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RESUMO 

 
As ações fisiológicas e farmacológicas da isotretinoína ainda não são completamente 
conhecidas, apesar da sua ampla utilização no tratamento da acne vulgar e dos efeitos 
adversos que pode causar. Dentre esses, o quadro de olho seco é um dos mais frequentes. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a toxicidade da isotretinoína oral sobre a conjuntiva de 
pacientes submetidos a tratamento com o fármaco, utilizando a citologia de impressão. 
Realizou-se estudo clínico prospectivo tipo coorte no Centro de Referência Oftalmológica da 
Universidade Federal da Paraíba e no Laboratório de Doenças Externas Oculares da 
Universidade Federal de São Paulo. Foram selecionados 28 pacientes portadores de acne 
vulgar. Realizou-se questionário de sintomas, biomicroscopia, teste do tempo de ruptura do 
filme lacrimal (TBUT), coloração por fluoresceína, teste de Shirmer, coloração por rosa 
bengala e citologia de impressão (CI) antes e aos 3 meses de tratamento com isotretinoína 
oral. Os espécimes para a CI foram coletados dos quadrantes temporal, superior, nasal e 
inferior da conjuntiva bulbar de ambos os olhos.  As doses de isotretinoína variaram de 0,35 a 
0,88 mg/kg/dia. Em relação ao pré-tratamento, os sintomas “ardor ocular”, “prurido” e 
“sensação de areia nos olhos”, assim como as alterações biomicroscópicas “hiperemia” e 
“blefarite”, ocorreram com uma frequência significantemente maior durante o tratamento com 
o fármaco. O percentual de resultados positivos para olho seco, para o TBUT e para a 
coloração conjuntival por rosa bengala também foi significantemente maior na vigência do 
tratamento. Para o teste de Shirmer e para a coloração da córnea por fluoresceína, não houve 
mudanças significantes com a exposição ao fármaco. Quanto à CI, para os espécimes obtidos 
dos quadrantes superior e temporal, houve diminuição do percentual de resultados “normais” 
(de 100 para 82 e de 75 para 43, respectivamente) e aumento do percentual de resultados 
“limítrofes” (de 0 para 14 e de 21 para 47, respectivamente) durante o tratamento, em relação 
aos resultados iniciais. Para os espécimes do quadrante nasal, houve aumento do percentual de 
resultados “anormais” (de 0 para 11), e para aqueles do quadrante inferior, não se observaram 
alterações com o uso de isotretinoína. Com o tratamento, foram afetados os parâmetros 
“contato célula-célula”, “razão núcleo/citoplasma” e “distribuição das células caliciformes”, 
que sofreram aumento significante em seus escores. Não houve uma correlação significante 
entre os resultados da CI, do escore de sintomas e dos testes da função lacrimal. Assim, de 
acordo com os resultados obtidos, o tratamento da acne com isotretinoína oral induz 
alterações no epitélio conjuntival de um percentual significante de pacientes. Essas alterações 
são observadas tanto na região exposta da conjuntiva bulbar (temporal e nasal), como na não 
exposta (superior) e representam uma tendência à metaplasia escamosa, como uma resposta 
adaptativa do epitélio conjuntival, que tende a se tornar não secretor sob efeito do fármaco. 
 
 

Palavras-chave: Isotretinoína. Efeitos adversos. Olho seco. Citologia de impressão. 
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QUEIROGA, I.B.W. Investigation of the toxicity of oral isotretinoin on the human 
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ABSTRACT 
 
 
The physiological and pharmacological effects of isotretinoin are yet to be completely 
understood despite its widespread use in the treatment of acne vulgaris and the known adverse 
effects that it may cause, dry eyes being one of the most common.  The objective of this study 
was to evaluate the toxicity of oral isotretinoin on the conjunctiva of patients submitted to 
treatment with this drug, using impression cytology.  A prospective cohort clinical trial was 
conducted at the Ophthalmological Referral Center of the Federal University of Paraíba and at 
the Laboratory of External Eye Diseases of the Federal University of São Paulo.  Twenty-
eight patients with acne vulgaris were selected.  A questionnaire on symptoms was applied 
and biomicroscopy, tear film break-up time (TBUT), fluorescein staining, Shirmer’s test, rose 
bengal staining and impression cytology (IC) were performed prior to and after three months 
of treatment with oral isotretinoin.  Samples for IC were collected from the temporal, 
superior, nasal and inferior bulbar conjunctiva of both eyes.  The doses of isotretinoin varied 
from 0.35 to 0.88 mg/kg/day.  Compared to pretreatment, burning, pruritus and gritty eye 
sensation were significantly more common during treatment with this drug, as were the 
biomicroscopic changes of hyperemia and blepharitis.  The percentage of positive results for 
dry eyes according to TBUT and for rose bengal conjunctival staining was also greater during 
treatment.  Regarding Shirmer’s test and fluorescein staining of the cornea, no statistically 
significant changes were found with exposure to the drug.  With respect to IC performed on 
the samples obtained from the superior and temporal quadrants, there was a reduction in the 
percentage of normal results from 100% to 82% and from 75% to 43%, respectively, and an 
increase in the percentage of borderline results from 0 to 14% and from 21% to 47%, 
respectively, during treatment compared to baseline results.  For the samples from the nasal 
quadrant, an increase occurred in the percentage of abnormal findings from 0 to 11%, while in 
the samples taken from the inferior quadrant, no changes were found with the use of 
isotretinoin.  The parameters affected by this treatment were cell-to-cell contact, nucleus-to-
cytoplasm ratio and the distribution of goblet cells, the scores of which increased 
significantly.  No significant correlation was found between the results of IC, symptom score 
and tear function tests.  Therefore, the present findings show that acne treatment with oral 
isotretinoin results in changes in the conjunctival epithelium in a significant percentage of 
patients.  These changes are seen both in the exposed region of the bulbar conjunctiva 
(temporal and nasal) and in the unexposed conjunctiva (superior) and reflect a trend towards 
squamous metaplasia as an adaptive response of the conjunctival epithelium, which tends to 
become nonsecretory under the effect of the drug. 
 
 
Key-words:  Isotretinoin. Adverse effects. Dry eye. Impression cytology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A isotretinoína revolucionou o tratamento da acne vulgar nos últimos 25 anos, por sua 

grande eficácia e pelas prolongadas remissões que é capaz de induzir (ZOUBOULIS, 2006). 

Com indicações inicialmente restritas para as manifestações graves da doença, vem sendo 

cada vez mais utilizada para as formas mais brandas. Nos Estados Unidos, onde está no 

mercado desde 1982, as prescrições haviam sofrido, até o ano 2000, aumento de 2,5 vezes 

(250%), observando-se uma crescente proporção de uso do fármaco para as formas leves e 

moderadas da doença (WYSOWSKI; SWANN; VEGA, 2002). 

A despeito da inegável eficácia da isotretinoína contra a acne, as bases moleculares de 

sua singular atividade sebostática ainda não são claramente compreendidas, assim como não 

são completamente explicados muitos dos efeitos adversos que pode causar. Segundo 

Zouboulis (2006), o extraordinário efeito da isotretinoína no combate à acne e a rapidez com 

que foi liberada para uso clínico limitaram o interesse por pesquisas básicas adicionais a seu 

respeito.  

Dentre as manifestações indesejadas associadas à isotretinoína, as mucocutâneas são 

as mais frequentes. Entre essas, estão aquelas relacionadas à superfície ocular, com os 

sintomas de olho seco estando presentes em 30 % dos pacientes tratados (FRAUNFELDER; 

LaBRAICO; MEYER, 1985). 

Apesar da frequência com que as manifestações de olho seco se associam com o uso 

da isotretinoína, há uma carência de informações definitivas a esse respeito (ARAGONA  et 

al., 2005).  Sabe-se, contudo, que esse é um efeito adverso que tem “relação certa” com o 

fármaco, de acordo com critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde 

(FRAUNFELDER; FRAUNFELDER; EDWARDS, 2001; FRAUNFELDER, 2004).  

Há diversos estudos na literatura objetivando estabelecer uma relação entre o uso da 

isotretinoína e alterações de testes da função lacrimal (MILSON  et al., 1982; ENSINK; van 

VOORST VADER, 1983; EGGER  et al., 1995; BOZKURT et al., 2002; ARAGONA  et al., 

2005; KARALEZLI et al., 2009). 

Há relatos controversos quanto a seus efeitos sobre a estabilidade da lágrima 

(MILSON  et al., 1982; ENSINK; van VOORST VADER, 1983), assim como há resultados 

conflitantes acerca de sua influência sobre os resultados do teste de Schirmer, que avalia a 

função das glândulas lacrimais (MILSON  et al., 1982; ENSINK; van VOORST VADER, 

1983; EGGER  et al., 1995; BOZKURT et al., 2002; ARAGONA  et al., 2005; KARALEZLI 

et al., 2009). 
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É descrita, ainda, a possibilidade de um efeito tóxico direto do fármaco sobre a 

superfície ocular, uma vez que foi evidenciada sua presença na lágrima de pacientes tratados 

(RISMONDO; UBELS, 1987). 

Apesar da popularização do uso da isotretinoína pela dermatologia, da frequência com 

que induz sintomas de olho seco e dos resultados conflitantes acerca de sua influência sobre 

testes da função lacrimal, não há na literatura, até o presente, descrição morfológica da 

superfície ocular de pacientes submetidos a tratamento com o fármaco.  

A citologia de impressão (CI) é um exame simples, minimamente invasivo, de baixo 

custo e fácil execução, que propicia informações seguras para o estudo histológico da 

superfície ocular (SINGH  et al., 2005). Consiste na coleta das camadas celulares mais 

externas através da aplicação de papéis-filtro. Aderindo-se à superfície desses papéis, as 

células são removidas do tecido e podem ser processadas por uma diversidade de técnicas 

(CALONGE et al., 2004).   Demonstrou-se que um papel-filtro de acetato de celulose 

pressionado contra a superfície ocular remove de uma a três camadas de células, preservando 

sua morfologia e permitindo que sejam submetidas à análise histológica, imuno-histológica ou 

molecular (DART, 1997).   

 Comparada aos raspados conjuntivais, a citologia de impressão proporciona amostras 

com preservação morfológica muito superior. Quando apenas as camadas mais superficiais do 

epitélio interessam ao estudo, a amostra obtida por citologia de impressão também é de 

melhor qualidade que a obtida por biópsia excisional, seja pela dificuldade de se obter 

montados planos, seja pelo tamanho necessariamente pequeno do tecido obtido por este 

último método (DART, 1997).  

Desde as suas primeiras aplicações para o estudo do olho seco e da neoplasia 

escamosa da superfície ocular, o uso da citologia de impressão tem se expandido para outros 

fins, como por exemplo: a) o monitoramento do impacto das lentes de contato sobre a 

superfície ocular e da tolerância e eficácia de intervenções terapêuticas; b) o monitoramento 

dos efeitos adversos induzidos pelo uso tópico de antiglaucomatosos; c) a detecção da 

deficiência de células-tronco límbicas; d) a identificação de microrganismos; e) o estudo das 

desordens alérgicas, da melanose conjuntival, do melanoma maligno e da psoríase 

(McKELVIE, 2003, CALONGE  et al., 2004).  

A utilização da citologia de impressão, para o estudo de pacientes submetidos a 

tratamento com a isotretinoína oral, poderá fornecer evidências que ampliem as informações 

que se tem sobre suas ações farmacológicas, contribuindo para a otimização do seu uso pela 

dermatologia e outras áreas da medicina. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Isotretinoína 

 

A isotretinoína ou ácido 13-cis-retinóico é um retinóide de primeira geração (Figura 

1), largamente utilizado na prática clínica atual para o tratamento da acne vulgar, graças a sua 

eficácia e ao poder que tem de induzir remissões prolongadas. Inicialmente de uso restrito 

para a acne nodulocística severa, tem hoje indicações mais amplas, sendo cada vez mais 

empregada no tratamento da acne resistente à terapia tópica convencional (WYSOWSKI; 

SWANN; VEGA, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Representação das várias gerações 
de retinóides 
Fonte: Marcus e Coulston (2001). 

 

Sabe-se que a isotretinoína é um retinóide naturalmente encontrado no organismo 

humano, sendo formada pela isomerização da tretinoína (ácido holo-trans-retinóico) e, 

possivelmente, pela oxidação sequencial do 13-cis-retinol e 13-cis-retinal (Figura 2).  
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Figura 2: Esquema hipotético da biossíntese do ácido retinóico a partir do retinol 
Fonte: Blaner (2001). 

 
 

Os mecanismos através dos quais a isotretinoína atua fisiologicamente, contudo, ainda 

não são completamente conhecidos (BLANER, 2001). Segundo Zoubolis (2006), é provável 

que o excelente efeito da isotretinoína contra a acne e a celeridade com que foi liberada para 

uso clínico tenham inibido o interesse por pesquisas básicas adicionais. 

Os retinóides exercem a maioria de seus efeitos através da modulação da expressão 

gênica pela ativação de duas famílias de receptores – os receptores do ácido retinóico (RAR) e 

os receptores retinóides X (RXR) – que são membros da superfamília de receptores 

tireóides/esteróides Os retinóides (os ligandos) ligam-se a fatores de transcrição (receptores 

nucleares) e o complexo ligando-receptor liga-se, então, a regiões promotoras dos genes-alvo 

para regular a sua expressão. Os produtos formados pelo gene contribuem para os efeitos 

farmacológicos desejáveis desses fármacos, bem como para os seus efeitos indesejáveis. Há 

uma complexidade adicional, porque cada receptor tem três isoformas (α, ß e γ) que formam 

homo e heterodímeros. Os tecidos que respondem aos retinóides expressam um ou mais 
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subtipos RAR e RXR, em várias combinações, que determinam a atividade local (FOX; 

MERK; BICKERS, 2006). 

Acredita-se que muitas das ações da isotretinoína sejam mediadas pela tretinoína 

(ácido holo-trans-retinóico) e alitretinoína (ácido 9-cis-retinóico), dela obtidas por 

isomerização, sendo mais ativas que ela na transcrição gênica. Essas formas, contudo, não são 

capazes de exercer todas as ações biológicas atribuídas à isotretinoína. Assim, acredita-se que 

algumas de suas ações sejam independentes desses isômeros (BLANER, 2001).  

Estudos farmacocinéticos estabeleceram que, após a administração farmacológica da 

isotretinoína, o ácido 13-cis-4-oxo-retinóico é o principal metabólito circulante. Além deste, 

foram identificados o ácido holo-trans-retinóico e os metabólitos ß-glicuronados dos ácidos 

13-cis, 13-cis-4-oxo e holo-trans-retinóico. Assim, ao se considerar as ações fisiológicas e 

farmacológicas da isotretinoína, é preciso reconhecer que alguns metabólitos podem ter ações 

biológicas distintas que contribuem para sua atividade biológica global (BLANER, 2001).  

A literatura recente sugere que a isotretinoína atue tanto dentro das células, como uma 

molécula moduladora de enzimas reguladoras supostamente importantes para a catalização da 

formação do ácido retinóico e para o metabolismo de hidroxiesteróides, como em sua 

superfície, influenciando as ações de receptores de membrana relacionados a vias de 

transdução de sinais. É possível, ainda, que tenha outras ações dentro das células e tecidos, até 

o momento desconhecidas (BLANER, 2001). 

A isotretinoína tem como principal efeito farmacológico a regulação da proliferação e 

diferenciação celulares. Nos tecidos mesenquimatosos, afeta a função de monócitos e 

linfócitos, modulando, assim, as respostas imunológicas celulares. Exibe, ainda, alguma 

atividade anti-inflamatória e anti-neoplásica (PERRY;  McEVOY, 1983). 

Por seus múltiplos e prolongados efeitos sobre as glândulas sebáceas, a isotretinoína 

causou notável transformação no tratamento da acne nos últimos 25 anos. Atua inibindo a 

proliferação dos sebócitos, após passar à tretinoína por isomerização intra-celular, através de 

uma via RAR-mediada, e induz a interrupção do ciclo celular e apoptose, por um mecanismo 

RAR-independente, que contribui para o seu efeito sebo-supressivo. Além do mais, reduz a 

síntese sebácea de lipídeos, por inibir a diferenciação terminal dos sebócitos através de via 

RAR e RXR-mediada (ZOUBOULIS, 2006). 

A isotretinoína normaliza a queratinização no folículo sebáceo (FOX; MERK; 

BICKERS, 2006) e produz, ainda, efeito anti-inflamatório, pela inibição da migração de 

neutrófilos em decorrência de  uma redução na expressão das  metaloproteinases no sebo 

(ZOUBOULIS, 2006).  
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Vários estudos indicam que os efeitos dos retinóides sobre a proliferação e o ciclo 

celulares sejam retinóide-específicos ou tipo celular-específicos. Com relação aos sebócitos, 

observou-se que a isotretinoína é superior a todos os outros retinóides em reduzir a sua 

proliferação e em suprimir a produção de sebo. Uma possível explicação para este fato seria 

que, com a isotretinoína, as concentrações intracelulares de tretinoína seriam maiores. 

Observou-se que, incubando-se sebócitos com isotretinoína, havia um retardo na inicialização 

da inativação dos retinóides (ZOUBOULIS, 2006). 

Os efeitos da isotretinoína têm intensidade dose-dependente e se revertem com a 

descontinuidade do tratamento, ainda que muito lentamente. Todavia, a produção de sebo não 

retorna aos níveis anteriores ao tratamento. O efeito prolongado sobre as glândulas sebáceas é, 

possivelmente, a razão das remissões prolongadas que são frequentemente observadas na acne 

cística (PERRY; McEVOY, 1983). 

A isotretinoína é administrada por via oral. A dose recomendada é de 0,5 a 2 

mg/kg/dia durante 15 a 20 semanas. Doses mais baixas são eficazes, mas associam-se a 

remissões mais curtas (FOX; MERK; BICKERS, 2006). Após administração oral, as 

concentrações plasmáticas do ácido 13-cis-retinóico são atingidas em 2-4 horas. A presença 

de alimento aumenta significativamente o grau de absorção sistêmica - nos indivíduos em 

jejum, a biodisponibilidade oral é estimada em cerca de 20%. Liga-se extensamente à 

albumina plasmática, e, em geral, sua concentração nos tecidos é inferior à da circulação 

geral. Não é eficaz para uso tópico (MARCUS; COULSTON, 2001). 

A isotretinoína e a tretinoína sofrem interconversão in vivo, e cerca de 20-30% de uma 

dose de isotretinoína são aparentemente metabolizados desse modo. Com administração 

repetida, as concentrações no estado de equilíbrio dinâmico são estabelecidas em 5-7 dias e o 

principal metabólito, o ácido 13-cis-4-oxo-retinóico, acumula-se no sangue. A excreção dos 

metabólitos e composto original na bile ocorre após conjugação com ácido glicurônico 

(MARCUS; COULSTON, 2001). 

Como os outros retinóides de primeira geração, a isotretinoína interage com vários 

tipos de receptores, em virtude da grande flexibilidade que lhe é conferida pela alternância 

entre as suas ligações simples e duplas. Essa relativa falta de especificidade é responsável por 

um maior número de efeitos colaterais (MARCUS; COULSTON, 2001). 

A isotretinoína compartilha alguns dos efeitos adversos de outros retinóides, embora 

tenha uma melhor relação risco-benefício e menos efeitos adversos sobre o sistema nervoso 

central e o fígado que a vitamina A e a tretinoína administradas sistemicamente. Por outro 

lado, acarreta mais comumente reações adversas muco-cutâneos. A frequência e severidade 
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dos efeitos colaterais da isotretinoína são, em geral, dose-relacionados, com reações mais 

pronunciadas ocorrendo nas dosagens maiores que 1mg/kg/dia, cedendo usualmente com a 

redução na dosagem e revertendo-se com a descontinuidade do tratamento (PERRY; 

McEVOY, 1983). 

