-se com este trabalho avaliar a segurança e 
eficácia da técnica Piggyback com LIO Add-On (Huma-
nOptics) na correção de erros refrativos esférico-cilíndri-
cos em doentes pseudofáquicos.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo retrospetivo dos doentes submetidos a implante 
de LIO Add-On Torica-sPB (HumanOptics) para correção 

de erros refrativos esférico-cilíndricos pseudofáquicos no 
período entre Agosto de 2011 e Junho de 2012 no Hospital 
de Egas Moniz (HEM), Centro Hospitalar Lisboa Ociden-
tal (CHLO). 

Avaliação pré-operatória:
Foi realizado exame oftalmológico completo a todos 

os doentes, incluindo AVSC e MAVC pela escala de Sne-
llen (4m), refração subjetiva, exame ao biomicroscópio, 
medição da pressão-intraocular (PIO) e observação do 
fundo ocular sob midríase pupilar. A LIO foi calculada 
pelo fabricante de acordo com os dados pré-operatórios 
fornecidos (refração subjetiva, valores de queratometria 
e profundidade de câmara anterior), visando em todos os 
casos a emetropia. Os valores de queratometria e a ava-
liação da profundidade de câmara anterior foram obtidos 
em 2 doentes com Pentacam HR (Oculus Optikgerate 
GmbH, Wetzlar, Germany) e em 3 doentes com Orbscan 
(Bausch&Lomb, Rochester, NY).

LIO Add-On Torica-sPB (HumanOptics):
A LIO Add-On Torica-sPB, modelo MS 714 TPB, 

(HumanOptics, Erlangen, Germany) (Fig.1) é uma LIO 
de câmara posterior para implante no sulco ciliar em 
doentes pseudofáquicos. É dobrável, de três peças, apre-
sentando uma zona ótica de 7 mm e um diâmetro total de 
14 mm. A ótica é de silicone com filtro ultravioleta (UV), 
tem uma forma convexo-côncavo e uma margem anterior 
redonda, de forma a prevenir a dispersão pigmentar iri-
diana. A superfície anterior é tórica e a superfície pos-
terior esférica. Na superfície da ótica, observam-se duas 
linhas diametralmente opostas que correspondem ao eixo 
do cilíndro positivo. Os hápticos são formados de polime-
tilmetacrilato (PMMA), apresentando forma de ansa em C 
e ângulação 0º. Além disso, apresentam uma ondulação, 
o que pretende evitar a rotação pós-operatória da LIO. A 
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LIO está disponível em intervalos de 0.5 D entre as potên-
cias esféricas de -6.0 D a +3.0 D e em intervalos de 1.0 
D entre as potências esféricas de -30.0 a -7.0 e de +4.0 a 
+6.0. A potência do cilíndro varia entre +1.0 a +30.0 D em 
intervalos de 1.0 D.

 
Técnica Cirúrgica:
Todas as cirúrgias foram realizadas pelo mesmo cirur-

gião (TF) sob anestesia tópica com cloridrato de oxibupro-
caína 4 mg/ml (Anestocil, Edol, Linda-a-Velha, Portugal). 
Com o doente sentado, para prevenir a ciclorotação, fez-se 
marcação do meridiano 0º-180º utilizando um marcador de 
pêndulo Elies (E. Janach srl, Como, Italy). Intraoperatoria-
mente, foi realizada marcação do eixo a implantar a LIO com 
anel de Mendez e um marcador de eixo (ambos Duckworth 
& Kent Ltd, Hertfordshire, United Kingdom), de acordo 
com o eixo recomendado pelo fabricante. Foi realizada uma 
incisão corneana a 120º, com 3,2 mm. Foi utilizado disposi-
tivo viscocirúrgico coesivo (Healon, Abbott Medical Optics, 
Illinois, USA) para preenchimento da câmara anterior e para 
criar espaço entre a LIO do saco capsular e a face posterior 
da íris. O implante da LIO no sulco foi feito com pinça. Foi 
removido o dispositivo viscocirúrgico com irrigação aspi-
ração bimanual, incluindo atrás da LIO, e posteriormente, a 
LIO foi rodada para a sua posição final, alinhando as mar-
cas de referência da LIO com as marcas na córnea. Foi feita 
injeção intra-camerular de cefuroxime (1mg em 0,1 ml) e 
hidratação da incisão com solução salina básica (BSS). No 
pós-operatório, foi prescrita moxifloxacina 0.5% (Vigamox, 
Alcon Laboratories Inc, Texas, USA), acetato de predniso-
lona 1% (Frisolona forte; Allergan, Irvine, California), e 
cetorolac 0.5% (Acular, Allergan, Irvine, California).

Avaliação pós-operatória:
Todos os doentes foram observados no primeiro dia 

pós-operatório (D1), ao fim da primeira semana, ao fim 

do primeiro mês e ao fim do terceiro mês. Foi reali-
zado exame oftalmológico completo a todos os doentes, 
incluindo acuidade visual sem correção (AVSC) e melhor 
acuidade visual corrigida (MAVC) pela escala de Snellen 
(4m), refração subjetiva, exame ao biomicroscópio, medi-
ção da PIO e observação do fundo ocular sob midríase 
pupilar. 

O alinhamento das LIOs foi analisado ao biomicros-
cópio após dilatação pupilar de pelo menos 6 mm com 
tropicamida 1% (Tropicil Top®, Edol, Linda-a-Velha, 
Portugal). 

Foram obtidas imagens digitais do segmento anterior e 
em retroiluminação das LIO através de uma câmara digital 
montada na lâmpada de fenda em 2 doentes (Figura 2 e 3). 
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Fig. 1 | LIO Add-On Torica-sPB (MS 714 TPB).

Fig. 2 | LIOs ao biomicroscópio (olho 1). A - Imagem digital do 
segmento anterior: enxerto transparente, ausência de dis-
persão pigmentar iridiana. B - Imagem digital em retroi-
luminação: ausência de dispersão pigmentar iridiana e de 
opacificação interlenticular.
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Análise Estatística:
Os dados foram introduzidos no programa Excel 

(Microsoft Office 2010; Microsoft Inc, Redmond, Washing-
ton), sendo a análise estatística realizada no programa Excel 
Data Analysis. Foram efectuados testes de hipótese de com-
paração de médias com o teste T-Student para um nível de 
significância de 5%. Foi considerada diferença estatistica-
mente significativa quando o valor p <0.05 ou quando o 
valor de estatística teste t foi acima do valor crítico.

RESULTADOS

Foram incluídos 6 olhos de 5 doentes. Quatro doentes 
do sexo feminino e 1 doente do sexo masculino. As cau-
sas para erro refrativo pseudofáquico foram: 4 olhos com 
astigmatismo corneano não corrigido na cirurgia de facoe-
mulsificação, 1 olho com astigmatismo pós queratoplastia 
penetrante (QP) e 1 olho com astigmatismo resultante de 
ectasia da córnea pós queratotomia radiária (QR) e photo-
refractive keratectomy (PRK), em que se verificou a esta-
bilidade durante um período de seguimento de 6 meses. A 
idade média dos doentes foi de 53,5 ±9 anos (33 a 63 anos). 
O tempo médio de follow-up foi de 5,75 ±2,17 meses (2,5 a 
10 meses). O astigmatismo refrativo pré-operatório médio 
foi de 5,96± 2,94 D (-2.25 a -11 D). A potência média da 
LIO implantada foi de 6,13 ±2,71 D de esfera (-1,50 a -13 
D) e 5,75± 2,42 D de cilindro (+3 a +9,75). O tempo decor-
rido entre a cirurgia de facoemulsificação com implante 
de LIO primária e a cirurgia de implante de LIO adicional 
variou entre os 3,5 meses e os 5 anos. (Tabela 1) 

Todos os doentes melhoraram a AVSC no pós-operató-
rio. A AVSC pré-operatória média foi de 0.06 ± 0.033 (entre 
0,03 e 0,12) e a AVSC pós-operatória média de 0.61 ± 0,13 
(entre 0,25 e 0,8) (p <0,001). A MAVC média pré-operató-
ria foi de 0.52 ± 0,15 (entre 0,33 e 0,7) e a MAVC pós-ope-
ratória de 0,66 ± 0,09 (entre 0,5 e 0,8) (p=0,1485) (Gráfico 
1) O erro refrativo residual foi de 0,58 ± 0,64 D (de -0.50 a 
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Fig. 3 | LIOs ao biomicroscópio (olho 2). A - Imagem digital do 
segmento anterior: ausência de dispersão pigmentar iri-
diana. B - Imagem em retroiluminação: LIOs centradas 
sem opacificação interlenticular. C - Pormenor de eixo da 
LIO Torica-sPB. Graf. 1 | AVSC e MAVC médias no pré e pós-operatório.
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+2,5 D) de esfera e 1,17 ± 1,11 D (- 4.5 a 0 D) de cilíndro. 
Não se verificaram complicações intra-operatórias ou 

no período de follow-up. Observou-se uma boa centragem 
das LIO e boa estabilidade rotacional, sem rotações da LIO 
superiores a 10º relativamente ao eixo pretendido. A PIO 
manteve-se estável em todos os doentes.

DISCUSSãO:

As opções para correção cirúrgica de erros refrativos 
em doentes pseudofáquicos incluem a troca da LIO, os 
procedimentos de ablação laser (Laser in situ keratomi-
leusis (LASIK), PRK) ou o implante de uma LIO secun-
dária pela técnica Piggyback1,10. O implante de uma LIO 
secundária pela técnica Piggyback é um procedimento 
de baixa dificuldade técnica e que pode ser mais seguro 
do que a troca de LIO em doentes pseudofáquicos com 
LIO implantada há vários anos. A tentativa de remoção de 
uma LIO com fibrose marcada do saco capsular pode ter 
como consequências a rotura de cápsula anterior ou pos-
terior, com saída de vítreo, ou o dano zonular, o que pode 
resultar em descolamento de retina, edema macular cis-
tóide e ciclodiálise, além de dificultar o implante de uma 
nova LIO com a potência correta10. O tempo para a troca 
de uma LIO implantada no saco capsular com segurança 
não foi definido na literatura. Um estudo de Jin et. al, que 
analisou retrospetivamente 22 olhos em se trocou a LIO 
implantada no saco capsular, não registou qualquer com-
plicação intra-operatória, no entanto, o tempo para a troca 
da LIO variou entre 1 dia e 14 meses, com 75% dos olhos 
reintervencionados até 3 meses da cirurgia inicial 12.  Na 
nossa série, o tempo entre o implante primário e o implante 
secundário variou entre os 3,5 meses e os 5 anos (com 
5 olhos com mais de 1 ano entre a primeira e a segunda 
cirurgia). Por este motivo, o implante de uma LIO adicio-
nal pela técnica Piggyback parece mais seguro do que a 

troca de LIO nos nossos doentes. Em doentes submetidos 
a QP e cirurgia de catarata, em que os pontos de sutura são 
geralmente mantidos durante um ano e a correção refra-
tiva do astigmatismo induzido só pode ser endereçada a 
posteriori, a técnica Piggyback pode ser vantajosa3,20,21. 
Recentemente, Thomas e colaboradores publicaram uma 
série de casos, em que analisaram os resultados refrativos 
de dois modelos de LIO Add-On tórica para a correção do 
alto astigmatismo, que incluia 15 olhos pós-QP. Apesar 
dos bons resultados refrativos, dois doentes desenvolve-
ram falência do enxerto de córnea e um doente apresentou 
edema de córnea persistente28. 

