
 1 

VÍTREO 
 
O vítreo é um tecido conjuntivo avascular, transparente, composto por 99% 

de água. 
Consistência de gel. 
Ocupa o espaço entre a retina, corpo ciliar e cristalino (2/3 do volume do 

globo ocular). 
 
Pela sua rigidez, contribui para a manutenção da forma do globo ocular. 
Pela sua elasticidade, absorve os choques. 
Pela sua transparência, transmite 99% de luz. 
 
Isolado do plasma pelas barreiras hemato-oculares, o gel vítreo realiza um 

filtro molecular só deixando difundir as moléculas pequenas. 
 
MORFOLOGIA DO VÍTREO  – Estrutura fibrilhar. 
 
ASPECTO BIOMICROSCÓPICO –  
O vítreo tem um conjunto de membranas sinuosas refringentes separando 

as lacunas opticamente vazias. As estruturas móveis correspondem a 
condensações da trama de colagénio. 

O canal de Cloquet, reliquat do sistema hialoideu, forma um trajecto 
sinuoso em S, na face posterior do cristalino, até à papila. 

É opticamente vazio. 
No vítreo anterior, por cima e por baixo do canal de Cloquet, há uma 

sucessão de linhas refringentes concêntricas (região dos sacos). 
Na parte central do vítreo, as membranas têm uma disposição vertical 

(sistema radiário principal). 
 
ASPECTO MACROSCÓPICO – 
Adiante da base do vítreo está a membrana hialóideia anterior. Atrás está a 

membrana hialóideia posterior. 
 
LIGAMENTO DE WIEGER – 
Aderência anular da hialóideia anterior à cápsula posterior do cristalino, ao 

nível da inserção das fibras zonulares mais posteriores. Por dentro, está o 
espaço virtual de Berger. 

 
ADERÊNCIAS DA HIALÓIDEIA POSTERIOR – 
A aderência peripapilar é o ponto de aderência mais sólido após a base do 

vítreo e só é visível após o descolamento posterior do vítreo. O espaço entre o 
canal de Cloquet e a papila é a área de Martegiani. 

Entre o equador e o pólo posterior, a hialóideia posterior tem aderências ao 
nível dos vasos retinianos superficiais. 

 
CÉLULAS DO VÍTREO – 
Caracteriza-se pela viscosidade, elasticidade e rigidez. 
A rigidez é devida à rede de colagénio e a visco-elasticidade é devida ao 

ac. Hialurónico. O corpo vítreo tem uma consistência de gel, sobretudo na 
periferia. O humor vítreo enche os interstícios da trama e das lacunas. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS – 
Rigidez (devida ao córtex vítreo) 
Elasticidade (pelo estiramento reversível da rede de ac. Hialurónico) 
Transmissão de calor (gradiente de calor crescendo entre o centro da 

córnea e a retina). 
 
ÍNDICE DE REFRACÇÃO – 
Um pouco inferior ao do humor aquoso. 
 
METABOLISMO DO VÍTREO – 
Os hialócitos têm um material enzimático importante e a presença de 

lisossomas. 
 
CORTEX (FILTRO MOLECULAR )- 
O córtex pode ser considerado como uma barreira protegendo o vítreo da 

penetração das células e das grandes moléculas, limitando a difusão de certos 
agentes como o factor angiogénico libertado na retinopatia proliferativa. 

 
CORRENTES INTRAVÍTREAS DE METABOLITOS – 
Os iões Na e K penetram no vítreo pela via anterior. A sua concentração é 

mais importante no vítreo anterior. Os iões Na penetram pela pars plana e 
saem pela câmara anterior. O ião K+ é eliminado pela circulação coroidéia, 
pela pars plana.  

A presença de menos glicose no vítreo do que no humor aquoso é 
explicada pelo metabolismo do cristalino e retina. 

 
MODIFICAÇÃO DO VÍTREO – 
O limite posterior da base do vítreo recua com a idade, até ao equador. 
O vítreo senil sofre uma degenerescência, levando à liquefacção ou 

sinerese (percepção de moscas volantes, perceptíveis com os movimentos 
oculares). 

 
DESCOLAMENTO POSTERIOR DO VÍTREO – 
Percepção de moscas volantes e fotópsias. 
A limitante interna da retina modifica-se com a idade, espessando-se e 

tornando a aderência do colagénio ao vítreo mais débil. 
 


