15.RETINA MÉDICA
15.1ANOMALIAS CONGÉNITAS RETINIANAS
• Macrovasos retinianos
Caracteriza-se pela presença um vaso sanguíneo aberrante, no pólo posterior,
podendo atravessar a região foveal. Geralmente é uma veia.
Presença frequente de anastomoses arteriovenosas.
AF: Preenchimento precoce e atraso no esvaziamento do vaso sanguíneo.

Fig. 15.1 Vaso sanguíneo congénito macular) Fig.15.2 Vaso sanguíneo congénito macular (AF)
(Retinografia

• Tortuosidade arteriolar retiniana familiar
Transmissão autossómica dominante.
SINAIS: Tortuosidade arteriolar retinianas, com rede venosa retiniana relativamente
normal. Possibilidade frequente de hemorragias intraretinianas.

Fig. 15.3 Tortuosidade arteriolar retiniana familiar.
familiar.(Retinografia)

Fig. 15.4 Tortuosidade arteriolar retiniana
(Retinografia)

• Retinosquisis juvenil ligada ao X
É uma distrofia vítreoretiniana, relativamente rara, que ocorre no sexo masculino.
É causada por mutações no gene retinosquise (RS1), que está localizado no braço
distal do cromossoma X.
Contrariamente à retinosquise senil, a separação ocorre na camada de fibras
nervosas.
IDADE INÍCIO SINTOMAS Adolescência
SINTOMAS- Perda acuidade visual ligeira a moderada. A progressão ocorre
principalmente no primeiro ano de vida, depois estabiliza e progride mais lentamente.
SINAIS: Caracteriza-se por uma maculopatia em estrela. A esquise foveal encontra-se
em todos os pacientes.
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Podem ocorrer alterações atróficas do EPR após o desaparecimento das alterações
quisticas foveais. A progressão da esquise pode ser rápida, estabilizando pela 2ª
década de vida.
Em 50% dos casos ocorre retinosquise periférica. A localização mais comum é no
quadrante temporal inferior.
AF: Padrão similar ao edema macular cistóide.
CV: Escotoma absoluto, que corresponde à retinosquise periférica.

Fig 15.5 Retinosquise juvenil ligada ao X Fig15.6 Retinosquise juvenil ligada ao X (OCT
(Retinografia)

• Síndrome Morning-Glory
Rara. É uma afecção esporádica, habitualmente unilateral.
SINTOMAS: Diminuição importante da acuidade visual.
SINAIS: Papila de grande dimensão, em funil. Na base da escavação, encontra-se um
núcleo central de tecido glial esbranquiçado, correspondentes aos vestígios da artéria
hialóideia persistente. Anel elevado pigmentado a envolver o disco óptico. Vasos
sanguíneos numerosos, com disposição radiária, como os raios de uma roda, com
dificuldade de distinção entre as artérias e as veias.
Descolamento seroso da retina associado em 30% dos casos.
• Fosseta colobomatosa
Rara. Bilateral em 10 a 15% dos casos.
Consiste numa depressão ovalada ou arredondada no disco óptico.
Acredita-se que seja secundária a um defeito de desenvolvimento primitivo.
Associação a coloboma do disco óptico.
SINTOMAS: A acuidade visual é normal na ausência de complicações.
SINAIS:O disco óptico é maior do que o normal. 1/3 estão localizadas centralmente e
2/3 são excêntricos. Geralmente está localizada no sector temporal.
CV: Podem simular as alterações de CV do glaucoma.
AF: Hipofluorescência precoce e hiperfluorescência tardia.
Descolamento seroso da retina associado em 40-50% dos casos.
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Fig. 15.7 Fosseta colobomatosa (Retinografia)

Fig.15.8 Fosseta colobomatosa (Retinografia)

• Coloboma coroideu
Corresponde a uma ausência de parte duma estrutura ocular, por fecho incompleto da
fenda embrionária.
Uni ou bilateral.
SINAIS: Área esbranquiçada, bem delimitada, de tamanho variável, localizada na
metade inferior do fundo ocular. É desprovida de vasos sanguíneos.
Associação com coloboma do disco óptico e da íris.
COMPLICAÇÕES: Descolamento da retina.

Fig.15.9 Coloboma coróideu (Retinografia)

Fig. 15.10 Coloboma coróideu (Retinografia)

• Hipoplasia do n. óptico
Uni ou bilateral.
Caracteriza-se por uma diminuição do número de fibras nervosas.
Isolada ou associada a síndromes sistémicos.
FACTORES PREDISPONENTES: Agentes (LSD, álcool em excesso, antiepilépticos
ingeridos durante a gravidez da mãe.
Uma hipoplasia segmentar superior do disco óptico está associada a diabetes
materna.
SINTOMAS: A acuidade visual pode variar de normal a percepção luminosa.
SINAIS: Disco óptico pequeno, envolvido por um halo amarelado hipopigmentado,
secundário a uma atrofia corioretiniana concêntrica. Os vasos sanguíneos retinianos
são de calibre normal.
Outros sinais: Amputação do campo visual, discromatópsia, défice aferente pupilar,
hipoplasia fóvea, microftalmia, estrabismo e nistagmo.
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Fig. 15.11 Hipoplasia unilateral nervo óptico
(Retinografia)

Fig.15.12 Hipoplasia unilateral nervo óptico
(Retinografia)

15.2 DOENÇAS VASCULARES RETINIANAS
• Retinopatia diabética
É a causa mais comum de doença vascular retiniana.
Os factores de risco mais importantes são a duração da diabetes mellitus o controle da
glicémia. HTA sistémica1, início puberdade, hiperlipidémia, doença renal, anemia,
gravidez2 e cirurgia intraocular podem agravar o risco e a gravidade de retinopatia
diabética.
Patologia: Espessamento e vacuolização da membrana basal capilar3, perda de
pericitos4, microaneurismas5, ruptura da barreira hemato-retiniana6,7, oclusões
vasculares e neovascularização.
FORMAS CLÍNICAS DE RETINOPATIA DIABÉTICA
Dr. Mário Ramalho
A evolução natural da Retinopatia Diabética (RD) pode ser dividida em três
fases, sendo bastante variável e dependente dos fatores que influenciam a própria
evolução da patologia, como o tipo e duração da diabetes mellitus (DM), o controlo
metabólico, a presença ou não de hipertensão arterial e a ocorrência de gravidez.
1. RETINOPATIA DIABÉTICA NÃO PROLIFERATIVA
Os 2 principais processos fisiopatológicos subjacentes às alterações da RD são
a oclusão vascular e as alterações da permeabilidade vascular da retina.
Os microaneurismas são a primeira alteração detetável oftalmoscopicamente na
RD. Iniciam-se como dilatações em zonas da parede capilar onde não existem
pericitos, parecendo representar uma resposta celular proliferativa á hipoxia retiniana
local (provavelmente pela oclusão capilar). Nos casos precoces, os microaneurismas
estão presentes maioritariamente no lado venoso dos capilares. Quando são muito
pequenos, não são visíveis pela oftalmoscopia, mas apenas na angiografia
fluoresceínica. O desaparecimento de microaneurismas não significa necessariamente
uma melhoria clínica, dado tal poder ser uma manifestação de esclerose ou trombose.
Quando a parede do capilar ou do microaneurisma está suficientemente delgada,
pode romper-se e levar a uma hemorragia intraretiniana. As hemorragias podem
assumir diversas morfologias, dependendo da profundidade na retina. Se a
hemorragia é profunda (situada na camada nuclear externa) adquire uma forma
usualmente redonda ou oval. Mas, se a hemorragia é superficial (situada na camada
de fibras nervosas), assume um aspecto em chama de vela, a qual é indistinguível de
hemorragia da retinopatia hipertensiva.
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Algumas hemorragias podem apresentar um centro esbranquiçado por conterem
fibrina e plaquetas, ou porque as hemorragias se originam de microaneurismas
parcialmente hialinizados – são as manchas de Roth. Encontram-se igualmente na
endocardite bacteriana subaguda e na leucemia aguda.
As hemorragias da retina na DM têm um significado especial, porque a sua gravidade
tem um curso paralelo com a própria gravidade da RD. Geralmente as hemorragias da
retina não causam um distúrbio visual significativo, mas tal poderá resultar aquando
duma hemorragia foveolar.
O edema macular (espessamento da retina) é uma manifestação importante, dado ser
a causa mais frequente da diminuição da acuidade visual nos doentes com RD não
proliferativa. O edema é causado primariamente pela rutura da barreira hematoretiniana ao nível do endotélio capilar, permitindo a saída de líquido e constituintes do
plasma para a retina envolvente (“leakage”). Os locais de “leakage” (identificados por
angiografia fluoresceínica) são os microaneurismas anormalmente permeáveis e os
capilares retinianos. Se o “leakage” de fluido é muito intenso, poderá ocorrer uma
acumulação de lípidos na área macular, assumindo uma forma de anel ao redor dos
microaneurismas que, por sua vez, envolvem a área de não perfusão capilar
(retinopatia circinada).
Distinguem-se 2 tipos de edema macular: focal e difuso. O edema focal refere-se à
área localizada de espessamento da retina, resultante primariamente do “leakage” a
partir dos microaneurismas; no edema difuso, o espessamento é mais difuso, sendo
devido ao “leakage” difuso a partir dos capilares dilatados e anormalmente
permeáveis.
A prevalência de edema macular aumenta com a duração da diabetes, havendo uma
maior incidência nos doentes com início da DM em idade avançada.

Fig. 15.13: É possível observar-se a existênciaFig. 15.14: Este doente apresenta diminuição
demicroaneurismas na retinografia, que são da acuidade visual. Observa-se a existência de
evidenciados na angiografia fluoresceínica.exsudados duros, a circundar microaneurismas
na região macular, condicionando igualmente
edema macular.

2. RETINOPATIA DIABÉTICA PRÉ-PROLIFERATIVA
A oclusão de arteríolas da retina causa uma maior isquémia do que a oclusão
dos capilares isoladamente e aumenta o risco de desenvolvimento de alterações préproliferativas. Em consequência surgem os sinais de hipóxia retiniana, incluindo as
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hemorragias múltiplas da retina, as manchas algodonosas, as ansas vasculares, as
alterações microvasculares intraretinianas (IRMA) e extensas áreas de não perfusão
capilar observável na angiografia fluoresceínica.
As manchas algodonosas são lesões esbranquiçadas da camada de fibras
nervosas, causadas pela oclusão súbita de arteríolas precapilares. São compostas por
células gliais, fibras gliais e corpos cistóides. Quando as manchas algodonosas
desaparecem, as células ganglionares e as fibras nervosas tornam-se atróficas, o local
torna-se oftalmoscopicamente visível como um reflexo luminoso anormal (sinal de
depressão ). Na angiografia fluoresceínica constata-se a existência de uma área de
não perfusão capilar, frequentemente envolvida por microaneurismas .
As ansas venosas (“loopings”), por seu lado, são quase sempre adjacentes a
largas áreas de não perfusão capilar.
Os IRMA são dilatações segmentares irregulares do leito capilar retiniano,
ocorrendo em capilares parcialmente ocluídos. É mais um dos sinais de isquémia
retiniana, embora alguns autores afirmem ser uma forma de neovasos intraretinianos.
Os IRMA, as hemorragias retinianas múltiplas, as ansas vasculares, as áreas de
não perfusão capilar e o “leakage” difuso na angiografia fluoresceínica são fatores de
risco significativo no desenvolvimento da RD proliferativa. A presença de manchas
algodonosas, por seu lado, não indica uma progressão para a RD proliferativa, exceto
se forem em grande número.

Fig. 15.15 Áreas de nãoFig. 15.16 Áreas de não
perfusão
perfusão

Fig. 15.18 IRMA’S

Fig. 15.17 Áreas de não
perfusão

Fig. 15.19 Ansa Venosa

3. RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA
Na DM, o desenvolvimento de neovasos surge como uma ocorrência tardia. A
causa de neovascularização continua sujeita a controvérsia, mas em geral aceita-se
que existirá subjacente a uma fase de deficiente oxigenação da retina, levando ao
estímulo de substâncias vasoproliferativas.
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Os neovasos surgem usualmente a partir de veias, iniciando-se como uma colecção
de finos vasos nus. Quando atingem a distância de até 1 disco de diâmetro do nervo
óptico, chama-se neovascularização do disco óptico. Os neovasos localizam-se
predominantemente na retina e no vítreo.
A presença de neovascularização retiniana demonstra-se na
fluoresceínica, pela existência dum derrame intenso de fluoresceína.

angiografia

Com a progressão da RD proliferativa, verifica-se que o componente fibroso se torna
mais proeminente. A tracção vítrea é transmitida à retina ao longo destas proliferações
e leva ao descolamento tracional da retina. Assume-se que uma contracção vítrea
súbita rasga os neovasos frágeis, causando uma hemorragia do vítreo ou préretiniana.

