
AYRTON ROBERTO BRANCO RAMOS

FOTOCOAGULA~AO SELETIVA DO EPITeUO PIGMENTAR
DA RETINA COM LASER DE 01000 DE MICROPULSO

EM OLHOS DE COELHOS
ESTUDcJ EXPERIMENTAL HISTOPATOLOGICO

Tese apresentada ao Curso de P6s-Gradua-
9aO em Clfnlica CIrlJrglca do Setor de
Cu~nclas da Saude da Unlversidade Federal
do Parana. como requlslto parcial para
a obten9aO do Titulo de Doutar.

CURITIBA
1997



';
.1

AVRTON ROBERTO BRANCO RAMOS

:OTOCOAGULA<;AO SELETIVA DO EPIT~LlO PIGMENTAR
DA RETINA COM LASER DE 01000 DE MICROPULSO

EM OLHOS DE COELHOS
ESTUDO EXPERIMENTAL HISTOPATOLOGICO

Tlese apresen1:'ada ao Curso de P6s-Gradua-
<;:ao em Clfnlica CIrlJrglca do Setor de
ClenClaS da Saude da Unlversldade Federal
Ido Parana, como requlslto parcial para
a obtengao do TItulo de Doutor.

CURITIBA
1997



--

,

Orientador: Prof. Dr. CARLOS AUGUSTO MOREIRA JUNIOR

Co-Orientador: Prof. Dr. LAWRENCE PAUL CHONG

11



"

Dedico esta tese a minhas queridas irmas Cinthia e

Simone, pelas quais tenho a maior admira~ao; a Jose Luiz

por ser um irmao maravilhoso; a Maeve, por ser uma

pessoa impar, e a meus pais Airton e Carmem que me

proporcionaram todas as oportunidades possiveis ao me

ensinarem os caminhos pelos quais agora sigo.

ill



,

•

"E muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcanvar

triunfos e glorias mesmo se expondo a derrota, do que

formar fila com os pobres de espirito, que nem gozam

muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa

penumbra cinzenta que nao conhecem vitoria nem

derrota. "

Theodore Roosevelt

IV



AGRADECIMENTOS

Esta tese nao e fruto do trabalho de uma pessoa apenas. Agradeyo aos amigos que se

revelaram e aqueles que mais uma vez estiveram comigo; pois da nossa uniao resultou este

trabalho e, em especial:

Ao Prof. Dr. CARLOS AUGUSTO MOREIRA JUNIOR, amigo e orientador deste

trabalho, pela sua paciencia e sabedoria me mostrou limitayoes e me ajudou a supeni-Ias; pelo

estimulo, exemplo de vida e de medico, marcando decisivamente a minha formayao.

Ao Prof. Dr. LAWRENCE PAUL CHONG, co-orientador deste trabalho, por me

haver recebido de brayos abertos nos Estados Unidos; pelos preciosos ensinamentos e pela

confianya e amizade.

Ao Prof. Dr. OSV ALDO MALAF AlA, coordenador do Curso de P6s-graduayao em

Clinica Cirlirgica do Setor de Ciencias da Saude, pelo estimulo e oportunidade de realizar 0

curso de Doutorado.

v



Ao Prof. Dr. STEPHEN RYAN, pela acolhida em seu laborat6rio, onde tive a

oportunidade de aprendizado no campo da pesquisa experimental, da histopatologia, da clinica

e cirurgia da retina e vitreo.

Ao Prof. Dr. DONALD FRAMBACH. pelos preclosos ensinamentos sobre 0

"Scanning Laser Ophthalmoscope", para exames de angiografia fluoresceinica quanto para 0

exame de indocianina verde.

Ao Prof. Dr. CARLOS AUGUSTO MOREIRA, responsavel pela boa formayao dos

meus mestres, pela sua cordialidade, humanismo e sabedoria. Agradeyo tambem pelo privilegio

de ter convivido e aprendido oftalmologia com quem e urn grande exemplo de pessoa e

pro fissional.

Ao Prof. Dr. JAYME ARANA, pelo exemplo de medico e amigo, influencia marcante

para minha formayao medica e pelos inumeros ensinamentos na area de retinografia,

angiografia e ecografia, sem os quais nao poderia haver realizado este trabalho.

Ao Prof. Dr. HAMIL TOM MOREIRA, nao s6 pela amizade e pelo aprendizado de

vida que pude auferir nesses ricos anos de convivio, mas tambem pelos conselhos tecnicos em

oftalmologia.

VI



A Profa. Dra. MIRIAM SKAF, pelo incentivo, auxilio e apOlO na realiza9ao das

diversas etapas deste trabalho.

Ao Dr. JOSE CARDILLO, pela amizade, confian9a e apoio nas diversas etapas deste

estudo.

Ao Dr. EZEQUIEL PORTELLA, pela amizade, apoio e pela analise critica deste

trabalho.