Uma vantagem da técnica Piggyback relativamente à 
troca de LIO, relaciona-se com o cálculo da potência da 
LIO a implantar. Na técnica Piggyback a forma de cálculo é 
semelhante à utilizada nas LIO fáquicas, baseando-se ape-
nas na refração do doente, não sendo necessário conhecer 
a potência da LIO primária nem o comprimento axial do 
globo ocular, minimizando assim a repetição de erros que 
possam ter ocorrido aquando do cálculo da LIO primária10. 

Uma outra vantagem da técnica Piggyback, em rela-
ção a outras técnicas como a ablação laser, é ser rever-
sível, permitir a correção de erros refrativos mais altos, 
permitir a correção de erros refrativos mais precocemente 
e ter resultados mais estáveis ao longo do tempo. Além 
disso, é aplicável a um maior número de doentes, já que 
a sua realização não depende do valor da paquimetria ou 
da existência de patologia de olho seco. Os procedimentos 
de ablação laser têm ainda o risco do desenvolvimento de 
complicações associadas ao flap, indução de aberrações 
de alta ordem ou evolução para ectasias de córnea1,10. Um 
estudo de Jin et al. que comparou retrospetivamente a cor-
reção de erros refrativos em doentes pseudofáquicos com 
LASIK ou com LIO (troca de LIO ou implante Piggyback), 
mostrou melhoria da AVSC estatisticamente significativa 
nos dois grupos, com uma maior percentagem de doentes 
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Tabela 1 | Dados demográficos e clínicos (QP: Queratoplastia Penetrante. C: Cirurgia de catarata. QR: Queratotomia radiária.

Olho Idade (anos) Sexo Cirurgia 
anterior Ano LIO 1a Astig pré-op 

(D)
Astig  pós-op 

(D)
Potência de 

LIO PIO média

1 33 F QP + C 2009 11 4,50 -13 +9.0 13

2 47 F C 2011 2,25 1,0 -1,5 +3 15

3 63 M QR + PRK+ C 2010 9,75 0,50 -7 +9.75 9

4 59 F C 2006 4,75 0,50 -6.50 +4.75 13

5 59 F C 2006 3,50 0 -3.75 + 3.5 15

6 60 F C 2008 4,50 0,50 -5.0 +4.50 16
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com AVSC ≥ 1,0 no grupo do LASIK13. No entanto, além 
deste estudo incluir a troca da LIO e o implante Piggyback 
no mesmo grupo, os erros refrativos eram ligeiros a mode-
rados, e mais baixos que nos doentes da nossa série.

O implante da LIO secundária no sulco ciliar permite 
aumentar o espaço entre as duas LIO e assim diminuir a 
incidência de opacificação interlenticular, uma complica-
ção frequente da técnica Piggyback15. No nosso estudo, 
apesar do curto follow-up, nenhum doente apresentou esta 
complicação. Além do implante no sulco, a configuração 
convexo-concâvo da LIO Add-On Torica-sPB (HumanOp-
tics), que aumenta ainda mais a distância à LIO primária, 
poderá contribuir para a menor opacificação interlenticu-
lar1. O não contato entre as duas LIO diminui ainda a pos-
sibilidade de indução de erros refrativos e de aberrações óti-
cas1. Um estudo de Schecker et al. sugeriu que o implante 
de uma LIO Add-On monofocal não induz glare adicional 
relativamente à pseudofaquia convencional. As característi-
cas da LIO Add-On (HumanOptics), como o maior tamanho 
da zona ótica e a margem anterior redonda, permitem evi-
tar quer a captura da LIO pela pupila, quer o traumatismo 
da íris, diminuindo a ocorrência de dispersão pigmentar 
iridiana e de glaucoma pigmentar1. Nenhum dos doentes 
do estudo apresentou este tipo de complicações. A ondu-
lação dos hápticos da LIO poderá contribuir para uma boa 
estabilidade rotacional, o que ocorreu em todos os casos do 
estudo15. Thomas, na sua série de 21 olhos, realizou ajuste 
do eixo em 4 doentes implantados com uma LIO do mesmo 
modelo (MS 714 TPB) utilizado no nosso estudo28.

Existem atualmente no mercado três LIO especifica-
mente desenhadas para implante secundário no sulco ciliar 
com vista à correção de ametropias esférico-cilíndricas ou 
presbiopia em doentes pseudofáquicos: a Sulcoflex (Rayner 
Intraocular Lenses Ltd), que foi a primeira a estar disponí-
vel no mercado, a Add-On (HumanOptics) e a 1st Add-On (1st 
Q GmbH, Mannheim, Germany). Diversos estudos demons-
traram a eficácia e segurança da LIO Sulcoflex2,15,16,19,26. Um 
estudo, publicado o ano passado, avaliou a utilização da 
LIO Add-On (HumanOptics) na correção de erros refrativos 
esféricos em doentes pseudofáquicos, mostrando melhoria 
significativa da AVSC e ausência de complicações intra ou 
pós-operatórias1. Outros estudos compararam os resultados 
visuais da LIO Add-On (HumanOptics) difrativa multifocal 
no sulco com as LIO multifocais no saco capsular e verifi-
caram resultados semelhantes, com melhor sensibilidade ao 
contraste no grupo da LIO adicional. A LIO 1st Add-On não 
tem até à data resultados clínicos publicados. 

Poucos estudos na literatura descrevem os resultados 
visuais da LIO Add-On tórica na correção do astigmatismo 
em doentes pseudofáquicos, o maior tendo sido publicado 

este ano. Outros autores, descreveram a utilização de outras 
LIO tóricas, como a Sulcoflex tórica ou a Staar IOL16,21.

Nos nossos doentes, a LIO Add-On Torica-sPB redu-
ziu significativamente o astigmatismo e melhorou a AVSC 
(logMAR 0.26± 0.11). Srinivasan e colaboradores descre-
veram uma AVSC (logMAR) de 0.48 ±0.2427, Thomas e 
colaboradores de 0.6 (logMAR)28 e Falzon e colaboradores 
≥ 0.20 (logMAR) em todos os doentes. 2 Estas diferenças 
podem ser atribuidas à heterogenicidade entre as séries. Nos 
dois primeiros estudos, os casos eram mais complexos e a 
maioria dos doentes tinha astigmatismo pós-QP (astigma-
tismo médio superior a 3.0 D). Por sua vez, o último estudo 
excluiu todos os doentes pós-QP (astigmatismo médio de 
1.45 D) e a AVSC pré-operatória dos doentes era superior. 

O nosso estudo tem algumas limitações, nomeadamente 
o facto de ser um estudo retrospetivo, com uma amostra 
pequena e um curto período de follow-up e ainda por não ter 
sido utilizado um método mais objetivo na avaliação da esta-
bilidade rotacional da LIO. No entanto, foi possível demons-
trar que o implante de uma LIO adicional tórica é uma opção 
válida em doentes pseudofáquicos com astigmatismo. 

São necessários mais estudos, prospetivos e com 
maior período de follow-up para compreender os efeitos 
a longo prazo desta técnica e determinar em que medida 
o implante de uma LIO secundária pode causar danos às 
células endoteliais do enxerto. 

Concluimos que a técnica Piggyback com LIO Add-On 
se revelou segura e eficaz na correção do astigmatismo 
refrativo em doentes pseudofáquicos.
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RESUMO

Objectivo: Descrever um caso da rara síndroma de proliferação melanocítica uveal difusa bila-
teral (BDUMP).
Descrição do Caso Clínico: Doente, do sexo masculino, 64 anos, fumador, com história de 
perda progressiva e grave da acuidade visual bilateral nos últimos 9 meses. À observação apre-
sentava melhor acuidade visual corrigida (MAVC) de 20/50 no OD e de 20/70 no OE, catara-
ta bilateral e tumor pigmentado da íris no OE. Para além destas alterações, apresentava ainda 
bilateralmente vários tumores coroideus pigmentados e múltiplas pequenas lesões vermelho-
-acastanhadas ao nível do epitélio pigmentado da retina, com correspondente hiperfluorescência 
precoce na angiografia fluoresceínica e perda de autofluorescência. Com base nos dados clínicos 
foi feito o diagnóstico de BDUMP e iniciada uma avaliação sistémica que conduziu ao diagnós-
tico de adenocarcinoma do pulmão, detectado por TC e confirmado por biópsia.
Conclusões: BDUMP é uma síndroma paraneoplásica rara que ocorre em doentes com carcinoma 
sistémico, muitas vezes oculto. A consideração desta entidade clínica pode conduzir a um diag-
nóstico mais precoce de uma neoplasia, potencialmente com melhoria do prognóstico associado. 

Palavras chave
Proliferação melanocítica uveal difusa bilateral, tumores uveais, lesões coroideias, síndromas 
paraneoplásicos, neoplasia.

ABSTRACT

Purpose: To describe a case of Bilateral Diffuse Uveal Melanocytic Proliferation (BDUMP).
Case description: A 64-year-old man, smoker, presented with a 9 month history of progressive 
bilateral visual loss. The patient disclosed best corrected visual acuity of 20/50 OD and 20/70 
OS, bilateral cataract, and a pigmented iris tumor OS. Also, both eyes showed several pigmented 
choroidal tumors and multiple reddish-brown lesions at the level of the retinal pigment epithelium 
with early hiperfluorescence on fluorescein angiography and loss of autofluorescence.  A diagnosis 
of BDUMP was made and a systemic evaluation was initiated. Lung adenocarcinoma was detected 
by CT scan, and confirmed with biopsy. 
Conclusions: BDUMP is a rare paraneoplastic syndrome occurring in patients with systemic car-
cinoma, often occult. Consideration of this entity may lead to an earlier diagnosis of malignancy 
with possible better prognosis.

