
JORGE R e cols.
Alterações do fundo de olho na hipertensão arterial

INTRODUÇÃO talmoscopia direta, embora a oftalmoscopia binocular indi-

reta seja um método melhor por permitir visão estereoscópi-
Embora detectada mais freqüentemente na meia-idade, a ca. A avaliação do fundo de olho pode ser realizada também

hipertensão arterial sistêmica tem início insidioso e é assin- por meio de biomicroscopia de segmento posterior do olho
tomática durante muito tempo. Se não diagnosticada, leva a com a utilização da lâmpada de fenda ou por meio de retino-

lesões arteriais e em órgãos-alvo, dentre os quais os olhos. grafias ou angiofluoresceinografias7.8.

Como o exame do paciente hipertenso deve levar em conta a
intensidade das lesões nos órgãos-alvo, o exame de fundo de Alterações da retina

olho dá uma chance ímpar de identificar diretamente as le- Agudas
sões impostas ao sistema vgscularl-3. Além de causar espasmos focais das arteríolas da retina, eleva-

A retinopatia hipertensiva pode ser definida como altera- dos níveis de pressão arterial podem levar à quebra da barreira he-

ções do sistema vascular da retina, coróide e disco óptico mato-retinianaintema(endotéliovascular),comextravasamentode
decorrentes de hipertensão arterial sistêmica persistentemente plasma e hemácias para o interstício retiniano. Podem ser encontra-
acima de níveis considerados normais. O diagnóstico preco- das na retina: hemon-agias, manchas algodonosas e exsudatos duros
ce dos sinais e lesões referentes à retinopatia hipertensiva (Figuf!ll), os quais, em casos graves, adquirem a configuração de

permite avaliar a gravidade da hipertensão arterial sistêmica estrela macular (Figuf!l2)2.5-7.9.1o.

e, principalmente, realizar. o acompanhamento evolutivo das Crônicas
lesões orgânicas hipertensivas, as quais podem freqüente- 1. Arteriolosclerose - Com a hipertensão prolongada, os te-

mente levar a escotomas e diminuição da acuidade visual I. cidos elástico e muscular hiperplásicos são paulatinamen-
Esse acompanhamento pode ser realizado por meio de exa- te substituídos por tecidos colágeno e fibrótico, caracte-
mes oftalmológicos regulares com acuidade visual e exame rizando a esclerose das arteríolas. Com a idade, altera-
do fundo de olho por profissional experiente, preferentemente ções similares podem se desenvolver e são chamadas de
um oftalmologista especialista em retina2. arteriolosclerose senil ou involucional. Com isso, o re-

Acredita-se que a elevada pressão arterial cause danos flexo da parede do vaso se altera, tomando-se menos bri-
ao endotélio e altere a permeabilidade vascular. Outro fator lhante, apagado, e difuso. Esse é o primeiro sinal da arte-
que está diretamente ligado à hipertensão consiste na arte- riolosclerose (Figura 3). Com o progressivo aumento da
riolosclerose, que decorre de depósitos de material proveni- espessura da parede arteriolar, ocorre diminuição da luz
ente do plasma nas camadas médias do vaso sanguíneo ou do vaso, acoIÍlpanhada de diminuição mais intensa do

por proliferação das camadas musculares. Acredita-se que a reflexo da parede das arteríolas, que adquirem aspecto
hipertensão arterial seja o fator desencadeante por causar le- vermelho-amarronzado, denominado de reflexo com as-
são do endotélio vascular3.4. pecto de fio de cobre. Se o estreitamento arteriolar reduz

Um fator importante a destacar é a ausência de fibras ner- drasticamente o lúmen, a ponto de tomar a coluna san-
vosas autossômicas nas arteríolas retinianas. Elas são encon- guínea de seu interior imperceptível, dá-se o nome de

tradas em outras artérias do organismo e ajudam na regula- reflexo com aspecto de fio de prata2.IO.
ção do fluxo sanguíneo pela contração da musculatura lisa. 2. Cruzamentos arteriovenosos patológicos - Arteríolas e