A CRIS SPEE, coordenadora do Doheny Vision Research Center (DVRC), pelo

apoio, compreesao e confian9a.

Ao JIM BLACK, pelo auxilio na prepara9ao das laminas para a microscopia 6ptica e

eletronica.

A PATRICIA ANGUIANO, pelo estimulo, amizade e considera9ao.

A TRACY NICHOLS, pela ajuda na documenta9ao fotografica.

Ao LAWRENCE RIFE, pela aten9ao e cuidado com os animais.

Vll



r

A AMY GUO, pelo auxilio nos procedimentos cirUrgicos, avaliayao pos-operatoria e

exames complementares.

A Profa. MARLY GASPARIN BARAO, pelos ensinamentos, pelo apOlO,

reconhecimento de minha capacidade pro fissional e pela revisao do vermiculo.

A TANIA BARROSO DA COST A E JOAO CARLOS CESAR DA COST A, pelo

carinho, pela amizade, confianya e pelo estimulo.

A TANIA REGINA MACHADO E GERALDO MACHADO, pela amizade, pelo

aprendizado de vida, exemplo de pessoas, pelo incentivo e investimento em minha formayao

pro fissional.

Sinceramente a MAEVE BARROSO DA COST A, pelos momentos que, em silencio,

transmitiu amor e compreensao e aqueles que, em minha ausencia, soube me respeitar e

valorizar meu esforyo mesmo se sent indo so ... por tantas vezes que soube compreender tudo

isso ... cabe-lhe tambem esta conquista, por ser uma pessoa especial; pela presenya nesses

momentos da minha vida e por ser parte do estimulo maior para tudo que fayo.

Vlll



'0

Aos meus pais, AIRTON ROGERIO RIBEIRO RAMOS E CARMEN

APARECIDA BRANCO RAMOS, pela possibilidade da vida; por revestirem a minha

eXlstencia com arnor, carinho e dedicayao; por cultivar na crianya todos os valores que me

transformararn num adulto responsiwel e consciente; por abrirem as portas do meu futuro,

illlmjnando 0 meu caminho com a luz mais brilhante que puderam encontrar: 0 estudo.

Obrigado por sacrificarem seus sonhos em favor dos meus, por serem arnigos e companheiros

mesmo nas horas em que meus ideais pareciarn distantes e inatingiveis. Divido. po is, esta

conquista, porque ela lhes pertence. Ela e tao de voces quanto minha.

A DEUS, por ter sempre iluminado os meus caminhos e pela oportunidade do convivio

com todas essas pessoas.

Enfim, minha homenagem p6stuma ao primo GEORGE MACHADO, que hoje vive

num mundo divino.

lX



1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

SUMARIO

LISTA DE ABREVIATURAS xv

LISTA DE TABELAS e QUADROS XVlll

LIST A DE FIGURAS XlX

RESUMO XXVll

ABSTRACT XXVlll

INTRODU (:AO .

OBJETIVOS .

MATERIAL E METO DO ..

AMOSTRA I ANIMAlS DE EXPERIMENTA<;:Ao .

PRE-OPERA TORIO .

ANESTESIA .

SISTEMA DO LASER .

x

16

19

20

21

22

22



3.5

3.6

3.7

3.8

39

3.9.1

3.9.1.1

3.9.1.2

3.9.2

3.9.2.1

3.9.2.2

3.9.3

3.9.3.1

3.9.3.2

4

4.1

TECNICA OPERA TORIA. .

paS-OPERA TaRIO ..

SACRIFI CIO DOS ANIMAlS .

ACONDICIONAMENTO DAS PE<;AS CIRURGICAS .

TETNTCA HISTOLaGICA .

MICROSCOPIA OPTICA .

Processamento .

A valia<;:ao .

MICROSCOPIA ELETRONICA DE TRANSMISSAO .

Processamento .

A valia<;:ao .

MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA .

Processamento .

A valia<;:ao .

RESULTADOS .

GRUPO A (n = 15) - OLHOS SUBMETIDOS A

FOTOCOAGULA<;AO COM LASER DE DIODO DE

MICROPULSO, NAS POTENCIAS DE 100 E 300

MILIW ATTS (mW) .

Xl

24

25

28

30

30

31

31

32

32

32

33

33

33

34

35

36



"

4.1.1

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

41 14

4.1.1.5

4.1.1.6

4.1.2

4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.6

Terceiro Dia Pos-fotocoagula~ao - 5 olhos .

Exame Clinico .

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinogra.rrla .

Microscopia Optica .

Microscopia Eletroruca de Transrnlssao ..

Microscopia Eletroruca de Varredura .

Dccimo Dia Pos-fotocoagula~ao - 5 olhos .

Exame Clinico .

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinograma .

Microscopia Optica .

Microscopia Eletroruca de Transrnlssao .

Microscopia Eletroruca de Varredura .