Fig. 15.20 - Neovasos no nervo optico com
proliferação fibrovascular associada

Fig. 15.22 Retinopatia diabética fundo (Retinografia)

Fig. 15.21 - Neovasos com extravasão intensa
de fluoresceína

Fig.15.23 Retinopatia diabética fundo
(Retinografia)
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Fig. 15.24 Retinopatia diabética fundo (Anerítica)

Fig. 15.26 Retinopatia diabética fundo (AF)

Fig.15.25 Retinopatia diabética fundo (Anerítica)

Fig.15.27 Retinopatia diabética fundo. Exsudados
duros (OCT)

Fig. 15.28 Retinopatia diabética pré-proliferativa. Fig. 15.29 Retinopatia diabética pré-proliferativa.
Áreas Áreas de não perfusão capilar retiniana (AF) de não perfusão capilar retiniana (AF)
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Fig. 15.30 Retinopatia diabética proliferativa
(Retinografia) (AF)

Fig. 15.32 Retinopatia diabética proliferativa
(Retinografia)

•

Fig.15.31 Retinopatia diabética proliferativa

Fig.15.33 Retinopatia diabética proliferativa (AF)

OCLUSÃO VEIA CENTRAL RETINA

É uma doença vascular retiniana comum, que ocorre habitualmente em adultos com
idade superior aos 50 anos.
O sexo masculino é afectado de forma predominante.
FACTORES RISCO
• OCULARES (glaucoma, traumatismo,oclusão artéria central retina, vasculite
retiniana, drusens n.óptico, papiledema,malformaçõesarteriovenosas).
• SISTÉMICOS
o Cardiovasculares (doença cardíaca aterosclerótica, HTA, diabetes
mellitus, hiperlipidémia, obesidade, tabagismo e doença oclusiva da
artéria carótida).
o Anomalias reológicas (aumento hematócrito, aumento da viscosidade
plamástica, aumento agregação eritrocitária e diminuição da
deformabilidade eritrocitária).
o Trombofilia (hiperhomocistinémia, síndrome antifosfolípido, redução do
inibidor activador de plasminogénio)
o Síndromes de hiperviscosidade (policitémia, macroglobulinemia,
mieloma e leucemia).
FISIOPATOLOGIA
A lesão visual provocada pela obstrução venosa depende primariamente da rapidez do
seu desenvolvimento e da capacidade de criar colaterais para o fluxo venoso.A
resolução da oclusão de veias retinianas depende do grau de recanalização venosa,
tal como do estabelecimento de shunts optociliares. Alguns investigadores acreditam
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que há um componente de insuficiência arterial retiniana aumentando a gravidade da
obstrução da veia central retina.
OBJECTO DA OBSTRUCÇÃO • TROMBO - Verhoeff está convencido que não é um trombo, mas uma massa de
endotélio e tecido conjuntivo subendotelial - ENDOFLEBITE PROLIFERATIVA.
A oclusão ocorre durante o sono, quando a pressão sanguínea está diminuída.
O local de obstrução venosa central é atrás da lâmina crivosa.
PATOLOGIA
• Resultado da interligação de factores locais e sistémicos (bloqueio físico na
lâmina crivosa e factores hemodinâmicos que resultam em obstrução do fluxo
sanguíneo.
• Alteração das estruturas adjacentes - a principal patologia associada com a
obstrucção da veia central retina é a doença arteriosclerótica da artéria central
retina adjacente.
ALTERAÇÕES LOCAIS • ocorrem na vizinhança da lâmina crivosa . A este nível, a veia e a artéria
estão unidas por uma bainha adventicial comum .
ALT. HEMODINÂMICAS• O factor etiológico 1º é o ralentamento ou estase da coluna sanguínea.
TIPOS CLÍNICOS
O mecanismo exacto de desenvolvimento do edema macular é desconhecido.
Provavelmente resulta do leakage dos capilares parafoveais.
2 tipos de OVCR: isquémico e não-isquémico: A diferença clínica e as manifestações
patológicas influenciam o prognóstico visual.
OVCR NÃO-ISQUÉMICA – As veias retinianas são dilatadas e tortuosas. Usualmente
tem hemorragias nos 4 quadrantes, mas em contraste com a OVCR isquémica, o nº
de hemorragias intraretinianas é mínimo.Não há ou há poucas manchas algodonosas
associadas com este tipo de OVCR.
Característicamente, a OVCR de tipo não-isquémico é melhor do que no tipo
isquémico. Esta variante compreende a maioria das obstrucções venosas (a sua
frequência varia de 50-78%, dependendo dos estudos-média de 75%).
Tools afirma que a diferenciação em tipo isquémico e não-isquémico é pela
angiografia e ERG.
Magargal diz que se o índice isquémico (área de não-perfusão/área total) é menor do
que 10%, só 1% dos olhos desenvolvem glaucoma neovascular.
ERG relação b/a é maior do que 1 para o tipo não isquémico e menor do que 1 para o
tipo isquémico.A relação b/a reflecte o grau de isquémia.
OVCR ISQUÉMICA –Entre 22-31% dos olhos com obstrução veia central tem tipo
isquémico e 67% desenvolvem a neovascularização ocular.Doentes usualmente têm
uma grave perda visão (usualmente inferior a 1/10). Em adição, um defeito pupilar
aferente está presente na OVCR isquémica.
TIPO ISQUÉMICO
• Marcada tortuosidade e engurgitamento vasos retina
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• Hemorragias retina extensas envolvendo a retina periférica e
polo posterior a áreas não-perfusão capilar retiniana.
• Múltiplas manchas algodonosas.
• Edema disco óptico e hiperémia.
• Defeito pupilar aferente relativo.
• AV é menor do que 1/10
May e col. foram os 1º a sugerir que a OVCR isquémica é diagnosticada quando a
área de não-perfusão capilar retiniana capilar é maior do que 10 disco diâmetro.
Um olho com extensa não-perfusão capilar tem um risco significativo de desenvolver
glaucoma neovascular. Demonstrado que pacientes sem relação b/a maior do que 1
não desenvolvem neovascularização íris.
5-20% de doentes apresentando obstrução veia central retina não isquémica
progridem para a variante isquémica . Esta transição pode ocorrer de 2 semanas a 26
meses após o diagnóstico inicial.
Pacientes com OVCR com mínima ou não-perfusão capilar na AF, má AV e edema
macular marcada com aumento de hemorragia retina, têm um alto risco de progressão
para OVCR isquémica.
Aproximadamente 2% de doentes com OVCR têm marcada acumulação de
exsudados no fundo. Está associada com hipertrigliceridémia. O agravamento
progressivo de exsudação lipídica pode ser um indicador de OVCR.
SINTOMAS: Assintomática ou perda profunda da acuidade visual. Súbita ou gradual.
Súbita perda visão e dolorosa, usualmente unilateral, variando de episódios
transitórios de turvação da visão até perda grave AV, que usualmente é menor do que
20/200, com uma pupila Marcus Gunn marcada (defeito pupilar aferente relativo).
Outras queixas: Escotoma central, fotopsias, dor e olho vermelho.
SINAIS: Acuidade visual inferior a 1/10 e a presença dum defeito pupilar aferente
sugere isquémia.
• Hemorragias grandes e pequenas, em forma de chama de vela ou agulhas,
irradiando a partir do disco óptico para todas as direcções nos quatro quadrantes
da retina.Dilatação e tortuosidade venosa (as veias são mais escuras).Manchas
algodonosas, entre as hemorragias na fase precoce, edema macular. Disco
óptico edemacido e vermelho.
Sinais tardios: Vasos colaterais do disco óptico, dilatação e tortuosidade venosa
persistente, embainhamento vascular, estreitamento arterial, edema macular e
anomalias do EPR.
COMPLICAÇÕES: Edema macular e glaucoma neovascular.
AF: Atraso marcado do preenchimento das veias retinianas, com prolongamento do
tempo arteriovenoso.
DUAS MAIORES COMPLICAÇÕES:
• Diminuiçãodavisão (resultante do envolvimento macular). A aderência
vítreomacular tem um papel importante na patogénese e cronicidade do edema
macular na OVCR.
• Glaucoma neovascular 2º a neovascularização íris.
ERG
Relação b/a reduzida - alto risco de desenvolvimento de neovascularização íris.
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Se a retina interna é afectada significamente pela isquémia, reflecte-se num defeito
pupilar aferente ou diminuição onda b no ERG. A onda a é produzida pelos
fotoreceptores e não é afectada pela isquémia retiniana interna.
PROGNÓSTICO
A complicação mais dramática é o desenvolvimento de glaucoma neovascular. O pico
incidência ocorre 3 meses após a oclusão veia central retina.
• 30% dasoclusões da veia central são isquémicas .
RECUPERAÇÃO DEPENDE
•
•
•
•
•
•

extensão obstrucçao inicial .
desenvolvimento circulação colateral
envolvimento macular
tratamento
idade do doente
presença de doença associada ( arteriosclerose )

EVOLUÇÃO
• Depende da gravidade da obstrucção, isto é, se é parcial ou completa.
TRATAMENTO
CONTROVERSO
Aspirina ou persantim para controlar a agregação plaquetária
Controle da PIO
Exercício físico
Corticósteroides no edema macular .
Fotocoagulação - em olhos com edema macular - A grelha macular não é aconselhada
(embora alguns mostrem alguma melhoria de edema macular, a AV não melhora após
o tratamento).
VÁRIOS ESTUDOS – indicam que a fotocoagulação panretiniana antes do
desenvolvimento da rubeosis iridens, previna o glaucoma neovascular em olhos com
OVCR isquémica.

Fig. 15.34 Oclusão veia central retina Fig.15.35 Oclusão veia central retina (AF)
(Retinografia)
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Fig. 15.36 Oclusão veia central retina )Fig. 15.37 Oclusão veia central retina (AF)
(Retinografia

•

OCLUSÃO VENOSA RETINIANA DE RAMO

É uma doença vascular retiniana comum. São 3 vezes mais frequentes do eu a
oclusão da veia central da retina. O ramo temporal superior é o mais afectado.
Ocorre habitualmente na 6ª – 8ª década de vida.
Unilateral habitualmente. Risco em 5-10 % de afectar o olho adelfo.
Invariávelmente associada com -Pontos de cruzamentos A-V.
A artéria é superficial à veia em 70% casos.A maioria acredita que o lúmen da veia
está diminuído pela contracção da adventícia comum envolvendo a veia e a artéria no
seu ponto de cruzamento.
Ocorre sempre no cruzamento A-V quando é idiopática. Há raras excepções, quando a
oclusão venosa ramo ocorre associada a doença inflamatória (sarcoidose), no qual a
oclusão veia ocorre noutro local que não o cruzamento A-V.
FACTORES DE RISCO:
HTA, doença cardiovascular, diabetes mellitus. O glaucoma 1º ângulo aberto não é um
factor predisponente na oclusão de ramo da veia retina e o glaucoma neovascular só
raramente é uma complicação associada.
FACTORES HEMODINÂMICOS: síndrome hiperviscosidade, discrasias sanguíneas,
ICC e alterações inflamatóriaslocais.
SINTOMAS: Assintomática ou dependente da localização afectada, visão desfocada,
metamorfopsia, perda de campo visual periférico e floaters.
SINAIS: Ocorre invariavelmente nos cruzamentos A-V. As veias estão distendidas,
tortuosas e escuras. As hemorragias são o achado oftalmoscópico predominante (as
hemorragias intraretinianas num padrão arqueado sugerem a oclusão venoso ramo).
Manchas algodonosas e edema da retina. Edema macular associado. Podem ocorrer
vasos colaterais venosos e embainhamento vascular.
CV: Escotomas e depressões periféricas.
COMPLICAÇÕES: Edema macular, não perfusão macular, hemorragia do vítreo e
neovascularização retiniana.
EVOLUÇÃO
Na altura da observação da doente, a observação é a única medida terapêutica
apropriada, dado que a maioria das oclusões venosas ramos mostra uma melhoria
espontânea com o tempo.
A neovascularização retina desenvolve-se se a oclusão do ramo venoso dá uma área
de não perfusão capilar de 5 discos de diâmetro em largura.
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DIAGNÓSTICO

FASE AGUDA- Dentro dos primeiros 4-6 meses é usualmente fácil.
Hemorragias intraretinianas segmentares na área de localização da veia obstruída. A
hemorragia geralmente segue a distribuição do sistema venoso obstruído. Manchas
algodonosas podem ficar dispersas . Edema macular presente se a veia ocluída.
FASE CRÓNICA – Reabsorvem espontâneamente (usualmente 9-12 meses).
As alterações vasculares retinianas incluem vasos colaterais ao redor do local do
bloqueio e áreas de não-perfusão capilar retiniana.

PROGNÓSTICO
Resolução espontânea dentro de meses ou leva a alterações irreversíveis.
A má A.V. resulta de edema macular, isquémia fóvea l ou a partir de hemorragia
vítreo.
A.V. melhora em cerca de 60% dos casos.
TRATAMENTO
Os anti-coagulantes não são benéficos. Podem inclusivé aumentar a hemorragia.
Fotocoagulação - laser
COMPLICAÇÃO
Fibrose pré-retiniana - se a energia laser for absorvida pela hemorragia intraretiniana
mais do que ao nível do EPR, lesando a camada de fibras nervosas .
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
OCLUSÃO DA VENOSA DE RAMO versus VEIA CENTRAL DA RETINA
A OVRR ocorre mais no sexo masculino.
A OVCR tem em geraluma idade maior do que 50 anos.
HTA é mais frequente nas OVRR.
O glaucoma crónico está associado com o OVCR.

Fig. 15.38 Oclusão venosa retiniana Fig.15.39 Oclusão venosa retiniana hemisférica
hemisféricainferior (Retinografia)
inferior (Anerítica)
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Fig. 15.40 Oclusão venosa retiniana Fig.15.41 Oclusão venosa retiniana hemisférica
hemisférica inferior (AF) inferior (AF)

Fig. 15.42Oclusão venosa retiniana ramo
Fig.15.43 Oclusão venosa retiniana ramo temporal
temporal inferior (Retinografia) inferior (Angiografia fluoresceínica)

• Oclusão da artéria central da retina
Ocorre habitualmente em idosos, complicação de aterosclerose.
ETIOLOGIA: Aterosclerose, arterite, colagenoses, vasoespasmo, discrasias
sanguíneas, lesões compressivas do n.óptico.
A apresentação clínica depende do tipo de vaso ocluído.
SINTOMAS: Diminuiçãosúbita, grave e indolor da acuidade visual. Amaurose fugax
pode preceder. Se a dor estiver associada, deve considerar-se a dissecção carótida e
celulite orbitária.
SINAIS: Acuidade visual inferior a 1/10. Em caso de manutenção da acuidade visual
central, está relacionado com a artéria cilioretiniana patente.
Defeito pupilar aferente presente.
Mácula cor cereja envolvida por embranquecimento retiniano superficial.
COMPLICAÇÃO: Neovascularização da íris ocorre em 20% dos casos.
AF: Atraso ou ausência no preenchimento arterial retiniano.
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Fig. 15.44 Oclusão artéria central retina
(Retinografia)

Fig.15.45 Oclusão artéria central retina
(Anerítica)

• Oclusão ramo arterial retiniana
Ocorre habitualmente em idosos, como resultado de uma complicação embólica da
aterosclerose.
Usualmente unilateral e unifocal.
SINTOMAS: Perda de campo visual ou acuidade visual, súbita e indolor.
SINAIS: Embranquecimento retiniano isquémico na área de distribuição do ramo
arterial retiniano ocluído.
As formas mais comuns de êmbolos são fibrinoplaquetas, colesterol e calcificado.
O embranquecimento retiniano isquémico usualmente aclara em 3 semanas.
Sinais tardios: Palidez segmentar do disco óptico e estreitamento das arteríolas
envolvidas.
AF: Atraso ou ausência de preenchimento da arteríola retiniana afectada.

