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CONJUNTIVA 
 

É uma mucosa atapetando as 2 pálpebras e reflectindo-se sobre a face anterior 
do globo. 
É a transição entre o elemento cutâneo e o epitélio da córnea. 
Assegura a secreção lacrimal de base – é a via de abordagem do segmento 
posterior e é prática fazer biópsia para o diagnóstico de sarcoidose e síndrome 
olho seco. 

 
EMBRIOLOGIA 

• Está ligada à embriologia das pálpebras. 
• No 3º mês, as pálpebras estão aderentes uma à outra, 

separando-se ao 7º mês. 
 
ANATOMIA DESCRITIVA 

             
• CONJUNTIVA PALPEBRAL  

Delgada e transparente. Húmida e brilhante, dividindo-se em: 
- CONJUNTIVA MARGINAL – inicia-se atrás da linha dos orifícios das 

gl. Meibomius, sendo o epitélio malpighiano estratificado não 
queratinizado. 

- CONJUNTIVA TARSAL – muito vascularizada, aderindo intimamente 
ao tarso onde apresenta as goteiras de Virchow. 

- CONJUNTIVA ORBITÁRIA – mais espessa e rosada, móvel sobre 
as camadas subjacentes, estendendo-se do tarso ao fundo-saco. 
Entra em relação com o músculo de Muller, que se vem inserir no 
bordo superior do tarso e por seu intermédio com o elevador da 
pálpebra superior. 

 
• FUNDO DE SACO CONJUNTIVAL 

A reflexão da conjuntiva leva à formação dum fundo-saco circular, 
contínuo, interrompido por dentro pela carúncula e a prega semi-
lunar. Permite os movimentos do globo, independentemente das 
pálpebras. 
 

- FUNDO SACO SUPERIOR - O folheto anterior tapa a face posterior 
do tendão do músculo Muller e por fora relaciona-se com a face 
posterior da glândula lacrimal palpebral. Recebe uma expansão do 
elevador pálpebra superior e do recto superior. 
Está distante do limbo – 8 a 10 mm. 
 

- FUNDO SACO EXTERNO – O folheto anterior responde ao 
ligamento palpebral cantal externo. Está a 14 mm do limbo. O folheto 
posterior está em relação com a inserção escleral do músculo recto 
externo. 
 

- FUNDO SACO INFERIOR – O folheto anterior recobre o músculo 
recto inferior e o folheto posterior reveste a inserção escleral do recto 
inferior. Está a 8 mm do limbo. 
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• CARÚNCULA LACRIMAL 
Saliência avermelhada, de 4 mm diâmetro, situada no ângulo 
interno, entre as 2 porções lacrimais dos bordos palpebrais 
superior e inferior. É constituída por 10- 12 folículos pilosos 
providos de glândulas sebáceas. 
 

• PREGA SEMI-LUNAR 
Prega da conjuntiva, verticalmente por fora da carúncula, de 
concavidade externa. É um rudimento da 3 ª pálpebra. É formada 
por 2 folhetos mucosos separados por tecido conjuntivo e o 
epitélio é espesso e rico em células caliciformes. 
 

• CONJUNTIVA BULBAR 
Delgada e transparente, dividindo-se em 2 partes: 
 

• PORÇÃO ESCLERAL – Estende-se do fundo-saco 
conjuntival até 3 mm da córnea. Está separada da cápsula 
de Tenon subjacente por tecido subconjuntival onde estão 
os vasos conjuntivais posteriores. 
 

• PORÇÃO LÍMBICA – faz um anel de 3 mm de largura que 
circunscreve a córnea. A conjuntiva e a cápsula de Tenon 
são muito aderentes, contrariamente à porção escleral 
onde há uma clivagem tenon. 

 
 
 

VASCULARIZAÇÃO – INERVAÇÃO DA CONJUNTIVA 
 
VASCULARIZAÇÃO ARTERIAL 

• ARTÉRIAS CONJUNTIVAIS POSTERIORES 
Provém das artérias palpebrais superiores e inferiores. Forma-se 
uma vascularização arterial palpebral com uma arcada externa no 
bordo orbitário e uma arcada interna situada no bordo ciliar. 
Da arcada interna partem ramos que se dirigem para a face 
posterior do tarso. Da arcada interna partem ramos que 
atravessam o músculo de Muller, formando o plexus retro-trasal; 
os ramos ascendentes dirigem-se para o limbo. 
 

• ARTÉRIAS CONJUNTIVAIS ANTERIORES 
Provêm das artérias ciliares anteriores, caminham no plano 
subtenoniano em direcção ao limbo e dividindo-se a 3 mm dele. 
Os ramos perfurantes de esclera participam na constituição do 
grande círculo arterial da íris. Os ramos superficiais que dão os 
ramos radiários para o plexo pericorneano e os ramos recorrentes 
para a conjuntiva límbica. 
 



Enciclopédia de Oftalmologia António Ramalho 

 
3

- Ao nível da conjuntiva existem várias anastomoses A-V, que 
permitem o estabelecimento rápido dum shunt. 

 
VASCULARIZAÇÃO VENOSA 

• São numerosas. A rede conjuntival posterior drena para as 
veias palpebrais e daí para as veias oftálmicas superior e 
inferior. 

• As veias oftálmicas anteriores atingem as veias ciliares 
anteriores que drenam para as veias dos músculos rectos. 

 
VASCULARIZAÇÃO LÍMBICA 

• Há uma rede superficial subepitelial e uma rede profunda 
que se localizam na camada fibrosa. 

• Ao nível da conjuntiva bulbar, a rede capilar linfática 
pericorneana continua com uma rede radiaria ricamente 
anastomosada. 

• Há arcos pericorneanos superior e inferior e os troncos 
superonasal e inferotemporal. Os troncos internos drenam 
para os gânglios submaxilares e os externos para os 
gânglios prétragus e parotidiano superficial. 

 
INERVAÇÃO 
 
SENSITIVO- Ramo oftálmico Willis do n.trigémio (n.lacrimal para o 1/3 
externo da conjuntiva palpebral; n.nasal para o 1/3 interno da conjuntiva 
palpebral; n.frontal para a porção média da conjuntiva palpebral superior). 

- N.Ciliares anteriores que inervam a conjuntiva límbica 
- N.infraorbitário (ramo do n.maxilar superior), que inerva a porção 

média do fundo-saco conjuntival inferior. 
 

SIMPÁTICA – pelas fibras amielinicas ao nível das paredes vasculares. 
 
PARASIMPÁTICA – Vinda do n. facial e que acompanham os vasos 
conjuntivais. 
 

 
 
HISTOLOGIA DA CONJUNTIVA 
É constituída por um epitélio e um córion subjacente ou substância própria. 
 
EPITÉLIO 
Tipo cilíndrico, com 2 camadas de células. 
 

• CAMADA PROFUNDA 
São 1 a 3 camadas de células cúbicas de núcleo oval. 
São ricas em glicogênio e tonofibrilhas. 
 
• CAMADA SUPERFICIAL 
Formada de células cilíndricas, altas, núcleo oval. 
As microvilosidades de superfície são menos importantes. 