Trigcsimo Dia Pos-fotocoagula~ao - 5 olhos .

Exame Clinico ..

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinogra.rrla .

Microscopia Optica .

Microscopia Eletroruca de Transmissao .

Microscopia Eletroruca de Varredura ..

XlI

36

36

36

37

37

38

39

39

40

40

40

40

41

42

43

43

43

44

44

45

45



4.2

421

4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3

4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.2

4.2.2.1

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.3

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

GRUPO A (n = 15) - OLHOS SUBMETIDOS A

FOTOCOAGULA<;Ao COM LASER DE DIODO DE

MICROPULSO, NAS POTENCIAS DE 500 E 700

MILIW ATTS (mW) ..

Terceiro Dia P6s-fotocoagula~ao - 5 olhos .

Exame CUnico ..

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinograma .

Microscopia Optica .

Microscopia Eletronica de Transrnissao ..

Decimo Dia P6s-fotocoagula~ao - 5 olhos ..

Exame CUnico ..

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinograma .

Microscopia Optica ..

Microscopia Eletronica de Transrnissao .

Trigesimo Dia P6s-fotocoagula~ao - 50Ihos ..

Exame CUnico .

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica .

Eletrorretinograrna .

Microscopia Optlca " .

X11l

46

46

46

47

47

47

49

50

50

50

51

51

53

54

54

54

55

55



4.2.3.5

4.3

4.3.1

432

4.3.3

4.3.4

5

6

Microscopia Eletronica de Transrnissao .

GRUPO C (n=15) - OLHOS CONTROLE ..

Exame Clinico .

Retinografia e Angiografia Fluoresceinica ..

Eletrorretinograma .

Microscopia Optica e Microscopia Eletronica de Transrnissao

e Varredura .

DISCUSSAO .

CONCL usbES .

REFERENCIAS BIBLIOG RA.FICAS .

XlV

56

58

58

58

58

59

87

112

117



ARVO

bFGF

CC

CCG

CF

CFN

CJ

CNE

CN!

CPE

CPI

cw

EPR

FR

FG

HE

LISTA DE ABREVIATURAS

Association for Research in Vision and Ophthahnology

Fator de Crescirnento de Fibroblastos

Coriocapilar

Carnada de Celulas Ganglionares

Camada de Fotorreceptores

Camada de Fibras Nervosas

Complexo Juncional (s)

Camada Nuclear Extema

Camada Nuclear Intema

Carnada Plexiforme Extema

Camada Plexiforme Intema

Onda Continua

Epitelio Pigmentar da Retina

Fotorreceptor (s)

Fagossomo (s)

Hematoxilina e Eosina

xv



Hz Hertz

IB lnvagina<;:oesda Base das Celulas do EPR

KHz Kilohertz

Kg Kilograma

kW Kilowatt

M Molar

MB Membrana de Bruch

MET Microscopia Eletronica de Transrnissao

mg Miligrama (s)

ML Melanossomo (s)

MLE Membrana Lirnitante Extema

MLI Membrana Lirnitante Intema

mm Milimetro (s)

MO Microscopia Optica

MT Mitocondria (s)

MY Microvilosidade (s)

mW Miliwatt (s)

N N uc1eo

nm Nanometro (s)

PAS Acido Pen6dico de Schiff

RCS Royal College of Surgeons

XVI



RE Reticulo Endoplasmatico

RN Retina Neurossensorial

SE Segmentos Extemos

SI Segmentos Intemos

TGF Tumor Growth Factor

W Watt (s)

~J Microjoule (s)

~m Micrometro (s)

XVll



LISTA DE TABELAS e QUADROS

TABELAS

I RELA~AODOSGRUPOSESUBGRUPOSDE
OLHOS, SUAS IDENTIFICA~OES E DIAS DE
SACRlFICIO, APOS ATO CIRURGICO .. 29

QUADROS

I

II

CARACTERlSTICAS HISTOP ATOLOGICAS
EVOLUTIV AS DAS LESOES RETINIANAS NOS
OLHOS DO GRUPO A (lOa e 300 mW) .

CARACTERlSTICAS HISTOP ATOLOGICAS
EVOLUTIV AS DAS LESOES RETINIANAS NOS
OLHOS DO GRUPO B (500 e 700 mW) ..

XVlll

60

61



LISTA DE FIGURAS

Retinografia de 1 coelho pigmentado, 3 dias ap6s fotocoagulayao
com laser de diodo de rnicropulso, nas potencias de 100 mW (seta) e
300 mW (seta curva). As areas tratadas com laser de rnicropulso
sao invisiveis it retinografia. Note as lesoes de cor branca, realizadas
com laser de diodo convencional que servem como marcas para
delirnitayao das areas quadrangulares, no interior das quais foi
realizada fotocoagulayao com laser de rnicropulso 62

2

3

4

Retinografia de 1 coelho pigmentado, 3 dias ap6s
fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, nas
potencias de 500 mW (acima) e 700 mW (abaixo). Note
que, com potencia de 500 mW, somente algumas lesoes
sao visiveis (seta); no entanto, com potencia de 700 mW,
todas as lesoes podem ser identificadas (seta dupla) .