Fig. 15.46 Oclusão ramo arterial retiniano Fig.15.47 Oclusão ramo arterial retiniano temporal
temporalsuperior (Retinografia)
superior (Anerítica)

Fig. 15.48 Oclusão ramo arterial retiniano temporal Fig.15.49 Oclusão ramo arterial retiniano temporal
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superior (AF)

superior (AF)

• Síndrome isquémico ocular
Ocorre quando há uma obstrução significativa do fluxo sanguíneo para o globo ocular.
A causa mais comum é uma estenose superior a 90% da carótida interna8.
O sexo masculino é afectado mais predominantemente (2:1). Idade média de 65 anos.
SINTOMAS: Perda de acuidade visual gradual (variável, indo de 10/10 a percepção
luminosa). Pode ocorrer uma lenta recuperação da acuidade visual após a exposição á
luz.Dor periocular ocorre em 40% dos casos.
SINAIS: Elevação da PIO, rubeosis iridens, uveíte anterior, estreitamento das
arteríolas retinianas e veia retinianas discretamente dilatadas. Hemorragias retinianas,
microaneurismas, manchas algodonosas, neovascularização do disco óptico.
AF: Placas de preenchimento coroideu atrasado e prolongamento do tempo venoso.

Fig. 15.50 Síndrome isquémico ocularFig.15.51 Síndrome isquémico ocular (AF).
(Retinografia)

• Macroaneurisma arterial retiniano
Consiste em dilatações arteriolares, ovalados ou arredondados.
Habitualmente localizados no polo posterior.
Ocorre mais comumente no sexo feminino.
Tipicamente, são lesões unilaterais e solitárias. São múltiplas em 20% e bilaterais em
10% dos casos.
HTA sistémica está associada em 50-70% dos casos.
SINTOMAS: Assintomática, se não houver envolvimento foveal. Pode ocorrer
escotoma, visão distorcida e desfocada, floaters.
SINAIS: Localização habitual na 1ª divisão da bifurcação arterial. Usualmente temporal
superior.Podem apresentar-se envolvidos por hemorragia ou exsudados circinados.
AF: Área focal hiperfluorescente precoce.

Fig. 15.52 Macroaneurisma arterial retiniano
(Retinografia)
(AF)

Fig.15.53 Macroaneurisma arterial retiniano
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• Retinopatia hipertensiva
A resposta primária das arteríolas retinianas á HTA é o estreitamento do calibre.
O estreitamento das arteríolas é focal ou difuso.
A obstrucção das arteríolas pré-capilares origina as manchas algodonosas.
O aumento da permeabilidade vascular origina hemorragias e edema da retina
(exsudados duros em estrela ao redor da mácula).
O espessamento da parede vascular resulta em presença de cruzamentos A-V
O reflexo central das arteríolas é mais brilhante e intenso
Sinal de Salus (desvio venoso ao nível do cruzamento A-V) e sinal de Gunn (veias
afiladas ao nível do cruzamento A-V).
COROIDOPATIA (Manchas Elschnig – manchas escuras, envolvidas por um halo
esbranquiçado- enfartes coroideus) (Estrias de Siegrist – Manchas lineares, dispostas
ao longo do trajecto dos vasos coroideus) (Descolamento exsudativo retina).

Fig. 15.54 Estreitamento arteriolar generalizado
Fig.15.55 Estreitamento arteriolar generalizado
(Retinografia)
(Anerítica)

Fig. 15.56 Sinal de Gunn (Retinografia)

Fig. 15.57 Sinal de Gunn (Anerítica)
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Fig. 15.58 Manchas de Elschnig

Fig.15.59Estrias de Siegrist

Fig.15.60 Retinopatia hipertensiva grave
(Retinografia)

Fig.15.61 Retinopatia hipertensiva grave (Retinografia)

• D. Coats
Afecção vascular retiniana idiopática. Não tem predisposição genética.
Múltiplas dilatações aneurismáticas, com exsudação subretiniana massiva e
hemorragias intraretinianas.
Unilateral. Afecta preferencialmente pacientes do sexo masculino, adolescentes ou
jovens adultos. A maioria tem uma idade inferior a 20 anos.
PATOGENESE: Desconhecida.
SINTOMAS: O grau de perda de visão é variável e relacionado com o envolvimento
macular. Quando surge em crianças mais pequenas, tem a variante mais grave.
SINAIS: Em crianças pequenas, associação a descolamento exsudativo da retina.
Em jovens, apresenta-se com telangiectasias periféricas ou maculares e dilatações
aneurismáticas. Os vasos telangiectásicos podem estar associados a não perfusão
capilar retiniana e ao embainhamento vascular.
AF: Confirma o diagnóstico. As fases tardias demonstram o leakage dos vasos
telangiectásicos.
TRATAMENTO: Apenas em caso de anomalias vasculares graves, exsudação
macular e descolamento da retina exsudativo.
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Fig. 15.62 Doença de Coats (Retinografia)

Fig. 15.64 Doença de Coats (Anerítica)

Fig. 15.63 Doença de Coats (Retinografia)

Fig.15.65 Doença de Coats (AF).

• D.Eales
É uma vasculopatia obliterativa, idiopática, primária, usualmente periférica.
Afecta jovens adultos entre os 20 e os 30 anos de idade.
Mais comum no sexo masculino (90%).
Caracterizada por embainhamento vascular, não perfusão capilar retiniana,
neovascularização e hemorragias vítreas recorrentes.
Pode ser bilateral, mas assimétrica.
ESTÁDIOS: Inflamação, isquémia, neovascularização e sequela.
SINTOMAS: Diminuição da acuidade visual e floaters, por hemorragias vítreas.
SINAIS: Tipicamente revelam um embainhamento arterial e venoso retiniano,
telangiectasias na média periferia e neovascularização do disco óptico e retina
periférica. Hemorragias vítreas e pré-retinianas são comuns. Edema macular cistóide e
membranas epiretinianas.
AF: Áreas de não perfusão capilar retiniana na média periferia e leakage a partir da
neovascularização.
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Fig. 15.66 Hemorragia vítrea na Doença Eales

Fig. 15.67 Hemorragia vítrea na Doença Eales

Fig. 15.68 Doença de Eales (AF)

Fig.15.69 Doença de Eales, com múltiplos pontos
leakage (AF)

•

Alterações vasculares retinianas, causadas por doenças hematológicas

a) Retinopatia com anemia
Ocorrem mais frequentemente em doentes com episódios de rápido desenvolvimento
de anemia ou em doentes idosos com anemia.
Habitualmente as alterações retinianas na anemia são insidiosas. São mais frequentes
em caso de trombocitopenia concomitante.
SINTOMAS: Assintomática, a não ser em presença de hemorragias na área macular.
SINAIS: Hemorragias punctiformes ou superficiais, manchas de Roth, manchas
algodonosas, tortuosidade venosa retiniana e edema do disco óptico.

Fig. 15.70 Retinopatia com anemia (Retinografia)

Fig. 15.71 Retinopatia com anemia (Retinografia)

Fig. 15.72 Retinopatia com anemia (AF)

Fig. 15.73 Retinopatia com anemia (AF)
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b) RETINOPATIA COM LEUCEMIA
O globo ocular é mais afectado nas formas agudas.
SINAIS: Infiltrados coroideus em aspecto de “pele de leopardo”, associados a
descolamento seroso da retina.
Embainhamento
vascular,
manchas
algodonosas,
manchas
de
Roth,
neovascularização periférica (leucemia mielóide crónica).

Fig. 15.74“Pele de leopardo” na Leucemia crónica.

c) RETINOPATIA COM HIPERVISCOSIDADE
Grupo de patologias caracterizadas por um aumento da viscosidade sanguínea
(Macroglobulinémia de Waldenstrom ou Mieloma múltiplo).
SINAIS: Dilatação, segmentação e tortuosidade venosa retiniana. Hemorragias
retinianas associadas.

Fig. 15.75 Hemorragias retinianas e dilatação venosa retiniana
no Síndrome de Hiperviscosidade.

• Retinopatia Radiação
Similar clinicamente e patologicamente á Retinopatia diabética.
A dose de radiação associada com a Retinopatia é 11 a 35 Gy.
INÍCIO: Em média 1 a 8 anos após a exposição á radiação.
SINTOMAS: Estádios precoces assintomática. Com o envolvimento macular ocorre
uma redução da acuidade visual por hemorragia macular, edema, isquémia ou
hemorragia vítrea.
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SINAIS: Manchas algodonosas, microaneurismas, telangiectasias retinianas,
exsudados duros e hemorragias intraretinianas. Neovascularização da retina ou disco
óptico.
AF: Oclusões capilares e neovascularização. A presença de maculopatia isquémica
sugere um mau prognóstico.

Fig. 15.76 Retinopatia radiação (Retinografia)

Fig. 15.78 Retinopatia radiação (AF)

Fig. 15.77 Retinopatia radiação (Anerítica)

Fig. 15.79 Retinopatia radiação (AF)

• Telangiectasias retinianas justafoveolares (Mactel)
Caracteriza-se pela dilatação e tortuosidade da rede vascular parafoveal, aneurismas
múltiplos, leakage vascular e exsudados duros.
Uni ou bilateral. A maioria é idiopática.
SINTOMAS: Visão desfocada, de intensidade ligeira a moderada.
SINAIS: Telangiectasias retinianas na região parafoveal, um único aneurisma ou um
grupo de aneurismas. Edema macular associado. Predomínio do sexo masculino.
AF: O exame complementar de diagnóstico mais útil nas telangiectasias justafoveais.
Dilatação de capilares e leakage tardio.

23

Fig. 15.80 Telangiectasias retinianas Fig.15.81 Telangiectasias retinianas
justafoveolares(Retinografia)justafoveolares (Retinografia

Fig. 15.82 Telangiectasias retinianasFig.15.83 Telangiectasias retinianas justafoveolares
justafoveolares(AF)
(AF)

Retinopatia Purtscher
Ocorre consequência de anomalias microvasculares ligadas a traumatismos graves da
cabeça e tórax. Associação com embolias gasosa e lipídica, pancreatite aguda,
doenças auto-imunes, linfomas e tumor pâncreas).
Amanifestação inicial clínica é umadiminuiçãosúbita, grave e indolor da acuidade
visual bilateral. Ocasionalmente é assimétrica ou unilateral.
SINAIS: Placas esbranquiçadas múltiplas, superficiais, uni ou bilaterais, similares às
manchas algodonosas. Hemorragias peripapilares superficiais associadas.Podem
ocorrer dilatação e tortuosidade vascular, descolamento seroso macular e edema
papilar.
AF: Lesões efeito máscara e áreas de não perfusão capilar retiniana.

Fig. 15.84 Retinopatia de Purtscher
(Retinografia)

Fig. 15.86 Retinopatia de Purtscher (AF)

Fig. 15.85 Retinopatia de Purtscher (Retinografia)

Fig. 15.87 Retinopatia de Purtscher, com descolamento
neurosensorial da retina (OCT)
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• Retinopatia por Drepanocitose
Consequência da presença de hemoglobinas anómalas, responsáveis pela
deformação dos eritrócitos.
2 tipos clínicos: Retinopatia drepanocitária proliferativa e não proliferativa.
RETINOPATIA DREPANOCITÁRIA PROLIFERATIVA
Estadio 1 - Oclusão das artérias periféricas.
Estadio 2 - Anastomoses A-V periféricas. Retina avascular no território mais periférico.
Estadio 3 – Neovascularização em avental (Sea-fan).
Estadio 4 – Hemorragia vítrea
Estadio 5 – Proliferação fibrovascular e descolamento da retina

Fig. 15.88 Anastomose A-V periférica

Fig. 15.89“Sea-fan” na periferia da retina.

RETINOPATIA DREPANOCITÁRIA NÃO PROLIFERATIVA
Tortuosidade venosa. Aspecto em fio de prata das arteríolas. Placas cor salmão
(hemorragia pré-retiniana). Black sunburst (hiperplasia EPR periférica). Buracos
retinianos periféricos.

Fig. 15.90 Placa cor salmão

Fig. 15.91 Black sunburst

• Retinopatia prematuridade
É uma retinopatia proliferativa que afecta os prematuros de baixo peso ao nascimento.
Estadios:
Estadio 1: Linha sinuosa, cinzento-esbranquiçada, grosseiramente paralela á ora
serrata e que representa a separação entre a retina vascularizada e a retina avascular.
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Estadio 2: Crista elevada representando um shunt arteriovenoso.
Estadio 3: Proliferação fibrovascular na superfície da retina e vítreo.
Estadio 4: Descolamento parcial da retina. A ou b consoante não está ou está afectada
a mácula.
Estadio 5: Descolamento total da retina.

3 -DOENÇAS MACULARES ADQUIRIDAS
• Degenerescência macular ligada á idade (DMI)
É a causa mais frequente de cegueira acima dos 50 anos de idade, em países
desenvolvidos.O estudo Beaver Dam eye reportaram uma prevalência de 1,6% de
DMI, com cerca de 1,2% de prevalência da forma exsudativa e 0,6% de atrofia
geográfica9.
Caracteriza-se por apresentar atrofia geográfica do EPR, descolamento do EPR,
NVSR, drusens, hemorragias, exsudados e tecido cicatricial fibroglial.
DMI ATRÓFICA
Consiste numa atrofia lentamente progressiva dos fotoreceptores, do EPR e da
coriocapilar.
Bilateral, mas assimétrica.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Diminuição progressiva da acuidade visual, em meses ou
anos.
SINAIS: Hiperpigmentação focal ou atrofia do EPR associada a drusens.
Zonas circulares de atrofia do EPR, bem delimitadas.
EVOLUÇÃO: Extensão das zonas atróficas, tornando visíveis os vasos coroideus e
desaparecendo os drusens (Atrofia geográfica).
AF: lesões efeito janela, com hiperfluorescência.

Fig. 15.94 Drusens serosos (Retinografia)

Fig. 15.95 Drusens serosos (Retinografia)
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Fig. 15.96 Lesões hiperfluorescentes dos drusens e Fig. 15.97 Lesões hiperfluorescentes dos drusens
eareas circulares hiperfluorescentes de atrofiae áreas circulares hiperfluorescentes de atrofia EPR EPR
(AF)
(AF)

DMI EXSUDATIVA
Ocorre devido á neovascularização que tem origem na coriocapilar, que fica localizada
sob o EPR só ou invade o espaço subretiniano.
APRESENTAÇÃO INICIAL: metamorfópsia, escotoma psoitivo acuidade visual central
desfocada.
SINAIS: NVSR sob EPR (lesão cinzento-esverdeada, elevada), NVSR subretiniana
(halo subretiniano ou placa pigmentada).
Sinais associados a NVSR (Elevação serosa retiniana, espessamento fóvea, edema
macular cistóide, hemorragia subretiniana e exsudados duros).
AF:NVSR clássica ( Membrana que se preenche de corante,brilhante, bem delimitada.
Subdividem-se em NVSr extrafoveais, subfoveais e justafoveais).
NVSR oculta ( Membrana mal delimitada, pouca precisa nos tempos precoces e com
difusão múltipla e difusa nos tempos tardios).
ICG : Importante para definir a NVSR oculta e distinguir entre um DEP seroso e
vascularizado, dum DEP fibrovascular.