Os estudos nesse campo demonstraram que as arteríolas da vênulas possuem uma adventícia em comum quando se
retina apresentam um mecanismo chamado auto-regulação. cruzam. Nesses cruzamentos, o espessamento e o enrije-
O principal fator que regula a pressão de perfusão da retina é cimento das arteríolas decorrentes do processo de arteri-
o nível tecidual de oxigênio. A elevação desses níveis causa olosclerose provocam alterações características nas vê-

constrição da musculatura lisa. Esse sistema de auto-regula- nulas, consagradas como cruzamentos patológicos (Fi-
ção toma-se menos efetivo com a idade e com doenças, em guras 1 e 3), os quais são os achados mais comuns da

especial a arterioloscleroses,6. retinopatia hipertensiva vistos à oftalmoscopia4.s,lo (Ta-

bela 1).
ACHADOS FUNDOSCÓPICOS Vale ressaltar que os cruzamentos patológicos podem pre-

ceder uma importante condição patológica da retina, deno-
As lesões encontradas na retinopatia hipertensiva podem minada oclusão de ramo venoso da retina. As hemorragias e

ter origem nos vasos da retina, da coróide ou do disco ópti- os infartos decorrentes da oclusão de ramo venoso aconte-

co. Os achados do fundo de olho podem ser acessados por cem sempre distalmente a um cruzamento arteriovenoso pre-

diversas maneiras. A forma mais simples é por meio da of- existentel.2.4,8.1o (Figura 4).
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I de Gunn Compressão da vênula pela arteríola, diminuindo o lúmen da primeira (Figura 1) :~j~
I de Salus Normalmente a vênula cruza a arteríola, formando um ângulo agudo com ela;

r~ com as altera~ões hi.pertensivas, a vênula tende a assumir um ângulo reto ao
:"::1' cruzar a artenola (FIgura 3)

venoso distalaocruzamento (Figura

Fig. 1. Paciente do sexo mas-
culino, 22 anos, referindo bai-

xa da acuidade visual em am-
bos os olhos. Pressão arterial,
220 x 140 fim Hg. Achados
fundoscópicos: cruzamento

arteriovenoso patológico (seta
roxa, sinal de Gunn), exsuda-
tos duros maculares (seta

amarelà), manchas algodono-
sas (setas brancas) e espasmos
focais arteriolares (setas ver-

melhas).

ações da coróide gião de oclusão da coriocapilar, com uma margem de hi-
coróide é a camada vascular do olho e está localiza- popigmentação. Essas manchas de Elschnig cicatrizadas
aixo da retina. É constituída por camadas de vasos não apresentam vazamento de fluoresceína, mas há hiper-
'erentes calibres, sendo a camada de vasos mais del- fluorescência por transmissão em seus bordos. Vale sali-
, conhecida como coriocapilar. Nesta, os vasos são entar que o descolamento de retina (seroso ou exsudativo)

trados e o líquido extravascular só não descola a re- presente em casos graves e agudos de hipertensão arterial é
)or causa da presença da barreira hemato-retiniana decorrente do comprometimento vascular da coróide, o qual
Ila, formada por uma camada de células cubóides provoca quebra da barreira hemato-retiniana externa por is-
ada epitélio pigmentar da retina. A hipertensão arte- quemia do epitélio pigmentar da retina2.4.11 (Figura 2).
ode comprometer a circulação da coróide e corioca- .,

Pequenas ilhas de epitélio pigmentar da retina sobre Alterações do disco óptico i
es de coriocapilar ocluída ou isquêmica têm aparên- Hipertensão arterial aguda de qualquer origem pode le-

narelada e apresentam vazamento intenso de corante var a um estágio acelerado ou maligno, em que há necrose
lte a angiofluoresceinografia (manchas de Elschnig fibrinóide das arteríolas e edema de papila. O edema de pa-
1S). Com a cicatrização, o epitélio pigmentar da reti- pila caracteriza-se pela dilatação dos capilares e pelo borra-
rna-se hiperpigmentado imediatamente sobre a re- mento das margens do disco óptic02.4.9.IO (Figura 2).
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Fig. 2. Paciente do sexo
masculino, 26 anos, referin-
do baixa da acuidade visual
em ambos os olhos e nefro-
patia. Pressão arterial, 240
x 150 mmHg. Achados fun-
doscópicos: exsudatos duros
formando estrela macular

(seta amarela), hemorragias
retinianas em chama de vela
(setas vermelhas) e edema
de papila (asterisco). Notar
descolamento seroso da re-
tina peridiscal.