Angiofluoresceinografia de 2 coelhos pigmentados, 3 dias ap6s
fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, nas potencias
de 100 mW (seta) e 300 mW (seta dupla). Note, na
fase inicial da angiofluoresceinografia (acima), nao se
observam lesoes hiperfluorescentes no interior das areas
quadrangulares. 0 mesmo se observa na fase tardia do exame
(abalxo). As marcas realizadas com laser de diodo convencional
sao bastante hiperfluorescentes .

Angiofluoresceinografia de 2 coelhos pigmentados,
30 dias ap6s fotocoagulayao com laser de
diodo de rnicropulso, nas potencias de 100 mW (acima) e
300 mW (abaixo). Note ausencia de lesoes
hiperfluorescentes no interior de ambas as areas quadrangulares.
Ha tambern, neste periodo, marcas realizadas com
laser de diodo convencional que sao hiperfluorescentes e
apresentam halo hipofluorescente (seta) .

XIX

63

64

65



5

6

7

8

Angiofluoresceinografia de coelho pigmentado, 3 dias ap6s
fotocoagula<;:ao com laser de diodo de micropulso, nas
potencias de 500 mW (seta) e 700 mW (seta dupla). Note
presen<;:ade les5es hiperfluorescentes no interior das
areas quadrangulares; as les5es induzidas
por 700 mW se apresentam com hipofluorescencia
central e halo hiperfluorescente (estrela) .

Eletrorretinograma do olho de coelho pigmentado. do
grupo A, '1 dias ap6s fotocoagulal(ao com laser de diodo
de micropulso, nas potencias de 100 e 300 mW. Os estimulos
escot6picos (acirna) nas intensidades de 1, 2, 4, 8 e 16 x
se apresentam normais bem como 0 estimulo fot6pico
(abaixo) .

Eletrorretinograma do olho de coelho pigmentado, do
grupo B, 10 dias ap6s fotocoagula<;:ao com laser de diodo
de micropulso, nas potencias de 500 e 700 mW. Os estimulos
escot6picos (acirna) nas intensidades de 1,2,4.8 e 16 x
se apresentam norrnais bem como 0 estimulo fot6pico
(abaixo) .

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado submetido
a fotocoagula<;:ao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 100 mW, ao 3.° dia p6s-operat6rio, mostrando
areas focais (setas) de adelga<;:amento do epitelio pigmentar
da retina (EPR) com dirninui<;:aoda quantidade dos grfumlos
de melanina, alternando com areas de aCUmulo de melanina
na superficie apical das celulas (seta dupla). A camada de
fotorreceptores (FR) se apresenta normal. A coriocapilar,
membrana de Bruch e as outras camadas retinianas estao
normais. (PAS /400 x) .

xx

66

67

68

69



9

10

11

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido
a fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW, ao 3.° dia p6s-operat6rio. mostrando
areas focais (setas) de adelga9amento do epitelio pigmentar
da retina (EPR) com diminui9ao da quantidade dos gnlnulos
de melanina, alternando com areas de aCUmulo de melanina
na superficie apical das celulas (seta dupla). Algumas
extremidades dos segmentos externos (SE) dos
fotorreceptores (estrela) apresentam lesao leve. Os segmentos
internos (SI) do">fotorreceptores, a coriocapilar (CC). a
membrana de Bruch (MB) e as outras camadas retinianas
se apresentam normais. FR = fotorreceptores. (PAS / 400 x) ..

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido
a fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 500 mW, ao 3.° dia p6s-operat6rio, mostrando
lesao que se estende desde 0 epitelio pigmentar da retina (EPR),
passando pela camada de fotorreceptores (FR), ate a camada
nuclear externa (CNE). Note a migra9ao de nucleos
(seta) da CNE para a carnada de FR e EPR. Nao ha
prolifera9ao das celulas do EPR neste periodo. A
coriocapilar (CC), membrana de Bruch (MB) e as camadas
internas da retina se apresentam normais. CPE = camada
plexiforme externa. CN! = camada nuclear interna. cpr =
camada plexiforme interna. CCO = camada de celulas
ganglionares. CFN = camada de fibras nervosas.
(HE / 100 x) .

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado submetido
a fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 500 mW, ao 3.° dia p6s-operat6rio,
mostrando areas de adelga9amento (seta) do epitelio
pigmentar da retina (EPR). Note rea9ao gliomesodermica
inicial (asterisco) e diminui9ao da quantidade de grfumlo s de
melanina, que, por vezes, estao posicionados de
maneira desordenada na superficie apical das celulas e
na camada dos fotorreceptores (FR) (seta dupla). A
coriocapilar (CC), a membrana de Bruch (MB) e as camadas
internas da retina se apresentam normais. (HE / 200 x) .