Fig. 15.98 NVSR clássica na DMI (Retinografia)

Fig. 15.99 NVSR clássica na DMI (AF)
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Fig. 15.100 NVSR na DMI (AF)

Fig.15.101 NVSR, com DEP (OCT)

DESCOLAMENTO DRUSENOIDE
Descolamento do EPR, que ocorre por confluência dos drusens serosos.

Fig. 15.102 Descolamento drusenóide
(Retinografia)

Fig.15.103 Descolamento drusenóide (Retinografia)

Fig. 15.104 Descolamento drusenóide (OCT)

Fig.15.105 Descolamento drusenóide (OCT)

Fig. 15.106 Descolamento drusenóideFig.15.107 Descolamento drusenóide exuberante
Exuberante(Retinografia)
(Retinografia)
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Fig. 15.108 Descolamento drusenóide exuberante Fig.15.109 Descolamento drusenóide exuberante
(AF)(AF)

Fig. 15.110 Descolamento drusenóide exuberante Fig.15.111 Descolamento drusenóide exuberante
(OCT)(OCT)

• Descolamento do EPR
Resulta da diminuição da passagem hídrica, entre o EPR e a coróide, pela membrana
de Bruch espessada.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Metamorfópsia e alteração da visão central.
SINAIS: Elevação em cúpula, bem delimitada, diâmetro variável, localizada no polo
posterior. O líquido pode ser límpido ou amarelado e translucido.
AF: Demonstra uma zona ovalada, bem delimitada, hiperfluorescente que aumenta de
intensidade.
ICG: Zona ovalada hipofluorescente, envolvida por um anel hiperfluorescente.
EVOLUÇÃO: Variável. 1) involução espontânea, 2) atrofia geográfica, 3)descolamento
sensorial da retina e 4) formação de rasgadura do EPR.

Fig. 15.112 Descolamento EPR (Retinografia)

Fig.15.113 Descolamento EPR (AF)
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Fig. 15.114 Descolamento EPR (AF)

Fig.15.115 Descolamento EPR (OCT)

• Vasculopatia coróideia polipoidal idiopática
Afecção rara.
Consiste numa anomalia da rede vascular interna da coróide, que se apresenta sob a
forma duma rede vasculardilatada, com múltiplas protuberâncias aneurismáticas
terminais numa configuração polipoidal. Os pólipos serão responsáveis pelas difusões
e hemorragias sob o EPR e retina neurosensorial.
Associação frequente de descolamentos sero-hemorrágicos do EPR, múltiplos e de
dimensões variaveis.
ICG: Complexos vasculares coróideus com dilatações ampulares aneurismáticas
terminais, localizadas, polipoidais, que se enchem lentamente e que têm uma difusão
intensa de corante posteriormente.

Fig. 15.116 Vasculopatia coroideia polipoidal Fig.15.117 Vasculopatia coroideia polipoidal
idiopática (Retinografia) idiopática (ICG)

• Estrias angióides
Caracteriza-se pela existência de faixas lineares, estreitas, subretinianas, que radiam
da área peripapilar para a mácula e média periferia.
Tipicamente surge na 2ª década de vida. Usualmente é bilateral.
Associação com doenças sistémicas em 50% dos casos(a mais comum é o
Pseudoxantoma elásticum).
SINTOMAS: Usualmente assintomática. Em presença de NVSR surgem a diminuição
da acuidade visual, escotoma central e metamorfopsia.
SINAIS: Faixas lineares, estreitas, castanho avermelhadas ou cinzento-amareladas
PATOGENESE: Ruptura da membrana Bruch, com disrupção da coriocapilaris e EPR.
COMPLICAÇÃO: NVSR.
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Fig. 15.118 Estrias angióides (Retinografia)

Fig.15.119 Estrias angióides (Retinografia)

Fig. 15.120 Estrias angióides (AF)

Fig.15.121 Estrias angióides (AF)

• Corioretinopatia serosa central (C.R.C.S.)
É um descolamento seroso retina autolimitado e localizado.
Usualmente ocorre em jovens. Predomínio no sexo masculino (8:1).
Tipicamente é unilateral, mas pode ser bilateral.
Idiopática ou associação com gravidez, L.E.S., transplante órgãos, S.Cushing.
Reportado um aumento dos níveis de cortisol em doentes com CRCS10.
SINTOMAS: Visão desfocada unilateral, micropsia e escotomas.
o Típica
SINAIS: Descolamento, de forma arredondada ou ovalada, da retina sensorial, na área
macular. Pode estar associado um DEP. O líquido pode ser límpido ou turvo.
AF: Dois aspectos distintos- 1) em mancha tinta tipo mata-borrão e 2) coluna de fumo.
Habitualmente surge um ponto hiperfluorescente, que difunde de forma centrífuga.

Fig 15.122 C.R.C.S. típica (Retinografia)

Fig15.123 C.R.C.S. típica (Anerítica)
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Fig 15.124 C.R.C.S. típica (AF)

Fig 15.125 C.R.C.S. típica (AF)

o Atípica
Caracterizada por anomalias progressivas do EPR, sem DEP. Pode ocorrer NVSR.
AF: Hiperfluorescência granulosa, com múltiplos pontos de fuga.

Fig. 15.126 C.R.C.S. atípica (Retinografia)

Fig. 15.127 C.R.C.S. atípica (AF)

Edema macular
o Focal
Caracteriza-se por um espessamento retiniano, bem circunscrito, associado a
exsudados duros perifoveolares.
AF: Foco hiperfluorescente tardio, devido ao extravasamento do corante.
•

Fig. 15.128 Edema macular focal, por Retinopatia Fig.15.129 Edema macular focal, por Retinopatia
diabética (Retinografia)
diabética (Anerítica)

o Difuso
Espessamento retiniano difuso, que pode estar associado a alterações cistóides.
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AF: Hiperfluorescência devido aos microaneurismas e hiperfluorescência tardia, devido
ao extravasamento tardio de corante.

Fig. 15.130 Edema macular difuso na
Retinopatia Diabética (Retinografia)

Fig.15.131 Edema macular difuso na
Retinopatia Diabética (Aneríitica)

• Edema macular cistóide
Consiste na acumulação de fluido na camada plexiforme externa, por ruptura da
disrupção da barreira hemato-retiniana.
Apresentação inicial: Diminuição da acuidade visual, metamorfopsia ou micropsia
devido ao edema macular.
Caracterizada por padrão estelar ou em favo de mel de espessamento retiniano na
fóvea e área parafoveal.
ETIOLOGIA: Após cirurgia da catarata, doença vascular retiniana, retinopatia
pigmentar, uveíte, secundária a fármacos.
SINAIS: Perda do reflexo foveal.
AF: Aspecto em padrão petalóide dos espaços cistóides ao redor da fóvea. Resulta do
leakage dos capilares perifoveais.

Fig. 15.132 Edema macular cistóide na Retinopatia
diabética (Retinografia)

Fig. 15.133 Edema macular cistóide na Retinopatia
diabética (Retinografia)
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Fig. 15.134 Edema macular cistóide na
Fig. 15.135 Edema macular cistóide na Retinopatia
Retinopatia diabética (AF)
diabética (AF)

• Miopia degenerativa
A miopia patológica ou degenerativa caracteriza-se por um alongamento
anteroposterior progressivo do globo ocular, excessivo, associado a anomalias
secundárias de retina, coróide e disco óptico.
SINTOMAS: Diminuição progressiva da acuidade visual, associada a alterações
miópicas progressivas.
SINAIS: Ectasia extensa da esclera origina a formação de estafiloma posterior.
Aparência tigroide do fundo ocular, resultado de adelgaçamento do EPR e
coriocapilaris.
Atrofia corioretiniana peripapilar, atrofia corioretiniana afectando o polo posterior, com
visualização dos grandes vasos da coróide.
Lacquer cracks ou fracturas de Bruch, por ruptura do complexo EPR-coriocapilaris e
membrana de Bruch (linhas amareladas, irregulares, ramificadas e entrecruzadas no
polo posterior).
Atrofia geográfica do EPR e coriocapilaris.
Mancha Fuchs (lesão pigmentada circular, elevada, que surge após ocorrer a
reabsorção de hemorragia macular).
COMPLICAÇÕES: NVSR, maculopatia atrófica, buraco macular.

Fig. 15.136 Atrofia corioretiniana extensa
Fig.15.137 Atrofia corioretiniana extensa
(Retinografia)
(Retinografia)
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Fig. 15.138 Atrofia corioretiniana peripapilar
(Retinografia)(Retinografia)

Fig. 15.140 Atrofia corioretiniana miópica
(Retinografia)

Fig. 15.142 Atrofia corioretiniana focal
(Retinografia)

Fig.15.139 Atrofia corioretiniana peripapilar

Fig.15.141 Atrofia corioretiniana miópica (Anerítica)

Fig. 15..143 Atrofia corioretiniana focal (Anerítica)
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Fig. 15.144 Mancha de Fuchs (Retinografia)

Fig. 15.145 Mancha de Fuchs (Anerítica)

• Estafiloma posterior
É uma consequência da miopia degenerativa.
Ocorre devido a uma anomalia do tecido escleral.
A presença dum estafiloma posterior na miopia degenerativa está ligada ao
comprimento axial. Encontra-se em 20% de olhos com mais de 26,5 mm de
comprimento axial e em 60% de olhos que têm uma miopia superior a 8 D.
Anomalias retinianas associadas á existência dum estafiloma posterior: atrofia
corioretiniana, foveosquisis, NVSR.

Fig. 15.146 Estafiloma posterior (Retinografia)

Fig. 15.147 Estafiloma posterior (Anerítica)

• Dome Shaped macula
É uma variante do estafiloma miópico inverso, que se acompanha de sinais funcionais
e de diminuição da acuidade visual.
A elevação da área macular atinge a coróide, a coriocapilaris, EPR e retina.
Característicos os remanescentes pigmentares, a atrofia do EPR da fóvea e o
descolamento seroso retiniano retrofoveolar, no vértice da elevação.
AF: Similar á CRCS, com um ponto de fuga, na zona central atrófica.

Fig. 15.148 Dome Shaped (Retinografia)

Fig. 15.149 Dome Shaped (Retinografia)

• Buraco macular
É uma deiscência arredondada, de toda a espessura, ao nível da foveola.
Pode ser idiopático, pós contusão e patológico.
IDADE DE INÍCIO: Idade superior a 60 anos.
Predomínio no sexo feminino.
SINTOMAS: Alteração variável da acuidade visual central.
Os bordos do buraco macular apresentam um espessamento microquístico, ao redor
do buraco.
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PROGNÓSTICO: Quanto maior o diâmetro e a duração da evolução, pior o
prognóstico.

Fig. 15.150 Buraco macular . Estadio 1a (OCT)

Fig. 15.152 Buraco macular (Retinografia)

Fig. 15.154 Buraco macular (AF)

Fig.15.151 Buraco macular . Estadio 2 (OCT)

Fig. 15.153 Buraco macular (Anerítica)

Fig. 15.155 Buraco macular. Estadio 3 (O.C.T.)

• Pseudoburaco macular
Caso particular de MEM, bem individualizado pela imagem OCT, em que não há
espessamento foveolar, mas é caracterizado por um pseudoburaco macular.
Caracteristicas visíveis no OCT: Estreitamento do diâmetro da depressão foveolar,
persistência duma espessura foveolar normal (não há perda de tecido) e a existência
de bordos verticais.
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Fig. 15.156 Membrana pré-retiniana
(Retinografia)

Fig. 15.158 Membrana pré-retiniana (OCT)

Fig.15.157 Membrana pré-retiniana (Anerítica)

Fig. 15.159 Membrana pré-retiniana (OCT)

• Membranas epiretinianas maculares
São formadas pela proliferação de células gliais retinianas e que se desenvolvem na
interface vítreoretiniana
ETIOLOGIA: Idiopáticas (a forma mais comum) ou secundárias (após cirurgia do
descolamento retina, crioterapia, fotocoagulação laser, vasculopatias retinianas,
inflamação intraocular e traumatismos oculares).
APRESENTAÇÃO INICIAL- Assintomática ou metamorfopsia, e macrópsia.
O diagnóstico é essencialmente clínico.
SINAIS: O aspecto clínico depende da sua densidade das deformações associadas
dos vasos sanguíneos. Aspecto de bainha enrugada esbranquiçada, edema da retina
ou hemorragias retinianas.

Fig. 15.160 Membrana préretinianaFig. 15.161 Membrana préretiniana (Anerítica)
(Retinografia)
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Fig. 15.162 Membrana préretiniana, Fig.15.163 Linha hiperreflecitva fina adiante da retina retinianos
(AF)evidenciandoa distorção dos vasos (OCT)

4 – DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
• Coroidite multifocal
Doença inflamatória rara, recorrente, da coróide.
Surge classicamente entre os 30 e os 40 anos de idade.
Predomínio do sexo feminino (3:1)11,12. Não tem predilecção racial.
Geralmente a forma de apresentação é bilateral, mas assimétrica11,12.
SINTOMAS: Perda da AV assimétrica, metamorfópsia, escotomas paracentrais,
miodesópsias, fotopsias, floaters e fotofobia.
SINAIS: Inflamação vítrea, de gravidade variável. Lesões múltiplas, bilaterais,
arredondadas ou ovóides, cinzento amareladas, localizadas ao nível EPR e coróide.
Diâmetro (50-350µ). Localização no polo posterior.
AF: As lesões apresentam uma hipofluorescência precoce e uma hiperfluorescência
tardia. As lesões cicatriciais apresentam uma hiperfluorescência precoce.
EVOLUÇÃO: Episódios frequentes de recorrência.
PROGNÓSTICO: Variável. Em 10-20% dos casos surge edema macular cistóide e em
25-39% dos casos ocorre NVSR peripapilar11,12.