De acordo com Perry e McEvoy (1983), os principais efeitos adversos relatados com o 

uso de isotretinoína oral são os seguintes:  

 

a) efeitos mucocutâneos extra-oculares - o mais frequente é a queilite 

(inflamação dos lábios), presente em 90% dos casos. Outras reações 

frequentes incluem xerostomia, nariz seco, epistaxi e prurido. Afinamento 

temporário dos cabelos, descamação palmo-plantar, fragilidade cutânea, 

fotossensibilidade e infecções da pele ocorrem em 5 a 10 % dos casos; 

b) efeitos metabólicos - a hipertrigliceridemia ocorre em cerca de 25% dos 

pacientes utilizando isotretinoína, com um aumento na concentração das 

lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL), diminuição das 

lipoproteínas  de alta densidade (HDL) e aumento da concentração do 

colesterol sérico. Tais efeitos são dose-dependentes, relacionam-se, 

também, com a duração do tratamento e se revertem com a sua 

descontinuidade; 

c) efeitos músculo-esqueléticos - ocorrem em cerca de 15 % dos pacientes 

recebendo isotretinoína. Têm, geralmente, severidade de leve a moderada e, 

usualmente, desaparecem com a descontinuidade do tratamento; 

d) efeitos hematológicos - ocorre aumento na taxa de hemossedimentação em 

cerca de 40% dos pacientes em tratamento com isotretinoína. Outros efeitos 

são observados em cerca de 10-20 % dos pacientes recebendo o fármaco e 

incluem: diminuição da concentração da hemoglobina e hematócrito; 

diminuição do número de eritrócitos e leucócitos, além de aumento da 

contagem de plaquetas. Ainda foram relatados tanto aumento como 

diminuição da contagem de reticulócitos; 

e) efeitos sobre o sistema nervoso central - incluem letargia, fadiga e 

cefaléia; 

f) efeitos gastrintestinais - incluem anorexia, náusea e vômito, aumento do 

apetite e sede; 
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g) efeitos hepáticos - embora relatados com outros retinóides, efeitos 

hepáticos adversos mais sérios não foram registrados com isotretinoína. 

Aumento transitório mínimo das concentrações séricas de fosfatase 

alcalina, SGOT e SGPT ocorre em cerca de 10% dos pacientes recebendo 

isotretinoína; 

h) efeitos oculares – irritação ocular e conjuntivite ocorrem em cerca de 40% 

daqueles que se submetem a tratamento com isotretinoína oral.    

 

Os efeitos adversos que envolvem a superfície ocular, incluindo blefaroconjuntivite, 

sintomas de olho seco, intolerância a lentes de contato e opacidades corneanas subepiteliais 

estão entre as complicações mais frequentes da isotretinoína (FRAUNFELDER; LaBRAICO; 

MEYER, 1985; FRAUNFELDER; FRAUNFELDER; EDWARDS, 2001; FRAUNFELDER, 

2004). Milson e colaboradores (1982) relataram blefaroconjuntivite em 43% dos pacientes 

recebendo 2mg/Kg/dia do fármaco e em 20 % dos pacientes recebendo 1 mg/Kg/dia. 

Fraunfelder, LaBraico e Meyer (1985) reportaram relatos de reações oculares adversas em 

237 pacientes, as mais comuns sendo blefaroconjuntivite ou meibomite (37%), sintomas de 

olho seco (20%), visão borrada (17%), intolerância a lentes de contato (8%) e opacidades 

corneanas (5%). Além desses sintomas, são relatadas ainda diminuição da visão noturna e 

alterações refracionais (SHALITA, 1987; FRAUNFELDER, 2004). 

 

2.2 Superfície Ocular e Olho Seco 

 

2.2.1 Filme lacrimal 

 

O filme lacrimal é a “camada de lágrima” que reveste a superfície ocular. A sua 

interface com o ar representa a primeira superfície refrativa do olho, sendo de suma 

importância para a visão. A lágrima proporciona um ambiente úmido para as células 

epiteliais, lubrificando a superfície ocular enquanto dilui e remove estímulos nocivos. Supre a 

córnea de nutrientes essenciais e oxigênio e, na vigência de um processo patológico, propicia 

o acesso de leucócitos. Numerosos fatores de crescimento também estão presentes no filme 

lacrimal. Proteínas específicas que nele se encontram incluem lisozima, lactoferrina, 

lipocalina lacrimal, IgA secretora e cistatina S, conferindo-lhe propriedades antimicrobianas. 

Nos estados de deficiência lacrimal, o olho se encontra predisposto a infecções (AMERICAN 

ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, 2005). 
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A estrutura do filme lacrimal é controversa. Tradicionalmente, vem sendo concebida 

como sendo tripartida, com uma camada lipídica superficial, com espessura de cerca de 

0,1m; uma camada sero-aquosa intermediária, com cerca de 7 m de espessura; e uma 

camada basal de mucina, com espessura em torno de 0,2 m (Figura 3).  

 

 
Figura 3: As três camadas do filme lacrimal 
Fonte: Adaptado de Kanski, 2007. 

 

 
Embora seja este o conceito mais prevalente, evidências recentes sugerem que o filme 

lacrimal seja tão espesso quanto 40 m, sendo constituído majoritariamente por um gel de 

mucina ou camada parcial de mucina, que se encontra em maior concentração próximo ao 

epitélio corneano, não havendo uma nítida separação entre essa camada e a sero-aquosa 

(AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, 2005). 

A camada mais superficial do filme lacrimal é a lipídica, produzida principalmente pelas 

glândulas de meibomius, mas também pelas glândulas de Zeis e de Moll (MURUBE et al., 

2005). Essa camada é composta por uma fase polar, adjacente à camada sero-aquosa, 

contendo fosfolipídios, e uma não-polar, contendo ésteres de colesterol e triglicerídeos. Os 

lipídios polares se ligam às lipocalinas, proteínas presentes na camada sero-aquosa, as quais 

são capazes de se ligar a moléculas hidrofóbicas. O movimento palpebral durante o piscar é 
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extremamente importante para a liberação glandular dos lipídios. A espessura da camada 

lipídica pode aumentar com o piscar forçado, e pode diminuir com o piscar infrequente. A 

principal função da camada lipídica é retardar a evaporação da lágrima e propiciar-lhe 

estabilidade. Além disso, tem ação surfactante, permitindo que o filme lacrimal se espalhe 

(KANSKI, 2007). 

As glândulas lacrimais principais produzem cerca de 95% da camada sero-aquosa, sendo 

o restante produzido pelas glândulas lacrimais acessórias de Krause e Wolfring. Há uma 

produção lacrimal basal (repouso) e uma produção reflexa maior, mediada pelo quinto nervo 

craniano, que ocorre em resposta à estimulação sensorial da córnea e da conjuntiva, à ruptura 

do filme lacrimal e à inflamação ocular. O componente reflexo da produção lacrimal é 

reduzido pelo uso tópico de anestésicos e durante o sono, podendo aumentar em 500% em 

resposta a uma lesão (KANSKI, 2007). 

Além de água, a camada sero-aquosa é composta por eletrólitos, mucinas solúveis, 

proteínas, fatores de crescimento derivados da glândula lacrimal e citocinas pró-inflamatórias 

que se acumulam durante o sono, quando a produção lacrimal diminui. A camada sero-aquosa 

supre o epitélio da córnea de oxigênio atmosférico, exerce funções anti-bacterianas por conter 

proteínas como IgA, lisozima e lactoferrina, remove partículas estranhas e estímulos nocivos 

e permite a passagem de leucócitos em resposta a uma lesão. Além desses papéis, também 

propicia para a córnea uma superfície óptica lisa ao abolir irregularidades mínimas de sua 

superfície anterior (KANSKI, 2007). 

As mucinas são moléculas hidrofílicas essenciais à homeostasia dos epitélios de 

superfície úmida. São glicoproteínas de alto peso molecular que podem ser do tipo secretado 

ou do tipo associado às membranas. As mucinas secretadas são ainda classificadas em dois 

tipos: formador de gel ou solúvel (BLALOK  et al., 2007). 

Tradicionalmente, a função das mucinas na superfície ocular vem sendo atribuída às 

formadoras de gel, que atuam na lubrificação e remoção de alérgenos, patógenos e partículas 

estranhas.  Entretanto, evidências recentes apontam que as mucinas associadas às membranas 

atuam conferindo um caráter anti-aderente à superfície epitelial, essencial à redução de 

estresses abrasivos, e formando  uma barreira apical epitelial contra microorganismos e 

moléculas extracelulares (BLALOK  et al., 2007; MANTELLI; ARGUESO, 2008). 

Sabe-se que pelo menos três mucinas associadas à membrana são expressas no epitélio 

estratificado da córnea e conjuntiva: MUC 1, MUC 4 e MUC 16. Essas mucinas se 

concentram nos ápices celulares formando glicocálices na interface epitélio-filme lacrimal. 

Dentre as mucinas formadoras de gel, é bem conhecida a MUC5AC, produzida 
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principalmente pelas células caliciformes conjuntivais. Essas células são especializadas e se 

intercalam no epitélio conjuntival (BLALOK  et al., 2007; MANTELLI; ARGUESO, 2008). 

Ambos os tipos de mucinas, secretado ou associado às membranas, contribuem para o 

caráter hidrofílico do epitélio da superfície ocular (MANTELLI; ARGUESO, 2008). 

A produção dos componentes lacrimais tem regulação hormonal e neural. Os androgênios 

são os principais hormônios reguladores da produção lipídica. Receptores de estrogênio e 

progesterona na conjuntiva e glândula lacrimal são essenciais ao funcionamento normal 

desses tecidos. Fibras neurais adjacentes às glândulas lacrimais e células caliciformes 

resultam em secreção de água e muco (KANSKI, 2007). 

O filme lacrimal normal tem pH de cerca de 7,2, osmolaridade de 303 mOsm por litro e 

um volume de 7,0 L  na porção pré-corneana. É produzido a uma taxa de 1,2 L por minuto 

e tem um índice refrativo de 1,336 (AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, 

2005).  

 

2.2.2 Olho seco 

 

“Olho seco” é um termo comumente usado entre cientistas, pacientes e pela 

população em geral, muitas vezes com significados diversos, em referência a um sintoma, a 

um sinal, a uma síndrome e a muitas doenças. A definição científica é de que: 

 
 
[...] olho seco é uma desordem produzida por uma inter-relação inadequada 
entre o filme lacrimal e o epitélio da superfície ocular, causada por déficits 
quantitativos ou qualitativos em um ou em ambos. Pode ser produzido por 
uma etiologia ou por uma combinação delas, afetar uma ou várias secreções 
das glândulas relacionadas à superfície ocular, e produzir manifestações 
secundárias de diferentes graus de severidade (MURUBE  et al., 2005, 
p.660). 
 
 

O olho seco é uma das condições oftalmológicas mais frequentes, apesar de sua 

prevalência não ser bem determinada. Pode ser produzido por centenas de causas e, em geral, 

é uma doença crônica, progressiva e, até o presente, incurável. Usualmente, produz 

manifestações leves ou moderadas, mas, em casos severos, provoca desconforto incapacitante 

e redução severa da visão (MURUBE  et al., 2005). 

A abordagem terapêutica do olho seco é voltada para o controle dos sintomas e para a 

prevenção de dano à superfície ocular. Os substitutos lacrimais têm formulação relativamente 

simples, bem distante do complexo número de componentes e da estrutura do filme lacrimal. 
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Quase todos se baseiam na reposição da camada aquosa, havendo apenas uma aproximação da 

ação dos lipídios e não existindo, até o presente, substitutos para a mucina. A maneira com 

que são administrados, de forma periódica e não, contínua, também contribui para a relativa 

ineficácia do tratamento (PERAL  et al., 2008). 

A evolução do conhecimento que se tem sobre o olho seco foi inicialmente lenta, 

tornou-se mais rápida e é, no presente, vertiginosa. A evolução histórica pode ser dividida em 

três eras: Hipocrática (de Hipócrates até o final do século XIX), Sjögrenica (últimos anos do 

século XIX e século XX), e século XXI. Os limites entre esses períodos não são precisos ou 

bruscos, havendo uma transição progressiva entre períodos vizinhos. Esses três períodos 

correspondem aproximadamente ao conhecimento e à evidência do olho seco severo 

(xeroftalmia clássica), moderado (ceratite punctata, ceratopatia filamentosa, 

ceractoconjuntivite seca), e leve, definida pela presença de sintomas de olho seco sem sinais à 

lâmpada de fenda (MURUBE et al., 2005). 

Durante os anos de transição entre o período Sjögrenico e o século XXI, muito da 

etiopatogênese e da clínica foi descoberto ou se tornou mais claro. Era, então, evidente a 

necessidade de uma classificação voltada para a prática clínica. Assim, no XIV Congresso da 

Sociedade Européia de Oftalmologia, ocorrido em junho de 2003 em Madrid, foi elaborada e 

publicada a Tripla Classificação do Olho Seco de Madri (MURUBE  et al., 2003). Dois anos 

mais tarde, durante o VIII Congresso da Sociedade Internacional de Dacriologia e Olho Seco, 

também em Madri, essa classificação foi discutida, aprimorada e publicada como “A Tripla 

Classificação do Olho Seco para Uso na Prática Clínica” (MURUBE  et al., 2005).  

Essa classificação será a seguir aqui apresentada, por representar um consenso acerca 

das informações de maior relevância clínica e de interesse para o presente estudo.  

 

2.2.2.1 Classificação do olho seco  

 

Para a prática clínica diária, o olho seco deve ser expresso por meio de três 

parâmetros: etiopatogênese, glândulas exócrinas e tecidos danificados e severidade . 

 

2.2.2.1.1 Classificação de acordo com a etiopatogênese 

 

As principais causas de olho seco podem ser distribuídas em 10 grupos (Tabela 1). 

 

 



27 
 

Tabela 1: Classificação etiopatogênica do olho seco 

“Pan-exócrina” “Dacrio-exócrina” 

1. Relacionada à idade 6. Disgenética 

2. Hormonal 7. Infecciosa/inflamatória 

3. Farmacológica 8. Traumática 

4. Imunopática 9. Neurológica 

5. Hiponutricional 10. Tantálica 

 

 

 Os primeiros cinco grupos afetam, em geral, múltiplas glândulas exócrinas (lacrimal, 

salivar, nasal, vaginal etc) porque usualmente o dano ocorre em estruturas comuns às várias 

glândulas. Os outros cinco comumente afetam apenas as “dacrioglândulas” (sero-aquosa, 

lipídica, mucínica), ou mesmo apenas alguma(s) dela(s), ou ainda, apenas aquela(s) de um dos 

olhos. 

1. Relacionada à idade. Ocorre como parte de um processo generalizado de apoptose 

capaz de afetar todas as glândulas exócrinas. Em geral, ao redor dos 60 anos de idade, a 

produção lacrimal se torna insuficiente para algumas situações normais do cotidiano. Esse 

tipo de olho seco atinge frequentemente o grau 2 de severidade. 

2. Hormonal. Os mais importantes hormônios a influenciar a secreção lacrimal são os 

androgênios, os estrogênios e a prolactina. Assim, na senilidade, na castração, durante 

tratamento anti-androgênico, no hipo-ovarismo, na ovariectomia, no climatério, durante o uso 

de contraceptivos estrogênicos e na lactação, o olho seco frequentemente se relaciona a causas 

hormonais. Esse tipo de olho seco é, em geral, “multiexócrino” e sua severidade alcança os 

graus 1 ou 2. 

3. Farmacológica. Alguns medicamentos sistêmicos têm, como efeito colateral, uma 

hipo-secreção exócrina. Entre eles estão alguns antidepressivos (fluoxetina, imipramina), 

ansiolíticos (bromazepam, diazepam, clorazepato), sedativos (brotizolam, hidrato de cloral, 

clometiazol), anti-parkinsonianos (biperidina, benzitropina), diuréticos (clortalidona, 

furosemida), anti-hipertensivos vasculares (clorotiazida, clonidina), anticolinérgicos (atropina, 

metoclopramida), anti-histamínicos (clorfeniramina, cetirizina) e anti-arritmícos 

(disopiramida, mexiletina). O olho seco de origem farmacológica sistêmica é geralmente 

“multiexócrino”, e, em geral, de severidade grau 1 ou 2. 

Alguns colírios e pomadas produzem dano ao epitélio da córnea, da conjuntiva e à 

margem palpebral. Entre eles estão alguns preservativos (cloreto de benzalcônio, timerosal, 
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clorobutanol, EDTA), anestésicos (cocaína, tetracaína, proparacaína, lidocaína) e derivados da 

vitamina A (isotretinoína tópica ou sistêmica). O dano é usualmente restrito à superfície 

ocular e estruturas relacionadas. 

4. Imunopática. Algumas doenças auto-imunes podem produzir olho seco por 

causarem dano às “dacrioglândulas” e/ou superfície ocular. Há quatro grupos principais de 

olho seco de causa imunológica: 1) aqueles em que são afetadas preferencialmente as 

glândulas, como ocorre com o que até recentemente se conhecia como Síndrome de Sjögren 

primária, na qual há vasculite por deposição de imunocomplexos; 2) aqueles em que são 

afetados as glândulas exócrinas e os tecidos conectivos, como na artrite reumatóide, no lúpus 

eritematoso sistêmico, na dermatomiosite, na esclerodermia etc, 3) aqueles em que há um 

ataque auto-imune aos tecidos ectodérmicos e mesodérmicos e há destruição secundária de 

glândulas não atacadas, como ocorre no penfigóide e na síndrome de Stevens-Johnson; 4) 

aqueles em que são afetados outros tecidos, os quais secundariamente podem afetar as 

glândulas exócrinas e a superfície ocular, como na síndrome de Schimidt. 

5. Hiponutricional. A hipovitaminose A foi a causa mais frequente de xeroftalmia 

severa ao longo de anos. Produz ressecamento “multiexócrino” e outras manifestações 

oftalmológicas como manchas de Bitot na área conjuntival interpalpebral, ceratomalácia, 

blefarite e má adaptação ao escuro. Pode ser causada por hiponutrição ou por dietas com 

restrição de gorduras e por má absorção intestinal associada à doença de Crohn, ao alcoolismo 

crônico ou a ressecção intestinal. 

A deficiência de ácidos graxos polinsaturados como o ômega-3 produz olho seco por 

mecanismos ainda desconhecidos. 

A xeroftalmia por hipovitaminose A regride sem deixar sequelas quando tratada a 

tempo. Em caso contrário, pode levar à cegueira. 

6. “Disgenética”. Aqui, incluem-se tanto as condições hereditárias, geneticamente 

determinadas, como aquelas que, embora presentes ao nascimento e, portanto, congênitas, têm 

causa não genética. 

No olho seco “disgenético” uma ou várias “dacrioglândulas” podem estar afetadas: 

sero-aquosa (alacrimia, displasia ectodérmica anidrótica), lipídica (síndrome do epicanto-

blefarofimose, síndrome da surdez-ictiose-ceratopatia, síndromes do primeiro arco branquial, 

displasia ectodérmica anidrótica) e mucínica (aniridia, síndrome de Bietti) ou do epitélio da 

superfície ocular (distrofia de Meesman, córnea verticilata de Fleischer, distrofia microcística 

de Franceschetti-Cogan). 
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7. Infecciosa/Inflamatória. Aqui, incluem-se todas as desordens onde há um processo 

inflamatório, seja ele causado, ou não, por microorganismos nocivos, e entendendo-se que 

nesta reação inflamatória nem sempre estão presentes todos os sinais clássicos (tumor, rubor, 

calor e dor) descritos por Celcius. 

As infecções/inflamações das “dacrioglândulas” sero-aquosas (tuberculosa, fúngica) 

são raras no presente. As infecções/inflamações das “dacrioglândulas” lipídicas (blefarite), 

tanto posterior (meibomite) como anterior, usualmente têm um componente infeccioso, causal 

ou secundário. A abundância de ésteres de colesterol na secreção meibomiana normal faz dela 

um bom meio de cultura para microorganismos como S. aureus. Estes produzem lipases que 

desnaturam a secreção meibomiana levando a um aumento da evaporação da camada aquosa 

da lágrima. Assim, em pacientes com blefarite, há insuficiência da camada lipídica do filme 

lacrimal, causando aumento da evaporação que normalmente já ocorre em algum grau. 