XXI

70

71

72



12

13

14

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido
it fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
poH~nciade 700 mW, ao 3.° dia p6s-operat6rio,
mostrando area de adelgayamento importante do epitelio
pigmentar da retina (EPR) e migrayao de nucleos celulares
(seta dupla) da camada nuclear externa em direyao it camada
do EPR bem como migrayao dos nucleos da camada
nuclear interna em direyao it nuclear externa
e de fotorreceptores (FR). Note os gnmulos de
mf'lallina di<:;po<:;to<:;de maneira desordenada na
superficie apical das celulas, ou dispersos na camada de
fotorreceptores. A coriocapilar (CC) e a membrana de Bruch
(MB) se apresentam normais. (HE / 200 x) .

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido
it fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 700 mW, ao 30.° dia p6s-operat6rio, mostrando
proliferayao celular com 3 ou 4 camadas (estrela); entretanto
nao ha extensao para areas nao fotocoagu1adas.
Note presenya de macr6fago com pigmento em seu interior
(seta dupla), entremeando as celulas proliferadas. Note tambem
presenya de reayao gliomesoderrnica (asterisco) nas camadas
plexiforme externa (CPE), nuclear externa (CNE) e na
camada de fotorreceptores (FR). as granulos de melanina estao
dispostos de maneira desorganizada. A carnada de
fotorreceptores esta completamente lesada. A membrana de
Bruch (MB) e a coriocapilar (CC) se apresentam normais
(P AS / 400 x) ..

Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, mostrando,
acima, retina normal de 1 olho do grupo controle, que
nao foi submetido it fotocoagulayao com laser de diodo de
micropulso. Observe, abaixo, fotomicrografia retiniana,
mostrando a desorganizayao da retina neurossensorial (RN),
epitelio pigmentar da retina (EPR) e coriocapilar (CC), 3 dias
ap6s fotocoagulayao com laser de diodo convencional. FR =
fotorreceptores. (Acirna, HE /100 x) (Abaixo, HE /50 x) .
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Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 3.° dia p6s-operat6rio. submetido a
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 100 mW. As lesoes sac limitadas ao epitelio
pigmentar da retina (EPR), mas nao ha lesoes nos fotorreceptores
(FR), membrana de Bruch (MB) e coriocapilar. A celula do
EPR, no centro (seta), apresenta diminuiyao da altura com
perda das microvilosidades apicais. Os melanossomos
("eta dupla) estao quase ausentes no local onde a celula
esta reduzida ao maximo. A = artefato. (2350 x) .

Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 3.° dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW. A celula do epitelio pigmentar da
retina (EPR) apresenta reduyao maior que 50% (seta). As
extremidades dos segmentos externos dos fotorreceptores
(FR) estao levemente lesadas (seta dupla). Os melanossomos
estao ausentes; porem ha mitocondrias (MT),
em pequeno numero, dispersas no interior da celula. As
invaginayoes da base do EPR (IB) estao intact as hem
como a membrana de Bruch (MB) e coriocapilar (CC).
Urn material eletro-denso (estrela), paralelo a membrana de
Bruch, pode ser encontrado pr6ximo it superficie apical das
celulas tratadas, possivelmente representando filarnentos em
banda. (2350 x) .

Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 10.° dia p6s-operat6rio, submetido it
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW. As celulas do epitelio pigmentar
da retina (EPR) apresentarn minimas alterayoes, indicando
recuperayao rapida (setas). A altura da celula esta
normal em comparayao it altura das celulas vizinhas.
As microvilosidades apicais (MY) e os melanossomos
estao presentes e tern aspecto normal. Note, acima e a
esquerda, em maior aumento, 1 complexo juncional entre
duas celulas do EPR, de aparencia normal (seta). FR =
fotorreceptores. (2350 x) .
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Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 30. ° dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW. As celulas do epitelio pigmentar
da retina (EPR) se apresentam com altura normal,
mostrando microvilosidades apicais intactas (setas) e
englobando os segmentos externos dos fotorreceptores
(FR). As mitocondrias (MT) se apresentam normais com
cristas bem definidas, pr6ximo a superficie basal das
celulas As LTlVagLTlac;5es da bElse dEls celulEls do EPR
(IB) se apresentam intactas. Os fotorreceptores (FR), a
membrana de Bruch (MB) e a coriocapilar estao normais.
A = artefato. (3750 x) .

Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 3.° dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 500 mW. A celula do epitelio pigmentar da
retina (EPR) apresenta diminuyao importante da altura
de mais de 50% (seta), com perda completa das
microvilosidades apicais e perda parcial dos melanossomos
(ML). As mitocondrias (MT) se localizam na base das celulas
e hi lesao das invaginayoes da base das celulas (IB). Observe
as lesoes dos segmentos externos (SE) dos fotorreceptores,
demonstrando desorganizayao dos discos. A membrana de
Bruch (MB) se apresenta normal. N = nucleo. FR =
fotorreceptores. (2550 x) .

Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho
pigmentado, ao 3.° dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 700 mW. A celula do epitelio pigmentar da
retina (EPR) apresenta diminuiyao importante da altura
celular, havendo quase 0 desaparecimento completo (seta).
Note a perda total das microvilosidades (MY) e
dos melanossomos (ML). As mitocondrias (MT) e invaginayoes
da base da celula estao totalmente lesadas. as segmentos
externos (SE) dos fotorreceptores estao completamente
lesados N = nucleo. FR = fotorreceptores. (2550 x) .
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Eletronucrografia de varredura da retina de coelho
pigmentado, ao 3.0 dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulac;ao com laser de diodo de rnicropulso, na
potencia de 300 mW. Note, em A, area focal com perda
de 1 celula do mosaico do epitelio pigmentar da retina
(EPR); as celulas circunjacentes parecem estar intactas.
Em B. no maior aumento, observe 0 detalhe da perda celular
(seta). (A 400 x) (B 1800 x) ..

Eletromicrogmfi8 de v~rrpclllr~ cl~ retina cle coelho
pigmentado, ao 3.0 dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulac;ao com laser de diodo de rnicropulso, na
potencia de 300 mW. Note, em A, area focal com perda
de 1 das celulas e lesao de 1 celula vizinha (seta), no
mosaico do epitelio pigmentar da retina (EPR); as outras
celulas circunjacentes estao intactas. Em B, pode-se
observar esta lesao em maior aumento. (A 250 x)
(B 2500 x) .

Eletrornicrografia de varredura da retina de coelho
pigmentado, ao 10.0 dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulac;ao com laser de diodo de rnicropulso, na
potencia de 300 mW. Note, acirna, les5es focais em forma
de cratera, no meio de 1tmica celula ou envolvendo
3 celulas (seta). As crateras sao rodeadas por
rnicrovilosidades intactas. Abaixo, note, em maior aumento,
detalhe da cratera e a presenc;a de rnicrovilosidades no
interior dela (seta). (Acirna 1800 x) (Abaixo 6000 x) .

Eletrornicrografia de varredura da retina de coelho
pigmentado, ao 10.0 dia p6s-operat6rio, submetido a
fotocoagulac;ao com laser de diodo de rnicropulso, na
potencia de 300 mW. Note, em A, a presenc;a de 2
crateras em 1 celula apenas do epitelio pigmentar
da retina (EPR). Esta celula e rodeada por celulas intactas.
Em B, observe as 2 crateras em maior aumento.
(A 300 x) (B 2500 x) .
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25 Eletromicrografia de varredura da retina de coelho
pigmentado, ao 30.0 dia p6s-operat6rio, submetido it
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW. Nenhuma lesao das celulas do epitelio
pigmentar da retina (EPR) e observada, indicando recuperayao
completa ap6s tratamento a laser com a potencia indicada.
(400 x) .
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RESUMO

A fotocoagula~ao a laser e usada no trata..rnento de varias vitreo-retLl1op8ti8s
proliferativas; entretanto 0 mecanismo ou 0 local de ayao deste mecanismo nao e bem
entendido. 0 epitelio pigmentar da retina parece estar envolvido na regulac;ao do processo de
neovascularizac;ao. Embora 0 desenvolvimento de grande variedade de laser, nao saD obtidas
lesoes seletivas com 0 uso dos laser convencionais, pois a maior parte deles causam lesoes
importantes na retina neurossensorial e cor6ide. Entretanto, menor quantidade de danos
colaterais podem ser obtidos pela ernissao de raios laser em pulsos repetidos de curta durac;ao.
Com este estudo longitudinal, controlado, randomizado e duplo-cego se avaliaram os achados
morfol6gicos induzidos nas retinas de coelhos, submetidos a fotocoagulac;fub com laser de

_d~dhe microoulso. Para tanto, 0 laser de diodo, com onda de 810 nanometros de
comprimento, teve sua estrutura modificada pelo fabricante, com objetivo de emitir raios com
pulsos de durac;ao em microssegundos, liberados por disparo de durac;ao em milissegundos.
Assim as retinas de coelhos {ligmentados foram submetidas a fotocoagulac;ao com esse laser
nas potencias de 100, 300, 500 e 700 miliwatts, atraves de lamp-ada de fenda. Os olhos foram
examinados aos 3.°, 10.° e 30.° dias a{l.6s a fotocoagulac;ap. Foram realizadas retinografias,
(,lllgiografias l!uor~einicas, eletrorretinogramas, rnicrosc..2Qias 6pticas e eletrol!ica~. Os
_epitelios lligmentares da retina foram lesionados; nao havendo, no entanto, lesoes dos
fotorreceptores e cor6ides adjacentes, nas potencias de 100 e 300 miliwatts, nem danos nas
wembranas de Bruch. AL~imaduras induzidas_pelas fotocoagulac;o~s_nao fo~m v~iveis~
retinografias e nao foram fluorescentes as angiografias fluoresceinicas. Os eletrorretinogramas,
tanto nos est~ulos escot6picos como fot6picos, se apresentaram norrnais. Houve retorno das
alturas celulares ao normal; reformac;flo das microvilosidades...llQicais; reapareciment03Q2
melanossomos, mitocondrias e reticulos endoQlasmaticos bem como restabelecimento dos
complexos juncionais, sugerindo recuperac;ao dos epitelios pigmentares da retjna que foram