Fig. 15.164 Coroidite multifocal (Retinografia)
(Foto cedida pelo Dr. João Rosendo)

Fig. 15.165 Coroidite multifocal (Retinografia)
(Foto cedida pelo Dr. João Rosendo)
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Fig. 15.166 Coroidite multifocal (Anerítica)
Fig. 15.167 Coroidite multifocal (Anerítica)
(Foto cedida pelo Dr. João Rosendo) (Foto cedida pelo Dr. João Rosendo)

•

Retinocoroidopatia Birdshot

Inflamação crónica, bilateral, pouco frequente, da retina e coróide.
IDADE: Idade média, entre os 40 e os 60 anos de idade.
Associação positiva com Ag HLA-A29 (95% dos casos).
Exacerbações intermitentes e remissões.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Diminuição da acuidade visual central, indolor.
Hemeralopia e floaters. Nictalopia. Discromatópsias.
SINAIS: As lesões agudas são manchas subretinianas, ovaladas, não confluentes, de
cor creme e pequeno tamanho. Bordos mal definidos.
Inflamação difusa do vítreo associada.
AF: Lesões hipofluorescentes precocemente, com hiperfluorescência tardia.
COMPLICAÇÕES: Edema macular cistóide, edema disco óptico ou palidez,
membranas epiretinianas e NVSR. 40% dos casos apresentam um AV < 1/10 aos 10
anos de diagnóstico, devido ap edema macularcrónico e atrofia macular13,14.

Fig. 15.168 Retinocoroidopatia Birdshot
(Retinografia)

Fig. 15.169 Retinocoroidopatia Birdshot (Retinografia)

• Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada
Síndrome inflamatório sistémico que afecta preferencialmente indivíduos morenos,
entre os 20 e os 50 anos de idade. A causa mais frequente de panuveíte bilateral e
crónica.
FASES: Prodrómica, aguda, convalescência e recorrências crónicas.
SINTOMAS: Diminuição da acuidade visual associada a sintomas meníngeos e
auditivos, cefaleias, vertigens e zumbidos. Perda visão usualmente bilateral e
assimétrica. Disacúsia, zumbidos e perda audição ocorrem em 75% dos casos.
Alopecia, poliose e vitiligo.
SINAIS: Uveite anterior bilateral granulomatosa. Vitrite e coroidite.
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Descolamento múltiplos exsudativos da mácula. Disco óptico hiperémico.
COMPLICAÇÕES: NVSR, neovascularização disco óptico, descolamento macular
hemorrágico, anomalias pigmentares.
OCT: Bolhas de descolamento exsudativo intraretinianas e subretinianas15, com
tabiques fibrosos típicos a separá-las16.
AF: Atraso preenchimento coroideu e pinpoint hiperfluorescentes.

Fig. 15.170 Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada
(Retinografia)(Retinografia)

Fig.15.171 Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada

Fig. 15.172 Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada Fig.15.173 Síndrome Vogt-Koyanagi-Harada (AF)
(AF)

• Uveite posterior
A inflamação intraocular do segmento posterior (retina e coróide) é rara, mas grave.
SINTOMAS: Assintomática ou floaters, diminuição da acuidade visual.
SINAIS: Podem apresentar-se como vitrites, edema macular, vasculites retinianas ou
infiltrados corioretinianos.
AF: Permite detectar os infiltrados corioretinianos.
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Fig. 15.174 Uveíte posterior (Retinografia)

Fig. 15.175 Uveíte posterior (AF)

• AZOOR (Retinopatia externa oculta zonal aguda)
Atinge preferencialmente as mulheres jovens e míopes. Síndrome pseudoviral.
Bilateral em 50% dos casos.
Amputações importantes do CV, associadas a fotopsias em cerca de 90% dos casos.
Discrepância entre os sinais funcionais e as anomalias do fundo ocular e da AF.
SINAIS: Inicialmente o fundo ocular é normal. Com a evolução surgem lesões tipo
espículas ósseas.
AF: Útil para detectar as alterações precoces do EPR.
ERG – Amplitude subnormal.
PROGNÓSTICO- Relativamente bom.

Fig. 15.176 Azoor (Retinografia)

Fig. 15.178 Azoor (AF)

Fig. 15.177 Azoor (Retinografia)

Fig. 15.179 Azoor (AF)

42

Fig. 15.180 Azoor (CV)

Fig. 15.181 Azoor (CV)

• Epitelite pigmentar retiniana aguda
Patologia inflamatória idiopática autolimitada do EPR macular. Rara.
Atinge preferencialmente jovens adultos saudáveis.
Unilateral em 75% dos casos.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Perda súbita da acuidade visual central. Metamorfopsia.
SINAIS: Alteração do reflexo foveolar.
Lesões pequenas acinzentadas ou acastanhadas no EPR, envolvidas por halos
amarelados despigmentados. Sem inflamação intraocular.
AF: Pontos hiperfluorescentes, com centro hipofluorescente.
EVOLUÇÃO: Resolução em 6-12 semanas, com desaparecimento das lesões e
recuperação total da acuidade visual.

Fig. 15.182 Epitelite pigmentar retiniana
aguda (Retinografia)

Fig. 15.183 Epitelite pigmentar retiniana aguda
(Retinografia)
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Fig.15.184 Epitelite pigmentar retiniana
aguda(AF)

Fig. 15.185 Epitelite pigmentar retiniana aguda (AF)

• Vasculite
Por definição, correspondem a a uma inflamação das paredes dos vasos retinianos.
Podem ser isoladas ou associadas a uma reacção inflamatória do segmento posterior.
Os embainhamentos vasculares correspondem a uma infiltração por leucócitos e
células inflamatórias das paredes vasculares e áreas perivasculares.
Ocorrem mais frequentemente em mulheres jovens.
Podem ser primárias ou secundárias a uma inflamação ou infecção, associadas a uma
doença sistémica, a uma neoplasia ou anomalias vasculares isquémicas.
Habitualmente atingem mais as veias retinianas.
EVOLUÇÃO: Autolimitadas se a lesão ocorrer na média periferia ou pode cursar com
uma diminuição grave da acuidade visual, se atingir o polo posterior ou o disco óptico.
COMPLICAÇÕES: Edema macular persistente, lesão macular degenerativa ou atrófica
e atrofia óptica.

Fig. 15.186 Vasculite retiniana (Retinografia)

Fig. 15.187 Vasculite retiniana (Retinografia)

Fig. 15.188 Vasculite retiniana (Retinografia)

Fig.15.189 Vasculite retiniana (Retinografia)
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15.5 – DOENÇAS INFECCIOSAS
• Toxoplasmose
Congénita e adquirida.
Toxoplasmose congénita é habitualmente a manifestação recorrente da doença
congénita.
Existem factores de risco, socioeconómicos e ambientais, que influem na
prevalência17.
SINTOMAS: Floaters e diminuição da acuidade visual central (ocorre em 90% casos)
SINAIS: A retinite necrotizante focal apresenta-se como lesões retinianas brancoamareladas, bordos mal definidos, com vitrite associada18,19.
Cicatrizes corioretinianas hiperpigmentadas.
Sinais associados: Vasculite, hemorragias retinianas, papilite, irite e esclerite.
AF: Útil para demonstrar focos de retinite.

Fig. 15.190 Toxoplasmose congénita
(Retinografia)

Fig.15.191 Toxoplasmose congénita (Retinografia)

• Toxocara
Infecção pelo parasita Toxocara canis e, mais raramente, Toxocara cati
A prevalência é variável segundo estudos e países20,21.
QUADROS CLÍNICOS22: granuloma periférico (25-50%), granuloma polo posterior (2540%), endoftalmite crónica (25%) e granuloma papilar (muito raro).
SINTOMAS: Perda de acuidade visual, dor, fotofobia, estrabismo e leucocória.
SINAIS: Massa inflamatória, branco-amarelada, no polo posterior ou á periferia.
Inflamação intraocular variável.

Fig. 15.192 Retinocoroidopatia a Toxocara
(Retinografia)

Fig.15.193 Retinocoroidopatia a Toxocara (Retinografia)
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Fig. 15.194 Retinocoroidopatia a Toxocara
(Anerítica)

Fig.15.195 Retinocoroidopatia a Toxocara (AF)

• Tuberculose ocular
Rara. Afecta 1-2 % de doentes com Tuberculose23,24.
A tuberculose ocular pode manifestar-se de maneira primária ou secundária (por
contiguidade ou via hematogénea).
SINTOMAS: variados. Visão desfocada, floaters, olho vermelho, dor e fotofobia.
SINAIS: A manifestação ocular mais frequente em doentes com TP pulmonar é a
coroidite25. Queratoconjuntivite flictenular, queratite intersticial, esclerite, granulomas
coroideus e vasculite retiniana.
Tuberculoma (Lesão solitária, branco-amarelada, de bordos mal delimitados em
doente que tinha tido tuberculose miliar).
AF e ecografia ocular úteis na avaliação de granulomas coroideus.

Fig 15.196 Granuloma coroideu na Tuberculose Fig15.197 Granuloma coroideu na Tuberculose ocular
(Retinografia)
(Retinografia)

• Neuroretinite
Consiste numa neurite óptica, com um envolvimento retiniano secundário.
Síndrome de perda de visão unilateral, edema do disco óptico e estrela macular, com
resolução espontânea.
O termo neuroretinite estelar idiopática ded Leber é reservado para os caos em que
não foi encontrado um agente etiológico.
Prodromo viral descrito em 50% dos casos.
SINTOMAS: Visão desfocada, unilateral. A visão cromática pode estar afectada. Dor
retro ocular associada aos movimentos oculares é descrita raramente.
A estrela macular consiste num padrão lipídico e exsudado proteico radial á foveola e
que estende do disco óptico.
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A estrela é mais proeminente habitualmente no lado nasal.
Torna-se mais aparente quando o líquido se reabsorve.
• Retinite a Cytomegalovírus
É uma retinicoroidite, que é uma das infecções oportunistas mais frequentes em
doentes infectados por HIV26.
A infecção por CMV é geralmente assintomática ou manifestação de um síndrome
mononucleoósido.
SINTOMAS: Floaters e amputação do CV.Diminuição da acuidade visual e escotoma.
SINAIS: Dois tipos clínicos:
Fulminante (pizza fundus, com retinite necrotizante, com confluência das áreas
esbranquiçadas associadas com hemorragias retinianas e embainhamento vascular).
Indolente (opacificação branco acinzentada, edema, algumas hemorragias e
embainhamento vascular).
Cicatrizes antigas apresentam uma cicatrização retiniana fibroglial e pigmentar).

Fig. 15.198 Opacificação branco-acinzentadaFig. 15.199 Pizza fundus. Retinite necrotizante.
Retinite Indolente ou granular.

• Síndrome necrose retiniana aguda
Síndrome de necrose retiniana que rapidamente se estende, vasculite arteriolar
oclusiva e vitrite. É uma doença de adultos jovens sãos, com distribuição em dois
picos de idade, um aos 20 anos de idade e outro cerca dos 50 anos27.
SINTOMAS: Diminuição intensa da acuidade visual por extensão da necrose, por
neuropatia óptica e por oclusão vascular retiniana.
Desconforto ocular ligeiro, devido á inflamação intraocular.
A vitrite pode originar floaters ou diminuição da acuidade visual.
SINAIS: Hiperémia ciliar, devido á inflamação intraocular. Vitrite.
Fundo ocular:Embranquecimento retiniano que se estende posteriormente, poupando
a mácula. Posteriormente é substituído por adelgaçamento retiniano e cicatrização
pigmentar. Infiltrado perivascular nas arteríolas. Neuropatia óptica.
Podem ocorrer neovascularização ocular, oclusão vascular retiniana e neurite óptica.
AF: Diminuição da perfusão retiniana.
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Fig. 15.200 Síndrome necrose retiniana aguda
(Retinografia)(Retinografia)

Fig.15.202 Síndrome necrose retiniana aguda
(AF)

Fig.15.201 Síndrome necrose retiniana aguda

Fig. 15.203 Síndrome necrose retiniana aguda (AF)

15.6 - DOENÇAS CORIORETINIANAS HEREDITÁRIAS
• Retinopatia pigmentar
É a causa mais frequentede degenerescência hereditária da retina.
Patologia caracterizada por uma degenerescência progressiva dos fotoreceptores.
Habitualmente é esporádica e casos hereditários (autossómico dominante (20%),
autossómico recessivo (15%) e recessivo ligado ao X (20%).
A idade de início dos sintomas varia, dependendo da transmissão hereditária (padrão
ligado ao X tem um início mais precoce e o padrão autossómico dominante tem um
início mais tardio).
Os achados clínicos incluem uma perda do CV periférico, nictalopia, espículas ósseas,
palidez papilar e atenuação arteriolar.
SINTOMAS: Nictalopia e perda do campo visual periférico. A acuidade visual central é
poupada nas fases iniciais da patologia.
SINAIS: Atrofia periférica da retina, do EPR e da coriocapilaris, palidez do disco óptico,
estreitamento arteriolar e migração pigmentar.
As alterações pigmentares manifestam-se como granulosidade difusa, agrupamento
pigmentar e depósitos em espícula óssea.
Outros sinais: Edema macular cistóide (prevalência de 10-15%28 até 30%29), pucker
macular, opacidades vítreas, catarata subcapsular posterior e drusens do nervo óptico.
Variantes: retinopatia pigmentar sine pigmento e a retinite punctata albescens.
ERG: Alteração difusa dos foto-receptores.
AF: Placas hiperfluorescentes, resultado da atrofia do EPR. Padrão petalóide no
edema macular cistóide.
CV: Escotoma anular na média periferia nos estádios precoces e visão tubular nos
estádios terminais da patologia.
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HISTOPATOLOGIA: Degenerescência dos foto-receptores, atrofia da retina e EPR,
espessamento e hialinização dos vasos sanguíneos, e atrofia e gliose do nervo óptico.
EVOLUÇÃO: Lentamente progressiva. Cegueira total é rara.

Fig. 15.204 Retinopatia pigmentar (Retinografia)

Fig. 15.206 Retinopatia pigmentar (AF)

Fig. 15.208 Retinopatia pigmentar (C.V.)

Fig.15.205 Retinopatia pigmentar (Retinografia)

Fig.15.207 Retinopatia pigmentar (AF)

Fig. 15.209 Retinopatia pigment (C.V.)