,ASSIFICAÇÃO DA RETINOPATIA foram organizadas, sendo as mais consagradas as de Keith-
PERTENSIVA Wagner-Barker2 e de Scheie1o. Na atualidade, é importante

que o oftalmologista, ao fazer a descrição do fundo de olho,
Diversas classificações das alterações fundoscópicas já descreva as alterações agudas e crônicas da retinopatia hi-

Fig. 3. Paciente do sexo fe-
minino, 50 anos, referindo
baixa da acuidade visual no
olho direito e hipertensão
arterial sistêmica em trata-
mento. Pressão arterial, 130
x 80 mm Hg. Achados fun-
doscópicos: cruzamentos
arteriovenosos patológicos
(seta verde, sinal de Salus;
seta azul, sinal de Bonnet) e
arteriolosclerose (setas
brancas). Notar que o disco
óptico se encontra levemen-
te pálido, sugerindo seqüe-
la de neuropatia óptica is-

quêmica.
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Fig. 4. Paciente do sexo mas-
culino, 53 anos, referindo bai-
xa da acuidade visual no olho
direito e hipertensão arterial sis-
têmica em tratamento. Pressão

arterial, 120x80mmHg.Acha-
dos fundoscópicos: cruzamen-
to arteriovenoso patológico
(seta verde) causando oclusão
de ramo venoso em arcada tem-
poral superior (elipse verme-
lha). Notar hemorragias em
chama de vela e manchas algo-
donosas retinianas no quadran-
te acometido.

siva encontradas na oftalmoscopia, permitindo que O Classificação de Keith-Wagener-Barker (1939)
clínico-cardiovascular empregue a classificação que Essa classificaçã~ bas~ia-se nos achados fundoscópicos

mais acostumado. Portanto, é mais importante descre- de pacientes com níveis de pressão arterial conhecida-
rretamente as alterações que tentar enquadrá-Ias em mente elevados e divide os achados em quatro grupos,
a classificação específica. de acordo com a gravidade das alterações conjuntas da

r
j j

)OS Achados fundoscópicos

";';
I Estreitamento mínimo e discreta tortuosidade das arteríolas retinianas, e alteração d~~iw~-

reflexo arteriolar leve em pacientes geralmente assintomáticos e com hipertensão Ai!;

arterial sistêmica leve (Figura 5).
II Achados do Grupo I mais: estreitamento focal ou generalizado das arteríolas,

cruzamentos arteriovenosos patológicos, e moderada arteriolosclerose em paciente ,~,, '
com hipertensão arterial leve, geralmente as sintomáticos e com mínimo ou nenhum"

comprometimento sistêmico secundário à hipertensão arterial sistêmica.
III Alterações dos Grupos I e II mais: hemorragias, exsudatos duros e manchas c

algodonosas retinianas, Muitos desses pacientes apresentam disfunção cardíaca, 1. ' cerebral ou renal (Figura 1), ~i, (
IV As alterações acima, porém mais graves, e associadas a edema de papila. Manchas d~,"1, '

. r .
" alj- te N tF.-2);C -""""",_c,,.- .Ai,

jj~er -
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Fig. 5. Paciente do sexo fe-
minino, 42 anos, sem quei-
xa oftalmológica. Refere
hipertensão arterial sistêmi-
ca em tratamento. Pressão
arterial, 130 x 80 mm Hg.
Achados fundoscópicos:
tortuosidade arteriolar (se-
tas vermelhas).

4l.terações arterioloscleróticas
~Q Sem alterações arterioloscleróticas de retina, apesar de possuir hipertensão arterial sistêmica

irr~f Arteriolosclerose discreta com aumento do reflexo dorsal, estreitamento arteriolar e cruzamentos
'~"c

1:111:;' arteriovenosos patológicos leves e/ou moderados (Figura 3)
IIt~; Arteriolosclerose grave com arteríolas em fio de cobre e fio de prata e acentuados cruzamentos
iili:f: arteriovenosos patológicos'"
fi~9 Os sinais anteriores acrescidos de oclusões de ramo venoso da retina (Figura 4)

;A't~rações hipertensivas
HO Sem alterações hipertensivas, apesar de possuir hipertensão arterial sistêmica
BJ. Espasmos arteriolares focais e discreto edema da retina

:~fiOS s~n~s
::;I:m:,"~
iiiiiiiiiiiii,jji ijc"'j" c,if,jjjjjjjjjj

hipertensão e da arteriolosclerose (Tabela 2). achados fundoscópicos AH isoladamente (Tabela 3).

Classificação de Scheie (1953) TRATAMENTO
Scheie teve como objetivo separar as alterações fun-

doscópicas decorrentes da arteriolosclerose (A) das al- Não há tratamento específico para as lesões de reti-
terações induzidas pela hipertensão (H). Assim, os paci- na, coróide e disco óptico causadas pela hipertensão
entes são classificados de acordo com a combinação dos arterial sistêmica, sendo indicado o controle desta.
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