Key-words
Bilateral diffuse uveal melanocytic proliferation, uveal tumors, choroidal lesion, paraneoplastic 
syndromes, neoplasm.
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INTRODUçãO

Pela primeira vez descrito por Machemer em 1966, a 
Proliferação Melanocítica Uveal Difusa Bilateral (Bilateral 
diffuse uveal melanocytic proliferation – BDUMP) é uma 
síndroma paraneoplásica rara que causa perda grave da 
acuidade visual em doentes com neoplasia extraocular, mui-
tas vezes oculta1,4. Em aproximadamente metade dos casos, 
os sintomas visuais antecedem os relacionados com a neo-
plasia responsável5,7. Caracteriza-se pela presença de cinco 
sinais cardinais oculares: (I) múltiplas pequenas manchas 
arredondadas, vermelho-acastanhadas, ao nível do Epitélio 
Pigmentado da Retina (EPR) no pólo posterior; (II) padrão 
exuberante de hiperfluorescência precoce multifocal corres-
pondente a essas manchas; (III) desenvolvimento de múl-
tiplos tumores melanocíticos da úvea, pigmentados e não 
pigmentados e com ligeira elevação, bem como evidência 
de espessamento difuso do tracto uveal; (IV) descolamento 
de retina exsudativo; e (V) rápida progressão das catara-
tas1,2,3,4,6,8. Estas características são responsáveis pela dete-
rioração visual associada a esta patologia.6 Outros achados 
que podem estar presentes incluem presença de células ou 
pigmento na câmara anterior ou no vítreo, sinais de edema 
ou espessamento do corpo ciliar que incluem vasos episcle-
rais dilatados, estreitamento da câmara anterior, quistos do 
corpo ciliar e glaucoma de ângulo fechado1,3. Em mais de 
20% dos casos ocorre associadamente proliferação mela-
nocítica focal cutâneo-mucosa, que envolve na maioria dos 
casos a mucosa oral e o lábio7.

A neoplasia subjacente mais frequentemente associada 
é o carcinoma ginecológico na mulher e o adenocarcinoma 
pulmonar ou pancreático no homem, geralmente fatal num 
período de 1 a 2 anos1,3.

O prognóstico visual associado a BDUMP é pobre, 
com uma deterioração progressiva da acuidade visual que 
pode atingir a cegueira completa. A cirurgia de catarata ou 
vítreo-retiniana não melhora este prognóstico4.

Apresenta-se o caso de um doente em que o diagnóstico 
de BDUMP conduziu à detecção precoce de adenocarci-
noma do pulmão. 

DESCRIçãO DO CASO CLíNICO

Um homem de 64 anos, raça caucasiana, apresentou-
-se com história de perda visual bilateral progressiva, nos 
últimos 9 meses. Apresentava hábitos tabágicos marcados 
(40 UMA) e hipertensão sistémica medicada, sem outros 
antecedentes de relevo. Na primeira observação, a sua 
MAVC era de 20/50 no OD e de 20/70 no OE. A pressão 

intraocular era normal. O exame do segmento anterior 
revelou bilateralmente a presença de vasos episclerais dila-
tados e cataratas nucleares com componente subcapsular 
posterior (2+). Apresentava ainda um tumor pigmentado 
da iris no OE (fig. 1).

A oftalmoscopia revelou, em ambos os olhos, múltiplos 
tumores coroideus pigmentados com elevação, de diferen-
tes dimensões e contornos irregulares, associados à pre-
sença de fluído subretiniano difusamente distribuído (fig 
2.1 e 2.2). Para além destes achados, no pólo posterior era 
possível detectar um ténue padrão caracterizado por peque-
nas manchas arredondadas de coloração vermelho-alaran-
jada, ao nível do EPR (fig.3).

Estas lesões demonstravam completa perda de autofluo-
rescência (fig. 4.1 e 4.2), e na Angiografia Fluoresceínica 
(AF), surgiam como múltiplos focos de hiperfluorescência 
precoce, achados compatíveis com áreas de atrofia do EPR 
(fig. 5.1 e 5.2). Nas imagens de AF era ainda possível iden-
tificar a presença de proeminentes pregas coroideias no OE.
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Fig. 1 | OE: vasos episclerais dilatados, catarata e tumor pigmen-
tado da íris.

Fig. 2.1 e 2.2 | Múltiplos tumores coroideus pigmentados, bilate-
ralmente.
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A Tomografia de Coerência Óptica (OCT) (fig. 6) 
demonstrou a presença de fluído subretiniano condicio-
nante de descolamento seroso da retina, uma completa dis-
rupção dos segmentos externos da retina e do EPR, com 
ablação da junção segmento interno/ segmento externo (IS/
IO) dos fotorreceptores, e áreas de perda focal de EPR com 
espessamento adjacente, e aumento de reflectividade cor-
respondente às áreas espessadas.

A ultrossonografia modo-B demonstrou um espessamento 
difuso da coroide, bem como a presença de vários tumores 
coroideus com reflectividade interna variável (fig. 7).

Com base nos achados clínicos oftalmológicos foi feito 
o diagnóstico presuntivo de BDUMP, e uma extensa avalia-
ção sistémica foi iniciada com o objectivo de detectar uma 
possível neoplasia subjacente.

Proliferação Melanocítica Uveal Difusa Bilateral (BDUMP) como forma de apresentação de adenocarcinoma do pulmão

Fig. 3 | Múltiplas pequenas manchas alaranjadas ao nível do 
EPR.

Fig. 4.1 e 4.2 | Autofluorescência: áreas de perda de autofluores-
cência correspondentes às lesões do EPR.

Fig. 5.1 e 5.2 | AF: áreas hipofluorescentes correspondentes aos 
tumores pigmentados, e padrão multifocal de hi-
perfluorescência precoce (“defeito de janela”). 
Pregas coroideias no OE.

Fig. 6 | OCT: Ablação da junção IS/OS, perda focal de EPR, com 
áreas de espessamento adjacente. Presença de fluido su-
bretiniano.
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A avaliação dermatológica foi negativa para lesões pig-
mentadas mucoso-cutâneas.

A TC de crânio e abdominopélvica não revelaram alte-
rações, no entanto a TC torácica revelou a presença de uma 
opacidade no lobo superior do pulmão esquerdo, com cerca 
de 19 mm de diâmetro, e múltiplas adenopatias mediastíni-
cas (Fig. 8). A biópsia confirmou a presença de um adeno-
carcinoma do pulmão.

O doente foi referenciado para o Serviço de Pneumolo-
gia dos HUC e encontra-se actualmente sob tratamento com 
quimioterapia sistémica.

DISCUSSãO

As manifestações oculares de BDUMP geralmente ante-
cedem os sinais e sintomas do carcinoma sistémico asso-
ciado em vários meses, com um caso descrito na literatura 
superior a 23 meses2,5.

Dos cinco sinais cardinais oculares que caracterizam 
esta syndrome, todos foram encontrados no nosso doente. 
Neste caso apresentava ainda vasos episclerais dilatados e 
um tumor pigmentado da íris no OE. Assumimos que esta 
lesão da íris, como estrutura integrante da úvea, faça parte 
do mesmo processo patofisiológico. Gass et al descreveu 
também um caso de tumor da iris associado a esta condição 
clínica3.

As pequenas e subtis manchas avermelhadas presentes 
no pólo posterior e a sua correspondência precisa de perda 
focal de autofluorescência, com áreas focais de hiperfluo-
rescência na Angiografia Fluoresceínica, sugerem que cor-
respondem a fenestrações do EPR causadas por destruição 
focal desta camada, com preservação relativa da coriocapi-
lar subjacente1,3,9.

De facto, os achados histopatológicos característicos 
desta patologia, mostram que existe uma proliferação e 
infiltração difusa de melanócitos fusiformes, pigmentados 
e não pigmentados, de aparência benigna, ao nível do tracto 
uveal, responsável pelo espessamento difuso da coroide. 
Associadamente, está também descrita uma extensa destrui-
ção do EPR e da retina externa, com relativa preservação da 
coriocapilar1,3,8.

A etiologia ainda é pouco compreendida, mas presume-
-se que haja um factor circulante produzido pelo tumor 
primário que resulta em última análise na proliferação das 
células melanocíticas da úvea. Contudo, este factor circu-
lante não está ainda identificado5,8.

A melhor compreensão do mecanismo subjacente 
poderá fornecer pistas para a abordagem terapêutica das 
manifestações oculares de BDUMP que, de acordo com a 
literatura, geralmente conduz à cegueira e a eviscerações 
bilaterais devido às complicações tardias associadas como 
o glaucoma neovascular.

O tratamento e a erradicação do carcinoma sistémico 
oferece a maior probabilidade de sobrevivência do doente, 
no entanto pode não impedir a progressiva perda visual. Até 
ao momento, não está descrito um tratamento oftalmoló-
gico eficaz para esta patologia. 

Uma vez que os sintomas e sinais oftalmológicos pre-
cedem geralmente as manifestações sistémicas, o reconhe-
cimento precoce desta condição pelo oftalmologista pode 
ter um importante impacto na morbilidade e mortalidade 
do doente. Assim, é importante reconhecer esta entidade 
clínica de forma a proporcionar uma investigação diagnós-
tica rápida e adequada da potencial doença primária, evi-
tando tratamentos incorrectos e ineficazes, e provavelmente 
melhorando o prognóstico de vida do doente. 
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Fig. 7 | Ecografia: múltiplos tumores coroideus e espessamento 
difuso da coroide.