• Doença de Best
É uma distrofia macular hereditária, autossómica dominante.
Apresenta, em estádios iniciais, o depósito característico de material amarelado em
gema de ovo na área macular30,31.
IDADE DE INÍCIO: Infância ou adolescência.
SINTOMAS: Moderada diminuição e lentamente progressiva da acuidade visual.
Outras queixas são metamorfopsia e escotoma central.
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SINAIS: Lesão em ovo estrelado ao nível do EPR. Tipicamente bilaterais e simétricas.
Tamanho variável de 0,5 DD a 2 DD diâmetro.
EVOLUÇÃO: Com o tempo, o material viteliforme reabsorve-se produzindo um
pseudohipopion ou lesão ovo mexido.
AF: Lesão efeito máscara.
ERG NORMAL e EOG anómalo.
ERGmf evidencia anomalias á medida que progride a doença32,33.
TRATAMENTO: Não há tratamento.
COMPLICAÇÃO: NVSR.

Fig. 15.210 Doença Best (Retinografia)

Fig. 15.212 Doença Best (OCT)

Fig.15.211 Doença Best (Retinografia)

Fig. 15.213 Doença Best (OPCT)

• Distrofia viteliforme do adulto
É uma distrofia da retina, de origem genética, com transmissão autossómica
dominante. Segundo Gass, é uma das variantes da distrofia em padrão.
Caracteriza-se por uma acumulação de material entre o EPR e a membrana de Bruch,
na área macular.
IDADE ÍNICIO- Acima dos 50 anos.
SINTOMAS: Diminuição da acuidade visual lenta e progressiva.
SINAIS: Lesão arredondada, central, em relevo, amarelo pálido, bilateral, simétrica,
1/3 de tamanho papilar e EOG normal..
AF: O material depositado é hipofluorescente nos tempos iniciais. Impregnação tardia.
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Fig. 15.214 Distrofia viteliforme do adulto
(Retinografia)

Fig. 15.2116 Distrofia viteliforme do adulto.
Superfície macular elevada, por um depósito
de um material denso e hiperreflectivo, em
forma de cúpula (OCT).

Fig.15.215 Distrofia viteliforme do adulto (Retinografia)

Fig. 15.217 Distrofia viteliforme do adulto
Superfície macular elevada, por um depósito
de um material em forma de cúpula (OCT).

• Distrofia cones-bastonetes
Podem ser congénita e não progressiva e não congénita e progressiva.
SINTOMAS: Diminuição da acuidade visual, discromatópsia e intolerância á luz.
SINAIS: Com distrofia cones congénita não progressiva apresentam fundo ocular
normal ou com alterações pigmentares mínimas.Com distrofia cones progressiva,
inicialmente é normal, mas depois evolui para a “ maculopatia em olho boi”
ERG : Característico. Marcada redução da resposta dos cones.

Fig. 15.218 Distrofia cones (Retinografia)

Fig. 15.219 Distrofia cones (Retinografia)
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Fig. 15.220 Distrofia cones (AF)

Fig. 15.221 Distrofia cones (AF)

• Amaurose congénita de Leber
Distrofia retiniana congénita, com transmissão autossómica recessiva, com locus
génico em 14p.
Usualmente apresentam o quadro clínico de cegueira ao nascimento ou pouco depois.
SINTOMAS: Acuidade visual muito afectada, fotofobia e nistagmo.
SINAIS: A maioria dos doentes afectados com amaurose congénita Leber,
inicialmente, apresentam um fundo ocular normal. Podem apresentar
alteraçõespigmentares, palidez do nervo óptico, atenuação dos vasos sanguíneos e
atrofia macular tipo coloboma. Queratocone, queratoglobo e cataratas associados.
ERG: É crucial. Está extinto.

Fig. 15.222 Amaurose congénita Leber Fig. 15.223 Amaurose congénita Leber (Retinografia)
(Retinografia)

Fig. 15.224 Amaurose congénita Leber
(Anerítica)

Fig. 15.225 Amaurose congénita Leber (Anerítica)
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• Distrofia em padrão do EPR
IDADE DE INÍCIO: 2ª-3ª décadas de vida.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Diminuição ligeira da acuidadevisual.
SINAIS: Pigmento amarelado na fóvea, com distribuição radial. Ocasionalmente
apresenta um ponteado pigmentar periférico e uma maculopatia atrófica.
AF: Lesões fluorescentes.
PROGNÓSTICO: Bom, embora algumas publicaçõesreportem uma perda de visão
tardia, devido a atrofia do EPR e NVSR34,35.

Fig. 15.226 Distrofia em padrão
(Retinografia)

Fig. 15.228 Distrofia em padrão (AF)

Fig.15.227 Distrofia em padrão (Anerítica)

Fig. 15.229 Distrofia em padrão (AF)

• Doença Stargardt
É uma doença hereditária retiniana comum.
Tipicamente afecta indivíduos jovens sãos, na 1º-2º década de vida. Desenvolvem
alterações atróficas na mácula e a presença de flecks nas 2 primeiras décadas de
vida. Usualmente é autossómica recessiva.
A doença de Stargardt e o fundus flavimaculatus são a mesma patologia,
representando o fundus flavimaculatus uma forma mais extensa de armazenamentode
lipofuscina e lesão do EPR36.
SINTOMAS: Perda acuidade visual bilateral na infância ou adolescência. Na fase
inicial, as queixas visuais são desproporcionais aos achados clínicos. Outras queixas:
discromatópsia, escotoma central ou fotopsia.
SINAIS: Inicialmente o fundo ocular é normal. Flecks amarelados visualizados ao nível
do EPR. Flecks variáveis em tamanho, forma e distribuição. Podem ter um aspecto em
cauda de peixe. Posteriormente são substituídos por atrofia do EPR.
As alterações maculares variam dum agrupamento pigmentar até uma atrofia
geográfica marcada. Aspecto em metal batido ou maculopatia em “olho de boi”.
Pode ocorrer NVSR.
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AF: Silêncio coroideu. Hiperfluorescência variável da mácula, dependendo do grau de
atrofia do EPR. Os flecks em AF são distintos dos drusens (hiperfluorescentes),
porque são hipofluoescentes ou de fluorescência irregular.
PROGNÓSTICO: O prognóstico visual depende do envolvimento macular.
Habitualmente estabiliza em 20/200.
TRATAMENTO: Não há tratamento.

Fig. 15.230 Doença de Stargardt (Retinografia).

Fig. 15.231 Doença de Stargardt (Retinografia).

Fig. 15.232 Doença de Stargardt (AF)

Fig.15.233 Doença de Stargardt (AF)

• Coroiderémia
É uma distrofia coroideia recessiva ligada ao X.
Caracterizada pela degenerescência do EPR, coróide e coriocapilaris.
Tipicamente, o inicio dos sintomas ocorre na 1-2 décadas de vida.
SINTOMAS: Nictalopia e perda campos visuais periféricos. A visão central é afectada
só nos estádios tardios. As mulheres são transmissoras e são assintomáticas.
SINAIS: A fase precoce caracteriza-se pelo aparecimento de um mosqueado
pigmentar na região do equador. Progressivamente há o aparecimento de atrofia do
EPR e coroideia na média periferia, com progressão para a mácula.
As mulheres portadores apresentam apenas migrações pigmentares localizadas ou
generalizadas.
AF: Revela a perda do EPR e coriocapilaris. Atraso no preenchimento da rede
vascular coroideia.
ERG anómalo nas fases precoces e extinto nas fases tardias.
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Fig. 15.234 Coroiderémia (Retinografia)

Fig. 15.236 Coroiderémia (AF)

Fig.15.235 Coroiderémia (Retinografia)

Fig. 15.237 Coroiderémia (AF)

• Atrofia girata
É uma distrofia corioretiniana, autossómica recessiva.
IDADE DE INÍCIO – 2ª-3ªdécada de vida.
SINTOMAS: Nictalopia e perda progressiva do campo visual periférico. A visão central
está preservada até tarde.
EVOLUÇÃO: Lentamente progressiva.
CLÍNICA: Áreas focais de atrofia corioretiniana na média periferia. Posteriormente,
evoluem , coalescem e aumentam de tamanho, dirigindo-se para a mácula e periferia
retiniana. Bordos em declive, bem definidos.
Estádios tardios: Atrofia coroideia extensa, agrupamentos pigmentares, palidez disco
óptico e estreitamento vasos sanguíneos retinianos.
AF: Ausência de coriocapilaris nas áreas afectadas.
EOG: Anomalia.
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Fig. 15.238 Atrofia girata (Retinografia)

Fig. 15.239 Atrofia girata (Retinografia)

7 - DOENÇAS TRAUMÁTICAS
• Pregas coroideias
Consistem em estrias ou sulcos, paralelos, localizados ao nível da coróide interna,
membrana Bruch, EPR e, por vezes, da retina sensorial externa.
ETIOLOGIA: Idiopáticas, tumores retrooculares, oftalmopatia tiroideia, tumores
coróideus, hipotonia ocular.
APRESENTAÇÃO INICIAL: Assintomática ou metamorfopsia.
SINAIS: Linhas, sulcos ou estrias, paralelas. Habitualmente localizadas no polo
posterior. Habitualmente horizontais, podendo ser verticais ou oblíquas. A crista da
prega é amarelada, menos pigmentada, devido ao estiramento e adelgaçamento do
EPR.
AF: Alternância de hipo e hiperfluorescência, ao nível do EPR.

Fig. 15.240 Pregas retinianas na metade Fig. 15.241 Pregas retinianas na metade superior da
superiordaretina , verticais (Retinografia) retina , verticais(AF)

• Trauma segmento posterior
Um trauma não penetrante ou contuso do globo ocular pode ocorre por vários
mecanismos.
2 tipos:Directo- (anterior) – no local do impacto.
Indirecto – (posterior)- por efeito contragolpe, que é o mais comum.
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A acuidade pode não estar afectada ou estar gravemente afectada, dependendo do local
e das estruturas anatómicas afectadas.

Fig. 15.242 Hemorragias extensas peripapilares, Fig. 15.243 Hemorragias extensas peripapilares,
associadas a Edema Berlin e ruptura coroideia
a Edema Berlin e ruptura coroideia (Retinografia)
(Retinografia)

• Ruptura coroideia
A ruptura coroideia ocorre após um traumatismo contuso do globo ocular.
Assintomática se a ruptura está localizada fora da área foveal ou diminuição da
acuidade visual e escotomas se estiver localizada justa ou subfoveal.
Tipicamente, apresenta uma forma em crescente ou circumlinear, caracteristicamente
ao redor do disco óptico.
Apresenta-se como uma linha ou faixa branco-amarelada, podendo ser visíveis os
vasos da coróide.
A complicação mais comum é a neovascularização coroideia.
Não há tratamento para a ruptura coroideia por si só.

Fig. 15.244 Ruptura coróideia e edema de Fig. 15.245 Ruptura coróideia pós traumatismo directo
Berlin pós traumatismo directo (Retinografia)(Retinografia)

•

Retinopatia Valsalva

Consiste numa ruptura de capilares retinianos superficiais, que ocorre quando um
aumento da pressão intratorácica ou intrabadominal causa um aumento da pressão
venosa intraocular.
Apresenta-se com diminuição da acuidade visual central e escotoma central.
Lesão avermelhada, redonda ou ovalada, localizada sob a membrana limitante interna
e ocasionando uma elevação.
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Fig. 15.246 Hemorragia preretiniana Fig.15.247 Hemorragia préretiniana pequena e edema macular
naárea foveal após um episódio (Retinografia)
de tosse (Retinografia)

•

Corpo estranho intraocular

Um corpo estranho intraocular aumenta o risco de endoftalmite
A maioria dos corpos estranhos contém ferro. Existe um risco de perda de visão por
siderose, se deixados intraocular.
A observação clínica pode revelar uma porta de entrada perfurante no globo ocular ou
serem visíveis no fundo ocular.
Os corpos estranhos no segmento posterior devem ser removidos por vitrectomia via
pars plana.

Fig. 15.248 Cicatriz corioretiniana pós dupla
perfuração por corpo estranho
(Retinografia)(Retinografia)

Fig.15.249 Corpo estranho intraretiniano (chumbo),
envolvido por hemorragias pré-retiniana,

• Descolamento hemorrágico da coróide
Pode ocorrer espontaneamente, peroperatóriamente, traumática ou associada a
anomalias vasculares.
Ocorre por um mecanismo de compressão e descompressão afectando um vaso
sanguíneo frágil.
Apresentação clínica: Diminuição da acuidade visual e dor ocular.
SINAIS: Elevação bolhosa, castanho-alaranjada, lisa, da retina e coróide. Uni ou
multilobulado.
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Fig. 15.250 Descolamento hemorrágico Fig.15.251 Descolamento hemorrágico da coróide
dacoróide

• Retinopatia solar
A retinopatia solar é caracterizada por distorção da visão em pacientes com história de
exposição directa ao eclipse solar.
SINAIS: Mancha amarelada central precocemente, que é substituída depois por uma
lesão hipopigmentada ou avermelhada, com bordos irregulares.
AF: Revela uma lesão efeito janela na área da lesão.
OCT: Área pequena opticamente hiporeflectiva na região foveal.

Fig. 15.252 Retinopatia solar Fig.15.253 Retinopatia solar (Anerítica)
(Retinografia)

• Edema Berlin
Ou commotio retinae.
Caracteriza-se por uma opacificação cinzento-esbranquiçada ao nível das camadas
retinianas profundas. Ocorre após um trauma ocular contuso.
2 formas clínicas: uma forma ligeira (concussão retiniana) e uma forma grave contusão
retiniana).
CLÍNICA: Elevação do EPR e retina neurosensorial no área foveal, com linhas
concêntricas esbranquiçadas.
AF: Aumento da permeabilidade vascular, com leakage, devido á ruptura da barreira
hematoretiniana externa.
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Fig. 15.254 Commotio retinae

Fig. 15.255 Commotio retinae

15.8 TUMORES
• Nevo coróide
É o tumor mais comum da úvea. Prevalência de 6,5% nos caucasianos entre os 49 e
os 97 anos de idade37.
Benigno. Início muito cedo na vida. Cresce lentamente durante a puberdade. 4% dos
nevos coroideus planos não suspeitos crescem aos 5 anos38,39.
Alguns podem sofrer degenerescência maligna.
SINTOMAS: Assintomático. Metamorfópsia e visão desfocada casos esteja presente
fluido subretiniano.
SINAIS: São tipicamente pigmentados. Podem ser amelanóticos. Usualmente tem
bordos mal definidos. Planos ou ligeiramente elevados. Drusens sobre a sua superfície
são um factor preditivo negativo sobre a sua evolução.