_futocoagu1'ldos. Nas potencias de 500 e 700 miliwatts, houve lesoes dos epitelios pigmentares
das retinas, fotorreceptores e retinas neurossensoriai$. As queimaduras induzidas pelas
fotocoagulac;oes nessas potencias foram visiveis as retinografias e angiografias fluoresceinicas.
Os eletrorretinogramas se apresentaram normais. Houve lesoes permanentes nos
fotorreceptores e proliferac;ao das celulas dos epitelios pigmentares das retinas; entretanto nao
houve lesoes da membrana de Bruch e coriocapilar nas areas fotocoaguladas. Este estud..2-
indicou que 0 epitelio pigmentar da retina pode seT seletivamente fotocoagulado pelo laser d_e
diodo de micTopulso, nas potencias de 100 e 300 mili~atts~ no entanto, nas potencias de 500 e
700 milj~a_tt_s,_h_a_le_soesde outras camadas retinian~.
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ABSTRACT

Laser photocoagulation is used ill the management of a number of proliferative
vItreoretinopathies, however the mechanism of action of the therapeutic laser or even the site
of this mechanism is not completely understood. The retinal pigment epithelium may be
involved in the regulation of neovascularization. Although a variety of different lasers have
been developed, a true chromophore-specific damage has not been attained using conventional
lasers. The most part of therapeutic lasers cause widespread damage to the sensory retina and
choroid. Limitation of collateral damage can be attained by delivering repetitive laser pulses of
very short duration. This longitudinal, controlled, randomized and double-blind study, analysed
the morphologic findings ill rabbit retinas induced by a diode micro pulse selective laser. A
commercially available 810 nanometers diode laser was modified to deliver a burst of pulses of
microsecond duration delivered within an overall envelope of milisecond duration. Using this
laser, the retinas of pigmented rabbits were photocoagulated with 100, 300, 500 and 700
miliwatts of power through a slit lamp delivery system. The eyes were examined at 3, 10 and
30 days after photocoagulation. Fundus photography, fluorescein angiography,
eletroretinogram, and light and electron microscopy were performed. The retinal pigment
epithelium was damaged, with sparing of the adjacent photoreceptors and choroid by 100 and
300 miliwatts of power. The lesions spared Bruch s membrane as well. These photocoagulation
bums were not visible by fundus photography and did not fluoresce on fluorescein
angiography. The scotopic and photopic electroretinogram were normal. Recovery of cell
height, reformation of apical microvilli, reappearance of melanosomes, mithocondria and
endoplasmic reticulum, and reestablishment of tight junctions suggested recovery of the retinal
pigment epIthelium. There were a retinal pigment epithelium, photoreceptor and sensory retina
damage by 500 and 700 miliwatts of power. The photocoagulation bums were visible by
fundus photography and fluoresce on fluorescein angiography. The scotopic and photopic
electroretinogram were normal. There were damage of the photoreceptor cells and the retinal
pigment epithelium cells were proliferated. The lesions spared Bruch's membrane and choroid.
This study indicated that the retinal pigment epithelium could be selectively damaged by diode
micro pulse laser with 100 and 300 miliwatts of power, but it could not be selectively damaged
by 500 and 700 miliwatts of power.
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1 INTRODU(:AO

A retina, estrutura delgada e transparente, na embriologia, se diferencia das

camadas interna e externa do caJice optico. A camada externa da origem a camada do

epitelio pigmentar da retina (EPR); e a camada interna, as outras 9 camadas que formam a

retina neurossensorial. Levando em conta essa estrutura, ha de se afirmar que a retina

possui 10 camadas, a saber: a) epitelio pigmentar da retina (EPR); b) camada de

fotorreceptores (CF); c) membrana lirnitante externa (MLE); d) nuclear externa (CNE); e)

plexiforme externa (CPE); f) nuclear interna (CNI); g) plexiforme interna (CPI); h) de

celulas ganglionares (CCG); i) de fibras nervosas (CFN) e j) membrana lirnitante interna

(MLI).