Fig. 8 | TC torácica: opacidade no lobo superior do pulmão es-
querdo.
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RESUMO

Introdução: A retinopatia da prematuridade (RP) é uma doença vasoproliferativa do olho que 
nas formas mais graves pode conduzir a baixa visão e mesmo cegueira. Os autores avaliam a 
incidência desta patologia nos prematuros, com fatores de risco, nascidos no Hospital Pedro 
Hispano entre Janeiro de 1999 e Junho de 2012.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo dos rastreios de RP efetuados neste período (por oftal-
moscopia indireta e a partir de 2012 com o auxílio da RetCam®). Foram registados fatores pré e 
perinatais que têm sido associados a risco aumentado de RP. Para a análise estatística foi usado 
o software SPSS® 20.0.
Resultados: Rastrearam-se 267 recém-nascidos de raça caucasiana, 50,6% do sexo feminino, 
com idade gestacional (IG) média de 29 +/- 2 semanas e peso ao nascimento (PN) médio de 
1193 +/- 307 gramas. 112 olhos (21,0%) apresentaram RP, com necessidade de tratamento em 
26 olhos: 12 crioterapia, 12 laser e 2 crioterapia e laser. Os fatores associados a aumento de 
risco da RP foram a IG, o PN, o compromisso hemodinâmico, a hemorragia intraventricular, a 
doença de membranas hialinas e recurso a ventilação, oxigenoterapia, transfusões, surfactante 
ou eritropoietina.
Conclusão: Observou-se uma incidência da doença e fatores de risco semelhantes aos outros es-
tudos internacionais em países desenvolvidos. São necessários mais estudos para esclarecimento 
da importância destes e de outros fatores etiológicos.

Palavras-chave
Retinopatia, prematuridade, idade gestacional, peso, nascimento, transfusão.

ABSTRACT

Introduction: The retinopathy of prematurity (RP) is a vasoproliferative eye disease that can 
lead to low vision and blindness in the most serious cases. The authors evaluate its incidence in 
the pre-terms babies, with risk factors, that were born at Hospital Pedro Hispano between Janua-
ry of 1999 and June of 2012.
Material and methods: Retrospective study of the retinopathy of prematurity screening in that 
period (with indirect ophthalmoscopy until 2011 and then with the help of RetCam3®). Pre and 
perinatal variables that have been associated with RP were registered. For the statistical analysis 
we used software SPSS® 20.0.
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Results: 267 caucasian infants were studied, 50.6% females, with mean gestational age of 29 
+/- 2 weeks and mean birth weigh of 1193 +/- 307 g. RP was present in 112 eyes (21,0%), with 
treatment needed in 26 : 12 cryotherapy, 12 laser fotocoagulation and 2 both. The variables as-
sociated with increased RP risk were gestational age, birth weight, hemodynamic compromise, 
intraventricular hemorrhage, hyaline membrane disease and resource to ventilation, oxygenothe-
rapy, blood transfusion, surfactant or erythropoietin.
Conclusions: We obtained incidence and risk factors similar to other international studies in 
developed countries. Further studies are needed to clarify the importance of this and other etio-
logical factors.

Key-words 
Retinopathy, prematurity, gestacional age, birth weihg, blood tranfusion.

1. INTRODUçãO
 
A retinopatia da prematuridade (RP) é uma causa 

importante e evitável de baixa visão e cegueira nas crian-
ças, que de momento é alvo de estudo em diferentes partes 
do mundo. Acredita-se que seja responsável por 6 a 18% de 
cegueira infantil nos países desenvolvidos7.

Trata-se de uma doença vasoproliferativa do olho, tra-
zida à luz na década de 4027 - na altura designada fibroplasia 
retrolenticular - aquando da introdução de unidades de neo-
natologia melhoradas que permitiram o aumento da taxa de 
sobrevivência dos recém-nascidos prematuros.

Na biografia da retinopatia da prematuridade salientam-
-se dois eventos epidémicos nos últimos 60 anos, o primeiro 
com início na descoberta da patologia. Em 1951 Campbell4 
introduziu a oxigenoterapia como factor de risco para o 
desenvolvimento da RP, levando a um maior controlo no 
recurso a este suplemento e à consequente diminuição da 
sua incidência (diminuição de cegueira devido a RP nos 
EUA de 50% em 1950 para 4% em 1945)15. Contudo este 
decréscimo foi acompanhado de um previsível aumento 
de mortalidade. O segundo evento deu-se nas décadas de 
70 /8012, neste caso relacionado apenas com o aumento da 
sobrevivência de grandes prematuros, por si só já sujeitos a 
um risco acrescido de RP.

De há alguns anos a esta parte regista-se declínio na 
incidência e gravidade da RP nos países desenvolvidos. 
Porém tem-se notado o aumento de ambos os indicadores 
nos países em desenvolvimento, que experimentam agora 
condições de prestação de cuidados neonatais semelhantes 
às dos primeiros numa fase inicial.

Têm sido associados diversos fatores ao desenvol-
vimento desta patologia, atribuindo-se à idade gestacio-
nal, peso ao nascimento e tratamento com O2 lugares de 
relevo20. A investigação etiológica dirige-se para a pesquisa 

de variáveis oxigénio-independentes com o IGF-119 e para o 
terreno genético, já com alguns suspeitos como o gene NPD 
classicamente associada à doença de Norrie6.

Os autores pretendem avaliar a incidência da RP no 
Hospital Pedro Hispano e factores que a ela possam estar 
associados.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo retrospectivo, com cooperação entre os serviços 
de Neonatologia e Pediatria do Hospital Pedro Hispano, 
baseado na consulta de processos de todas as crianças sub-
metidas a rastreio de RP, no período compreendido entre 
Janeiro de 1999 e Junho de 2012. Os critérios de rastreio 
foram: idade gestacional ≤ 32 semanas, peso ao nascimento 
≤1500 g e/ou curso clínico complicado. Até Dezembro de 
2012 o rastreio foi feito por oftalmoscopia indireta, após 
dilatação, com lente panfundoscópica e, desde 2003, com 
auxílio de um clip modificado para permitir indentação. A 
partir de Janeiro de 2012 recorreu-se à RetCam3® para fun-
doscopia após dilatação.

Seguindo as recomendações internacionais13, a primeira 
avaliação foi efetuada às 32 semanas ou 4 semanas após o 
nascimento, com preferência pela data mais tardia. Foram 
reavaliados de acordo com a presença ou não de patologia, 
na maioria dos casos 1 vez por semana ou quinzenalmente 
até morte, alta ou vascularização retiniana completa.

Foi usada a classificação internacional da RP1,2 que des-
creve a sua localização em relação ao nervo óptico (zonas), o 
estadiamento progressivo de 1 a 5 e a extensão da vasculatura 
em desenvolvimento. A zona 1 é definida como um círculo, 
com centro no disco óptico e raio com o dobro da distância 
deste à fóvea; a zona 2 é a área do bordo anterior da zona 1 
até 1 diâmetro de disco nasalmente e o equador anatómico 
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temporalmente, a zona 3 é a restante região temporal. O está-
dio 1 refere-se à presença de uma linha de demarcação pálida 
e plana na junção da retina vascular com avascular, no está-
dio 2 esta linha transforma-se numa crista rosada e a prolife-
ração fibrovascular desta caracteriza o estádio 3. A prolife-
ração contínua e contração pode conduzir a descolamento de 
retina parcial traccional que é característica do estádio 4 (A 
sem envolvimento foveal, B com envolvimento foveal). No 
estádio 5 há um descolamento de retina total. Um conceito 
a ter em conta é o de doença plus, que se refere à presença 
de dilatação e tortuosidade vascular no pólo posterior. É um 
marco de progressão e gravidade que pode surgir em qual-
quer estádio e reflete o aumento de fluxo sanguíneo na retina. 
O estudo ETROP13 introduziu uma classificação orientada 
para o tratamento: RP tipo 1 – atingimento de zona 1 com 
doença plus, em qualquer estádio; atingimento de zona 1, 
estádio 3 sem doença plus; atingimento de zona 2, estádio 2 
ou 3 com doença plus- e RP tipo 2 – zona 1 estádio 1 ou 2 e 
zona 2 estádio 3, ambas sem doença plus. Segundo os auto-
res a primeira carece de tratamento, enquanto que a segunda 
deve ser seguida periódica e cuidadosamente, distanciando-
-se do preconizado no estudo CRYO-ROP3, com abordagem 
mais conservadora, que aconselhava tratamento na doença 
limiar (RP estádio 3 em zona 1 ou 2, ocupando pelo menos 5 
horas contíguas ou 8 não contíguas).

Deste modo, os critérios para tratamento foram sendo 
alterados de acordo com o estado da arte: até ao conheci-
mento dos resultados do estudo ETROP foram tratados os 
recém-nascidos com doença limiar, posteriormente foram 
também abrangidos os bebés com doença pré-limiar tipo 1.

Foram registados diferentes fatores perinatais que são 
frequentemente associados a esta patologia: idade gestacio-
nal, peso ao nascimento, tipo de parto, gravidez múltipla, 
presença de doença das membranas hialinas e hemorragia 
intraventricular, necessidade de recurso a corticoterapia, 
ventilação, oxigenoterapia e duração e intensidade da mesma 
e transfusões sanguíneas. O surfactante e a eritropoietina 
foram acrescentados aos registos em 2008. Para análise dos 
resultados recorreu-se ao software “Statistical Package for 
the Social Sciences” - SPSS 20.0®. Os resultados foram con-
siderados estatisticamente significativos para p <0,05.

Resultados de 12 anos de rastreio da retinopatia da prematuridade no Hospital Pedro Hispano

RESULTADOS

Rastrearam-se 267 recém-nascidos de raça caucasiana 
no período exposto, 50,6% do sexo feminino e 49,4% do 
sexo masculino, com idade gestacional (IG) média de 29 
+/- 2 semanas e peso ao nascimento (PN) médio de 1193 
+/- 307 gramas (Quadro 1).

Destes, 112 olhos (21,0%) apresentaram RP, 57 olhos 
(50,9%) no estádio 1, 25 (22,3%) no estádio 2, 28 (25%) 
no estádio 3 e 2 (1,8%) no estádio 4B.Não foi encontrada 
nenhuma criança no estádio 5. Foi observada doença plus 
em 20 olhos (17,8%) (Quadro 2). 6 crianças tinham doença 
assimétrica. Em 8 crianças a observação foi dificultada pela 
manutenção do vítreo hiperplásico primário.

Como esperado, encontrou-se assimetria no PN e IG 
entre as crianças com e sem RP (p <0,01): 1254 +/-287 gra-
mas e 30 +/- 2 semanas na ausência de RP e 965 +/- 271gra-
mas e 28 +/- 2 semanas na sua presença.