Fig. 15.256 Nevo coróide (Retinografia)

Fig15.257 Nevo coróide (Retinografia)

• Melanoma coróide
É o tumor maligno intraocular primário mais comum.
A maioria dos pacientes tem uma idade entre 60 e 70 anos.
SINTOMAS: Assintomático ou metamorfopsia, fotopsia, alteração CV periférico,
floaters ou diminuição da acuidade visual. A dor não é um sintoma típico. A dor só é
observada em tumores grandes ou com uma localização anterior, que afecte o corpo
ciliar40,41.
SINAIS: A maioria dos tumores é pigmentada, embora 20-30% sejam amelanóticos.
As lesões têm uma forma em cogumelo ou dome-shaped. Espessura entre 2 e 15 mm.
Pigmento alaranjado de lipofuscina sobre a superfície do tumor.
Descolamento exsudativo da retina e hemorragia vítrea em tumores grandes.
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A ecografia é um dos exames de diagnóstico mais importantes no diagnóstico do
melanoma da coróide.

Fig. 15.258 Melanoma da coróide. Hemovitreo.Fig. 15.259 Melanoma coróide (AF
Observação na Lâmpada fenda.

Fig. 915.260 Melanoma coróide (Ecografia) Fig.15.261 Melanoma coróide (RMN)

• Metástase coroideia
É provavelmente o tumor maligno mais comum.
O tumor da mama, no sexo feminino e o tumor do pulmão no sexo masculino são as
etiologias mais frequentes.
SINTOMAS: metamorfopsia, alteração dos CV periféricos, diminuição da acuidade
visual
SINAIS: Solitários ou múltiplos. Uni ou bilaterais. Lesão efeito massa, aspecto tipo
placa ou dome-shaped, amarelo-creme, muitas vezes com pigmentação.
Descolamento exsudativo da retina associado.
A ecografia é importante para distinguir uma metástase coroideia dum melanoma.
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Fig. 15.262 Metastase de carcinoma da laringe
(Retinografia)(Retinografia)

Fig. 15.263 Metastase de carcinoma da laringe

• Hemangioma coróide
É um tumor vascular benigno. Sem potencial maligno.
Um hemangioma coroideu circunscrito é habitualmente uma lesão isolada, enquanto
um hemangioma coróideu difuso faz parte do S. Sturge-Weber.
Pode causar diminuição da AV por localização subfoveal, presença de descolamento
exsudativo da retina ou edema macular cistóide42,43.
SINTOMAS: Assintomático ou diminuição da acuidade visual, defeito do CV,
metamorfopsia ou fotopsia.
Ocasionalmente está presente um descolamento exsudativo da retina.
SINAIS: Lesão moderadamente elevada, dome-shaped, coloração alaranjada.
Agrupamento pigmentar ou metaplasia fibrosa pigmentar sobre a superfície.
Ocasionalmente apresenta fluido subretiniano.
A ecografia é útil para o DD diferencial com melanomas e metástase da coróide.
• Hipertrofia congénita do EPR
Benigna.
SINTOMAS: Assintomático
SINAIS: Lesão pigmentada, circunscrita, aplanada e solitária. Habitualmente localizase na média periferia. Envolvida por um halo despigmentado.
Em indivíduos idosos pode tornar-se despigmentada.
Pode conter no seu interior, lacunas despigmentadas.
Lesões agrupadas numa distribuição sectorial assemelham-se a “ Bear tracks”.

Fig. 15.268 Hipertrofia congénita do EPR Fig.15.269 Hipertrofia congénita do EPR,
(Retinografia) lacunas de despigmentação (Retinografia)

•

Retinoblastoma

Dra. Sara G. Carasquinho
O Retinoblastoma é a neoplasia maligna intraocular mais comum na infância,
ocorrendo em cerca de 1:20000 nascimentos e correspondendo a cerca de 3% de
toda a patologia oncológica pediátrica.
Nas últimas quatro décadas, a abordagem terapêutica e o prognóstico sofreram
mudanças radicais em consequência do avanço do conhecimento nas áreas da
tumorigénese e da expressão genética, bem como do desenvolvimento de novos
métodos de tratamento. Não obstante, o diagnóstico precoce continua a ser crucial
para a diminuição da morbilidade e mortalidade associadas a esta patologia. Desta
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forma, a mortalidade permanece paralela ao desenvolvimento económico dos países,
com taxas de sobrevivência aproximadas de 30% em África, 60% na Ásia, 80% na
América Latina e 95 a 97% na Europa e América do Norte.
Neste capítulo serão descritas características genéticas, formas de apresentação,
manifestações clínicas, abordagem diagnóstica, exames auxiliares de diagnóstico,
diagnóstico diferencial e tratamento do Retinoblastoma.
Genética
O Retinoblastoma resulta da transformação maligna de células primitivas retinianas
antes da sua diferenciação final, as quais desaparecerem durante os primeiros anos
de vida. Portanto, esta neoplasia raramente se desenvolve após os 3 anos de vida.
Cerca de 90% dos casos clínicos são diagnosticados durante os 3 primeiros anos de
vida e não existe predileção por sexo ou raça.
O gene do Retinoblastoma é um supressor tumoral, que se encontra localizado no
braço longo do cromossoma 13 (13q14). O Retinoblastoma pode ser hereditário ou
não hereditário. A forma não hereditária corresponde a cerca de 60% dos casos
clínicos, sendo determinada por mutações somáticas. Esta forma é caracterizada por
tumores solitários e unilaterais, cuja idade média de diagnóstico são 24 meses. A
forma hereditária (40%) é promovida por mutações germinativas, as quais tendem a
formar tumores multifocais e bilaterais. A idade média de diagnóstico desta forma de
Retinoblastoma ocorre entre os 13 e os 15 meses. Estes doentes possuem
predisposição acrescida para segundas neoplasias não oculares, nomeadamente o
pinealoblastoma (Retinoblastoma Trilateral) e o osteossarcoma.
Apenas 10% dos doentes apresentam história familiar de Retinoblastoma, os restantes
casos clínicos representam mutações esporádicas (25 % novas mutações
germinativas ou 75% novas mutações somáticas). Todos os casos clínicos com
história familiar possuem mutações germinativas. Dado o padrão autossómico
dominante e a penetrância de 90%, estes doentes têm 45% de probabilidade de
transmitir a doença à sua descendência.
Formas de crescimento e de metastização
O Retinoblastoma exibe 4 padrões de crescimento tumoral: intraretiniano, endofítico,
exofítico e infiltrativo difuso.
Os tumores intraretinianos constituem lesões placóides, esbranquiçadas, de pequeno
tamanho, confinadas à retina. São detetados em crianças submetidas a rastreio
oftalmológico por história familiar de Retinoblastoma ou por outra patologia.
Os tumores endofíticos têm origem nas camadas nucleares internas, rompem a
camada limitante interna e estendem-se para a cavidade vítrea.
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Fig.15.270 – Retinoblastoma endofítico.

Os tumores exofíticos crescem no espaço subretiniano, sob a forma de massa
multilobulada, promovendo descolamento de retina exsudativo. Este tipo de tumor
pode ultrapassar a membrana da Bruch e invadir a coroideia, os nervos e os vasos
ciliares.
A maioria dos tumores demonstra um padrão de crescimento misto. Cerca de 80% dos
tumores apresentam depósitos de cálcio.
O Retinoblastoma infiltrativo difuso constitui uma forma rara da doença (1 a 2%),
caraterizada por espessamento plano da retina, crescimento lento e em alguns casos
clínicos invasão do segmento anterior.
As células do Retinoblastoma são pouco coesas, pelo que disseminam para o vítreo
(sementeira/seeding vítreo) ou para o espaço subretiniano (sementeira/seeding
subretiniano), de acordo com o crescimento do tumor. Pode ainda ocorrer
disseminação para longe do tumor primário, na retina (mimetizando um tumor
multicêntrico), na cápsula posterior do cristalino ou na câmara anterior.
O Retinoblastoma pode apresentar propagação local (e.g., invasão do nervo ótico, da
coroideia, da esclera, do segmento anterior e da órbita) e metastização à distância. A
metastização hematogénea pode ocorrer a partir dos vasos do tumor ou após a
invasão da coroideia. A segunda forma mais frequente de metastização à distância é a
do Sistema Nervoso Central após a invasão do nervo ótico. A metastização por via
linfática ocorre em tumores com extensão orbitária.
Manifestações clínicas
As manifestações clínicas mais frequentes são a leucocória (60%, reflexo pupilar
branco) e o estrabismo (20%). Por esta razão é mandatória a realização de
fundoscopia em todas as crianças observadas em consulta de Oftalmologia por
estrabismo.
Outras manifestações clínicas ocorrem nas formas mais avançadas e difusas do
Retinoblastoma e incluem nódulos da íris, neovascularização da íris, hifema,
pseudohipopion, glaucoma secundário, celulite orbitária (por necrose tumoral) e
hipertensão intracraniana (nos casos de Retinoblastoma trilateral).
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Fig.15.271 – Leucocória.

Exames Complementares de Diagnóstico
Apesar do diagnóstico do Retinoblastoma ser fundamentalmente clínico, os exames
imagiológicos são necessários para corroborar o diagnóstico e efetuar o estadiamento
da doença. A Tomografia Computorizada (TC) é extremamente sensível para a
deteção de cálcio intratumoral. No entanto, a menor sensibilidade da TC para tumores
não calcificados, tumores difusos, invasão da coroideia, extensão extraocular, invasão
do nervo ótico e para a presença de doença intracraniana, bem como a exposição dos
doentes a radiação (aumento do risco de aparecimento de segundas neoplasias em
doentes com mutações germinativas) transformaram a Imagem por Ressonância
Magnética no exame de eleição para avaliação do Retinoblastoma.
Alguns exames oftalmológicos auxiliam o diagnóstico, o estadiamento, a avaliação do
risco de metastização e a monitorização da terapêutica. A Retinografia de Campo
Amplo documenta o diagnóstico, a evolução e o tratamento do Retinoblastoma. A
Ecografia Ocular permite detetar os depósitos de cálcio intratumorais, efetuar
medições da massa tumoral e avaliar a presença de descolamento de retina, seeding
subretiniano e vítreo, invasão da coroideia e do nervo ótico. A invasão do segmento
anterior pode ser comprovada por Ecografia Ocular de Alta-resolução. A
Tomografia Ótica de Coerência providencia informação detalhada sobre a presença
de fluido subretiniano, seeding subretiniano, alterações estruturais da massa tumoral,
invasão da coroideia e do nervo ótico, edema macular e alterações secundárias ao
tratamento. A Autofluorescência tem sido utilizada na avaliação da remissão do
Retinoblastoma após a terapêutica.
Classificação
Após o diagnóstico e o estadiamento, a patologia deve ser categorizada de acordo
com a Classificação Internacional do Retinoblastoma Intraocular (tabela 1), para
facilitar a abordagem terapêutica.
A Classificação Internacional do Retinoblastoma Intraocular constitui atualmente a
classificação mais consensual da literatura científica. Por outro lado, permite prever
com maior exatidão os resultados da quimioterapia.
Tabela 1 – Classificação Internacional do Retinoblastoma Intraocular.
Grupos

Caraterísticas clínicas

A – muito baixo risco

Tumores intraretinianos ≤3 mm
Localização <3 mm da fóvea ou <1.5 mm do disco ótico
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Sem seeding subretiniano ou vítreo
B – baixo risco

Tumores retinianos de qualquer tamanho ou localização não classificados como A
Sem seeding subretiniano ou vítreo
Fluido subretiniano que se estende até 5 mm da base do tumor

C – risco moderado

Tumores retinianos de qualquer tamanho ou localização
Com seeding subretiniano ou vítreo focal que se estendo até 3 mm do tumor
Fluido subretiniano ≤1 quadrante

D – risco elevado

Tumores maciços de crescimento endofítico ou exofítico
Com seeding subretiniano ou vítreo difuso
Descolamento da retina >1 quadrante

E – risco muito elevado

Glaucoma Neovascular irreversível
Hemorragia Intraocular maciça
Celulite Orbitária asséptica
Phthisis bulbi
Tumor anterior à face anterior do vítreo
Tumor que contata com o cristalino
Retinoblastoma Infiltrativo Difuso

Diagnóstico diferencial
No diagnóstico diferencial do Retinoblastoma devem ser consideradas outras causas
de leucocória e de estrabismo. A Persistência da Vasculatura Fetal e a Doença de
Coats constituem as principais patologias de diagnóstico diferencial durante o primeiro
e o segundo ano de vida respetivamente. Retinopatia da Prematuridade, Catarata
Congénita, Toxocaríase, Toxoplasmose, Uveíte intermédia, Descolamento de Retina,
Hemorragia de Vítreo, Vitreoretinopatia Exsudativa Autossómica Dominante,
Retinosquisis Juvenil ligada ao X, Coloboma Corioretiniano, Síndrome de Morning
Glory, Prega Congénita da Retina, Fibras de Mielina, Displasia Retiniana, Incontinentia
pigmenti e outros tumores retinianos (e.g., Retinoma e Astrocitoma retiniano) são
patologias importantes no diagnóstico diferencial do Retinoblastoma.
Terapêutica
A sobrevivência da criança continua a ser o principal objetivo do tratamento do
Retinoblastoma. Contudo, o desenvolvimento de novos métodos de terapêutica
conservadora tem proporcionado também a preservação do globo ocular e da função
visual.
O esquema terapêutico é individualizado para cada caso clínico, tendo em
consideração a idade do doente, a classificação, a localização e a lateralidade do
tumor, a história familiar e os tratamentos prévios.
A terapêutica do Retinoblastoma requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo
Oftalmologia Pediátrica, Oftalmologia Oncológica, Pediatria, Oncologia Pediátrica,
Radiologia de Intervenção e Anatomopatologia.
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Terapêutica de Consolidação Focal
Este tipo de terapêutica inclui a laserterapia, a crioterapia e a termoterapia
transpupilar, sendo utilizada no tratamento de tumores do grupo A. Pode igualmente
ser usada como tratamento adjuvante da quimioterapia sistémica em tumores de
grupos de maior risco ou em recidivas. Os doentes com tumores do grupo A bilaterais
carecem de quimioterapia sistémica adjuvante, para prevenir o aparecimento de
segundas neoplasias.
A laserterapia promove a fotocoagulação dos vasos sanguíneos que nutrem o tumor.
Esta técnica é adequada para tumores posteriores ao equador, mas distantes da fóvea
e do disco ótico. As complicações incluem descolamento de retina, oclusões
vasculares, tração vitreoretiniana e fibrose pré-retiniana.
A crioterapia induz lesão do endotélio dos vasos sanguíneos que nutrem o tumor.
Este tipo de tratamento é apropriado para tumores de localização periférica entre o
equador e a ora serrata. Edema palpebral, edema conjuntival, descolamento de retina
exsudativo localizado transitório e hemorragia de vítreo são efeitos laterais que
raramente ocorrem.
A termoterapia transpupilar envolve a aplicação de calor diretamente no tumor,
usualmente sob a forma de radiação infravermelha. Esta técnica permite o tratamento
de tumores de localização próxima da fóvea e do disco ótico. Atrofia focal da íris e
opacidade focal periférica do cristalino constituem as complicações mais comuns.