O envolvimento infeccioso-inflamatório das “dacrioglândulas” produtoras de mucina, 

a mucoadenite da conjuntiva (conjuntivite), é evidente no tracoma, herpes zoster, herpes 

simples e adenoviroses. 

8. Traumática. Causada por dano às “dacrioglândulas” e superfície ocular, de origem 

mecânica (cirúrgica ou acidental), química ou induzida por radiação, produzido 

acidentalmente ou secundário a intervenções terapêuticas. Sua severidade é variável, 

dependendo das causas, tecidos afetados e intensidade da destruição. 

9. Neurológica. A secreção lacrimal é fortemente dependente de estimulação nervosa. 

Essas influências nervosas podem ser de três tipos: hipotalâmicas ou límbicas, aferentes e 

eferentes. 

Influências hipotalâmicas ou límbicas. O hipotálamo determina uma produção 

circadiana de secreção lacrimal que atinge seu pico pela manhã e ao meio dia, diminui no 

final da tarde e alcança seus menores níveis à noite e durante o sono. Influências límbicas, 

como a ansiedade e o cansaço, e a sonolência diminuem a secreção lacrimal basal. 

Deficiências neurais aferentes. O componente aferente da estimulação reflexa da 

secreção lacrimal é dado pela fricção da pálpebra e do olho, pela temperatura ambiental, pelas 

alterações intermitentes da termometria corneana durante o piscar, pela ativação retiniana pela 

luz, pela atividade trigeminal etc. Assim, a anestesia da superfície corneana produzida pela 

ceratite herpética, pelo abuso de anestésicos tópicos, pela cirurgia refrativa da córnea, pelo 

transplante de córnea e pelo dano trigeminal, pré e pós-semilunar, diminui a secreção 

lacrimal. 
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O uso de lentes de contato, principalmente as hidrofílicas e semipermeáveis, restringe 

o estímulo reflexo. Cirurgias refrativas lamelares produzem um olho seco moderado que é 

parcialmente reversível. O desconforto relacionado ao olho seco também piora nas pessoas 

com alterações do sono REM (rapid eye movement), talvez pelo fato de uma das funções 

desse tipo de sono ser a de estimular a secreção lacrimal durante períodos prolongados de 

sono.  

Deficiências neurais eferentes. O componente eferente da estimulação reflexa da 

lágrima pode ser danificado no núcleo ponto-bulbar (núcleo salivar superior e lacrimal) e suas 

conexões, nervo intermediário e nervo facial pré-genicular, nervo intermédio de Wrisbergi, 

gânglio genicular, nervo petroso superficial maior, nervo vidiano, gânglio pterigopalatino de 

Meckeli, nervo zigomático, ramos comunicantes do nervo lacrimal e nervo lacrimal. Pode ser 

produzido por diferentes causas, como trauma, tumores e infiltração de toxina botulínica, e 

pode ter várias manifestações colaterais como ceratite neurotrófica, paralisia facial pré-

genicular, neuralgia e “lágrimas de crocodilo”.  

10. Tantálico. Olho seco tantálico é aquele em que, apesar de uma secreção lacrimal 

normal, a superfície ocular se apresenta seca. Há três tipos: por incongruência olho-pálpebra, 

epiteliopático e evaporativo. 

Por incongruência olho-pálpebra. As pálpebras não são capazes de criar, manter ou 

redistribuir o filme lacrimal na superfície ocular em decorrência de paralisia palpebral, 

ectrópio, lagoftalmo, coloboma palpebral, exoftalmo, protrusão local por pterígeo ou cisto 

dermóide, blefarocálase, conjuntivocálase, fissura palpebral antimongolóide ou olho 

entreaberto durante o sono. 

Epiteliopático. O epitélio da córnea e da conjuntiva é hidrofóbico. Assim, é preciso 

que esteja adequadamente coberto com mucinas para que se torne dacriofílico, de modo que a 

lágrima possa se espalhar sobre eles e formar o filme lacrimal. Assim, transtornos como as 

distrofias epiteliais, deficiência límbica, conjuntivalização da córnea, síndrome da surdez-

ictiose-ceratite, raros casos de diabetes, causticações da córnea, descompensação endotelial da 

córnea, e muitas outras causas, podem produzir um olho seco tantálico. 

Evaporativo. Aqui, causado por circunstâncias ambientais (e não, relacionado a uma 

condição do paciente). Entre as causas mais frequentes estão: excessiva exposição ao ar 

condicionado, a ventiladores, à janela aberta de automóveis, ao vento, ao ar poluído e ao ar 

seco. 
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A maioria dos casos de olho seco é de origem “multicausal” e, algumas vezes, um dos 

fatores se sobrepõe aos demais no diagnóstico, severidade clínica e tratamento, pela 

agressividade com que ocorre. Cada causa tem suas características evolutivas: auto-limitada, 

permanente ou progressiva. A maioria se estende por toda a vida. No estado atual da 

medicina, apenas algumas delas são reversíveis, como a maioria das causas farmacológicas e 

as hiponutricionais, quando incipientes. 

 

2.2.2.1.2 Classificação de acordo com as glândulas e tecidos afetados 

 

Sob o ponto de vista clínico, e com vistas a que seja estabelecido um tratamento, a 

classificação etiológica deve ser complementada com a avaliação da participação dos 

diferentes constituintes do espaço anatômico entre a superfície ocular, superfície posterior das 

pálpebras e abertura palpebral. De modo simplificado, esses componentes da lágrima são 

produzidos por três tipos básicos de “dacrioglândulas”: sero-aquosa, lipídica e mucínica - com 

um componente importante do epitélio, especialmente o da córnea. Nesta classificação 

histopatológica as partes afetadas podem ser resumidas através do acrônimo ALMEN, em que 

A indica deficiência sero-aquosa; L, deficiência lipídica; M, deficiência de mucina; E, 

deficiência epitelial e N, deficiências exócrinas não dacriológicas. 

A deficiência sero-aquosa é produzida basicamente por dano às glândulas lacrimais 

principais e acessórias. Pode ser pesquisada pelo teste de Shirmer, pela volumetria do menisco 

lacrimal, pelo clearance lacrimal, pela lactoferrina, além de outros testes de valor 

controverso. 

A deficiência lipídica se deve, principalmente, a anormalidades nas glândulas de 

meibomius, mas também, em menor proporção, a alterações nas glândulas de Zeis e de Moll, 

que participam da formação da camada anterior, anti-evaporativa do filme lacrimal. Até o 

presente, a deficiência lipídica é deduzida a partir da presença de blefarite. Testes como a 

interferometria da camada lipídica, a osmolarimetria, novos métodos de interferometria, 

meniscometria reflexiva, teste da evaporação, humidometria e análise lipídica, mais e mais 

fazem determinações mais exatas, porém ainda não estão disponíveis clinicamente. 

A deficiência de mucina é produzida principalmente por dano às células caliciformes 

da conjuntiva, aos glicocálices epiteliais, mas, também, pode haver participação das glândulas 

lacrimais. Métodos práticos para se determinar esse tipo de deficiência são a citologia de 

impressão e a utilização de corantes para o epitélio da superfície ocular. Também pode ser 

feita a determinação laboratorial dos níveis da mucina MUC5AC. 
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A epiteliopatia córneo-conjuntival é algumas vezes primária, todavia, é, mais 

frequentemente, secundária a outras deficiências glandulares. No que diz respeito ao olho 

seco, epiteliopatias primárias são aquelas em que um problema corneano, sem relação com a 

produção lacrimal, causa transtornos na formação do filme lacrimal. Alguns exemplos são a 

distrofia epitelial de Meesman, depósitos de mucopolissacarídeos no estroma corneano, 

depósitos de amiodarona, endo-epiteliopatia de Fuchs e descompensação do endotélio 

corneano. As epiteliopatias produzidas secundariamente pelo olho seco são aquelas em que 

uma deficiência sero-aquosa, lipídica ou mucínica devida a alguma disfunção das 

“dacrioglândulas” danifica o epitélio normal da córnea, piorando o quadro de olho seco. 

As “dacrioglândulas” afetadas podem, inicialmente, ser apenas de um, dois, ou de 

todos os tipos, dependendo da variedade etiológica. Em qualquer caso, todas as 

“dacrioglândulas” podem estar finalmente envolvidas em um ciclo vicioso que, em 

intensidades diferentes, afeta todas elas. 

A epiteliopatia da superfície ocular pode ser diagnosticada por sinais característicos à 

lâmpada de fenda, pelo padrão em punctata obtido com a utilização de corantes específicos, 

pela citologia de impressão conjuntival e pela determinação bioquímica dos níveis das 

mucinas MUC1, MUC4 e MUC 16. 

O conhecimento das deficiências das glândulas exócrinas não oculares representa uma 

orientação importante sobre a etiologia do olho seco, porque pode indicar que pertença a uma 

das condições “multiexócrinas”, como a relacionada à idade, a hormonal, a farmacológica ou 

a auto-imune. Os órgãos em que há mais transtornos, objetivos ou subjetivos, por suas 

manifestações de sequidão são: 

 

 Boca: sensação de ressecamento da cavidade oral e lábios, sede, frequentes 

movimentos línguo-labiais de umidificação, saliva densa, halitose, disfunções do 

paladar, expulsão de gotas salivares durante a fala, estomatite fúngica. 

 Nariz: sensação de ressecamento, sequidão do muco nasal, prurido, deficiência 

de olfato. 

 Garganta: sensação de ressecamento, sede, “necessidade de limpar a garganta 

durante a fala”, escarro denso, rouquidão. 

 Pele: ressecamento cutâneo, prurido na axila.      

 Vagina: prurido, coito doloroso, vaginitis sicca. 

 Glândulas seminais: ejaculação densa. 

 Ouvidos: prurido do ouvido externo, formação de rolhas de cera. 
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Essas manifestações “multiexócrinas” não são, usualmente, de apresentação 

sincrônica, e nem todas alcançam o mesmo nível clínico. Frequentemente, a sequidão de um 

sistema exócrino não corresponde à sensação subjetiva do paciente. Assim, uma sequidão 

similar em várias glândulas exócrinas é usualmente percebida nos olhos e na boca. Garganta, 

nariz e vagina ocupam uma posição intermediária, seguidos pela pele e trato traqueo-

brônquico. A secura dos ouvidos, glândulas seminais e trato intestinal não é geralmente 

notada. 

 

2.2.2.1.3 Classificação de acordo com a severidade 

 

Combinações as mais diversas possíveis, no que diz respeito à etiologia, tipos de 

“dacrioglândulas” afetadas e severidade, podem estar subjacentes aos sinais e sintomas de 

milhares de pacientes com olho seco. Apesar disso, para fins práticos, a severidade com que 

essa condição ocorre pode ser classificada em três graus, de acordo com os sinais e sintomas 

apresentados: grau 1 ou leve (sintomas sem sinais à lâmpada de fenda); grau 2 ou moderado 

(sintomas com sinais reversíves); e grau 3 ou severo (sintomas com sinais permanentes). 

Grau 1 ou leve. Pacientes neste grau frequentemente têm sintomas de olho seco em 

circunstâncias ambientais normais: sensação de ressecamento, prurido, cansaço ocular, 

fotofobia, visão transitoriamente borrada que melhora com o piscar repetido e 

blefaroespasmo. Quando esses sintomas apenas se manifestam sob condições de exposição 

mais intensa, como, por exemplo, ao vento, à baixa umidade ambiental, ao ar poluído, ao uso 

de lentes de contato, ao cansaço físico, ao grau 1 é acrescentado o sinal negativo (grau 1-). 

Neste último caso, o paciente usualmente não percebe que é portador de olho seco incipiente. 

Nenhum sinal relacionado a tais sintomas pode ser observado à lâmpada de fenda. 

Grau 2 ou moderado. O paciente, além de sintomas mais ou menos evidentes, tem 

sinais reversíveis à lâmpada de fenda: erosão epitelial, ceratopatia punctata, tempo de ruptura 

do filme lacrimal reduzido, hiperemia conjuntival da área interpalpebral, secreção da 

superfície ocular durante o sono e blefarite marginal. 

Grau 3 ou severo. O paciente, além dos sintomas de olho seco, tem sequelas 

permanentes como úlceras de córnea, opacidades corneanas superficiais e profundas, 

neovascularização corneana, metaplasia escamosa epitelial, retração conjuntival. Ao grau 3, 

acrescenta-se sinal positivo (grau 3 +) quando a queratinização, a cicatrização e as lesões da 

córnea central reduziram permanentemente a visão. 
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A observação de alguns sinais de olho seco à lâmpada de fenda, bem como a 

identificação das glândulas e tecidos afetados, requer a utilização de recursos diagnósticos 

acessórios, de uso corriqueiro na clínica diária. 

O dano à superfície ocular pode ser demonstrado e quantificado através da utilização 

de corantes vitais. Dentre esses, destaca-se o rosa bengala, um derivado da fluoresceína. 

Utilizado em solução a 1% ou em tiras de papel impregnadas, tem afinidade por células 

degeneradas, destituídas da camada protetora de mucina (LEMP, 1995; PFLUGFELDER; 

SOLOMON; STERN, 2000; BRON, 2001). 

Com o objetivo de padronizar o estudo da coloração por rosa bengala no olho seco, 

alguns sistemas de avaliação foram propostos. O sistema de van Bijsterveld (1969) foi o 

primeiro deles e ainda hoje é o mais empregado. Propõe a divisão da zona interpalpebral em 

três áreas – conjuntiva bulbar nasal, temporal e córnea – e a quantificação da intensidade da 

coloração em graus de 0 a 3, com intervalos de 0,5 grau. Considera que seja um resultado de 

anormalidade, ou seja, positivo para olho seco, a soma dos escores de intensidade das três 

regiões, de pelo menos um dos olhos, igual ou maior que 3,5. 

Lemp (1995) propôs a utilização de diagrama dividindo a zona interpalpebral em seis 

regiões, com uma graduação sistematizada para a coloração, variando de 0 a 3, segundo escala 

de intensidade apresentada em forma de pontilhados (Figura 4). O resultado seria dado em 

forma de um “grau total”. Mais tarde, foi proposto o sistema “Oxford”, em graus de 0 a 5, 

correspondentes aos principais padrões de coloração da zona interpalpebral no olho seco, 

ilustrados em painéis, variando de A a E, conforme a Figura 5 (BRON; EVANS; SMITH, 

2003). 

 

 

 

Figura 4: Diagrama de Lemp para registro da coloração 
conjuntival por rosa bengala 
Fonte: Adaptado de Lemp (1995). 
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Figura 5: Diagrama “Oxford” para registro da coloração da superfície ocular por rosa 
bengala  
Fonte: Adaptado de Bron et al., (2003). 

 

 

Posteriormente, Laroche e Campbell (1998), em uma tentativa de proporcionar maior 

abrangência ao estudo da coloração da superfície ocular por rosa bengala, além de padronizá-

lo de forma a tornar possível uma rápida análise por computador, propuseram diagrama em 

que toda a superfície ocular é considerada, sendo dividida em 16 regiões.  Além de ser 

avaliada a intensidade da coloração, em graus variando de 0 a 3, também é observada a 

extensão da área corada, em percentual, variando em graus de 0 a 4 (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Figura 6: Diagrama de Laroche e Campbell para registro da intensidade de coloração e 
do percentual de área corada por rosa bengala   
Fonte: Adaptado de Laroche e Campbell (1998). 

 

 
A coloração da superfície ocular por fluoresceína é outro teste utilizado para a 

demonstração de dano à superfície ocular. Utilizado em solução, em geral a 2%, ou em tiras 

de papel impregnadas, evidencia áreas em que existe perda da integridade epitelial (BRON; 

EVANS; SMITH, 2003). Numa tentativa de padronizar o exame, foi proposto diagrama para 

localização das áreas afetadas e sistema de graduação para o registro da intensidade da 

coloração (LEMP, 1995) (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Diagrama de Lemp para registro da coloração 
corneana por fluoresceína  
Fonte: Adaptado de Lemp (1995). 
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O tempo de ruptura do filme lacrimal (TBUT) é o teste clínico padrão para a avaliação 

da estabilidade do filme lacrimal. É instilada uma gota de fluoresceína na superfície ocular e, 

sob a luz azul da lâmpada de fenda, é observada a superfície corneana que, nessas condições, 

assume coloração esverdeada. O tempo de ruptura do filme lacrimal é determinado pela 

aferição, em segundos, do tempo transcorrido entre o último piscar e o surgimento da primeira 

mancha “seca” na superfície corneana (mancha escura em meio à coloração verde da córnea). 

De um modo geral, um tempo de ruptura menor que 10 segundos sugere instabilidade da 

lágrima. Essa manifestação está presente em todos os tipos de olho seco e pode resultar tanto 

de alterações do epitélio da superfície ocular como de um ou de vários componentes do filme 

lacrimal, qualitativas ou quantitavas (BRON, 2001). 

Para a caracterização da deficiência sero-aquosa, outros testes são necessários. O de 

Schirmer é o mais simples e o mais largamente utilizado para esse fim. Consiste em 

quantificar a produção de lágrima através da utilização de tira de papel milimetrado 

padronizado, que é colocado entre os terços médio e lateral da pálpebra inferior. A aferição é 

feita pela medida da extensão do papel que ficou úmida. Feito sob anestesia tópica, avalia a 

produção basal; sem anestesia, as produções basal e reflexa (Schirmer I); e sob estimulação 

nasal (através da introdução de cotonete na cavidade nasal), a produção reflexa máxima 

(Schirmer II). 

O diagnóstico do olho seco por deficiência lipídica, por sua vez, requer a 

demonstração de evaporação aumentada da lágrima ao lado de uma produção sero-aquosa 

normal. A evaporação pode ser medida através da evaporimetria. Contudo, esse exame não é, 

em geral, disponível para a clínica oftalmológica. O diagnóstico é, assim, de presunção, com 

base no achado de blefarite, na presença de secreção aquosa normal (BRON, 2001). 

A blefarite é uma causa muito comum de desconforto ocular e irritação. O 

envolvimento palpebral é usualmente bilateral e simétrico e, de um modo geral, há baixa 

correlação entre os sinais clínicos e os sintomas apresentados. Pode ser dividida em anterior e 

posterior, embora exista, frequentemente, uma sobreposição entre ambas pois, apesar de 

exibirem sinais clínicos distintos, produzem sintomas semelhantes de ardor ocular, sensação 

de corpo estranho e fotofobia (FOULKS, 2009). 

A blefarite anterior afeta a área que circunda a base dos cílios e pode ser do tipo 

estafilocócico ou seborreico. Acredita-se que o primeiro resulte de uma resposta celular 

anormal a componentes da parede de S. aureus. Já a blefarite seborreica está, frequentemente, 

associada com seborréia generalizada envolvendo o couro cabeludo, as pregas nasolabiais, a 

área retro-auricular e o esterno (FOULKS, 2009).  
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Na blefarite anterior de origem estafilocócica, podem ser observadas crostas e 

escamas na base dos cílios, conjuntivite papilar leve, hiperemia conjuntival crônica, 

irregularidade das margens palpebrais, madarose, triquíase e poliose, em casos crônicos mais 

severos. Na blefarite seborreica, as margens palpebrais anteriores se apresentam 

hiperemiadas e de aspecto oleoso, fazendo com que os cílios estejam aderidos uns aos outros. 

As crostas são mais moles que no tipo estafilocócico e se distribuem por toda a pálpebra 

(FOULKS, 2009). 

A blefarite posterior é causada por disfunção nas glândulas de Meibomius e 

alterações nas secreções dessas glândulas. Lipases bacterianas levam à formação de ácidos 

graxos livres que modificam a qualidade da secreção meibomiana no sentido de torná-la de 

difícil expressão a partir das glândulas, contribuindo para a irritação da superfície ocular e 

predispondo ao crescimento de S. aureus. A perda de fosfolipídios do filme lacrimal, que 

agem como surfactantes, resulta em maior evaporação da lágrima, maior osmolaridade e um 

filme lacrimal instável (FOULKS, 2009). 