Os fatores associados a aumento de risco da RP foram 
a baixa IG, o baixo PN, o compromisso hemodinâmico na 
primeira semana, a hemorragia intraventricular, a doença 
de membranas hialinas e recurso a ventilação, oxigenote-
rapia, transfusões, surfactante ou eritropoietina. O tipo de 
parto, nascimento múltiplo, corticoterapia e convulsões não 
demonstraram qualquer associação (Quadro 3). Após regres-
são logística concluímos que destas o peso ao nascimento e a 
submissão a transfusão sanguínea são os factores preditivos 
mais importantes. Apenas 7,6 % das crianças que não foram 
sujeitas a transfusão desenvolveram RP, com aumento desta 

Quadro 1 | Características demográficas

Sexo masculino 50,6%
Sexo feminino 49,4% 
Idade gestacional 29 +/- 2 semanas
Peso ao nascimento médio 1193 +/-307 g 
Parto por cesariana 74,2%
Parto eutócico 25,8%
Parto múltiplo 27%

Estádio 1 Estádio 2 Estádio 3 Estádio 4 Estádio 5

zo
na

1 0 0 8 2 -

2 17 22 20 0 -

3 40 3 0 0 -

Doença Plus 0 9 9 2 -

Quadro 2 | Descrição da classificação
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percentagem de acordo com o aumento do número de trans-
fusões efectuadas (Gráfico 1). Apenas 4 crianças com mais 
de 1500 g desenvolveram RP. O quadro 4 demonstra a inci-
dência de RP para diferentes escalões de PN.

Relativamente à oxigenoterapia, fez-se uma divisão 
em 3 grupos de acordo com o FiO2 máximo administrado, 
notando-se aumento da percentagem de RP com o aumento 
deste: com 21 a 30% de FiO2 – 13,9 %, com 30-40% de 
FiO2 – 21,3 % e com> 40% de FiO2 64% desenvolveram 
RP. As crianças sem RP necessitaram em média de 16,5 dias 
de tratamento, ao passo que as com patologia de 46,1 dias.

Houve necessidade de tratamento em 26 olhos: 12 foram 
submetidos a crioterapia, 12 a laser e 2 a crioterapia e laser. 
Todos os olhos apresentaram regressão com o tratamento, 
excepto a criança com estádio 4 que apesar dos esforços 
terapêuticos (fotocoagulação laser e crioterapia) desenvol-
veu descolamento de retina subtotal em ambos olhos e foi 
orientada para cirurgia em outro centro hospitalar. Nos casos 
sem tratamento ocorreu regressão espontânea.

DISCUSSãO

Registamos uma incidência de RP de 21% o que vai de 
encontro não só a resultados anteriores (2006) neste Hos-
pital em que se descreveu uma incidência de 20%22, bem 
como a outros estudos publicados recentemente. É bastante 
inferior ao estudo CRYO-ROP3 com 66% de incidência de 
RP em crianças com peso <1250g. Países como o Canadá17, 
Brasil23, Paquistão26, Irão11, Singapura24, India21,25 e Egipto14 
descrevem respectivamente 64,7%, 53,4%, 32,4%, 32%, 
29,2%,24%/19,7% e 19.2% de incidência. Os estudos cana-
dianos e de Singapura incluíram apenas recém-nascidos 
com IG <27 semanas e muito baixo peso o que ajuda a 

Bruna Cardoso Vieira, Marta Nascimento, Isabel Ribeiro, Rui Carvalho, João Neves Martins

Graf. 1 | Relação de número de transfusões com %RP

Quadro 3 | Factores de risco para RP

Variáveis Coeficiente de correlação OR (IC 95%) Valor p

Idade gestacional - - <0,001

Peso ao nascimento * - - <0,001

Nascimento (singular/múltiplo) 2,2 0,7 ( 0,5-1,1) NS

Tipo de parto 0,2 1,1 (0,7-1,8) NS

Corticoides 1,2 0,7 (0,4-1,3) NS

Compromisso hemodinâmico 27,2 2,0 (3,0-4,7) <0,001

Hemorragia intraventricular 16,15 2,9 (1,7-4,9) <0,001

Doença das membranas hialinas 31,1 3,5 (2,2-5,6) <0,001

Tratamento com O2 24,5 15,3 (3,7 -63,27) <0,001

Ventilação mecânica 23,3 3,2 (1,9-5,1) <0,001

Transfusão sanguínea * 73,1 7,4 (4,5-12,2) <0,001

Surfactante 25,9 4,7 (2,5-8,7) <0,001

Eritropoietina 10,3 2,7 (1,5-5,1) 0,001

Convulsões 1,1 0,9 (0,9-1,0) NS

Quadro 4 | Incidência de RP em função do PN

PN Incidência de RP

< 800 g 56,9% (33/58 olhos) 

< 1000 g 48,5% (67/138 olhos)

< 1250 g 40,4 % (88/218 olhos)
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justificar a discrepância de valores. Para bebés com peso 
inferior a 1250g obtivemos uma incidência de RP de 
40,4%, que se coaduna mais com estes resultados. Em 2005 
Karna18 registou 36,6% de RP num estudo realizado nos 
EUA, contudo refere-se a um período anterior (1993-2000) 
ao deste trabalho. Acrescendo às diferenças metodológicas 
e de padrões de cuidados neonatais, a vasta maioria dos 
dados epidemiológicos recentes dos países desenvolvidos 
refere-se a grupos de estudo restritos, com muito baixo peso 
ou idade gestacional inferior à que selecionamos para ras-
treio, pelo que se torna difícil fazer a comparação global.

Obtivemos associação entre diversas variáveis e a 
RP: a IG, o PN, o compromisso hemodinâmico na pri-
meira semana, a hemorragia intraventricular, a doença de 
membranas hialinas e recurso a ventilação, oxigenotera-
pia, transfusões, surfactante e eritropoietina. Na literatura 
encontram-se resultados divergentes para a grande maioria 
delas, com a IG e o PN consistentemente apontados como 
factores de risco major. Neste estudo, ao peso ao nasci-
mento e à submissão a transfusão sanguínea foi atribuída 
uma importância preditiva maior. Relativamente à última 
acredita-se que decorre da substituição da hemoglobina 
fetal com alta afinidade pelo O2 pela hemoglobina adulta 
que, devido a afinidade inferior, o liberta com mais facili-
dade. Por outro lado o prematuro possui baixa actividade 
da enzima que converte o ferro do estado ferroso para o 
férrico (ferroxidase), conduzindo a aumento do ferro livre 
que é um potente formador de espécies reactivas de oxigé-
nio capazes de lesar os tecidos9,10,23. O peso ao nascimento 
tem sido consistentemente associado ao desenvolvimento 
de RP, já que está intimamente relacionado com a idade 
gestacional e a maturidade da vascularização retiniana ao 
nascimento.

Todos os casos tratados, com excepção de um particu-
larmente grave, terminaram em remissão. Ambas as abor-
dagens, fotocoagulação a laser e crioterapia, demostraram 
assim eficácia no tratamento desta patologia, apesar de se 
considerar a primeira a mais indicada7,8. Os estudos mais 
recentes, baseados na teoria bifásica (oxigénio-dependente/
oxigénio-independente) da etiopatogenia da RP, apostam 
em novas armas: controlo de IGF-1 numa primeira fase e o 
uso de anti-VEGF na segunda5,16.

CONCLUSãO

Neste trabalho observou-se uma incidência da doença 
e fatores de risco semelhantes a outros estudos interna-
cionais em países desenvolvidos. Na nossa opinião todas 
as variáveis expostas devem ser tidas em consideração na 

abordagem dos prematuros de risco, no sentido de lhes 
proporcionar os melhores cuidados médicos com a menor 
taxa de complicações possível. São necessários mais estu-
dos para esclarecimento da importância destes e de outros 
fatores etiológicos.
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RESUMO

Introdução: O iStent® “trabecular micro-bypass stent modelo GTS100R/L” tem resultados 
comprovados na cirurgia do glaucoma de ângulo aberto. Descrito como cirurgia ab interno do 
canal de Schlemm, visa criar um bypass entre a câmara anterior e este canal, ultrapassando a 
malha trabecular – principal resistência à drenagem de humor aquoso. 
Os autores visam estudar o papel do OCT de segmento anterior (SA) na localização do iStent® e 
uma eventual relação entre o seu posicionamento a eficácia hipotensora.
Material e Métodos: Estudo transversal descritivo em que se avaliaram 17 olhos de 17 doentes 
submetidos a cirurgia de facoemulsificação combinada com iStent®, com um ano de follow-up. 
Estudou-se o ângulo irido-corneano com OCT spectral domain de SA (Heidelberg Spectralis®) e 
realizou-se uma avaliação oftalmológica que incluiu medição da pressão intra-ocular (PIO) com 
tonómetro de Goldmann e gonioscopia.
Resultados: Em todos os olhos foi possível localizar o iStent® no ângulo da câmara anterior, 
porém apenas 4 pareciam estar no canal de Schlemm, estando os restantes na malha trabecular ou 
esporão escleral. Nos 4 olhos com implante no canal verificou-se uma redução média da PIO de 
6,0 mmHg relativamente aos valores pré-operatórios, nos restantes essa redução foi 5,36 mmHg. 
Esta diferença não é estatisticamente significativa (p>0,05).
Conclusões: O OCT spectral domain de SA é um método eficiente para determinar o posicio-
namento do iStent® no ângulo. Apesar da maioria das extremidades distais dos dispositivos não 
se encontrarem no canal de Schlemm, estes ultrapassaram a resistência da malha trabecular, pelo 
que a localização não parece comprometer a eficácia hipotensora. 

Palavras-chave
Canal de Schlemm, facoemulsificação, glaucoma, iStent®, tomografia de coerência óptica spec-
tral domain de segmento anterior.

ABSTRACT

Introduction: The iStent® “trabecular micro-bypass stent model GTS100R/L” has proven re-
sults in surgery of open-angle glaucoma. Described as an ab interno Schlemm’s canal surgery, 
it aims to create a direct connection between the anterior chamber and the canal, bypassing the 
trabecular meshwork – primary site of aqueous outflow resistance.

Oftalmologia - Vol. 37: pp.205-210
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The purpose of this study is to evaluate the role of anterior segment (AS) OCT in locating the 
iStent® and to access an eventual relationship between its position and hypotensive efficacy.
Material/Methods: Cross-sectional study with 17 eyes of 17 patients who underwent phacoe-
mulsification combined with iStent® one year before. We studied the irido-corneal angle with 
spectral domain AS-OCT (Heidelberg Spectralis®) and performed an ophthalmic evaluation in-
cluding intraocular pressure (IOP) measurement with Goldmann tonometer and gonioscopy.
Results: In all eyes we could locate the iStent® in the angle, but only 4 seemed to be implanted 
the Schlemm’s canal, the other were in the trabecular meshwork or scleral spur. In the 4 eyes 
with the implant in the canal there was a mean reduction in IOP of 6.0 mmHg in comparison to 
the preoperative values, in the remaining eyes the mean reduction was 5.36 mmHg. This diffe-
rence is not statistically significant (p>0.05).
Conclusions: AS spectral domain OCT is an efficient method to determine the position of the 
iStent® in the angle. Although most distal ends of the devices were not in the Schlemm’s canal, 
these have overcome the resistance of the trabecular meshwork. Thus its location does not appear 
to compromise the hypotensive efficacy.  