Fig.15.272 – Remissão do Retinoblastoma após
quimioterapia sistémica e terapêutica de
consolidaçãofocal.

Fig. 15.273 – Recidiva do tumor após quimioterapia
sistémica e terapêutica de consolidação focal.

Braquiterapia
Este tipo de radioterapia localizada está indicada para tumores situados entre o
equador e a ora serrata, primariamente unilaterais, com base <16 mm e espessura <8
mm e para recidivas ou tumores residuais após quimioterapia sistémica ou terapia de
consolidação focal. Tumores de maior dimensão ou com envolvimento macular
constituem contraindicações relativas. Os isótopos mais utilizados são o I125 e o Ru106.
Os efeitos laterais da braquiterapia são olho seco, madarose, catarata, necrose
escleral, retinopatia por radiação, neuropatia ótica e estrabismo.
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Estão em desenvolvimento técnicas de radioterapia não invasiva, tais como a
Radioterapia Conformal Estereotática, com resultados promissores no tratamento do
Retinoblastoma.

Fig.15.274 – Recidiva do Retinoblastoma após quimioterapia sistémica, terapêutica de consolidação focal
e braquiterapia.

Radioterapia externa com feixe de protões
Esta forma terapêutica encontra-se em desuso devido aos graves efeitos laterais
locais (e.g., madarose, queratinização da córnea e da conjuntiva, catarata, glaucoma,
oclusões vasculares retina e coroideia, deformidades faciais por anomalia do
crescimento ósseo), bem como ao aumento do risco de aparecimento de segundas
neoplasias em doentes com mutações germinativas.
Quimioterapia Sistémica
A quimioterapia sistémica, também conhecida por quimioredução, tem aplicação no
tratamento de tumores extensos para os quais a terapêutica focal não é suficiente, em
recidivas, como adjuvante da enucleação nos casos de Retinoblastoma de alto risco
(permite o controlo do Retinoblastoma intraocular e previne o aparecimento de
metastização sistémica) e nos doentes com tumores bilaterais (previne o aparecimento
de segundas neoplasias).
Os fármacos mais comummente utilizados são a carboplatina, a vincristina e o
etoposido. A ciclosporina tem sido usada para ultrapassar algumas resistências
farmacológicas.
A combinação da quimioredução com a terapêutica de consolidação focal apresenta
melhores resultados, em relação à quimioterapia sistémica isolada. Estão descritas
taxas de sucesso de 100% para o grupo A, 93% para o grupo B, 90% para o grupo C e
47% para o grupo D com a terapêutica combinada.
Este tipo de tratamento carece de uma monitorização diligente pela Oncologia
Pediátrica. Mielosupressão, neutropenia, sepsis, hepatotoxicidade e risco aumentado
de segundas neoplasias são efeitos laterais frequentes.
Quimioterapia Intra-arterial Seletiva

68

Este tipo de terapêutica foi inicialmente utilizada em tumores avançados resistentes à
combinação da quimioredução com a terapêutica de consolidação focal, na tentativa
de evitar a enucleação. Dados os excelentes resultados obtidos com a infusão de
melphalan, carboplatina ou topotecan (de forma isolada ou combinada) na artéria
oftálmica e o decréscimo dos efeitos laterais sistémicos, a quimioterapia intra-arterial
seletiva passou a ser utilizada também na abordagem terapêutica primária do
Retinoblastoma intraocular avançado e de casos clínicos de tumores unilaterais de
estadio menos avançado.
Os efeitos adversos locais desta terapêutica abrangem alterações isquémicas da
retina e da coroideia, hemorragias de vítreo e miosite. Pancitopenia transitória,
vasospasmo carotídeo e acidente vascular cerebral são efeitos laterais sistémicos
raros.
Quimioterapia Periocular
A administração de carboplatina por via subtenioniana ou subconjuntival tem sido
utilizada com adjuvante da quimioterapia sistémica em casos de tumores dos grupos C
e D com seeding subretiniano e/ou vítreo, para evitar a enucleação, com bons
resultados. Esta terapêutica também está indicada como adjuvante da quimioredução
em tumores bilaterais dos grupos D e E.
Os efeitos laterais incluem neuropatia ótica isquémica, alterações motilidade ocular por
fibrose, necrose da gordura orbitária e pseudocelulite pré-septal.
Quimioterapia Intravítrea
A injeção intravítea de melphalan tem demonstrado resultados auspiciosos no
tratamento do seeding vítreo recurrente após quimioterapia sistémica ou intra-arterial
seletiva. Hipotonia persistente ou phthisis bulbi constituem os efeitos laterais descritos
para esta forma de tratamento.

Fig.15.275 – Remissão do Retinoblastoma após quimioterapia sistémica, terapêutica de consolidação
focal, braquiterapia, mais tratamentos de consolidação focal e quimioterapia intravítrea.

Terapêutica Cirúrgica
A Enucleação é a principal técnica cirúrgica utilizada na terapêutica do
Retinoblastoma. A enucleação primária está reservada para os tumores do grupo E e
para tumores unilaterais avançados em olhos sem potencial visual. A enucleação
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secundária tem indicação nos casos de Retinoblastoma de alto risco após
quimioredução adjuvante e de tumores não responsivos à terapêutica conservadora
em olhos sem potencial visual.
A Exenteração Orbitária é uma técnica cirúrgica muito agressiva usada apenas em
tumores com invasão orbitária não responsivos à quimioterapia sistémica e à
radioterapia externa.
Prognóstico
O prognóstico é mau nos doentes com forma hereditária devido à predisposição para
desenvolver tumores extraoculares. Os casos clínicos com envolvimento da glândula
pineal apresentam o pior prognóstico, com uma taxa de mortalidade aos 5 anos de
cerca de 100%.
A metastização à distância constitui outro fator de mau prognóstico. O Retinoblastoma
de alto risco de metastização é caracterizado por invasão maciça da coroideia,
invasão do nervo ótico posterior à lamina cribrosa, combinação de invasão da
coroideia e do nervo ótico, extensão escleral, invasão do segmento anterior, presença
de hemorragia intraocular e fraca diferenciação histopatológica.
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15.9 ANOMALIAS PERIFÉRICAS DA RETINA
•

Deiscências periféricas da retina

RASGADURAS - existe uma tracção vítreo-retiniana
BURACOS RETINIANOS - não há tracção vítreo-retiniana
BURACOS RETINIANOS
• Não há tracção vítrea
• A origem é puramente trófica
• Complicam-se raramente de descolamento da retina
BURACOS RETINIANOS COM OPÉRCULO
• Correspondem a aderências vítreo-retinianas de pequeno tamanho .
• Uma vez destacado o opérculo, não há tracção vítrea .
RASGADURA EM FERRADURA
• É o aspecto mais frequente.
DIÁLISES
• Sãorasgaduras de forma alongada, paralela ao limbo, na ora serrata .
• A localização mais frequente são as diálises temporais inferiores.
• As diálises traumáticas frequentemente são nasais superiores.
RASGADURAS GIGANTES
• Rasgaduras de mais de 90 graus .
• Tendência à bilateralização.
• O risco de aparecimento é maior quando existe uma liquefacção extensa do
vítreo.
SINTOMAS: Quando ocorre um descolamento posterior do vítreo, há sintomas
associados como floaters, flash luminosos e perda de campo visual periférico
Os buracos atróficos que ocorrem em degenerescências periféricas da retina, são
habitualmente assintomáticos e só em 2% dos casos originam um descolamento da
retina.
SINAIS: Usualmente a rasgadura da retina apresenta um flap, no lado periférico. Se a
rasgadura da retina é recente, apresenta hemorragias intraretinianas dispersas.
PATOGÉNESE: As rasgaduras da retina resultam duma tracção vítreoretiniana em
aderências vitreoretinianas anómalas preexistentes.

Fig. 15.276 Rasgadura da retina, com
flap periférico

Fig.15.277 Rasgadura da retina
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• Degenerescência em Paliçada
É uma degenerescência comum, congénita, hereditária, da retina periférica.
Padrão de transmissão autossómica dominante.
Ocorre em cerce de 8% de indivíduos saudáveis.
SINTOMAS: Assintomática. Em saco de descolamento posterior do vítreo associado,
refere floaters ou flash luminoso
SINAIS: ilhéus lineares, arredondados ou ovalados, esbranquiçados na zona
equatorial. Ocasionalmente, linhas esbranquiçadas atravessam a lesão e podem
encontrar-se buracos atróficos redondos.
PATOGENESE: localiza-se na interface vítreoretiniana e está associada com
aderências vítreoretinianas fortes nos bordos da lesão.

Fig. 15.278 Rasgadura da retina em degenerescência Fig.15.279 Rasgadura da retina
emdegenerescência em paliçada

• Descolamento da Retina
O tipo mais comum é o descolamento da retina regmatogéneo, idiopático, primário.
O descolamento da retina pode estar associado a patologias congénitas, inflamatórias,
vasculares, traumatismos e tumores.
SINTOMAS: Tipicamente são os floaters, flashs luminosos, visão desfocada e defeitos
do campo visual. Os sintomas podem ser mínimos ou ausentes, em caso dum
descolamento da retina muito pequeno, ou localizado na periferia da retina.
SINAIS: No descolamento regmatogéneo retiniano primário, está presente pelo menos
uma rasgadura da retina, usualmente em associação com o descolamento posterior do
vítreo. É visível uma elevação da retina, enrugada, não uniforme e com depressões.
Hemorragia vítrea pode estar associada.
PATOGENESE: No descolamento regmatogéneo da retina, o fluido vítreo passa pela
rasgadura da retina em direcção ao espaço subretiniano, elevando a retina.

Fig. 15.280 Descolamento inferior da retina
(Retinografia)
(Retinografia)

Fig.15.281 Descolamento inferior da retina
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Fig. 15.282 Descolamento da retina (Ecografia)

Fig.15.283 Descolamento da retina

• Retinosquisis degenerativa
É uma doença intraretiniana, degenerativa e hereditária.
Origina a separação da retina em duas metades.
Aumento da prevalência acima dos 40 anos de idade.
SINTOMAS: Assintomática habitualmente.
Localização mais frequente no quadrante temporal inferior, mas pode ocorrer em
qualquer localização.
SINAIS: Elevação dome-shaped, uniforme, com o bodo posterior convexo.
Em 15% dos casos apresenta uma rasgadura da retina.
HISTOLOGIA: O processo se separação inicia-se na camada plexiforme externa ou na
camada nuclear interna.

15.11VÍTREO
•

Hialite asteróide

Anomalia vítrea comum, caracterizada por depósitos múltiplos no vítreo.
O termo asteróide refere-se á natureza refráctil dos depósitos.
Mais comum em idosos. Usualmente é unilateral.
SINTOMAS: Assintomática ou floaters ligeiros.
A acuidade visual é normal.
SINAIS: Múltiplos depósitos esbranquiçados ou amarelados, redondos ou ovalados
dispersos na rede de colagénio vítreo.

Fig. 15.287 Hialite asteróide (Retinografia)

Fig. 15.288 Hialite asteróide (Anerítica)

• Synchisis scintillans
Opacificação vítrea, caracterizada pela presença de corpos refrácteis, aplanados.
Movimentam-se livremente. Associados com liquefacção vítrea.
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Estão presentes nestes corpos refrácteis cristais de colesterol.
Ocorre habitualmente resultado de hemorragias vítrea recorrentes.

Fig. 15.289 Synchisis scintillans (Retinografia)

Fig. 15.290 Synchisis scintillans (Anerítica)

• Hemorragia vítrea
Inicialmente apresenta uma coloração avermelhada, que evolui posteriormente para
cor rosada e esbranquiçada.
A densidade de sangue afectará de maneira variável a acuidade visual.
A causa mais comum de hemorragia vítrea é o descolamento posterior vítreo.

Fig 15.291 Hemorragia vítrea Fig 15.292 Hemorragia vítrea (Retinografia)
(Retinografia)

• Hiperplasia primaria vítreo primitivo (PHVP)
Afecção congénita e esporádica, caracterizada por uma regressão anómala das
estruturas vasculares embrionárias, a artéria hialoideia posterior e a túnica vasculosa
lentis.
Unilateral.
3 tipos clínicos: anterior, posterior e misto(a forma mais comum).
SINTOMAS: No PHVP anterior o doente apresenta-se com leucocoria.
No PHVP posterior, detecta-se habitualmente por diminuição acuidade visual e
estrabismo.
SINAIS: O PHVP anterior, apresenta uma câmara anterior baixa e uma membrana
fibrosa vascularizada atrás do cristalino. Microftalmia presente.
O PHVP posterior apresenta pregas retinianas traccionais que se estendem ao longo
da superfície macular.
• Descolamento posterior vítreo
Caracteriza-se pela separação entre o vítreo a superfície interna da retina.
Afecta igualmente os dois sexos.
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IDADE DE INÍCIO: Entre os 60 e os 70 anos, excepto em míopes que é mais cedo.
SINTOMAS: Visualização de um ou mais floaters, que se movimentam com os
movimentos oculares. Associação de flashs luminosos, com os movimentos oculares,
o que traduz uma tracção vítreoretiniana.
A presença do anel de Weiss, que consiste na condensação vítrea separada do nervo
óptico, confirma o diagnóstico.
Suspeita de rasgadura da retina em caso de hemorragia ou pigmento (tobacco dust)
no vítreo anterior.
PATOGENESE: Resulta da synerese vítrea (degradação da matriz de colagénio
vítreo), acompanhado dum adelgaçamento da hialoideia posterior.

Fig. 15.295 Anel de Weiss (Descolamento
posterior vítreo).do vítreo).

Fig. 15.296 Anel de Weiss (Descolamento posterior
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