Na blefarite posterior, pode-se observar desde secreção meibomiana excessiva, 

manifesta pela presença de glóbulos oleosos nos orifícios glandulares, até a formação de 

“rolhas”, nesses mesmos orifícios, representando secreção anormalmente densa, que, à 

compressão palpebral, assume “aspecto de creme dental”. As margens palpebrais posteriores 

podem estar hiperemiadas e com telangiectasias. Alterações secundárias incluem conjuntivite 

papilar e erosões punctatas na região inferior da córnea (FOULKS, 2009). 

O diagnóstico da deficiência de mucina pode ser feito eficazmente através da citologia 

de impressão. A partir desse exame, pode-se determinar com precisão o estado do epitélio da 

superfície ocular. É mais sensível que os testes clínicos e laboratoriais e é capaz de detectar 

alterações antes que sejam clinicamente evidentes (MURUBE; RIVAS, 2003). 

 

2.3 Citologia de Impressão 

 

A citologia de impressão é uma técnica de exame em que são coletadas as camadas 

mais externas da superfície ocular através da aplicação de variados dispositivos de coleta, aos 

quais se aderem células, que então são removidas do tecido e podem ser processadas por uma 

diversidade de técnicas. Representa, assim, uma “biópsia não invasiva”, ou minimamente 

invasiva da conjuntiva, em geral, mas que também pode ser aplicada à córnea e à região de 

transição entre a conjuntiva e a córnea (CALONGE  et al., 2004). 
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A primeira descrição da CI data de 1977 e foi feita simultaneamente por Thatcher, 

Darougar e Jones (1977) e por Egbert, Lauber e Maurice (1977). 

Thatcher, Darougar e Jones (1977) idealizaram a técnica a partir da utilização de um 

disco plástico para a obtenção de células conjuntivais, como uma alternativa a outros métodos 

já descritos: “técnica dos raspados conjuntivais”, “técnica do swab de algodão” e “técnica da 

pipeta para a coleta de lágrimas”. Esses autores desejavam estudar a resposta citológica da 

conjuntiva em vários transtornos da superfície ocular. Àquela época, concluíram que a CI era 

eficaz para tal propósito e propiciava uma investigação mais rápida e fácil que as outras 

técnicas, além de ser confortável para o paciente. 

A técnica de CI, como usada até os dias atuais, foi idealizada, entretanto, por Egbert, 

Lauber e Maurice (1977) naquela mesma época. Esses autores, interessados em remover as 

secreções das células caliciformes da conjuntiva, utilizavam filtros absorventes. Obtinham 

“marcas” ou “impressões” da superfície conjuntival e perceberam, imediatamente, que não 

apenas as secreções, mas camadas de células, caliciformes e não caliciformes, eram também 

consistentemente removidas. Compararam, então, os achados da CI com os de biópsias 

excisionais, de áreas conjuntivais adjacentes, obtidos de cadáveres humanos e de coelhos. 

Demonstraram que as células caliciformes e seus grânulos secretórios eram facilmente 

removidos, tinham densidades diferentes nas diversas regiões conjuntivais e eram 

comparáveis aos achados de preparados inteiros da conjuntiva, obtidos previamente. Além do 

mais, provaram que até cinco camadas de células epiteliais (algumas vezes, a camada basal 

permanecia) podiam ser extraídas. O fato de não apenas as células caliciformes, mas também, 

camadas de células epiteliais não caliciformes serem coletadas, conferiu à CI o caráter de uma 

“biópsia simples”, fazendo com que fosse amplamente utilizada.  

Alguns anos mais tarde, a CI se tornou a técnica padrão para o estudo da metaplasia 

escamosa e da perda de células caliciformes em doenças da superfície ocular como o olho 

seco (SINGH et al., 2005); síndrome de Sjögren (RIVAS et al., 1993);   conjuntivites 

cicatrizantes, traumas químicos, deficiência de vitamina A e em várias outras desordens, e 

também como efeito adverso de vários medicamentos (BRANDT et al., 1991; NUZZI, 

FINAZZO, FERRUTI, 1998; HONG et al., 2006), do tabagismo (SATICI et al., 2003) e de 

determinadas condições ambientais (FENGA  et al., 2001). A CI também passou a ser usada 

para a monitorização do tratamento da neoplasia escamosa intraepitelial com mitomicina 

tópica (DOGRU  et al., 2003).  O achado de células caliciformes em amostras corneanas de CI 

passou a ser o método padrão para se confirmar o diagnóstico de deficiência límbica 

(CALONGE et al., 2004). Nos anos seguintes, a técnica convencional de CI foi então 
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adaptada para a microscopia eletrônica de transmissão a fim de que pudessem ser estudados 

diversos transtornos da superfície ocular, para o diagnóstico das mucopolissacaridoses e 

também para a identificação de microrganismos invasores da superfície ocular (MASKIN; 

BODÉ, 1986). 

Na atualidade a CI está em constante expansão, graças as suas inegáveis vantagens 

(DART, 1997): a) representa uma fonte valiosa de células epiteliais intactas e bem 

conservadas da superfície ocular; b) é uma técnica não cirúrgica de fácil execução, rápida, de 

baixo custo, que sempre pode ser realizada ambulatorialmente; c) apenas anestesia tópica é 

necessária, sem causar qualquer desconforto ao paciente e sem que qualquer efeito adverso ou 

contra-indicações tenham sido observados; pode ser aplicada em crianças; d) a coleta de 

amostras sequenciais de CI ao longo do tempo é um excelente método para que se possam 

demonstrar modificações secundárias a um determinado evento, como por exemplo, uso de 

lentes de contato, para o monitoramento do progresso de doenças, ou para que sejam 

acompanhados os efeitos de uma determinada intervenção terapêutica; e) a CI propicia um 

preparado plano de uma área tão extensa quanto a superfície do filtro, evitando os problemas 

relacionados a técnicas como a dos “raspados conjuntivais” que destroem muito da 

morfologia celular, impossibilitando a observação das células como se apresentam in vivo, 

mantendo o contato célula-célula; f) os espécimes de CI podem ser processados para uma 

diversidade de técnicas, desde os vários tipos de microscopia até a reação em cadeia da 

polimerase, análises de immunoblotting e citometria de fluxo. 

Em razão dessas vantagens, a CI se tornou a técnica de escolha para a obtenção de 

amostras do epitélio da superfície ocular, estando em constante expansão como uma valiosa 

ferramenta para as pesquisas básicas e clínicas. 

 

2.3.1 Coleta dos espécimes 

  

Com algumas poucas exceções, papéis-filtro de diferentes tipos têm sido comumente 

utilizados para coletar células da superfície ocular. Thatcher, Darougar e Jones (1977) e 

Hershenfeld e colaboradores (1981) utilizaram materiais plásticos, e Zaidman e Billingsley 

(1998), lâminas de vidro. 

Depois de experimentarem maus resultados com vários filtros sintéticos, Egbert, 

Lauber e Maurice (1977) relataram os primeiros resultados positivos com a citologia de 

impressão utilizando, para a coleta de células, filtros compostos por ésteres mistos de 

celulose, com poros submicroscópicos. Mais tarde, e desde os relatos de Nelson, Havener e 
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Cameron (1983), usando os mesmos filtros de acetato de celulose com um diâmetro de poro 

de 0,025 m, a maioria dos autores passou a  usar papéis-filtro com poros de diâmetro 

variando entre 0,025 e 0,45 m. O diâmetro dos poros não é irrelevante, visto que afeta a 

consistência do material coletado  e a resolução de detalhes sob microscopia: quanto maior o 

diâmetro do poro, mais abundante a coleta e menor a preservação de detalhes (CALONGE  et 

al., 2004; MARTINEZ  et al., 1995). 

Os papéis-filtros são usualmente cortados em diferentes tamanhos e formatos para fins 

de orientação durante o processamento. São aplicados à conjuntiva com pinça e são 

pressionados contra a superfície ocular, geralmente por 3 a 5 segundos. Na técnica 

originalmente descrita, utilizou-se um bastão sólido para este fim. Alternativamente, a parte 

lateral ou a extremidade romba de uma pinça, usada para manipular os filtros, podem ser 

utilizadas. Nelson, Havener e Cameron (1983), em uma tentativa de padronizar a técnica, 

introduziram o uso de um oftalmodinamômetro, de modo que a mesma quantidade de pressão 

(40g) fosse sempre aplicada ao filtro. Mais tarde, foi demonstrado que uma pressão de 60g 

dava melhores resultados que 80 ou 40 g (MARTINEZ et al., 1995). 

Nenhuma anestesia foi inicialmente usada no método descrito por Thatcher, Darougar 

e Jones (1977). Egbert, Lauber e Maurice (1977) descreveram uma sensação frequente de 

pontada quando as células epiteliais eram puxadas com um filtro absorvente e sem anestesia. 

No presente, a anestesia tópica é rotineiramente usada, especialmente se papéis mais 

aderentes são empregados, porque a remoção de células pode causar desconforto sem 

anestesia, mas é completamente indolor se uma gota de anestésico tópico é utilizada. Embora 

alguns autores inicialmente tenham proposto que a utilização de anestésicos tópicos poderia 

causar artefatos, foi sugerido, desde o início, que alguns anestésicos (proparacaína a 0,5%) 

não alterariam a aparência morfológica das células. Entretanto, a influência da anestesia 

tópica nos resultados da citologia de impressão ainda não foi avaliada (CALONGE  et al., 

2004). 

Além da microscopia óptica, diversas outras modalidades de exame passaram a utilizar 

espécimes da CI na última década. Enumeram-se a microscopia eletrônica, a 

imunocitoquímica, a reação em cadeia da polimerase, a citometria de fluxo, o imunoblotting e 

a imunoenzimofluorometria (McKELVIE, 2003; CALONGE  et al., 2004). 

Nossa abordagem, contudo, ater-se-á à microscopia óptica, que será a técnica de 

exame empregada em nosso estudo e que, até o presente, ainda é a mais utilizada para a 

análise de espécimes da citologia de impressão.   
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2.3.2 Coloração 

 

Depois de se fixar os espécimes, diferentes corantes podem ser empregados. O 

procedimento de coloração consiste em processo de múltiplos passos destinado a corar células 

da superfície ocular, de modo a facilitar a diferenciação dos vários estágios de mudança 

celular (BARROS et al., 2001). 

Nos relatos iniciais, usou-se ácido periódico de Schiff (PAS) para corar as células 

caliciformes e suas secreções, e hematoxilina como um contracorante para as células epiteliais 

(EGBERT; LAUBER; MAURICE, 1977). Tanto o PAS como o Papanicolau têm sido usados 

juntos (CALONGE  et al., 2004). Tseng (1985) modificou a contracoloração convencional da 

hematoxilina pelo PAS e o Papanicolau modificado de Gill, alegando uma melhor 

interpretação das alterações epiteliais da metaplasia escamosa. Esse protocolo de coloração 

até hoje ainda é largamente utilizado. O azul alciano tem sido algumas vezes utilizado em 

lugar do PAS. Outros corantes usados são um corante de Wright modificado (Diff-Quik), o 

corante de May-Gründwald e Giemsa, a fucsina carbacol ou PAS-Giemsa (CALONGE  et al., 

2004). 

Inicialmente, alguns autores descreveram bons resultados com a transferência das 

células obtidas com filtros para lâminas de vidro, a fim de serem estudadas pela microscopia 

óptica. Entretanto, a citologia de impressão com transferência não se popularizou para a 

microscopia óptica, embora seja rotineiramente usada para a imunocitoquímica (CALONGE  

et al., 2004). 

 

2.3.3 Análise microscópica 

 

Para a avaliação de espécimes de citologia de impressão sob microscopia óptica, 

algumas características são universalmente estudadas: a) a qualidade das células epiteliais, ou 

seja, o grau de metaplasia escamosa, para o qual, o tamanho e a forma das células, a razão 

núcleo/citoplasma (N/C) e a área celular epitelial precisam ser determinados; b) a densidade, 

forma e intensidade de coloração pelo PAS das células caliciformes presentes; c) a presença 

de células não-epiteliais, como células inflamatórias, microorganismos etc (CALONGE  et al., 

2004). 

É importante observar que os resultados obtidos através da citologia de impressão são 

apenas comparáveis entre si, considerando-se que tenham sido coletados de modo semelhante 

(CALONGE  et al., 2004). 
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Vários sistemas de classificação foram publicados. O de Nelson, Havener e Cameron 

(1983), o de Adams, Dilly e Kirkness (1988) e o de Tseng (1985) são os mais usados. 

O sistema de Nelson, Havener e Cameron (1983), aprimorado em 1988 (NELSON; 

FARRIS, 1988), classifica os espécimes conjuntivais em graus de 0 a 3, de acordo com as 

características morfológicas das células epiteliais não caliciformes (CENC) e das células 

caliciformes (CC). Para as CENC são considerados: seu tamanho e forma (redonda ou 

poligonal), a coloração do citoplasma, o tamanho do núcleo e a razão núcleo/citoplasma. Para 

as CC, são avaliados: seu tamanho e forma, sua densidade e a intensidade da coloração pelo 

PAS. Utilizando o seu sistema de classificação para atribuir um grau à conjuntiva bulbar 

interpalpebral e à conjuntiva palpebral inferior, Nelson, Havener e Cameron (1983) 

estabeleceram que a metaplasia escamosa restrita às regiões bulbares expostas sugeria a 

ceratoconjuntivite sicca ou uma “doença extrínseca” como causa, ao passo que o 

envolvimento concomitante de regiões não expostas denotava “doença intrínseca da superfície 

ocular”. 

O sistema de Adams, Dilly e Kirkness (1988) também classifica os espécimes 

conjuntivais em graus de 0 a 3, de acordo com as características morfológicas das CENC e 

das CC. Para as primeiras, considera o tamanho, a forma, o tamanho do núcleo e a razão 

núcleo/citoplasma. Para as últimas, a densidade e intensidade de coloração pelo PAS. Esse 

sistema considera, ainda, a presença ou ausência de células inflamatórias. Usando esse 

sistema de graduação e repetindo a citologia de impressão ao longo do curso de uma doença, 

os autores puderam monitorizar sua progressão e as mudanças determinadas pelo tratamento. 

Encontraram amostras de citologia de impressão acentuadamente anormais em olhos 

severamente acometidos, retornando ao normal com a melhora da doença. A sensibilidade da 

população de células caliciformes à doença também foi notável, sendo seu decréscimo um 

sinal precoce de metaplasia escamosa e um indicador inespecífico de doença da superfície 

ocular. 

Tseng (1985) propôs um sistema de classificação em 5 graus, de modo a permitir um 

diagnóstico mais acurado da metaplasia escamosa, em que as alterações que compõem o 

quadro pudessem ser progressivamente definidas desde o estado normal (estágio 0) até o de 

queratinização avançada (estágio 5). Nesse sistema, para as CENC, são considerados: o 

tamanho; a forma; a razão núcleo/citoplasma; a coloração do citoplasma; e a presença de 

filamentos de queratina. Para as CC, é avaliada sua densidade. O primeiro sinal patológico, 

significando a transição de um epitélio secretor para um não secretor, é a perda de células 
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caliciformes – inicial (estágio 1) e tardia (estágio 2). Os estágios 3-5 representam a progressão 

de uma queratinização leve para uma avançada. 

Aragona e colaboradores (1996) elaboraram sistema de classificação que considera 

parâmetros morfológicos das CC e das CENC semelhantes aos já abordados por outros 

autores, além de novos outros, inovando, ainda, na maneira de agrupá-los em estágios, de 

forma a propiciar uma maior objetividade à avaliação. Os seguintes parâmetros são 

considerados: celularidade do espécime; contato célula/célula; razão núcleo/citoplasma; 

padrão da cromatina; distribuição das células caliciformes; queratinização; e presença de 

células inflamatórias. Para cada parâmetro, é atribuído um grau de 0 a 3, sendo: 0 para 

características normais, 1 para intermediárias e 2 ou 3 para anormais. Os graus obtidos para 

cada parâmetro são somados de modo a que seja obtido um “grau total”, baseado no qual os 

espécimes são divididos em 3 classes: classe “A” para espécimes normais (grau total 0-3), 

classe B para espécimes limítrofes (grau total 4-6) e classe “C” para espécimes alterados (grau 

total >6). Esse é o sistema atualmente adotado pelo Laboratório de Doenças Externas 

Oculares da Escola Paulista de Medicina (BARROS et al., 2001) e será  o que utilizaremos 

neste estudo. 

 

2.4 Isotretinoína e Olho Seco  

 

A ocorrência de efeitos oculares adversos relacionados ao tratamento com 

isotretinoína oral tem sido demonstrada desde os primeiros estudos envolvendo pacientes 

usando o fármaco. Blackman e colaboradores (1979) relataram uma incidência de 

blefaroconjuntivite de 43%. Fraunfelder, LaBraico e Meyer (1985) observaram a ocorrência 

de sintomas de olho seco, fotofobia, intolerância  a lentes de contato e opacidades corneanas.  

A influência da isotretinoína sobre a estabilidade do filme lacrimal, avaliada pelo teste 

do tempo de ruptura do filme lacrimal, foi estudada por vários autores: Milson e 

colaboradores (1987) não conseguiram demonstrar instabilidade do filme lacrimal associada à 

isotretinoína oral em 26 pacientes; Ensink e Van Voorst Vader (1983), estudando sete 

pacientes em regime de tratamento com o fármaco, demonstraram significativa redução na 

estabilidade do filme lacrimal, quando comparada à do período anterior ao tratamento. Egger 

e colaboradores (1995), Bozkurt e colaboradores (2002), Aragona e colaboradores (2005) e 

Karalezli e colaboradores (2009) também encontraram resultados semelhantes. 

A isotretinoína leva a uma redução da excreção das glândulas sebáceas e da produção 

de sebo. Uma vez que as glândulas palpebrais responsáveis pela produção da fase lipídica do 
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filme lacrimal (glândulas de meibomius) são, também, glândulas sebáceas, credita-se a este 

efeito o olho seco que frequentemente ocorre com o uso de isotretinoína oral.   

Fraunfelder, LaBraico e Meyer (1985)  sugeriram que a instabilidade do filme lacrimal 

associada à isotretinoína oral decorreria de uma maior evaporação da lágrima induzida por 

alterações na função das glândulas de meibomius. Rossi, Gilbard e Gray (1987) 

demonstraram que a osmolaridade da lágrima aumentava com a cauterização e oclusão dos 

orifícios das glândulas de meibomius, dando, assim, um suporte à hipótese da associação 

entre um maior estado evaporativo da lágrima, no qual se verifica um aumento da 

osmolaridade desta, e a disfunção das glândulas de meibomius. Lambert, Fan e Smith (1989), 

utilizando um modelo animal, demonstraram que a isotretinoína podia produzir atrofia das 

glândulas de meibomius. Finalmente, Mathers e colaboradores (1991) postularam que, com o 

uso de isotretinoína oral, o aumento da osmolaridade da lágrima seria secundário à atrofia das 

glândulas de meibomius e que a consequente deficiência lipídica levaria a mudanças na taxa 

de evaporação do filme lacrimal. Utilizando a biomicrografia por transiluminação 

infravermelha (meibografia), observaram que, com o uso de isotretinoína oral, as glândulas de 

meibomius se apresentavam significativamente menos densas e atróficas, produzindo 

excreção mais viscosa e em menor volume. Esses autores encontraram, ainda, nos mesmos 

pacientes, ausência de alterações significativas no teste de Schirmer I e, portanto, inexistência 

de uma deficiência sero-aquosa. 

Embora a diminuição do componente sero-aquoso da lágrima, como causa do olho 

seco associado à isotretinoína oral, tenha sido afastada por Mathers e colaboradores (1991), 

há, a esse respeito, registros conflitantes na literatura. Dois breves relatos são discordantes 

quanto ao efeito do tratamento com isotretinoína sobre os resultados do teste de Schirmer em 

pacientes apresentando os efeitos colaterais do fármaco (MILSON et. al., 1982; ENSINK; van 

VOORST VADER, 1983). 