Key-words
Schlemm’s canal, phacoemulsification, glaucoma, iStent®, anterior segment spectral domain op-
tical coherence tomography.

INTRODUçãO

O glaucoma, segunda causa de cegueira a nível mundial,1 
constitui um verdadeiro problema saúde pública, represen-
tando também um encargo financeiro pesado para os siste-
mas de saúde. O objectivo do tratamento é preservar a fun-
ção visual através do controlo da pressão intraocular (PIO), 
utilizando tratamentos com um perfil de segurança aceitável, 
eficazes e com boa compliance. Os fármacos hipotensores 
oculares e a cirurgia filtrante têm um papel comprovado na 
redução da progressão da doença, porém associam-se a com-
plicações que limitam o seu potencial terapêutico. Recente-
mente, tem-se assistido a um interesse crescente pela cirurgia 
micro-invasiva do glaucoma, onde se inclui o micro-bypass 
trabecular iStent® (Glaukos Corp., Laguna Hills, CA, USA), 
que visa ter uma função adjuvante na redução da PIO em 
simultâneo com a cirurgia de catarata em doentes com glau-
coma de ângulo aberto ligeiro a moderado. Tem eficácia já 
comprovada em diversos estudos, permitindo uma redução 
da PIO e uma redução da medicação hipotensora superiores 
às obtidas com a cirurgia de catarata isoladamente2,3. 

Até à data, não existem trabalhos que estudem a loca-
lização in vivo do micro-byass trabecular. Este estudo tem 
como objectivo primário avaliar o papel da tomografia de 
coerência óptica (OCT) spectral domain de segmento ante-
rior anterior (SA) na localização do iStent® no ângulo irido-
-corneano e como objectivo secundário estudar uma even-
tual relação entre o posicionamento deste implante e a sua 
eficácia hipotensora.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo transversal utilizando uma amostra constituída 
por 17 olhos de 17 doentes submetidos, um ano antes, a 
facoemulsificação com implante de lente intra-ocular (LIO) 
de câmara posterior e de iStent®. Os autores realizaram uma 
avaliação oftalmológica que incluiu a medição da PIO por 
tonometria de aplanação de Goldmann, biomicroscopia, fun-
doscopia, gonioscopia e avaliação do ângulo irido-corneano 
com OCT spectral domain de SA (Heidelberg Spectralis® 
OCT), mediante a adaptação de uma lente de segmento ante-
rior no aparelho (figura 1) e utilizando o programa “ângulo 
da câmara anterior”.

Os doentes seleccionados inicialmente tinham o diag-
nóstico de catarata com melhor acuidade visual corrigida 
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Fig. 1 | Lente de segmento anterior para o aparelho de OCT 
Heidelberg Spectralis®.
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inferior a 5/10 e glaucoma primário de ângulo aberto confir-
mado por gonioscopia e PIO média inferior a 28 mmHg sem 
medicação ou inferior a 22 mmHg com terapêutica tópica. 
Foram excluídos glaucomas avançados (E/D superior a 
8/10, défices perimétricos importantes ou PIO superior a 28 
mmHg com medicação), glaucomas neovasculares, glauco-
mas de ângulo fechado, olhos com história anterior de quera-
topatia, uveíte, cirurgia ocular prévia (de glaucoma, refrac-
tiva ou de segmento posterior). Foi obtido o consentimento 
informado dos doentes para a participação no estudo, tendo 
sido cumpridos os requisitos da Declaração de Helsínquia.

Para a análise estatística, foi utilizado o teste t-Student, 
tendo-se considerado estatisticamente significativo p < 
0,05, através do software Graphpad Prism® ver. 5.0; Gra-
phpad Software Inc, CA, Estados Unidos América.

Micro-bypass trabecular
O iStent® (Glaukos Corp., Laguna Hills, CA) micro-bypass 

trabecular, modelo GTS100R/L é um dispositivo tubular de 
titânio heparina-revestido, não ferro-magnético, com formato 
de L e dimensões aproximadas de 1 mm de comprimento, 0,3 
mm de altura e 120 µm de diâmetro tubular (figura 2). Cons-
titui o mais pequeno dispositivo médico implantável. É inse-
rido ab interno através de uma pequena incisão corneana tem-
poral, e implantado no ângulo irido-corneano, no quadrante 
nasal4. Visa criar um bypass entre a câmara anterior e o canal 
de Schlemm, ultrapassando a malha trabecular, que se julga 
ser o principal local de resistência à via convencional de dre-
nagem do humor aquoso, particularmente na sua porção justa-
-canalicular5,6. O iStent® está disponível na Europa para o tra-
tamento de glaucoma de ângulo aberto, tendo sido aprovado 
também pela FDA e no Canadá para uso em conjunto com a 
cirurgia de catarata para a redução da pressão intra-ocular em 
doentes com glaucoma de ângulo aberto ligeiro a moderado, 
previamente tratados com medicação hipotensora ocular.

RESULTADOS  
      
A média de idades dos doentes era de 72,1 anos. Em 

todos os casos foi possível localizar o iStent® no ângulo, 
quer à gonioscopia quer com OCT de SA. O OCT de SA 
permitiu, igualmente, identificar com razoável precisão as 
estruturas do ângulo irido-corneano e, deste modo, avaliar 
a posição do implante em relação a essas estruturas. Veri-
ficou-se que, dos 17 olhos, apenas 4 pareciam ter a extre-
midade do iStent® localizada no canal de Schlemm (figuras 
3, 4 e 5), nos restantes 13 o dispositivo aparentava estar 
no seio da malha trabecular ou mesmo no esporão escleral, 
próximo da raiz da iris (figuras 6 e 7). 

Será o implante de iSTENT® uma cirurgia do canal de Schlemm? Avaliação por OCT spectral domain de segmento anterior

Fig. 2 | iStent® (Glaukos Corp., Laguna Hills, CA) micro-
-bypass trabecular.

Fig. 3, 4, 5 | Imagens de OCT de SA mostrando o micro-bypass 
trabecular implantado no canal de Schlemm.

Fig. 6,7 | Imagens de OCT de SA com o microbypass trabecu-
lar (seta branca) implantado fora do canal de Schlemm 
(seta vermelha).
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As médias de PIO pré e pós-operatórias após wash 
out da medicação eram de 22,0 mmHg e 16,0 ± 1 mm Hg 
respectivamente nos doentes com o iStent® no canal de 
Schlemm e de 21,93 ± 1,98 mmHg e 16,57 ± 2,50 mmHg 
doentes com o iStent® com a extremidade distal fora do 
canal. Observou-se, assim, uma redução de PIO de 6,0 ± 
1,0 mmHg nos doentes com o iStent® no canal de Sch-
lemm e 5,36 ± 1,74 mmHg nos doentes com o iStent® fora 
do canal. Esta diferença não foi estatisticamente significa-
tiva (p = 0.28).  

DISCUSSãO

Recentemente, tem-se assistido a um interesse cres-
cente pela cirurgia micro-invasiva, incluindo o iStent® 
“trabecular micro-bypass stent modelo GTS100R/L” 
(Glaukos Corp., Laguna Hills, CA, USA), que tem como 
objectivo a redução da PIO e/ou da medicação anti-glau-
comatosa em doentes com glaucoma primário de ângulo 
aberto, glaucoma pseudoexfoliativo ou glaucoma pig-
mentar. Outros dispositivos, actualmente disponíveis no 
mercado incluem o micro-bypass trabecular de segunda 
geração iStent Inject® (Glaukos Corporation, Laguna 
Hills, CA, USA), o micro-stent supracoroideu ab interno 
CyPass® (Transcend Medical, Menlo Park, CA, USA), a 
trabeculectomia ab interno com Trabectome® (NeoMe-
dix Inc., Tustin, CA, USA) e a trabeculostomia com laser 
eximer (ELT, AIDA, Glautec AG, Nurnberg, Germany). 
Estas técnicas associam-se globalmente a um perfil de 
segurança superior, porém com uma eficácia hipoten-
sora inferior à cirurgia filtrante. Embora o seu papel no 
tratamento do glaucoma ainda não esteja bem definido, a 
maioria dos autores preconiza a sua utilização numa fase 
mais precoce da história natural desta doença, compara-
tivamente à cirurgia filtrante que é geralmente reservada 
para estádios mais avançados7.

Existem actualmente 2 tipos de OCT de segmento 
anterior: time domain (TD) e spectral domain (também 
designado Fourier domain, espectral, de alta definição ou 
frequency-domain). O OCT spectral domain (SD) permite 
uma aquisição de imagens 10 a 100 vezes mais rápida que 
o TD, o que permite minimizar o “ruído” dos movimentos 
oculares e aumentar a definição das imagens obtidas. Os 
OCT de SA também diferem entre si pelo comprimento 
de onda do feixe de luz usado na aquisição de imagens. O 
OCT Heidelberg Spectralis® utilizado neste estudo possui 
um comprimento de onda de 870 nm, enquanto os OCT 
TD tendem a possuir um comprimento de onda maior, 
que no caso do OCT Visante® (Carl Zeiss Meditec, Inc.; 

Dublin, CA) é de 1310 nm. Esta diferença traduz-se num 
poder de resolução axial cerca de 2 vezes superior do OCT 
Heidelberg Spectralis® (7 µm vs 15 µm)8. Em termos prá-
ticos, o OCT TD tem um maior poder de penetração teci-
dual permitindo boas imagens da morfologia do ângulo 
irido-corneano, da raiz da iris, esporão escleral e recesso 
do ângulo, com um campo de visão mais amplo9,10,11. O 
OCT SD, por sua vez, permite identificar as estruturas 
mais finas do ângulo como a linha de Schwalbe, malha 
trabecular, canal de Schlemm e esporão escleral. Em con-
trapartida, o menor poder de penetração dificulta a visuali-
zação do recesso do ângulo e diminui o campo12,13.

