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Neste fascículo do ABO

In this issue of ABO

WALLACE CHAMON

Esse fascículo do ABO traz interessantes artigos epidemiológicos, de pesquisa básica, novas tecnologias e
estudos clínicos randomizados.

Kara-Júnior e seus colaboradores(1) apresentaram os resultados de questionário aplicado a mais de 600
pacientes atendidos em uma campanha para realização de cirurgias de catarata na cidade de São Paulo. O
estudo demonstrou uma triste realidade em relação a pacientes excluídos do atendimento oftalmológico
completo. Quase a metade de todos os pacientes entrevistados não conseguiram ter acesso à cirurgia de
catarata antes da campanha, seja por terem abandonado o atendimento público gratuito em consequência à
longa fila de espera ou por não terem conseguido marcar a cirurgia (19%), ou por não disporem de recursos
para arcar com os custos associados à cirurgia realizada por meio de convênios médicos ou atendimentos
particulares (29%). Os custos informados pelos pacientes que não haviam procurado o serviço público variaram
de R$ 1.000 a mais de R$ 4.000,00. Os autores enfatizaram acertadamente nas suas conclusões “a necessidade
de continuar a realização de campanhas comunitárias para atender a população que não teria como acessar a
cirurgia por meios convencionais”. Creio ainda que cabe alertar que, apesar das campanhas serem indispen-
sáveis no momento atual da saúde pública brasileira, devemos ter em mente que, idealmente, o acesso ao
atendimento médico deveria ser possível à toda a população sem a necessidade da criação de campanhas
específicas.

Pacientes com cavidades anoftálmicas foram avaliados em dois artigos(2,3). Narikawa e colaboradores(2)

analisaram retrospectivamente o perfil epidemiológico de 107 pacientes com cavidade anoftálmica em um
serviço de referência no interior do estado de São Paulo, detectando o trauma como a etiologia mais frequente,
principalmente em homens. Em outro estudo, realizado no Distrito Federal, Goulart e colaboradores(3) avaliaram
os aspectos psicossociais envolvidos na reabilitação de pacientes com cavidade anoftálmica. No seu estudo,
que avaliou 44,4% dos pacientes portadores de cavidade anoftálmica desde 2004, também foi indicado o
trauma como a causa mais frequente. Nesta amostra, um terço dos pacientes afirmou que a perda ocular
influenciou de maneira negativa a sua rotina de vida.

Vários artigos epidemiológicos, clínicos e de pesquisa básica abordaram aspectos retinianos. Em mais um
estudo epidemiológico, avaliando pacientes com doença falciforme, Freitas e colaboradores(4) demonstraram
que o exame oftalmologico de rotina pode, em casos específicos, estabelecer suspeita clínica da doenças
sistêmicas. Gil e colaboradores(5) realizaram ensaio clínico randomizado duplo cego, para comparar, através
de avaliação morfofuncional, o tratamento do edema macular difuso diabético com triancinolona intravítrea
e fototerapia a laser. Vinte e um olhos de 14 pacientes foram alocados aleatoriamente em cada um dos grupos.
Apesar da injeção intravítrea ter levado à diminuição da espessura retiniana medida por OCT, o estudo não
demonstrou diferenças funcionais entre os exames iniciais a após 3 meses de tratamento em nenhum dos dois
grupos. Em um estudo de pesquisa básica, estudando uma promissora droga anti-inflamatória para uso
intravítreo, Rassi e colaboradores(6) demonstraram que o infliximab pode ser usado repetidamente por duas
ou três vezes, com mínima toxicidade retiniana em coelhos. Em mais um estudo comparando a ação do
ranibizumab e o bevacizumab “in vitro”, Souto e colaboradores(7) demonstraram efeito maior do primeiro em
culturas de células endoteliais venosas de cordão umbilical humano.

Bottós e colaboradores(8) abordaram, por meio de pesquisa básica inédita, uma questão muito atual sobre
a promoção de ligações covalentes no colágeno corneano (Crosslinking - CXL): a influência da manutenção do
epitélio corneano na eficácia do CXL. Nessa abordagem original os autores detectaram que a manutenção do
epitélio não interfere na transmissão da luz ultravioleta ao estroma corneano, mas interfere na absorção da
riboflavina pelo mesmo. Este estudo abre espaço para pesquisas futuras na utilização transepitelial de drogas
promotoras de ligações covalentes que ultrapassem a barreira epitelial.

Dois estudos utilizaram a ultrassonografia ocular associada à tecnologia Doppler para avaliação de fluxos
sanguíneos oftalmológicos na artéria oftálmica(9) assim como na artéria central da retina e nas artérias ciliares
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curtas posteriores(10). Almeida-Freitas e colaboradores(9) avaliaram o fluxo da artéria oftálmica em 18 pacientes
com insuficiência cardíaca e 21 controles, demonstrando diferenças entre os grupos na velocidade diastólica
e no índice de resistência arterial. Ramos e colaboradores(10) utilizaram a mesma tecnologia para estudar a
artéria central da retina e as artérias ciliares curtas posteriores em 36 pacientes portadores de glaucoma e 20
controles. Nesse estudo, os dados foram associados aos resultados de campimetria visual demonstrando que,
conjuntamente, esses dados têm sensibilidade de 90% para o diagnóstico de glaucoma.

Torricelli e colaboradores(11) escrevem interessantíssimo artigo de revisão sobre um problema que cada
vez mais afeta a população urbana mundial: poluição ambiental. O manuscrito aborda a literatura pertinente
e conclui que, apesar de existirem muitos estudos sobre os efeitos da poluição sobre o sistema respiratório,
a literatura é escassa em relação a trabalhos abordando as alterações oculares relacionadas à poluição ambiental.
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