Kamm (1982) relatou epífora acentuada em cães tratados com 60 mg diários do 

fármaco por 1 ano. Rismondo e Ubels (1987) encontraram acentuada diminuição da produção 

lacrimal em uma série de pacientes submetidos a tratamento com isotretinoína oral que 

apresentavam sintomas de olho seco. Esses mesmos autores demonstraram que a isotretinoína 

estava presente na lágrima de pacientes em tratamento oral e levantaram a hipótese de a 

própria presença da droga na lágrima ser um fator de desestabilização do filme lacrimal, além 

de poder exercer um efeito tóxico direto sobre as células conjuntivais. Como suporte para essa 

idéia, relataram o fato de a tretinoína produzir hiperemia palpebral e conjuntival, além de 

irritação ocular, quando utilizada topicamente para o tratamento de xeroftalmia, metaplasia 
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conjuntival escamosa e defeitos epiteliais corneanos, quer seja na forma de óleo ou de pomada 

(RISMONDO; UBELS, 1987). 

Mais recentemente, Bozkurt e colaboradores (2002) e Karalezli e colaboradores (2009) 

não encontraram redução estatisticamente significativa nos valores do teste de Schirmer I. Já 

Aragona e colaboradores (2005), em um estudo controlado envolvendo 60 pacientes, 

observaram que, embora o tratamento oral com baixas doses de isotretinoína não modificasse 

os resultados do Shirmer I, levava a uma redução na secreção basal da lágrima, evidenciada 

pelo teste de Shirmer com anestésico. 

Apesar de haver estudos diversos buscando uma associação entre a isotretinoína e 

alterações das camadas sero-aquosa e lipídica do filme lacrimal, há uma lacuna no que diz 

respeito a sua influência sobre a camada de mucina da lágrima. Recentemente, Karalezli e 

colaboradores (2009) publicaram o primeiro estudo em que foi utilizada a citologia de 

impressão conjuntival para avaliar pacientes submetidos a tratamento com o fármaco. 

Entretanto, nesse estudo, restringem-se à investigação de uma única região conjuntival. De 

acordo com Murube e Rivas (2003), o estudo das diversas regiões conjuntivais tem 

importância à medida em que as várias etiologias do olho seco são capazes de produzir 

alterações em áreas específicas da conjuntiva. 

O filme lacrimal associado à córnea hidrofóbica tem estrutura complexa, composta 

parcialmente por mucinas. Como os retinóides orais afetam a diferenciação celular, é possível 

que a produção de mucina também possa estar alterada, produzindo parte das alterações de 

instabilidade do filme lacrimal relacionadas à isotretinoína, atualmente creditadas apenas a 

alterações na camada lipídica da lágrima (UBELS; OSGOOD; FOLEY, 1988). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar a toxicidade da isotretinoína oral sobre a conjuntiva de pacientes submetidos a 

tratamento com isotretinoína oral utilizando a citologia de impressão. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Pesquisar, através de estudo histológico, possíveis alterações conjuntivais ocasionadas 

pelo tratamento com isotretinoína oral. 

Estabelecer se há correlação entre os resultados obtidos com a citologia de impressão e 

os sintomas e testes funcionais da lágrima pesquisados: teste do tempo de ruptura do filme 

lacrimal; coloração da córnea por fluoresceína; teste de Shirmer e coloração da conjuntiva por 

rosa bengala. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

Realizou-se estudo clínico prospectivo, tipo coorte. Entre setembro de 2006 e 

setembro de 2007, foram selecionados consecutivamente 62 pacientes com acne vulgar, para 

os quais o tratamento com isotretinoína oral fora indicado, encaminhados ao Centro de 

Referência Oftalmológica (CEROF) do Hospital Universitário Lauro Wanderley para 

avaliação oftalmológica prévia ao tratamento com o medicamento. O estudo foi realizado de 

acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

contidas na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde 

(MS). 

  

4.2 Locais de Execução da Pesquisa 

 

O estudo clínico foi realizado no CEROF. Os espécimes coletados para a citologia de 

impressão foram enviados para o Laboratório de Doenças Externas Oculares da Universidade 

Federal de São Paulo, onde foram preparados, avaliados e documentados. 

 

4.3 Critérios de Inclusão  

 

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos portadores de acne vulgar e 

com indicação de tratamento com isotretinoína oral, encaminhados ao CEROF para avaliação 

oftalmológica prévia ao tratamento com o medicamento. 

 

4.4 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos indivíduos que: 

 

 Eram portadores de patologias oculares que pudessem interferir no filme 

lacrimal; 

 Tinham antecedentes de cirurgia ou outros procedimentos que pudessem 

causar cicatrização conjuntival; 

 Eram usuários de lentes de contato; 
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 Faziam uso de qualquer medicação tópica ocular ou sistêmica que pudesse 

afetar a produção de lágrimas. 

 

4.5 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Todos os pacientes incluídos no estudo receberam explicação verbal dos 

procedimentos a serem realizados e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice A), redigido conforme as normas de pesquisa envolvendo seres humanos 

(Resolução 196/96 do CNS/MS), aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley através do parecer de número 116/06 (Anexo B). Para aqueles com idade 

inferior a 21 anos, foi exigida a anuência e assinatura de um representante legal. 

 

4.6 Amostra Final 

 

Dos 62 pacientes selecionados, foram excluídos aqueles que apresentaram escassez de 

material nos espécimes coletados para a citologia de impressão. Considerou-se amostra 

escassa aquela com menos de um terço da superfície preenchida com células epiteliais fixadas 

e coradas. Assim, depois de aplicados tais critérios, a amostra final consistiu de 28 pacientes. 

Destes, 15 foram do sexo masculino e 13 do sexo feminino. A idade média foi de 19 anos, 

variando de 16 a 25 anos. 

Dos 34 pacientes excluídos da amostra inicial do estudo, 33 o foram ainda na primeira 

etapa da pesquisa, antes do início do tratamento com isotretinoína. Não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas quanto à idade ou o sexo entre os pacientes da 

amostra inicial e aqueles da amostra final. 

Os pacientes selecionados foram submetidos a anamnese clínica e oftalmológica, a 

exame biomicroscópico, a testes da função lacrimal e a citologia de impressão conjuntival 

antes e aos 90 dias de tratamento com isotretinoína oral. 

As doses diárias de isotretinoína administrada variaram de 0,35 a 0,88 mg/kg de peso. 

 

4.7 Anamnese Clínica e Oftalmológica 

 

Na anamnese clínica e oftalmológica foram questionados: identificação (idade, raça, 

sexo, procedência), peso, tratamento proposto com isotretinoína oral (dose e duração), uso de 
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colírios ou outros medicamentos, antecedentes de cirurgia ocular, presença de doenças 

sistêmicas (interrogatório geral), presença e frequência de sintomas relacionados a olho seco 

(interrogatório específico) (Apêndice B). 

Um escore de sintomas foi obtido para cada paciente, a partir da soma dos escores de 

frequência relativos a cada sintoma apresentado (Apêndice B).  

 

4.8 Biomicroscopia 

 

Foi realizado exame biomicroscópico à lâmpada de fenda, quando foi avaliada e 

anotada a presença das seguintes alterações: hiperemia, folículos e papilas conjuntivais, e 

blefarite, caracterizada por hiperemia, telangiectasia, crostas e irregularidade da margem 

palpebral. O diagnóstico de blefarite foi considerado quando estavam presentes pelo menos 

dois desses sinais. 

Em seguida, foram realizados os testes da função lacrimal, com intervalo de 30 

minutos entre um e outro, na sequência que se segue. 

 

4.9 Testes da Função Lacrimal 

 

4.9.1 TBUT 

 

O teste foi realizado sob a luz azul de cobalto da lâmpada de fenda e foi utilizada 

fluoresceína em bastão da Ophthalmos® (Figura 8). O bastão foi umedecido com uma gota de 

solução salina tamponada estéril e, em seguida, uma gota da solução de fluoresceína assim 

obtida foi instilada na conjuntiva bulbar superior do olho direito, sem que o bastão a tocasse. 

Foi solicitado que o paciente piscasse várias vezes, para que a fluoresceína se misturasse com 

o filme lacrimal e, em seguida, que não mais fechasse o olho. O tempo decorrido entre o 

último piscar e o surgimento da primeira mancha seca no filme lacrimal foi anotado, em 

segundos. Esta medida foi realizada três vezes e a média dos valores obtidos foi registrada. O 

mesmo procedimento foi realizado para o olho esquerdo (Apêndice B). Considerou-se 

positivo para olho seco resultado inferior a 10 segundos (LEMP, 1995). 
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Figura 8: Demonstração de uma tira impregnada de 
fluoresceína, usada para coloração da superfície ocular  
Fonte: Queiroga (2007). 

 

 

4.9.2 Coloração da córnea por fluoresceína 

 

Logo após o teste do tempo de ruptura do filme lacrimal, observou-se o aspecto da 

coloração corneana por fluoresceína. A avaliação se fez utilizando-se o aumento de 10 x da 

lâmpada de fenda, sob luz azul de cobalto. Efetuou-se a anotação dos resultados de acordo 

com diagrama proposto por Lemp (1995), que divide a córnea em cinco regiões. Para cada 

uma dessas regiões, registrou-se a coloração em padrão de pontilhado utilizando-se sistema 

padronizado de graduação que vai de 0-3 (Figura 7). Obteve-se um escore final para cada olho 

a partir da soma dos valores obtidos para cada região. Considerou-se positivo para olho seco 

escore maior que 3 (LEMP, 1995). 

 

4.9.3 Teste de Schirmer  

 

Foi realizado sem anestésico, empregando-se tipo específico de papel, medindo 5 mm 

de largura por 35 mm de comprimento (Whatman #41, da Ophthalmos®) (Figura 9). A tira de 

papel foi colocada na junção dos terços médio e lateral da pálpebra inferior. Solicitou-se ao 

paciente que permanecesse com os olhos fechados e, após cinco minutos, que abrisse os olhos 
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para que a tira fosse removida e a extensão que ficou úmida fosse medida em milímetros. 

Considerou-se positivo para olho seco resultado menor ou igual a 5 mm (LEMP, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Demonstração de uma tira de papel milimetrada, 
usada para o teste de Schirmer 
Fonte: Queiroga (2007). 

 

 

4.9.4 Coloração da conjuntiva por rosa bengala 

 

Foi efetuada sem anestesia prévia, utilizando-se o rosa bengala em bastão da 

Ophthalmos® (Figura 10). O bastão foi umedecido com uma gota de solução salina 

tamponada estéril e, em seguida, uma gota da solução de rosa bengala assim obtida foi 

instilada na conjuntiva bulbar superior de cada olho, sem que o bastão a tocasse. Solicitou-se 

que o paciente piscasse várias vezes, para que o corante se misturasse com o filme lacrimal.  
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Figura 10: Demonstração de uma tira impregnada de rosa  
bengala, usada para coloração da superfície ocular 
Fonte: Queiroga (2007) 

 

 

4.9.4.1 Positividade para olho seco 

 

Para a determinação de positividade, ou não, para olho seco, utilizou-se o sistema de 

van Bijsterveld (1969), em que a zona interpalpebral é dividida em três áreas – conjuntiva 

bulbar nasal, temporal e córnea – e é quantificada a intensidade de coloração de cada uma 

dessas áreas em graus de 0 a 3. Considerou-se resultado positivo a soma dos escores de 

intensidade das três regiões igual ou maior que 3 (VAN BIJSTERVELD, 1969). 

 

4.9.4.2 Intensidade e percentual de área corada 

 

A intensidade de coloração e o percentual de área corada para cada sítio envolvido 

foram graduados de acordo com o esquema de Laroche e Campbell (1988). A intensidade foi 

baseada em uma escala de 0 a 3, sendo: 0 = ausência de coloração; 1 = leve, 2 = moderada e 3 

= severa, em que houve confluência de áreas coradas. Os códigos para o percentual de área 

corada se basearam na extensão da superfície envolvida e foram os seguintes: 1 = 1-25%; 2 = 

26-50%, 3 = 51-75% e 4 = 76-100% (Figura 6). Os códigos de intensidade e percentagem 

foram registrados para cada um dos dezesseis sítios de ambos os olhos. Para cada olho, 
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obteve-se um escore final de intensidade e de percentual de área corada a partir da soma dos 

escores de cada sítio envolvido. 

Todas as avaliações do estudo – anamnese, biomicroscopia, testes da função lacrimal e 

coleta de material para a citologia de impressão - foram realizados por um mesmo examinador 

(doutoranda). 

 

4.9.4.3 Padrão de coloração 

 

Para a observação do padrão de coloração da superfície ocular por rosa bengala, 

utilizou-se o esquema proposto por Laroche e Campbell (1988), no qual o olho é dividido em 

dezesseis sítios (Figura 6). O padrão “zona exposta” foi definido pela ocorrência de coloração 

em qualquer um dos sítios localizados na região da fenda interpalpebral (7, 8, 9 ou 10). O 

padrão “zona não exposta” foi definido pela ocorrência de coloração em sítio não incluído na 

fenda interpalpebral (1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 ou 16). O padrão “zona exposta/não 

exposta” foi definido pelo envolvimento simultâneo de sítios das zonas exposta e não exposta 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11: Representação esquemática dos padrões “zona exposta” e “zona não exposta” de 
coloração por rosa bengala, utilizando o diagrama de Laroche e Campbell 
Fonte: Adaptado de Laroche e Campbell, 1988.  

 

 

4.10 Citologia de Impressão Conjuntival 

 

O exame de citologia de impressão foi realizado após dois dias do teste de coloração 

por rosa bengala. 
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4.10.1 Coleta dos espécimes 

 

Para a coleta dos espécimes, utilizou-se o papel-filtro da Millipore Corporation, 

código de catálogo HAWP304FO, com poro de 0,45µm. Foi cortado manualmente segundo 

um modelo de aproximadamente 5 mm de largura x 7 mm de altura com ápice, base e 

abertura lateral, para indicar o posicionamento correto na lâmina (Figura 12). O papel-filtro 

foi esterilizado em óxido de etileno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Demonstração de papel-filtro utilizado na 
coleta de células para a citologia de impressão 
Fonte: Queiroga (2009). 

 

 
Após anestesia tópica (proparacaína 0,5%) e colocação de blefarostato para exposição 

do olho, foi aplicado o papel-filtro nos quadrantes superior, temporal, nasal e inferior de 

ambos os olhos, na distância de aproximadamente 2 mm de linha imaginária tangencial ao 

limbo. 

No momento do exame, para facilitar a exposição da conjuntiva, foi pedido ao 

paciente para olhar primeiramente para baixo, para que se efetuasse a coleta da conjuntiva 

superior de ambos os olhos. Em seguida, foi solicitado que olhasse para o lado direito (para 

coleta da conjuntiva temporal do olho esquerdo e da conjuntiva nasal do olho direito), para o 

lado esquerdo (para coleta da conjuntiva temporal do olho direito e da conjuntiva nasal do 

olho esquerdo) e, finalmente, para cima (para coleta da conjuntiva inferior de ambos os 

olhos). 
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O papel-filtro foi aplicado utilizando-se pinça de extremidade aplanada e suave, de 

acordo com as figuras no Anexo C. Foi pressionado por período de 2 a 5 segundos em toda a 

sua extensão, para garantir uma boa coleta de células, e foi removido com a mesma pinça, por 

meio de manobra de peeling.  Logo em seguida, foi fixado em solução previamente preparada 

com 100 mL de álcool etílico a 70%, 5 mL de ácido acético glacial e 5 mL de formaldeído a 

37%. Nesta técnica, o material coletado continua no papel, onde é fixado, corado e avaliado. 

A lâmina foi identificada com os seguintes dados: número de registro do paciente, 

olho examinado (direito/esquerdo) e área da coleta, de acordo com os seguintes códigos 

numéricos: 1 para quadrante superior, 2 para nasal, 3 para inferior e 4 para temporal (Anexo 

C). 

Após devidamente identificadas, as lâminas foram enviadas para o Laboratório de 

Doenças Externas Oculares da Escola Paulista de Medicina. 

 

4.10.2 Coloração 

 

As colorações foram realizadas no quarto dia após obtenção das amostras. A técnica 

de coloração neste estudo foi baseada na técnica de citologia de impressão de Martinez e 

colaboradores (1995), que usam PAS, hematoxilina e Papanicolau modificado, com algumas 

alterações. 

 

4.10.3 Análise microscópica 

 

Para a análise microscópica, foi utilizado o sistema proposto por Aragona e 

colaboradores (1996). A leitura das lâminas de CI foi realizada e documentada sempre pelo 

mesmo observador (JNB). Na citologia de impressão, os seguintes parâmetros foram 

observados: a) celularidade: população de células na lâmina; b) contato de célula com célula: 

verificando a proximidade entre elas; c) razão núcleo/citoplasma: comparando a proporção do 

tamanho do núcleo em relação ao do citoplasma; d) cromatina nuclear: avaliando sua 

presença, ausência ou coloração; e) distribuição de células caliciformes; f) presença de 

queratinização; g) presença de células inflamatórias. 

Para cada parâmetro, foi designado um grau, conforme se segue: 

0: para característica normal; 

1: para caracterísitica limítrofe; 

2 ou 3: para característica anormal. 
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Os graus obtidos para cada parâmetro foram somados para que se obtivesse um grau 

total. A partir deste grau total, cada espécime (lâmina de citologia) estudado foi classificado 

como normal (Classe A: 0-3) (Figura 13), limítrofe (Classe B: 4-6) (Figura 14) ou anormal 

(Classe C: >6) (Figura 15; Tabela 2). 

 

Tabela 2: Sistema de classificação para a citologia de impressão conjuntival (ARAGONA et al., 
1996) 

 

Parâmetro 

Normal 

(Classe A) 

Limítrofe 

(Classe B) 

Anormal 

(Classe C) 

Celularidade 0 1 2 

Contato célula-célula 0 1 2 

Razão núcleo/citoplasma 0 1 2 

Cromatina nuclear 0 1 2 

Distribuição das células caliciformes 0 1 2 

Queratinização 0 1 2-3 

Células inflamatórias 0 1 2-3 

Escore total 0-3 4-6 >6 

 

 

Para cada sujeito, um dos olhos foi randomicamente selecionado, e apenas os 

resultados desse olho foram considerados na avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Exemplo de espécime de citologia de impressão conjuntival 
classificado como “A” (PAS, HE, Papanicolau, x 200) 
Fonte: Queiroga, 2009. 
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Figura 14: Exemplo de espécime de citologia de impressão conjuntival  
classificada como  “B” (PAS, HE, Papanicolau, x 200) 
Fonte: Queiroga, 2009. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Exemplo de espécime de citologia de impressão conjuntival 
classificada como “C” (PAS, HE, Papanicolau, x 200) 
Fonte: Queiroga, 2009. 

 

4.11 Análise Estatística 

 

Os resultados foram avaliados utilizando-se o programa estatístico GraphPad Prism 

versão 4.0. Utilizou-se o teste de Wilcoxon para as análises não-paramétricas e paramétricas. 

Para as análises comparativas de frequencia, utilizou-se o teste exato de Fisher. O teste de 
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Spearman foi empregado para a análise das correlações. O nível de significância considerado 

em todas as análises estatísticas foi de 5% (p < 0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Sintomas 

 

Observou-se que, inicialmente, os sintomas de olho seco pesquisados foram referidos 

por 25% dos pacientes. Durante o tratamento com isotretinoína, esse percentual se elevou para 

64%, com um aumento significante, portanto (39%, com p<0,0001), de acordo com o teste de 

Fisher.  

O escore de sintomas passou de uma média de 0,8±0,3, antes do tratamento, para 

1,3±0,3 durante o mesmo, sem sofrer aumento significante (p=0,224), de acordo com o teste 

de Wilcoxon. 

Observando-se a Tabela 3, em que a ocorrência de cada sintoma é apresentada antes e 

durante o tratamento com o medicamento, verifica-se que o ardor ocular, o prurido e a 

sensação de areia nos olhos foram referidos por um maior percentual de pacientes na vigência 

do tratamento.  