Analisando os resultados do OCT de SA verifica-se 
que este é um meio complementar eficaz para a localização 
do micro-bypass trabecular, o qual surge como uma estru-
tura tubular hiperreflectiva. Embora todos os iStents® se 
encontrem no ângulo, apenas em 4 dos 17 olhos eles pare-
cem ter de facto a extremidade distal implantada no canal 
de Schlemm. Nos restantes 13 olhos, o implante surge 
na malha trabecular ou no esporão escleral, próximo da 
raiz da iris. Relativamente aos valores de redução da PIO 
após um ano de follow-up não se encontraram diferenças 
estatisticamente significativas entre o grupo de doentes 
com o iStent® implantado no canal (4 olhos) e os restan-
tes (13 olhos). Apesar da reduzida dimensão da amostra, 
os valores de PIO encontrados para ambos os grupos são 
semelhantes aos obtidos por outros autores. Spiegel et al. 
obtiveram uma redução média da PIO de 4,4 ± 4,54 mm 
Hg e uma redução média da medicação hipotensora de 1,2 
fármacos um ano após cirurgia de facoemulsificação com 
implante de iStent®14. Craven et al. num estudo de 2 anos 
documentaram uma PIO média de 17,0 ± 2,8 mmHg com 
uma média de 0,2 ± 0,6 fármacos ao fim de 12 meses e 
17,1 ± 2,9 mmHg com 0,3 ± 0,2 fármacos ao fim de 24 
meses15.

À luz destes factos, a eficácia hipotensora deste dis-
positivo não parece depender do posicionamento da sua 
extremidade distal no interior do canal de Schlemm, o 
que na opinião dos autores deste estudo coloca em causa 
o mecanismo mais aceite para o seu funcionamento – a 
criação de um bypass trabecular.

Fernández-Barrientos et al. estudaram por fluorofoto-
metria o efeito deste dispositivo no fluxo do humor aquoso 
e verificaram que, embora a facilidade de drenagem tra-
becular aumente 275% nos doentes operados a catarata 
com iStent® e 46% nos doentes operados a catarata sem 
iStent®, não existia diferença estatisticamente significativa 
no fluxo de humor aquoso. Estes dados confirmaram que 
o iStent® modificava, de facto, a dinâmica fisiológica do 
fluxo de humor aquoso, permanecendo porém a dúvida 
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acerca do seu real mecanismo de funcionamento. Os auto-
res levantaram duas hipóteses: a primeira hipótese sus-
tenta que o humor aquoso é dirigido preferencialmente da 
câmara anterior para o lúmen dos iStents®, fluindo depois 
circunferencialmente dentro do canal de Schlemm para 
ser drenado para os vários canais colectores. A segunda 
hipótese é a de que o humor aquoso segue quer a via do 
iStent® quer a via trabecular, a qual sofre alterações estru-
turais induzidas pela colocação do iStent®; deste modo 
existiria pouco fluxo circunferencial no seio do canal de 
Schlemm16. 

Os resultados deste trabalho apoiam a segunda hipó-
tese levantada por Fernández-Barrientos et al. A eficácia 
hipotensora apresentada pelos dispositivos cuja extremi-
dade distal está fora do canal de Schlemm só poderá ser 
explicada por alterações ultraestruturais induzidas no acto 
da colocação do iStent® ou pelas alterações mecânicas e 
bioquímicas induzidas pela sua permanência no local. O 
mecanismo de escoamento de humor aquoso não parece 
depender da localização da extremidade distal no canal 
de Schlemm. Talvez por esta razão, um segundo micro-
-bypass possa induzir uma redução adicional na PIO, mas 
dificilmente o implante de um terceiro possa ter maior 
efeito hipotensor17.

Este trabalho é o primeiro a estudar o posiciona-
mento in vivo do micro-bypass trabecular, questionando 
o seu mecanismo de funcionamento. Estudos futuros 
com amostras maiores, outros métodos de imagem ou de 
estudo da dinâmica do humor aquoso poderão elucidar 
melhor acerca do real mecanismo de funcionamento do 
iStent®. Esses resultados poderão contribuir para a cria-
ção de novos dispositivos, novas técnicas de implantação 
ou métodos de implante guiados por imagem, com vista 
ao aperfeiçoamento da cirurgia micro-invasiva do ângulo 
irido-corneano.
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RESUMO

Introdução/Objectivo: Relatar um caso de toxicidade ocular a dois esquemas de quimioterapia 
aprovados para tratamento do cancro da mama de estadio precoce: doxorrubicina (Adriamicina®) 
e ciclofosfamida – protocolo AC – e combinação carboplatina-docetaxel.
Material e Métodos: Doente do sexo feminino, 39 anos, com o diagnóstico de carcinoma ductal 
invasivo da mama estadio I, que se apresentou com queixas de diminuição bilateral e indolor da 
acuidade visual, dois dias após o primeiro ciclo intravenoso de doxorrubicina e ciclofosfamida.
Resultados: A melhor acuidade visual corrigida (MAVC) era de 20/100 bilateralmente e a fun-
doscopia demonstrou lesões retinianas amarelo-pérola no polo posterior e média periferia bila-
terais, com hipertrofia do epitélio pigmentar da retina (EPR) no olho direito (OD). Tais lesões 
eram hiperfluorescentes na angiografia fluoresceínica e apresentavam-se como depósitos tipo 
drusen sob o EPR na tomografia de coerência óptica (OCT). O estudo electrofisiológico revelou 
disfunção macular e disfunção difusa das células bipolares e fotorreceptores, sendo estas altera-
ções mais pronunciadas em OD. A perimetria de Goldmann, teste de visão cromática e OCT do 
nervo óptico foram normais. 72 horas após o tratamento, a MAVC melhorou espontaneamente 
para 20/25 em OD e 20/20 no olho esquerdo (OE). Documentou-se uma redução semelhante na 
MAVC após novo ciclo AC, bem como após um ciclo de 2ª linha de carboplatina e docetaxel, 
com recuperação espontânea após cada um dos ciclos. O restante exame objectivo manteve-se 
inalterado.
Conclusão: Este caso representa a primeira descrição de uma potencial reacção idiossincrásica 
ao protocolo AC e à combinação carboplatina-docetaxel, aprovados para o tratamento do cancro 
da mama. 

Palavras-chave
Cancro da mama, quimioterapia, retinotoxicidade.

ABSTRACT

Introduction/Objective: To report a case of ocular toxicity related to two chemotherapeutic 
regimens approved for early-stage breast cancer: doxorubicin (Adriamycin®) and cyclophospha-
mide – AC protocol; carboplatin and docetaxel combination. 
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Material and Methods: We report a case of a 39-year-old woman with stage I ductal invasive 
breast cancer, who presented with bilateral painless reduced visual acuity two days after the first 
administration of intravenous doxorubicin and cyclophosphamide. 
Results: The best corrected visual acuity (BCVA) was 20/100 in both eyes and the fundoscopy 
revealed pearly-yellow lesions in the posterior pole and mid-peripheral retina bilaterally, with 
retinal pigment epithelium hypertrophy in the right eye (RE). These lesions were hyperfluores-
cent on fluorescein angiography and appeared as drusen-like deposits under the retinal pigment 
epithelium in the optical coherence tomography (OCT). The electrophysiological study revealed 
a diffuse dysfunction of bipolar cells and photoreceptors and macular dysfunction, more pronou-
nced in the RE. Goldmann visual field testing, color vision and optic nerve OCT were normal. 
72 hours after the treatment, her BCVA improved spontaneously to 20/25 in the RE and 20/20 in 
the left eye (LE). A similar drop in BCVA was observed after a second cycle of AC protocol and 
after second-line cycle of carboplatin and docetaxel, with subsequent recover. The remaining 
observation remained remarkably similar.
Discussion: This can be the first report of a rare idiosyncratic reaction to AC protocol and 
carboplatin-docetaxel chemotherapeutic regimens, approved for early-stage breast cancer.

Key-words
Breast cancer, chemotherapy, retinotoxicity.

INTRODUCTION

Breast cancer is the second most common type of cancer 
in women1, after skin cancer, with approximately 230,480 
new cases of invasive breast cancer diagnosed every year 
in the USA2. Although it remains the second leading cause 
of cancer-caused death in women worldwide1, the death 
rate related to this malignancy has been decreasing during 
the past two decades3. This trend is due mainly to better 
screening programs and advances in treatment4. However, 
in parallel with the advent of new cancer drugs and combi-
nation regimens, many chemotherapy-associated ophthal-
mic complications have been reported, most of which are 
reversible if detected early enough.

The purpose of this work is to report a case of retinal 
toxicity to two commonly used chemotherapeutic regi-
mens for early-stage breast cancer: doxorubicin-cyclo-
phosphamide (AC protocol) and carboplatin-docetaxel 
combination.

 

CASE REPORT

A 39-year-old Caucasian woman presented with bila-
teral, painless decreased visual acuity. She had been 
diagnosed with stage I ductal invasive breast cancer and 
had underdone conservative surgery one month prior and 
had completed the first cycle of an AC regimen two days 

earlier. This chemotherapeutic protocol consists of intra-
venous doxorubicin 60 mg/m2 and cyclophosphamide 600 
mg/m2 given every three weeks for 4 cycles5. The patient 
had no history of ocular pathology, and the family history 
was also unremarkable.

On examination, the best corrected visual acuity (BCVA) 
was 20/100 in both eyes, with normal pupillary reflexes. The 
anterior segment examination was normal. Fundus examina-
tion revealed bilateral pearly-yellow lesions in the posterior 
pole and midperipheral retina, with some degree of perifo-
veal retinal pigment epithelium hypertrophy in the right eye 
(RE). Macular involvement was more significant in the RE 
(fig. 1). Goldmann visual field testing and Farnsworth-Mun-
sell 100 color assessment were normal. A flash electroretino-
gram (ERG) revealed a diffuse dysfunction of bipolar cells 
and photoreceptors. Pattern ERG revealed bilateral macular 
dysfunction, more pronounced in the RE, and VEP demons-
trated an increased P100 latency with a normal amplitude. 
Fluorescein angiography revealed hyperfluorescent spot 
lesions in the previously described locations, which remai-
ned stable throughout the exam, without staining or leakage. 
Spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) 
showed multiple macular drusen-like deposits under the reti-
nal pigment epithelium (fig. 2). The optic nerve SD-OCT 
was normal.

Seventy-two hours after the first observation, the 
patient’s BCVA improved spontaneously to 20/25 in the 
RE and 20/20 in the LE. The remaining ophthalmologic 
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exam results remained unchanged. Her visual acuity remai-
ned stable until another chemotherapeutic cycle was per-
formed three weeks later, after which her VA dropped to 
20/100 bilaterally. Subsequent recovery of visual acuity 
was observed again 72 hours after completing the cycle, but 
there was no change in the OCT, angiography and retino-
graphy results.  

