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Neste fascículo dos ABO
In this issue of the ABO

Wallace chamon

Vários artigos originais e inéditos de grande importância clínica estão publicados nesse fascículo dos ABO, 
demonstrando que, cada vez mais, os autores reconhecem a qualidade e abrangência da nossa revista.

A publicação com a maior casuística de endoftalmite aguda por Pseudomonas aeruginosa do mundo(1) reve-
lou que 20% dos 45 olhos submetidos à vitrectomia apresentaram acuidade visual pelo menos igual a 20/200. 
Apesar da fonte do surto não ter sido identificada, todos os pacientes haviam sido submetidos à cirurgia de 
catarata por facoemulsificação em uma mesma instituição em um período determinado de dois dias. Isso induz à 
conclusão que a fonte tenha sido intraoperatória e faz com que os leitores questionem os métodos antissépticos 
atualmente utilizados nas cirurgias oftalmológicas.

Mais uma vez o tema da medicina baseada em evidências é abordado nos ABO. A revisão sistemática dos 
riscos e benefícios da radioterapia, associada ou não ao uso de glicocorticoides, para o tratamento da oftalmo-
patia de Graves apresentada nesse fascículo é a mais completa já publicada na literatura mundial(2). Os autores 
identificaram 359 artigos científicos sobre o assunto nas diversas fontes de dados e selecionaram os únicos oito 
que eram estudos clínicos controlados, aleatorizados e com dados disponíveis. Com a meta-análise dos 439 pa-
cientes envolvidos neste estudos, os autores concluíram que a radioterapia, especialmente quando associada ao 
uso de glicocorticoides, é efetiva na fase ativa da doença e deve ser indicada nos estágios mais iniciais da mesma.

Dois relatos de casos inéditos mundialmente são apresentados nesse fascículo: o primeiro relato de buftalmo 
em adulto(3) e a primeira publicação de imagens de tomografia de coerência óptica (OCT) da distrofia corneana 
gelatinosa em gotas(4). O primeiro faz com que os leitores questionem a importância da avaliação elasticidade 
escleral em diferentes fases da vida e em diferentes doenças, enquanto o segundo apresenta uma excelente 
correlação das imagens de OCT com a anatomia patológica, incluindo a típica birrefringência em luz polarizada 
observada nessa distrofia.

A prevalência das causas de cegueira no Paraguai, foi avaliada em um estudo epidemiológico realizado por 
instituições paraguaias em colaboração com autores de instituições norte-americanas e da Agência Internacio-
nal para Prevenção da Cegueira (IAPB)(5). Os autores detectaram uma menor prevalência de deficiência visual em 
relação ao único estudo populacional prévio do mesmo país, realizado em 2003(6). A importância deste artigo 
reside no fato que, apesar de quase 10% das pessoas com cegueira bilateral viverem nas Américas, estudos 
oftalmológicos populacionais, metodologicamente adequados, são infrequentes na América Latina(7). 

Ainda neste fascículo foram descritos, pela primeira vez, os efeitos de uma neurotoxina isolada do veneno 
de uma cobra sul-americana nos músculos oculares extrínsecos(8). A crotoxina foi aplicada no músculo reto su-
perior de coelhos e comparada com a toxina botulínica tipo A. Os autores concluíram que, quando utilizada na 
concentração de 1,5 µg, o efeito da crotoxina foi similar ao da toxina botulínica tipo A.
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