 

Tabela 3: Distribuição percentual dos sintomas relatados antes e durante o 
tratamento com isotretinoína oral 

Sintomas Antes Durante 

Ardor ocular 11% 43%*** 

Prurido 7% 21% ** 

Dor 3% 0% 

Fotofobia 11% 14% 

Sensação de areia nos olhos 3% 14% ** 

Vermelhidão 18% 14% 

Lacrimejamento 3% 0% 

Sensação de peso nos olhos 3% 0% 

**p<0,01; ***p<0,001 (Teste de Fisher) 

 

 

5.2 Alterações Biomicroscópicas 

 

Antes do tratamento com isotretinoína, não foram observadas quaisquer alterações 

biomicroscópicas. Durante o tratamento, 14 % dos pacientes apresentaram pelo menos uma 
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alteração, com um aumento significante na ocorrência dessas manifestações (14%, p<0,0001), 

de acordo com o teste de Fisher. 

Na Tabela 4, é apresentada a ocorrência de cada alteração biomicroscópica antes e 

durante o tratamento com isotretinoína oral. Verifica-se que a blefarite e a hiperemia, não 

observadas antes da exposição ao medicamento, ocorreram, respectivamente, em 14% e 7% 

dos pacientes durante o tratamento com o mesmo. 

 

Tabela 4: Distribuição percentual das alterações biomicroscópicas 
observadas antes e durante o tratamento com isotretinoína oral 

Alterações 

Biomicroscópicas 

Antes Durante 

Hiperemia 0 7%* 

Folículos 0 0 

Papilas 0 0 

Secreção 0 0 

Blefarite 0 14%*** 

*p<0,05; ***p<0,001 (Teste de Fisher) 

 

 
5.3 Testes da Função Lacrimal 

 

5.3.1 Positividade para olho seco 

 

 Na Tabela 5, observa-se que, exceto para a coloração da córnea por fluoresceína, 

houve aumento da ocorrência de positividade para todos os testes da função lacrimal durante 

o tratamento com isotretinoína oral em relação ao pré-tratamento. 
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Tabela 5: Distribuição percentual da ocorrência de positividade para os testes da 
função lacrimal antes e durante o tratamento com isotretinoína oral 

 TBUT Shirmer Coloração 

por 

Fluoresceína 

Coloração 

por rosa 

bengala 

Antes 46% 3% 0% 0 

Durante 86%*** 11%* 0% 11%*** 

*p<0,05; ***p<0,001 (Teste de Fisher) 

  

5.3.1.1 TBUT 

 

Para o TBUT, a ocorrência de positividade para olho seco aumentou 

significativamente durante o tratamento com isotretinoína. Inicialmente, 46% dos pacientes 

apresentaram tempo de ruptura inferior a 10 segundos. Na vigência do tratamento, esse 

percentual passou a 86, o que representou um aumento de 40%. 

 

5.3.1.2 Coloração da córnea por fluoresceína 

 

A ocorrência de positividade de coloração da córnea por fluoresceína não se modificou 

com a exposição à isotretinoína. Antes do tratamento, nenhum paciente apresentou coloração 

pelo corante. Durante o uso do fármaco, a coloração da córnea ocorreu em 11% dos pacientes, 

porém sem atingir os critérios de positividade para olho seco definidos por Lemp (1995). 

 

5.3.1.3 Teste de Shirmer 

 

Antes do tratamento com isotretinoína, a ocorrência de positividade do teste de 

Shirmer foi observada em 3% dos pacientes. Durante a terapia com o medicamento, esse 

percentual passou a 11, com um aumento significante em sua ocorrência. 
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5.3.1.4 Coloração da conjuntiva por rosa bengala 

 

De acordo com os critérios de van Bijsterveld (2009) para o diagnóstico do olho seco, 

a positividade de coloração por rosa bengala não ocorreu antes da exposição à isotretinoína. 

Com o uso do medicamento, foi verificada em 11% dos pacientes, com um significante 

aumento em sua ocorrência. 

 

5.3.2 Valores dos testes da função lacrimal e dos escores de coloração por fluoresceína e por 

rosa bengala 

 

 Na Tabela 6, observa-se que, em relação ao pré-tratamento, houve modificação 

significante nos valores do TBUT e nos escores de coloração por rosa bengala durante o 

tratamento com isotretinoína oral. 

 

Tabela 6: Valores dos testes da função lacrimal e dos escores de coloração por fluoresceína 
e por rosa bengala antes e durante o tratamento com isotretinoína oral  

 TBUT 

(s) 

Teste de Shirmer

(mm/5min) 

Escore de coloração

por fluoresceína 

Escore de coloração

por rosa bengala 

Antes 7,8 ± 1,0 25,7±1,4 0 0,3±0,1 

Durante 4,7 ± 0,7 *** 23,1±1,6 0,17±0,89 1,1±0,2 ** 

Valores expressos em média ± erro padrão;**p<0,01; ***p<0,001 (Teste de Wilcoxon) 

 

 

5.3.2.1 TBUT 

 

Observa-se decréscimo significativo na média do TBUT com o tratamento, passando 

de 7,8 ± 1,0 segundo inicialmente, para 4,7 ± 0,7 segundo durante a exposição ao 

medicamento. 

 

5.3.2.2 Teste de Shirmer 

 

Para os resultados do teste de Schirmer, comparando-se os valores do pré-tratamento 

com aqueles obtidos durante o uso de isotretinoína, não se verifica diferença significante. 

 



64 
 

5.3.2.3 Coloração da córnea por fluoresceína 

 

Os valores dos escores de coloração da córnea por fluoresceína não sofreram 

modificação significante com o uso de isotretinoína oral. 

 

5.3.2.4 Coloração da conjuntiva por rosa bengala 

 

Os valores dos escores de coloração da conjuntiva por rosa bengala aumentaram 

significativamente, passando de 0,3 ± 0,1, inicialmente, para 1,1 ± 0,2 durante o uso do 

medicamento. 

De acordo com os resultados mostrados na Tabela 7, verifica-se que, com a 

exposição à isotretinoína, tanto a intensidade como o percentual de área corada por rosa 

bengala apresentaram aumento significante em relação ao pré-tratamento, passando de 1,0 ± 

0,4 para 2,9 ± 0,6 e de 1,1 ± 0,5 para 3,2 ± 0,8, respectivamente. 

 

 

Tabela 7: Escores da intensidade e do percentual de área corada por rosa bengala, 
antes e durante o tratamento com isotretinoína oral, de acordo com o diagrama de 
Laroche e Campbell  

Avaliação Antes Durante 

Intensidade 1,0 ± 0,4 2,9 ± 0,6** 

% Área 1,1 ± 0,5 3,2 ± 0,8** 

Valores expressos em média ± erro padrão; **p<0,01 (Teste de Wilcoxon) 

 
 
 

5.3.3 Padrão de coloração por rosa bengala 

 

De acordo com a Tabela 8, ao se comparar o padrão de coloração conjuntival por 

rosa bengala, antes e durante o tratamento com isotretinoína oral, observa-se que, antes da 

exposição ao medicamento, o mais frequente foi a negatividade de coloração, que ocorreu em 

75% dos pacientes. Entre os que apresentaram positividade de coloração pelo corante, o 

padrão mais observado foi o “zona exposta / não exposta”, tanto antes (17%), como durante o 

tratamento (39%). 
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Ainda de acordo com a Tabela 8, verifica-se que, com a exposição à isotretinoína, foi 

observado aumento do percentual de ocorrência de coloração por rosa bengala para os padrões 

“zona exposta” (de 4 para 22) e “zona exposta/não exposta” (de 17 para 39) e diminuição do 

percentual de ocorrência do padrão “negatividade de coloração” (de 75 para 32). 

  

Tabela 8: Distribuição percentual da ocorrência de coloração conjuntival por rosa 
bengala, de acordo com os vários padrões (zona exposta, zona não exposta, zona 
exposta / não exposta e negatividade de coloração) 
Avaliação Zona Exposta Zona Não Exposta Zona Exposta/ 

Não Exposta 

Negatividade 

de coloração 

Antes 4% 4% 17% 75% 

Durante 22% *** 7% 39%*** 32%*** 

***p<0,001 (Teste de Fisher) 

 

 

Antes do tratamento com isotretinoína, a ocorrência de coloração na região não 

exposta envolveu, em todos os casos, a conjuntiva bulbar inferior (sítios 6, 2, 1 ou 3, do 

diagrama de Laroche e Campbell) (Figura 16). Durante o tratamento, além do envolvimento 

desta, observou-se envolvimento concomitante da conjuntiva bulbar superior (sítios 11, 14, 15 

ou 16) em 25% dos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Exemplo de coloração da conjuntiva 
bulbar inferior por rosa bengala em paciente 
submetido a tratamento com isotretinoína oral 
Fonte: Queiroga, 2007.  
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5.4 Citologia de Impressão Conjuntival 

  

Nas Tabelas 9, 10, 11 e 12 são apresentadas as distribuições percentuais dos pacientes 

por classes de citologia de impressão conjuntival, antes e durante o tratamento com 

isotretinoína oral, para as regiões temporal, superior, inferior e nasal, respectivamente. 

Durante o tratamento com isotretinoína, foram observadas alterações significativas 

para as amostras obtidas de todas as regiões conjuntivais pesquisadas, exceto para as da região 

inferior. Para os espécimes da região temporal, o percentual de resultados “classe A” diminuiu 

de 75 para 43, o percentual de “classe B” aumentou de 21 para 47 e o de “classe C” não 

sofreu mudança significativa, passando de 4 para 10 (Tabela 9). Para as amostras da região 

superior, o percentual de resultados “classe A” diminuiu de 100 para 82, o percentual de 

“classe B” aumentou de 0 para 14 e o de “classe C” passou de 0 para 4, não se modificando 

significativamente (Tabela 10). 

 

Tabela 9: Distribuição percentual dos pacientes por classes de citologia de 
impressão conjuntival temporal, antes e durante o tratamento com isotretinoína 
oral 

Classes CI Antes Durante 

A 75% 43%*** 

B 21% 47%*** 

C 4% 10% 

***P<0,001(Teste de Fisher) 

 

Tabela 10: Distribuição percentual dos pacientes por classes de citologia de 
impressão conjuntival superior, antes e durante o tratamento com isotretinoína  
oral 

Classes CI Antes Durante 

A 100% 82%*** 

B 0% 14%*** 

C 0% 4% 

***P<0,001(Teste de Fisher) 
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Para as amostras obtidas da conjuntiva bulbar inferior, não se observaram alterações 

significativas: o percentual de resultados “classe A” passou de 75 para 71; o percentual de 

“classe B” passou de 25 para 29, e o de “classe C” se manteve em 0 (Tabela 11). Já para os 

espécimes obtidos da região nasal, observa-se que o percentual de resultados “classe C” 

sofreu aumento significativo, passando de 0 para 11, enquanto que o percentual de resultados 

“classe B” se manteve em 32 e o de “classe A” não se alterou significativamente, passando de 

68 para 57 (Tabela 12). 

 

Tabela 11: Distribuição percentual dos pacientes por classes de citologia de 
impressão conjuntival inferior, antes e durante o tratamento com isotretinoína oral 

Classes CI Antes Durante 

A 75% 71% 

B 25% 29% 

C 0% 0% 

(Teste de Fisher) 

 

 

Tabela 12: Distribuição percentual dos pacientes por classes de citologia de 
impressão conjuntival nasal, antes e durante o tratamento com isotretinoína oral
  

Classes CI Antes Durante 

A 68% 57% 

B 32% 32% 

C 0% 11%*** 

***p<0,001 (Teste de Fisher) 

 

 

Para as amostras obtidas de ambas as regiões conjuntivais, temporal e superior 

(Tabelas 13 e 14, respectivamente), verificou-se aumento dos escores dos parâmetros “contato 

célula-célula”, “razão núcleo/citoplasma” e “distribuição das células caliciformes”. Os demais 

parâmetros não sofreram mudanças significativas.  
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Tabela 13: Escores dos parâmetros da citologia de impressão conjuntival temporal, antes 
e durante o tratamento com isotretinoína oral  

Parâmetro Antes Durante 

Celularidade 0,4±0,1 0,3±0,1 

Contato célula-célula 0,6±0,1 1,0±0,1* 

Razão núcleo/citoplasma 0,3±0,1 0,8±0,1** 

Cromatina nuclear 0,1±0,4 0,1±0,1 

Distribuição das células 

caliciformes 

0,6±0,1 1,0±0,2* 

Queratinização 0 0,2±0,1 

Células inflamatórias 0 0 

Valores expressos em média± erro padrão; *p<0,5; **p<0,01 (Teste de Wilcoxon) 

 

 

Tabela 14: Escores dos parâmetros da citologia de impressão conjuntival superior, 
antes e durante o tratamento com isotretinoína oral  

Parâmetro Antes Durante 

Celularidade 0,3±0,1 0,1±0,1 

Contato célula-célula 0,1±0,1 0,6±0,1* 

Razão núcleo/citoplasma 0 0,3±0,1** 

Cromatina nuclear 0 0,2±0,1 

Distribuição das células 

caliciformes 

0,1±0,1 0,6±0,2* 

Queratinização 0 0 

Células inflamatórias 0 0 

Valores expressos em média± erro padrão; *p<0,5; **p<0,01 (Teste de Wilcoxon) 

 

 

Para as amostras obtidas das regiões conjuntivais inferior e nasal (Tabelas 15 e 16, 

respectivamente), não se observaram mudanças significativas nos escores dos parâmetros 

estudados. 
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Tabela 15: Escores dos parâmetros da citologia de impressão conjuntival inferior, 
antes e durante o tratamento com isotretinoína oral 

Parâmetro Antes Durante 

Celularidade 0,2±0,1 0,3±0,1 

Contato célula-célula 0,6±0,1 0,8±0,1 

Razão núcleo/citoplasma 0,2±0,1 0,4±0,1 

Cromatina nuclear 0 0 

Distribuição das células 

caliciformes 

0,6±0,2 0,7±0,1 

Queratinização 0 0 

Células inflamatórias 0,1±0,1 0 

Valores expressos em média± erro padrão (Teste de Wilcoxon) 

 

 

Tabela 16: Escores dos parâmetros da citologia de impressão conjuntival nasal, 
antes e durante o tratamento com isotretinoína oral 

Parâmetro Antes Durante 

Celularidade 0,3±0,1 0,3±0,9 

Contato célula-célula 0,6±0,1 1,0±0,1 

Razão núcleo/citoplasma 0,4±0,1 0,7±0,1 

Cromatina nuclear 0 0 

Distribuição das células 

caliciformes 

0,7±0,2 1,0±0,2 

Queratinização 0,1±0,0 0,1±0,1 

Células inflamatórias 0,1±0,1 0 

Valores expressos em média ± erro padrão (Teste de Wilcoxon) 

 

 
Nas Tabelas 17, 18, 19 e 20 são apresentadas as correlações de Spearman para os 

testes da função lacrimal e escores de sintomas e os escores da citologia de impressão 

conjuntival, antes e durante o tratamento com isotretinoína oral, para as regiões temporal, 

superior, inferior e nasal, respectivamente. De acordo com os resultados apresentados, 

excetuando-se a correlação positiva (r=0,4239, p<0,05)  entre os escores do percentual de área 

corada por rosa bengala e da citologia de impressão nasal, antes do tratamento, e a correlação 

negativa (r=-0,5526, p<0,01) entre os valores do TBUT e dos escores da citologia de 
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impressão superior durante o tratamento com isotretinoína, não há uma correlação significante 

entre as variáveis estudadas para qualquer das regiões conjuntivais avaliadas. 

 

 

Tabela 17: Correlação de Spearman para os escores da citologia de impressão conjuntival 
temporal e os valores dos resultados dos testes da função lacrimal 

    r = coeficiente de correlação 
 
 

 
Tabela 18: Correlação de Spearman para os escores da citologia de impressão conjuntival 
superior e os valores dos resultados dos testes da função lacrimal 

r = coeficiente de correlação;  ** p<0,01 

 

 

Citologia de Impressão 

                                                  Antes                           Durante 

 r r 

Escore Sintomas -0,1496 -0,0806 

Shirmer -0,3107 -0,0267 

TBUT -0,0570 -0,2538 

Fluoresceína  (coloração) 0,0497 -0,0228 

Rosa Bengala 
(intensidade de coloração) 

0,1940 0,2738 

Rosa Bengala 
(% de area corada) 

0,2427 0,2839 

Citologia de Impressão 

                                                  Antes                           Durante 

 r r 

Escore Sintomas 0,1079 0,2366 

Shirmer 0,0125 -0,2474 

TBUT 0,01263 -0,5526 ** 

Fluoresceína  (coloração) -0,1493 -0,0252 

Rosa Bengala 
(intensidade de coloração) 

0,0975 0,2173 

Rosa Bengala 
(% de area corada) 

0,0795 0,2832 
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Tabela 19: Correlação de Spearman para os escores da citologia de impressão 
conjuntival inferior e os valores dos resultados dos testes da função lacrimal 

r = coeficiente de correlação;   

 

Tabela 20: Correlação de Spearman para os escores da citologia de impressão conjuntival 
nasal e os valores dos resultados dos testes da função lacrimal 

r = coeficiente de correlação; *p<0,5 
 

Ainda aplicando-se o teste de Spearman para o estudo das correlações entre as doses 

de isotretinoína administradas e os escores da citologia de impressão conjuntival, não se 

observou influência da primeira sobre a segunda variável, para qualquer das regiões 

pesquisadas (r = -0,2748; r = -0,1126; r = -0,3563 e r= -0,3407, para as regiões temporal, 

superior, inferior e nasal, respectivamente). 

 

Citologia de Impressão 

                                                 Antes                           Durante 

 r r 

Escore Sintomas 0,1729 0,0409 

Shirmer -0,0316 0,1324 

TBUT -0,1332 -0,1368 

Fluoresceína  (coloração) 0,088 0,2556 

Rosa Bengala 
(intensidade de coloração) 

0,2203 0,1704 

Rosa Bengala 
(% de area corada) 

0,3556 0,1966 

Citologia de Impressão 

                                                  Antes                           Durante 

 r r 

Escore Sintomas -0,0944 0,0991 

Shirmer 0,2672 0,0773 

TBUT -0,0849 -0,1815 

Fluoresceína (coloração) 0,3171 0,2310 

Rosa Bengala 
(intensidade de coloração) 

0,3232 0,2762 

Rosa Bengala 
(% de area corada) 

0,4239* 0,2857 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi classificado como prospectivo tipo coorte porque envolveu um 

grupo de indivíduos com características comuns, selecionados para serem estudados antes e 

durante a exposição a um fármaco definido, com a finalidade de se determinar as repercussões 

desse fármaco sobre a superfície ocular.  

Os participantes foram selecionados entre os pacientes portadores de acne vulgar 

encaminhados ao Centro de Referência Oftalmológica do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley durante o período de setembro de 2006 a setembro de 2007 para avaliação 

oftalmológica, objetivando tratamento com isotretinoína oral. Desde 2006, esse medicamento 

vem sendo distribuído gratuitamente pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, e a 

avaliação oftalmológica dos pacientes é exigida antes e aos três meses do tratamento.  

A amostra envolveu indivíduos de ambos os sexos, não se observando entre eles 

diferença estatisticamente significante quanto à idade ou à dose de isotretinoína administrada.  

Diferentemente do que se observou em nossa pesquisa para dissertação de mestrado 

(QUEIROGA, 2007), em que a demanda espontânea dos pacientes encaminhados durante um 

período de 3 meses foi predominantemente do sexo masculino, verificou-se no estudo atual, 

que abrangeu um período de seleção mais extenso (12 meses), equilíbrio entre os sexos dos 

participantes.  

Recentemente, em estudo semelhante, também envolvendo portadores de acne 

submetidos a tratamento com isotretinoína oral, Karalesli e colaboradores (2009) tomaram 

amostra que incluía pacientes de ambos os sexos em proporções similares.  Bozkurt e 

colaboradores (2002) utilizaram amostra em que também havia tanto indivíduos do sexo 

masculino como do feminino. Já Egger e colaboradores (1995) utilizaram amostra em que a 

maioria dos indivíduos (93%) era do sexo masculino, e Aragona e colaboradores (2005) 

tomaram amostra que incluía exclusivamente pacientes desse sexo.  