After multidisciplinary discussion, the therapeutic pro-
tocol was changed to docetaxel and carboplatin combina-
tion. This chemotherapeutic regimen consists of intravenous 
docetaxel 75 mg/m2 and carboplatin (AUC 5) administered 
every three weeks for six cycles6. However, 48 hours after 
the first administration, we documented another painless, 

bilateral decrease in visual acuity. The fundoscopy and 
ophthalmic examination findings remained the same. Three 
days after the treatment, her visual acuity returned to 20/25 
in the RE and 20/20 in the LE (fig. 3). All adjuvant chemo-
therapy was stopped, and the patient is now asymptomatic 
and under strict oncologic and ophthalmologic surveillance.

DISCUSSION

Despite its small size, the eye is the center of intense 
biochemical activity, requiring a disproportionately high 
blood supply. Consequently, next to the liver, it is the 

Vision loss and subretinal yellow deposits following cytostatic therapy for early-stage breast cancer: a case report

Fig. 1 | (A) Right eye (RE) retinography showing multiple pearly-yellow dots in the macular region and midperipheral retina; it also 
showed areas of retinal pigment epithelium hypertrophy around the fovea. (B) Left eye (LE) retinography showed lesions similar 
to those seen in the right eye but the macular involment was less prominent. (C and D) Red-free fundus images of RE and LE. 
(E) Fluorescein angiogram (FA) of the RE showed hyperfluorescent lesions without significant staining or leakage (arteriovenous 
phase). (F) FA of the LE showed hyperfluorescent lesions without significant staining or leakage (venous phase). (G and H) 
Farnsworth-Munsell 100 test showing no colour vision defects bilaterally.

Fig. 2 | Right eye (A) and left eye (B) spectral domain optical coherence tomography showing multiple macular drusen-like deposits 
under the retinal pigment epithelium, more prominent in the right eye.
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second most common organ to manifest symptoms of sys-
temic drug toxicity7.

The authors conducted a literature review to investi-
gate which of the drugs administered to this patient could 
cause a drop in visual acuity. Doxorubicin (Adriamycin®) 
and Cyclophosphamide (Cytoxan®) are the basis of the AC 
chemotherapeutic protocol8. Doxorubicin is an antibiotic 
that damages DNA by promoting its uncoiling and gene-
rating free radicals9. Severe, reversible acute maculopa-
thy has been reported in two cases following doxorubicin, 
desferrioxamine and iron sorbitol citrate administration 
in patients pretreated with cisplatin10. Cyclophosphamide 
is a nitrogen mustard derivative that acts as an alkylating 
agent to interfere with DNA replication and RNA transcrip-
tion9. Reversible blurred vision lasting for 60 minutes to 
two weeks has been documented in children who received 
maximum doses of this drug11. This adverse effect may be 
due to endothelial toxicity affecting the optic nerve and the 
retina’s blood supply. 

Docetaxel (Taxotere®) and Carboplatin (Paraplatin®) 
constitute the second line TC chemotherapeutic regimen 
administered to this patient. Docetaxel is a taxane that sta-
bilizes microtubules, thereby inhibiting mitosis12. Its most 
frequent adverse ocular effect is epiphora due to canalicular 
stenosis9. There have also been some case reports of taxane-
-associated cystoid macular edema13,14, which was not 
observed in this clinical case. Carboplatin is an alkylating 
agent that inhibits DNA replication and fragmentation, lea-
ding to cell death9. Intravenous administration of this drug 
can also cause ocular toxicity associated with maculopathy, 
optic neuropathy, choroidoretinitis and optic neuritis, all of 
which are usually reversible15-17. 

Based on this literature review, we concluded that both 
chemotherapeutic regimens administered to the patient had 
the potential to cause a sudden, reversible drop in visual 
acuity, possibly as a result of endothelial toxicity. Howe-
ver, our case is the first to document exuberant fundosco-
pic and electrophysiological alterations immediately after 

Arnaldo Dias Santos, Vanessa Lemos, Joana Ferreira, João P. Cunha, João Branco

Fig. 3 | Retinography (A and B) and venous phase FA (C and D) three days after the administration of TC chemotherapeutic regimen.
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the initiation of early-stage breast cancer treatment. Unlike 
the visual acuity, the retinal changes did not recover and 
remained stable thereafter. Therefore, one must keep in 
mind the possibility that this patient could have some type 
of hereditary retinal dystrophy, like fundus flavimaculatus 
or Doyne honeycomb retinal dystrophy, despite the fact that 
her direct relatives were healthy. These dystrophic changes 
might render her more susceptible to the cytotoxic effects 
of these drugs.

This case report may represent the first description of a 
rare idiosyncratic retinotoxic reaction to cytostatic therapy 
for early-stage breast cancer.
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Olhar de Fora

Os olhos são esfomeados. Eles comem energia cerebral. 
Quando fechamos os olhos o cérebro abre-se aos ouvidos, o 
som corre e preenche a esfera do crânio. Fechamos os olhos 
e podemos relembrar a música do amolador; ou deitamo-nos 
a ouvir Ravel e “vemos” os mundos da sua música... com as 
mãos nos olhos todos os sons se tornam imensos e ocupam 
um espaço maior. Então abrimos os olhos e o cérebro fica 
apinhado enquanto o luminoso ecrã do som vai diminuindo. 
Quando ouvimos profundamente e  intencionalmente com os 
olhos abertos acontece uma coisa estranha. Os olhos reviram 
um pouco e parecemos congelar o olhar. Isto parece querer 
dizer que por um momento a audição ficou mais faminta que 
a visão. E quando as pessoas reviram de repente os olhos para 
um canto neutro quando lhes dizemos algo de verdadeiro 
para elas? Isso quer dizer que nos ouvem profundamente. E 
quando paramos a cabeça a olhar fixamente em frente talvez 
queira dizer tudo está a ser escutado e menos a ser visto. 
Escrevemos poesia sobre estes momentos depois. É como 
estar focado e desfocado ao mesmo tempo apanhando com 
o coração a nossa afeição do momento e nesse momento os 
olhos e os ouvidos estão juntos. Como deveriam estar mais 
vezes, como já estiveram antes. Por vezes olhos e ouvidos, 
visão e som, estão muito longe um do outro. Imagine a linha 
do horizonte. Imagine que ouvir à distancia é como o olhar 
o horizonte. Quando olhamos o horizonte a visão vai muito 

para lá dos olhos e vê o todo mais além. Quando ouvimos 
os sons distantes os nossos ouvidos alcançam para além dos 
sons mais distantes e o infinito torna-se sensível, plausível. 
Sentimos a nossa posição no mundo sem limites. Afastamo-
-nos do nosso caminho habitual para ver o sítio onde o céu e 
a terra se encontram. Deveríamos também descobrir lugares 
onde os nossos ouvidos possam roçar a fronteira da audibi-
lidade, um lugar num grande vale, um local remoto(real ou 
ficcional), etc, para escutar essa ténue fronteira. Poderemos 
desaparecer para além do sitio onde parámos, e encontramo-
-nos onde estamos realmente vivos. Desde tempos antigos 
que teóricos tentam racionalizar e objectivar as emoções em 
abstracções, a que chamam “afectos”, que correspondam a 
elementos musicais específicos. Da mesma maneira que a 
retórica corresponde à arte da persuasão várias teorias dos 
afectos querem determinar a correspondência de modos 
ou escalas. Mas a ciência é primariamente definida pela 
objectividade e a arte pela subjectividade. O importante é 
conhecermos a nossa “audição” interna porque ela é o único 
verdadeira caminho para comunicar com outras “audições”. 
Está a ver a ideia?

É preciso uma autentica e profícua experiência para 
validar conceitos que trazem consigo a sensação interior 
de assertividade, sem julgamentos prévios. O ruído visual 
(tal como o sonoro) consome a energia do nosso cérebro de 
forma feérica. Paremos e vejamos com o coração. A nossa 
visão da vida pode mudar se olharmos sem tanta avidez, na 
cegueira oscilante entre o ter e o ser. 

A música, tal como algumas palavras, inventa outras 
visões do mundo. Som é sensação e é incomensuravelmente 
mais agradável quando os ouvidos estão abertos. Não nos 
deixemos “adormecer” de olhos abertos. Melhor é abrir o 
coração.

 Carlos Martins
 ( a partir de W.A. Mathieu)
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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 preferencial-
mente redigidos em português ou inglês. Poderão ser publi-
cados 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 
comprovar a adequação no âmbito temático e de interesse 
para a revista e o cumprimento dos requisitos de apresenta-
ção formal exigidos nas normas de publicação. Caso con-
trário 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 formato 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 equiva-
lente, com espaçamento de 1,5 linhas. Os títulos e sub títu-
los 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 
enviado simultaneamente em formato PDF, em 2 colunas 
(excepto 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 
publicado. 

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

Os trabalhos devem ser enviados em formato electró-
nico, por correio electrónico para o seguinte endereço: edi-
tor.revistaspo@gmail.com

2. Sistema de revisão por pares – Uma vez compro-
vado que o trabalho cumpre os requisitos formais, será 
enviado 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 corre-
ções oportunas. A selecção dos revisores realiza-se através 
do conselho redatorial da revista, que têm em conta os méri-
tos académicos, 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 
novos ou confirmação de resultados já anteriormente 
verificados.

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

III. Relevância – aplicabilidade dos resultados para 
a resolução de problemas concretos da prática 
oftalmológica.

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

V. Fiabilidade e validade científica – boa qualidade 
metodológica evidenciada.

VI. Apresentação – boa redacção e organização do texto 
(boa coerência lógica e apresentação do material).
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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 estará 
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 publi-
cação 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 inte-
ractiva entre Conselho Redactorial e os oftalmologistas e 
internos de oftalmologia. Deverá haver lugar a apresenta-
ção 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, 
Métodos, 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 seguintes 
secções separadas: Introdução, Material e Métodos, Resul-
tados, 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 for-
mato electrónico, em ficheiros separados do texto. Os qua-
dros podem ser feitos num processador de texto ou numa 
folha de calculo (em Excel). Os gráficos devem ser feitos em 
PowerPoint ou em programa compatível. As figuras devem 
ser enviadas no formato .TIF ou .JPG, um ficheiro para cada 
imagem 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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