Há uma explicação para a predominância do sexo masculino em alguns estudos. A 

isotretinoína oral é indicada para as formas graves da acne, e estas ocorrem com maior 

frequência nesse sexo. Segundo Placzek e colaboradores (2005), a maior severidade da acne 

em homens é compatível com o fato de serem os androgênios potentes estimuladores da 

produção de sebo, elemento chave na gênese e severidade da acne. Apesar disso, observam-se 

em estudos mais recentes amostras que abrangem igualmente os dois sexos. É possível que a 

mudança se deva à popularização do uso da isotreinoína, que se vem estendendo às formas 

mais brandas da acne. De acordo com Wysowski e colaboradores (2002), só nos Estados 
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Unidos, onde a isotretinoína está no mercado desde 1982, as prescrições haviam sofrido, até o 

ano 2000, aumento de 2,5 vezes (250%), observando-se uma crescente proporção de uso do 

fármaco para as formas leves e moderadas da doença. 

Para a seleção dos pacientes, os critérios de inclusão foram cuidadosamente 

observados, a fim de serem evitadas condições que pudessem interferir no filme lacrimal e, 

consequentemente, nos resultados dos testes funcionais da lágrima realizados.  

No interrogatório específico, foram questionadas a presença e a frequência de 

sintomas relacionados ao olho seco. Verificou-se um aumento significante na ocorrência 

desses sintomas durante o tratamento com isotretinoína. Especificamente, o ardor ocular, o 

prurido e a sensação de areia nos olhos foram significativamente mais frequentes (Tabela 3). 

 De acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde dos efeitos adversos 

oculares induzidos pela isotretinoína, o desconforto ocular faz parte da categoria daqueles que 

têm uma associação “certa” com o fármaco (FRAUNFELDER, 2004). A literatura tem 

descrito uma incidência de irritação ocular associada à isotretinoína de até 40 % (PERRY; 

McEVOY, 1983). Bozkurt e colaboradores (2002), em um estudo clínico envolvendo 40 

pacientes submetidos a tratamento com o fármaco, registraram a ocorrência de sintomas de 

olho seco em 43% dos pacientes. 

No presente estudo, a ocorrência de blefarite e hiperemia ocular também foi maior 

durante o tratamento com isotretinoína (Tabela 4), em concordância com dados da literatura 

que apontam uma incidência de blefaroconjuntivite, associada ao tratamento com o fármaco, 

de até 50% (BLACKMAN  et al., 1979; FRAUNFELDER; LaBRAICO; MEYER, 1985; 

EGGER  et al., 1995; BOZKURT  et al., 2002; KARALEZLI et al., 2009). 

Em decorrência das semelhanças entre as glândulas palpebrais de meibomius e as 

glândulas sebáceas da pele, foi sugerido que a isotretinoína poderia, adversamente, afetar a 

função das primeiras, explicando problemas como a blefarite durante o tratamento 

(LAMBERT; FAN; SMITH, 1989). Em 1991, em um estudo envolvendo pacientes 

submetidos a tratamento com o fármaco e apresentando sintomas de olho seco, Mathers e 

colaboradores demonstraram haver atrofia das glândulas de meibomius e um aumento de 

viscosidade na secreção produzida por essas glândulas. 

Durante o tratamento com isotretinoína, é relatada uma maior colonização da 

conjuntiva por Staphylococcus aureus (BLACKMAN et al., 1979; GRAHAM; COREY; 

CALIFF, 1986; EGGER  et al., 1995; BOZKURT  et al., 2002). De acordo com Blackman e 

colaboradores (1979), é possível que a isotretinoína leve a um decréscimo da queratinização 

das pálpebras, propiciando a colonização por S. aureus. Graham, Corey e Califf (1986) 
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sugeriram haver uma renovação celular aumentada da pele palpebral, que levaria a um 

adelgaçamento de sua camada mais superficial, aumentando sua fragilidade e tornando-a uma 

melhor porta de entrada para as bactérias. 

É possível que ambas as condições – alterações das glândulas de meibomius e maior 

colonização bacteriana da pele palpebral – tenham seu papel na maior incidência de blefarite 

entre os que estão em tratamento com isotretinoína. 

A sequência seguida para os testes da função lacrimal foi a sugerida por Bron, Evans e 

Smith (2003). De acordo com esses autores, a ordem em que são realizados tem importância 

crítica, porque cada teste pode influenciar o próximo. Assim, sugerem que sejam realizados 

do menos para o mais invasivo, devendo o teste do tempo de ruptura do filme lacrimal e a 

avaliação da coloração corneana por fluoresceína serem os primeiros, já que minimamente 

invasivos, e a coloração da superfície ocular por rosa bengala ser o último, uma vez que é 

considerado altamente invasivo, induzindo grande lacrimejamento reflexo. Entre os primeiros 

e o último, recomenda-se o teste de Schirmer I, também marcantemente invasivo, porém com 

um potencial de interferir no padrão da coloração por rosa bengala mais previsível do que 

seria a influência do rosa bengala na produção lacrimal, caso a ordem dos testes se invertesse.  

Para o teste do tempo de ruptura do filme lacrimal, optou-se pela utilização de tiras 

impregnadas de fluoresceína, dada a inexistência, em nosso meio, de soluções do corante em 

apresentação dose única, ideais por evitar a contaminação bacteriana que se pode associar às 

preparações multidose (BRON; EVANS; SMITH, 2003). As tiras foram umedecidas com uma 

gota de solução salina, seguindo-se as recomendações de Lemp (1995). A solução assim 

obtida foi instilada na conjuntiva bulbar superior, sem tocá-la, solicitando-se ao paciente que 

olhasse para baixo, enquanto o examinador retraía suavemente sua pálpebra superior. A 

intenção, com esse método, era de que o corante se espalhasse mais facilmente sobre a 

superfície ocular. 

Inicialmente, fez-se a avaliação do olho direito e, em seguida, a do olho esquerdo. Para 

cada olho, foram realizadas três medidas do tempo de ruptura do filme lacrimal, para se 

chegar a uma média ao final. Segundo estudo de Nichols, Mitchell e Zadnik (2004), a respeito 

da reprodutibilidade dos testes para a avaliação da função lacrimal, esse método confere uma 

maior confiabilidade aos resultados do teste do tempo de ruptura. 

Logo depois, aproveitando-se a presença de fluoresceína na superfície ocular, 

pesquisou-se a positividade de coloração corneana por esse corante. Quando existente, foi 

localizada de acordo com o diagrama proposto por Lemp (1995), que divide a córnea em 5 
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regiões, e feita a graduação de sua intensidade, em escala de 0 a 3. De acordo com esse autor, 

tal método propicia uma maior padronização e reprodutibilidade aos resultados.  

Na sequência efetuou-se o teste de Schirmer I, respeitando-se o intervalo de 30 

minutos entre um teste e outro, a fim de que toda a fluoresceína utilizada previamente fosse 

eliminada da superfície ocular. De acordo com os estudos de Pflugfelder, Solomon e Stern 

(2000), em indivíduos normais, a completa renovação lacrimal leva em média 20 minutos, 

podendo estender-se aos 30 minutos em várias formas de olho seco. 

Transcorrido o intervalo, realizou-se o teste de Schirmer I. Esse exame, realizado sem 

anestésico, é um teste provocativo que avalia a secreção lacrimal reflexa em resposta à 

estimulação conjuntival. Quando realizado sob anestesia tópica, passa a evidenciar a secreção 

lacrimal basal. Todavia, essa última modalidade do teste carece de validação. Envolve a 

utilização de quantidade não especificada de colírio, que precisa ser removida da superfície 

ocular antes do teste, por meio de manobra cuja eficácia para a remoção do fluido é 

desconhecida (BRON; EVANS; SMITH, 2003).  Assim, por uma maior reprodutibilidade, 

optou-se pela realização do Schirmer sem anestésico. Procurou-se realizar o exame sempre 

sob as mesmas condições ambientais de temperatura e umidade, já que esses fatores poderiam 

interferir nos resultados (LEMP, 1995) 

Dando prosseguimento aos testes, realizou-se, em seguida, a coloração da superfície 

ocular por rosa bengala. Também aqui, a opção foi pelas tiras impregnadas com o corante, 

objetivando um menor desconforto para o paciente. Sabe-se que a irritação ocular produzida 

por rosa bengala é proporcional à quantidade de corante empregada, e esta, por sua vez, é 

maior com as soluções (SNYDER; PAUGH, 1998). Além do mais, a utilização destas é 

sempre acompanhada de um excesso de corante que transborda sobre a face do paciente, com 

um efeito cosmético inaceitável.  

Para a determinação de positividade, ou não, para olho seco, utilizou-se o sistema de 

van Bijsterveld (1969), ainda hoje o mais empregado, sendo utilizado pela maioria dos 

estudos clínicos em que o corante é usado para o diagnóstico dessa condição clínica.  

Para a caracterização do padrão de coloração por rosa bengala, recorreu-se à técnica de 

Laroche e Campbell (1988), mais adequada a esse propósito. De acordo com esses autores, 

uma avaliação mais abrangente da superfície ocular ajudaria a melhor caracterizar muitas das 

entidades clínicas que cursam com envolvimento crônico da conjuntiva e têm uma 

predisposição para envolver áreas específicas da superfície ocular. Assim, diferentemente de 

van Bijsterveld (1969), consideram não apenas a região da fenda interpalpebral, mas a 

superfície ocular em toda a sua extensão, dividindo-a em 16 regiões para a localização da 
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coloração. Propõem, ainda, a utilização de dois escores: um para a intensidade da coloração e 

outro para o percentual da área envolvida em cada região afetada.  

Lee e Tseng (1997), em um estudo para a caracterização da coloração por rosa bengala 

na deficiência lacrimal lipídica, definiram dois padrões de coloração: “zona exposta”, para o 

envolvimento de área localizada na fenda interpalpebral, e “zona não exposta” para o 

envolvimento de qualquer área da superfície ocular localizada fora dessa região. 

No presente estudo, para a caracterização do padrão de coloração por rosa bengala, em 

pacientes submetidos a tratamento com isotretinoína oral, utilizaram-se os padrões já descritos 

–“zona exposta” e “zona não exposta”-, e acrescentaram-se outros dois: “zona exposta/não 

exposta”, definido como o envolvimento simultâneo de áreas da “zona exposta” e da “zona 

não exposta”, e “negatividade de coloração”. Assim, de acordo com a divisão da superfície 

ocular proposta por Laroche e Campbell (1988), o padrão “zona exposta” corresponderia à 

positividade de coloração localizada nas regiões 7, 8, 9  ou 10, e o “zona não exposta” em 

qualquer uma das demais. 

Para a determinação do padrão de coloração por rosa bengala mais frequentemente 

associado ao tratamento com isotretinoína, utilizou-se, inicialmente, o diagrama de Laroche e 

Campbell (1988) como originalmente proposto e, posteriormente, detectou-se em que padrão 

de coloração as áreas envolvidas se incluíam: “zona exposta”, “zona não exposta” ou “zona 

exposta/não exposta”.  

No presente estudo, durante o tratamento com isotretinoína, verificou-se um aumento 

significante do percentual de pacientes que apresentaram um tempo de ruptura do filme 

lacrimal inferior a 10 segundos. Esse resultado de anormalidade, indicativo de um filme 

lacrimal instável, foi observado em 86% dos participantes (Tabela 5). Egger e colaboradores 

(1995) verificaram um TBUT patológico em 73 % dos pacientes em tratamento com 

isotretinoína; no estudo de Bozkurt e colaboradores (2002), esse número foi de cerca de 50 %. 

Embora concordantes quanto ao fato de haver um maior percentual de pacientes com 

um TBUT anormal durante o tratamento com isotretinoína, os resultados desses estudos 

diferem em números (86, 73 e 50%). É possível que variações nas condições ambientais do 

exame respondam pelas diferenças entre esses estudos. De acordo com Paschides e 

colaboradores (1988), a estabilidade do filme lacrimal sofre influência do clima.  

A instabilidade do filme lacrimal relacionada à isotretinoína oral tem sido atribuída 

aos efeitos do fármaco sobre as glândulas de meibomius. Em pacientes sob tratamento, é 

descrita atrofia dessas glândulas com resultante aumento da viscosidade e diminuição do 

volume de suas excretas. Essas alterações seriam semelhantes às encontradas na blefarite. 



77 
 

Todavia, diferentemente do que ocorre nessa condição clínica, em que algumas glândulas são 

afetadas, e outras não, com a isotretinoína, todas as glândulas em cada pálpebra se mostram 

igualmente afetadas. Estabelecida a disfunção glandular, haveria um menor conteúdo de 

lipídio na lágrima, que levaria a sua desestabilização e maior evaporação (MATHERS et al., 

1991). 

Rismondo e Ubels (1987), utilizando a cromatografia líquida de alta pressão de fase 

reversa para o estudo da lágrima de pacientes em tratamento com isotretinoína, concluíram 

que a glândula lacrimal era capaz de excretar esse fármaco, e que a superfície ocular de 

pacientes submetidos a tratamento sistêmico estaria exposta a seus efeitos através do filme 

lacrimal. Esses autores, então, levantaram a hipótese de um filme lacrimal instável pela 

própria presença do fármaco, ou por seus efeitos tóxicos sobre o epitélio da superfície ocular. 

No presente estudo, não foram observados sinais de toxicidade epitelial corneana, 

tampouco a presença de reação conjuntival folicular, frequente nos processos inflamatórios 

induzidos por fármacos. Em lugar do pontilhado corneano difuso, característico dessas 

condições, registrou-se, em três pacientes (14%), a presença de um padrão pontilhado inferior 

de coloração corneana por fluoresceína, compatível com a presença de blefarite, verificada 

nos mesmos pacientes (AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY, 2005). 

Contrariamente aos resultados descritos por Rismondo e Ubels (1987), no presente 

estudo não se verificou mudança significante nos valores do Schirmer I obtidos antes e 

durante o tratamento com isotretinoína (Tabela 6). Resultados semelhantes foram descritos 

por Ensik e Van Voorst Vader (1983), Mathers e colaboradores (1991), Egger e colaboradores 

(1998), Bozkurt e colaboradores (2002), e Karalezli e colaboradores (2009), que também não 

observaram mudança significante nos valores do teste.  

Aragona e colaboradores (2005), também estudando pacientes submetidos a 

tratamento com isotretinoína oral, apontaram resultados do Schirmer I semelhantes aos 

apresentados por aqueles autores. Todavia, ao realizar o mesmo exame sob anestesia, 

registraram significativa redução de seus valores. Concluíram, então, que a isotretinoína oral 

afetava a função das glândulas lacrimais, e que o teste de Schirmer com anestésico tinha uma 

maior sensibilidade para detectar essa alteração. 

Em seu trabalho, Aragona e colaboradores (2005) não mencionam que técnica 

utilizaram para a remoção do excesso de anestésico do olho antes da realização do teste. Em 

se tratando de exame para aferição de um volume de líquido presente na superfície ocular, 

esse dado passa a ser um ponto crucial para a interpretação do teste. 
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No que diz respeito à coloração por rosa bengala, aplicando-se os critérios de van 

Bijsterveld, em que é avaliada apenas a região interpalpebral - ou exposta- da superfície 

ocular, verificou-se, no presente estudo, aumento significante da ocorrência de positividade 

para olho seco (Tabela 5) e da média dos escores de coloração (Tabela 6). Utilizando-se o 

sistema de Laroche e Campbell (1988), que avalia tanto a intensidade de coloração como o 

percentual de área corada e abrange toda a superfície ocular, também se observou aumento 

nos escores de coloração durante o tratamento em relação ao pré-tratamento (Tabela 7).  

Quanto ao padrão de coloração, utilizando-se o diagrama de Laroche e Campbell 

(1988) e considerando-se todos os pacientes nos quais se identificou coloração por rosa 

bengala, ainda que sem atingir os critérios de positividade para olho seco de van Bijsterveld, 

verificou-se que, tanto antes como durante o tratamento com isotretinoína, o mais frequente 

foi o “zona exposta/zona não exposta” (Tabela 8). Antes do tratamento, a coloração da zona 

não exposta envolveu regiões da conjuntiva bulbar inferior em todos os casos. Na vigência do 

uso do medicamento, além do envolvimento dessas regiões, também se verificou coloração de 

áreas da conjuntiva bulbar superior. 

São escassos os estudos dos efeitos da isotretinoína oral sobre o filme lacrimal que 

incluem a coloração por rosa bengala. Mathers e colaboradores (1991), em um estudo 

envolvendo 11 pacientes, não observaram mudança na coloração da superfície ocular durante 

o tratamento. Esses autores, todavia, além de utilizarem número relativamente pequeno de 

pacientes (n=11), empregaram metodologia de avaliação bastante simplista. Atribuíram valor 

“0” para ausência de coloração, “1” para coloração da conjuntiva e “2” para coloração da 

córnea e conjuntiva. Ao final, relataram não ter havido diferença na quantidade de coloração 

observada antes e durante o tratamento. 

Recentemente, Karalezli e colaboradores (2009) relataram aumento significante na 

média dos escores de coloração por rosa bengala em uma série de 50 pacientes tratados com 

isotretinoína oral. 

Pflugfelder, Solomon e Stern (2000) sugeriram que a redução da densidade das células 

caliciformes e da expressão de mucina pelas células epiteliais mucosas poderia explicar o 

aumento da coloração por rosa bengala em pacientes com deficiência lacrimal. Sugeriram, 

ainda, que a mucina das células epiteliais mucosas seria um marcador da diferenciação normal 

do epitélio da superfície ocular, com a sua ausência significando o desenvolvimento de 

metaplasia escamosa. Com os estudos de Danjo e colaboradores (1998), ficou evidente que, 

no olho seco, há uma alteração na distribuição ou na glicosilação da mucina na superfície das 

células apicais conjuntivais.  
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Mais recentemente, Argüeso e colaboradores (2006) descreveram que a estratificação 

e a diferenciação das células epiteliais, avaliadas pela capacidade de produzir a mucina MUC 

16, associada à membrana celular, e o carboidrato antígeno-T, associado à mucina das 

superfícies apicais, proporcionam proteção contra a penetração do rosa bengala in vitro e 

sugeriram um papel das mucinas associadas à membrana e de seus oligossacarídeos na 

proteção do epitélio da superfície ocular. 

De acordo com Khan-Lim e Berry (2004), a aparente incoerência entre as evidências 

recentes, que apontam o muco pré-ocular como uma barreira à impregnação por rosa bengala, 

e os achados de Norn (1962), de que o corante teria afinidade por muco, seriam explicadas 

por diferenças de propriedades entre a mucina da superfície das células e a mucina que 

compõe os agregados amorfos de material que está sendo removido da superfície ocular. 

Assim, o rosa bengala agiria como um indicador de quebra da integridade do filme 

lacrimal associada à perda da diferenciação do epitélio da superfície ocular, assumindo, 

possivelmente, padrões de coloração diversos, de acordo com o fator patogênico primário.  

No presente estudo, a maior ocorrência de coloração por rosa bengala durante o 

tratamento com isotretinoína envolveu, além da região exposta da superfície ocular, que 

normalmente é a primeira a manifestar alterações no olho seco, áreas da região não exposta, 

especialmente, a conjuntiva bulbar inferior (Figura 16). Esses achados se devem, 

provavelmente, à disfunção das glândulas de meibomius.  

De acordo com Lee e Tseng (1997), o envolvimento da região não exposta da 

superfície ocular sugere fortemente que o elemento patogênico primário seja derivado da 

conjuntiva tarsal, margens palpebrais ou lágrimas. Esses mesmos autores sugerem que, na 

disfunção meibomiana de causa não inflamatória, mudanças qualitativas ou quantitativas nos 

lipídios lacrimais exerceriam um efeito tóxico que levaria à diminuição da expressão de 

mucina pelas células conjuntivais, que então, destituídas desse efeito protetor, corar-se-iam 

por rosa bengala. 

No que diz respeito à coloração por rosa bengala, os resultados deste estudo reforçam 

a tese da disfunção das glândulas de Meibomius como fator patogênico para o olho seco 

associado ao uso de isotretinoína oral.  

Os resultados da citologia de impressão obtidos neste estudo mostram que o 

tratamento com isotretinoína oral induziu modificações no epitélio da superfície ocular 

(diminuição do percentual de espécimes classificados como “A” e aumento do percentual de 

espécimes classificados como “B” e “C”). Essas modificações tanto foram observadas na zona 

conjuntival exposta (temporal e nasal), como na não exposta (superior) (Tabelas 9, 10 e 12) 
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 No pré-tratamento, 75% dos pacientes apresentavam citologia normal nos espécimes 

obtidos da conjuntiva bulbar temporal. Durante o tratamento, esse número diminuiu para 43% 

(Tabela 9). Já para a região superior, o percentual de exames normais no pré-tratamento era de 

100% e diminuiu para 82 % durante a terapia (Tabela 10). 

Para as regiões inferior e nasal, o número de exames normais passou de 75% e 68%, 

respectivamente, antes do tratamento, para 71 e 57 %, respectivamente, durante o mesmo 

(Tabelas 11 e 12). 

Para os espécimes em que se verificaram alterações nos parâmetros estudados, estas 

ocorreram em direção à metaplasia escamosa, com decréscimo na distribuição das células 

califormes, diminuição da relação núcleo/citoplasma e da coesividade celular (contato célula-

célula) (Tabelas 13 e 14). Esses resultados apontam para uma resposta celular adaptativa do 

epitélio conjuntival, que tende a se tornar não secretor sob o uso do fármaco, tanto na zona 

conjuntival exposta como na não exposta. 

A metaplasia escamosa é a transição patológica do epitélio estratificado não 

queratinizado (secretor ou não-secretor, conjuntival ou corneano) para um epitélio 

queratinizado não-secretor. Trata-se de um fenômeno típico em casos de olho seco. A 

metaplasia ocorre também na deficiência de vitamina A, em neoplasias de células escamosas, 

em indivíduos que fazem uso prolongado de lentes de contato e em diversas desordens da 

superfície ocular, como as conjuntivites cicatrizantes e algumas conjuntivites crônicas não-

cicatrizantes como a ceratoconjuntivite límbica superior (TSENG, 1985; ROLANDO  et al., 

1990). A metaplasia escamosa compreende uma série de mudanças, desde a perda de células 

caliciformes até alterações progressivas na morfologia das células epiteliais com aumento da 

estratificação (TSENG, 1985). 

No olho seco de causa exclusivamente evaporativa, a citologia de impressão 

demonstra predomínio de alterações nas células epiteliais das áreas interpalpebrais expostas, 

não sendo descritas mudanças celulares significativas nas áreas conjuntivais não-expostas 

(NELSON; HAVENER; CAMERON, 1983). No presente estudo, a piora dos parâmetros 

citológicos observada após o tratamento foi verificada principalmente na zona interpalpebral 

exposta e foi, também, estatisticamente significante na região superior, protegida pela 

pálpebra. Além da causa evaporativa, este achado pode sugerir uma toxicidade local induzida 

pela isotretinoína na conjuntiva dos pacientes tratados. A hipótese de toxicidade local estaria 

de acordo com as descrições de Rismondo e Ubels (1987) em seus pacientes.  

Neste estudo, a densidade de células caliciformes mostrou-se estatisticamente mais 

baixa durante o tratamento com isotretinoína (Tabelas 13 e 14). Segundo Altinors e 
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colaboradores (2006), portadores de alteração do filme lacrimal observada especificamente na 

camada lipídica apresentavam densidade de células caliciformes que não diferia de forma 

estatisticamente significante daquela de um grupo controle de indivíduos saudáveis.  Essa 

observação pode dar suporte à nossa hipótese de alteração associada à toxicidade na 

conjuntiva, uma vez que, se fosse exclusivamente lipídica a alteração do filme lacrimal dos 

pacientes tratados com isotretinoína, esperar-se-ia que a densidade de células caliciformes 

estivesse normal.  

Alterações da superfície ocular secundárias ao uso de fármacos sistêmicos já foram 

relatadas com base nos estudos da citologia de impressão. A citologia de impressão é um 

método minimamente invasivo de biópsia para avaliação do epitélio da superfície ocular, o 

qual pode ser executado repetidas vezes num mesmo paciente ao longo do tempo, sem 

desconforto, efeitos adversos ou contra indicações (CALONGE et al., 2004).  Por essa razão, 

é excelente para o seguimento dos efeitos de uma intervenção terapêutica. Recentemente, foi 

relatado processo de metaplasia escamosa conjuntival consequente ao uso oral de 

carbamazepina (DOUGHTY et al., 2007).  

No presente estudo, não foram observadas correlações significantes entre os resultados 

dos testes de função lacrimal, do escore de sintomas, e os resultados da citologia de impressão 

(Tabelas 17-20). Observações semelhantes já foram relatadas por diversos autores (NELSON; 

FARRIS, 1988; NELSON; GORDON, 1992; RIVAS et al., 1993;  NICHOLS; NICHOLS; 

MITCHELL, 2003; YEO et al., 2003)  e, possivelmente, decorrem da  grande variabilidade de 

resultados relacionada aos testes da função lacrimal, conferindo-lhes baixa confiabilidade 

(NICHOLS; NICHOLS; MITCHELL, 2004; NICHOLS; MITCHELL; ZADNIK, 2004). 

Segundo Yokoi e Komuro (2004), a maioria dos testes da função lacrimal disponíveis para a 

clínica tem caráter invasivo, levando a modificações nos próprios parâmetros que devem 

avaliar. 

De acordo com a discussão da maioria dos autores quanto à eficácia diagnóstica dos 

testes clínicos mais frequentes para o olho seco, especialmente nas fases iniciais da doença, as 

técnicas morfológicas permitem um estudo estrutural exato do epitélio e tecido conectivo, 

possibilitando a comparação entre material patológico e não-patológico e propiciando um 

diagnóstico mais acurado (RIVAS  et al., 2007).  

Os resultados obtidos com o presente estudo apontam para uma resposta celular 

adaptativa do epitélio conjuntival, que tende a se tornar não secretor, tanto na zona 

conjuntival exposta como na não exposta. Assim, haveria deficiência de mucina e 
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epiteliopatia interrelacionando-se e somando-se à já bem estabelecida deficiência lipídica que 

ocorre com o uso de isotretinoína oral.  

No presente estudo, não se verificou influência da dose de isotretinoína administrada 

sobre os resultados da citologia de impressão obtidos. É possível que as variáveis estudadas 

não tenham entre si uma relação de linearidade.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base na amostra estudada, pode-se concluir que: 

 

 O tratamento da acne vulgar com isotretinoína oral induz alterações no 

epitélio conjuntival em um percentual significativo de pacientes tratados 

com o medicamento. Essas alterações são observadas tanto na região 

exposta da conjuntiva bulbar, como na não exposta. 

 

 As alterações epiteliais ocorrem em direção à metaplasia escamosa, com 

decréscimo na distribuição das células caliciformes, diminuição da relação 

núcleo/citoplasma e da coesividade celular (contato célula-célula), como 

uma resposta adaptativa do epitélio conjuntival, que tende a se tornar não 

secretor sob efeito do fármaco. 

 

 Não há correlações significantes entre os resultados dos testes de função 

lacrimal, do escore de sintomas e os da citologia de impressão conjuntival.  
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GLOSSÁRIO 

 

 

Blefarocálase: condição infrequente, caracterizada por episódios recorrentes de edema 

indolor das pálpebras superiores, com resolução espontânea em alguns dias. 

 

Blefaroconjuntivite: processo inflamatório de natureza geralmente infecciosa, envolvendo 

simultaneamente pálpebras e conjuntiva. 

 

Blefarofimose: síndrome autossômica dominante causada por mutações no gene FOXL 2 no 

cromossoma 3, caracterizada clinicamente pela presença de: ptose palpebral, abertura 

palpebral pequena, telecanto (distância aumentada entre os cantos mediais dos olhos), com 

epicanto inverso (ver adiante), ectrópio (ver adiante) das pálpebras inferiores, hipoplasia das 

margens inferioriores das órbitas, e dorso do nariz desenvolvido de modo incompleto. 

 

Blefarostato: instrumento delicado, confeccionado geralmente em metal inoxidável, utilizado 

para afastar simultaneamente as pálpebras superior e inferior, mantendo exposta a superfície 

ocular. 

 

Ceratomalácia: amolecimento da córnea. 

 

Conjuntivocálase: condição isolada, bilateral, em que há tecido conjuntival redundante 

projetando-se sobre a margem palpebral ou ponto lacrimal. Em geral, tem localização central, 

alguns milimêtros abaixo da transição córneo-escleral inferior. Acompanha-se, 

frequentemente, de lacrimejamento, por representar um obstáculo relativo ao fluxo normal de 

drenagem lacrimal. 

 

Coloboma palpebral: defeito de desenvolvimento envolvendo a espessura total da pálpebra, 

o qual pode ocorrer na pálpebra superior, na inferior ou em ambas. As margens do defeito 

podem estar aderidas à córnea ou à conjuntiva bulbar. 

 

Dacrioglândulas: glândulas envolvidas na produção do filme lacrimal. Incluem: glândulas 

lacrimais principais; glândulas lacrimais acessórias de Wolfring e de Krause; glândulas de 

Meibomius; glândulas de Zeis; glândulas de Moll; e células caliciformes.    
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Ectrópio: eversão da margem palpebral. Causado mais comumente pela senilidade. 

 

Epicanto: prega vertical de pele, congênita, que se estende da pálpebra superior à inferior na 

direção do canto medial. 

 

Epicanto inverso: prega vertical de pele, congênita, que se estende da pálpebra inferior à 

superior na direção do canto medial. 

 

Epífora: escoamento da lágrima pela face causado por uma secreção lacrimal excessiva 

(lacrimejamento) ou por uma drenagem inadequada. 

 

Epistaxi: sangramento nasal. 

 

Exofalmia: saliência ou protrusão exagerada do globo ocular. 

 

Filme lacrimal: camada lacrimal que reveste constantemente a superfície ocular, 

desempenhando papéis importantes para a homeostasia dos epitélios com os quais se 

relaciona: lubrificação; aporte de nutrientes essenciais e oxigênio; diluição e remoção de 

estímulos nocivos; e ação antimicrobiana. Constituído essencialmente de água, muco e 

lipídios.  Representa, ainda, a primeira superfície refrativa do olho.  

 

Folículo: reação conjuntival de natureza inflamatória, mais facilmente observada na 

conjuntiva tarsal inferior ou superior e, menos freqüentemente, na conjuntiva bulbar e 

límbica, em geral de causa viral ou tóxica induzida por drogas. É determinada pela presença 

de um nódulo linfóide focal com vascularização acessória. 

 

Glândulas de Meibomius: glândulas palpebrais cujos orifícios de abertura se localizam  nas 

margens das pálpebras, em fila, posteriormente  aos cílios. Produzem secreção lipídica que 

constitui a camada mais externa do filme lacrimal, responsável por sua estabilidade, 

retardando-lhe a evaporação. 

 

Fissura palpebral antimongolóide: abertura palpebral em que o canto medial ocupa posição 

mais alta que o canto lateral. 
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Glândulas de Zeis: glândulas sebáceas modificadas que se associam com os folículos dos 

cílios. 

 

Glândulas de Moll: glândulas sudoríparas modificadas cujos dutos podem-se abrir em um 

folículo dos cílios, ou diretamente na margem palpebral anterior, entre os cílios.  

 

Glândulas de Krause: glândulas lacrimais acessórias com localização subconjuntival na 

região dos fórnices ou fundos de sacos conjuntivais, inferior e superiomente. 

 

Glândulas de Wolfring: glândulas lacrimais acessórias com localização subconjuntival na 

região da borda superior do tarso, inferior e siuiperiormente 

 

Lagoftalmo: limitação do fechamento palpebral levando à exposição da córnea. Pode ter 

como causas: doenças neurogênicas, como a paralisia do 7º nervo craniano; condições 

neurológicas degenerativas, como a doença de Parkinson; transtorno palpebral cicatricial ou 

restritivo, como o ectrópio; abuso de drogas; cirurgia plástica palpebral; deonças cutâneas 

como a Sindrome de Stevens-Johnson e o xeroderma pigmentoso. 

 

Lágrimas de crocodilo: lacrimejamento que ocorre com a movimentação da mandíbula. 

Decorre de conexões anormais entre o 7º e o 5º nervos cranianos. 

 

Lâmpada de fenda: equipamento empregado para a inspeção microscópica dos segmentos 

anterior e posterior do olho. Permite uma grande variedade de tipos de iluminação e “cortes 

ópticos”, possibilitando o exame em três dimensões e grande aumento de praticamente todas 

as estruturas oculares. 

 

Manchas de Bitôt: queratinização metaplásica de áreas da conjuntiva. 

 

Meibografia: tipo de exame em que as glândulas de meibomius são fotografadas através da 

utilização de técnica de biomicrografia por transiluminação infra-vermelha. Empregada 

apenas em centros de pesquisa avançada. 
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Papila: reação conjuntival de natureza inflamatória, mais facilmente observada na conjuntiva 

tarsal, em geral de causa alérgica ou bacteriana. É determinada por dilatação vascular capilar 

e varia desde alterações isoladas até agrupamentos maiores. 

 

Poliose: embraquecimento dos cílios. 

 

Pterígeo: crescimento triangular fibrovascular subeptelial da conjuntiva bulbar em direção à 

córnea, o qual tipicamente se desenvolve em pessoas que moram em lugares de clima quente. 

Representa resposta ao ressecamento crônico da superfície ocular e à exposição ultravioleta. 

 

Schirmer: teste diagnóstico de realização simples e  de baixo custo, muito empregado 

clinicamente para o diagnóstico do olho seco. Evidencia, de forma objetiva, a diminuição do 

componente aquoso do filme lacrimal através da utilização de papel milimetrado, que é 

aplicado à pálpebra inferior. A quantificação da produção lacrimal é feita aferindo-se a 

extensão do papel que ficou úmida. Feito sob anestesia tópica, avalia a produção basal; sem 

anestésia, as produções basal e reflexa (Schirmer I); e sob estimulação nasal (através da 

introdução de cotonete na cavidade nasal), a produção reflexa máxima (Schirmer II). 

 

Triquíase: transtorno adquirido em que há um direcionamento anormal dos cílios para a 

superfície ocular, causando irritação da córnea.  

 

Madarose: queda dos cílios. 

 

Xeroftalmia: ressecamento da córnea e conjuntiva devida à deficiência de vitamina A. 

 

Xerose: ressecamento extremo e queratinização da superfície ocular. 

 

Xerostomia: ressecamento da cavidade oral. 
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Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

 
 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa clínica intitulada: 
“Investigação da Toxicidade da  Isotretinoína Oral sobre a Conjuntiva Humana Utilizando a 
Citologia de Impressão”. 

Este estudo busca chegar a uma melhor compreensão dos mecanismos através dos 
quais a isotretinoína oral pode produzir, como efeito colateral, um quadro de olho seco. Será 
realizado através de exame oftalmológico simples, rápido e indolor, em que serão utilizados 
um pequeno papel milimetrado, para medir a quantidade de lágrimas do seu olho, dois colírios 
corantes, para estudar a integridade da superfície ocular e um pequeno filtro de papel que, sob 
efeito de colírio anestésico, será aplicado à superfície do seu olho para a coleta de material 
para estudo.  

Sua participação na pesquisa será de responder um questionário e submeter-se ao 
exame oftalmológico descrito em dois momentos: antes e durante o tratamento com o 
ROACUTAN. Não haverá despesas para você e, a qualquer momento, você poderá desistir de 
sua participação, sem prejuízo ao seu atendimento neste Serviço. 

Ficará resguardado o sigilo do seu nome, mas os dados obtidos com a pesquisa 
deverão ser publicados, sem identificação dos pacientes participantes. Você terá o direito de 
manter-se informado sobre os resultados que sejam do conhecimento da pesquisadora (Dra. 
Isabella Bezerra Wanderley de Queiroga). 

A pesquisadora (Dra. Isabella Bezerra Wanderley de Queiroga) estará a disposição dos 
pacientes pesquisados através do telefone (083) 9984-9198. 
Acredito ter sido suficientemente informada à respeito do que li e aceito, voluntariamente, 
participar deste estudo. 
 
 
 
 
Nome___________________________ Data___/___/___  ______________________ 

Ass. do paciente/ 
representante legal 

 
 
 
Carimbo                                              Data___/___/___  ______________________ 
                                                                                               Ass. da responsável pelo estudo 
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Universidade Federal da Paraíba / Centro de Ciências da Saúde 
Hospital Universitário Lauro Wanderley / Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

Programa de Pós Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 
 
 

APÊNDICE B - Ficha Clínica 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 
Nº_________NOME:____________________________________________________________ 
IDADE:______anos SEXO: M(  )F(  )  RAÇA_________RG_________________________ 
END_____________________________________________TEL:____________________ 
DERMATOL.REF.______________AVAL. pré-tratamento(  )   em tratamento(  )  DATA: 
___/___/___ 
TRATAMENTO PROPOSTO: ___mg/dia/__meses       PESO:___Kg 
 
 
2. INTERROGATÓRIO GERAL 
 
a) Faz uso de lentes de contato? Sim(   )  Não (   ) 
b) Faz uso regular de colírios? Sim (   ) Não (   ) 
c) Faz uso de outros  medicamentos? Sim (   ) Não (   ). Quais?_______________________ 
d) Já se submeteu a alguma cirurgia oftalmológica Sim(   )  Não (   ).Qual?_____________ 
e) É portador de alguma doença? Sim(   ) Não (   ). Qual?___________________________ 
 
 
3. INTERROGATÓRIO ESPECÍFICO 
 
Você sente algum destes sintomas? Quais? Com que freqüência? Responda: 
“0”, se nunca.    
“1”, se 2-3 vezes por semana. 
“2”, se quase todos os dias. 
“3”, se diariamente.                                                      ESCORE DE SINTOMAS: _______ 
 
ardor ocular   0(   ) 1(   )  2(   )  3(   ) “sensação de areia nos olhos”0(   )  1(   )  2(   )  3(  ) 
prurido           0(   ) 1(   )  2(   )  3(   )   vermelhidão                           0(   )  1(   )  2(   )  3(  ) 
dor                  0(   ) 1(   )  2(   )  3(   )   lacrimejamento                      0(   )  1(   )  2(   )  3(  ) 
fotofobia         0(   ) 1(   )  2(   )  3(   ) “sensação de peso nos olhos” 0(   )  1(   )  2(   )  3(  ) 
 
                                                                                       
3. BIOMICROSCOPIA 
 
OD  hiperemia(  )   folículos(  )   papilas(  )   *blefarite (  )   
 
OE  hiperemia(  )   folículos(  )   papilas(  )   *blefarite (  )   
 
*Pelo menos, dois dos seguintes sinais: hiperemia, telangiectasia, irregularidade da margem palpebral, crostas. 
 
4. TESTES FUNCIONAIS DA LÁGRIMA  
 
4.1 T BUT ( teste do tempo de ruptura do filme lacrimal) 
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OD: ____s; ___s: ___s    média:___ s                     OE: ____s; ___s: ___s    média:___s     
 
4.2 COLORAÇÃO CORNEANA POR FLUORESCEÍNA (LEMP, 1995) 

 
OD 1 (  )   2 (  )   3 (  )   4  (  )   5 (  )     OE1 (  )   2 (  )   3 (  )   4  (  )   5 (  )     
Escore final:_______                                           Escore final:_________ 
 
4.3 SCHIRMER I 
 
OD:_____mm           OE:____mm 
       
 
4.4.1 COLORAÇÃO CONJUNTIVAL POR ROSA BENGALA (LAROCHE, 1998). 
 

 

4.4.2 ESCORE DE VAN BIJSTERVELD (1969) 

OD:_____    OE:_____ 

 
 
 
 
 
 
 



100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

 
 

ANEXO A  

Carta de aceitação fornecida pela Escola Paulista de Medicina 
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ANEXO B  

Parecer do comitê de ética em pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley 
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ANEXO C 

Formulário usado para a realização do exame de citologia de impressão 

 

ANEXO D -  Artigo publicado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D -  Artigo publicado 