Uma vez considerados esses aspectos estruturais, e pertinente. aqui, tratar de cada

uma das camadas, conforme segue.

o EPR consiste de 1 camada (mica de celulas hexagonais que se extendem desde 0

disco optlCO posteriormente ate 0 corpo ciliar anteriormente em cujo ponto ha uniao com

o epitelio plgmentado. Sua estrutura e relativamente simples, considerando as vcirias

fun<;5es (metabolismo da vitamma A; manuten<;ao da barreira hematorretiniana externa;

fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores; absor<;ao da luz; forma<;ao da
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lamina basal; produyao da matriz de glicosaminoglicanas, que envolvem os segmentos

externos dos fotorreceptores, transporte ativo de materiais para dentro e fora das celulas e

outros.). Como em outros epitelios, as celulas do EPR sac polanzadas e nelas as

superficies basais apresentam dobras, que produzem ampla superficie de adesao a 1 fume

membrana basal (lamina basal), que, por sua vez, forma a camada interna da membrana de

Bruch. Entretanto, as superficies apicais apresentam inumeras microvilosidades e, dentro

delas, os segmentos externos dos fotorreceptores se encaixam, embebidos pela matriz de

glicosaminoglicanas.

Ainda, as celulas do EPR sac firmemente aderidas umas as outras, por uma serie

de adesoes intercelulares laterais, que sac os chamados complexos juncionais - tight

JunctIOns. Isto posto, tem-se que as zonulae occludens, zonulae adherens e macula

adherens desempenham importante papel na estabilidade estrutural e na manutenyao da

barreira hematorretiniana externa.

E relevante observar que hi, em ollio de feto humano, cerca de 4 a 6 rnilhoes de

celulas no EPR e. embora haja crescimento do ollio, hi pouco aumento do numero de

celulas com 0 decorrer dos anos de vida. Normalmente nao se observam mitoses.

o citoplasma das celulas do EPR contem multiplos gnlnulos pigmentares

arredondados ou ovalados, que sac os melanossomos. Essas organelas se desenvolvem In

Situ, durante a formayao do cilice 6ptico, e, primeiramente, se apresentam como pre-

melanossomos, sem melanina. Os fagossomos. tambem localizados no citoplasma, sac

estruturas saculiformes e apresentam em seu interior discos de segmentos externos de

fotorreceptores, antes tragados pela celula. Observe-se ainda que varios estigios de

desintegrayao dos segmentos podem ser verificados, em qualquer periodo. Amda. 0
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citoplasma das celulas do EPR tambem contem: numerosas mitocondrias, responsaveis

pelo metabolismo aer6bico; reticulo endoplasmatico rugoso; complexo de Goigi e urn

nucleo grande e arredondado.

A camada de fotorreceptores (cones e bastonetes) consiste de celulas

neuroepiteliais altamente especializadas. Cada fotorreceptor apresenta 2 segmentos:

interno e externo. Os segmentos externos sao os envolvidos pela matriz de

glicosaminoglicanas e mantem contato com as microvilosidades aplCaIS das celulas do

EPR. Neles nao ha complexos juncionais ou outros tipos de conex5es intercelulares entre

os segmentos externos dos fotorreceptores e 0 EPR. Todavia, 0 fator responsavel pela

manuten<;ao dessas 2 camadas em aposi<;ao nao e bem entendido; mas, provavelmente,

envolve a participa<;ao de urn processo ativo.

Em se tratando da membrana limitante externa (MLE), formada pelo local de

adesao dos fotorreceptores e celulas de Muller, pode-se afirmar nao ser, entao, uma

membrana verdadeira, alem de ser altamente fenestrada. Agora, com rela<;ao as demais

camadas, a nuclear externa (CNE) e composta pelos nucleos dos fotorreceptores; a

plexiforme externa (CPE) resulta das interconex5es entre os corpos sinapticos dos

fotorreceptores e as celulas horizontais e bipolares; a nuclear interna (CN!) contem

nucleos das celulas bipolares, celulas de Miiller, celulas horizontais e celulas amacrimas; a

plexiforme interna (CPI) consiste de axonios das celulas bipolares e amacrimas e dos

dendritos das celulas ganglionares e suas sinapses; e, por fun, a de celulas ganglionares

(CCG), formada por corpos celulares das celulas ganglionares, localizadas pr6ximo a

superficie interna da retina e a de fibras nervosas (CFN), formada por axonios das celulas

ganglionares. Em comum, normalmente essas fibras nao sao mielinizadas, pelo menos ate
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suas passagens pela lamina cribosa do nervo 6ptico. De outro modo, a membrana limitante

interna (MLI) nao e uma membrana verdadeira. considerando que ela se forma das

extremidades das celulas de Muller e adesoes da lamina basal.

Considerando as assertivas acima, ha que se levar em conta 0 desenvolvimento de

laser para fotocoagulayao retiniana, uma vez que permite ao oftalmologista preservar e

restaurar a visao de pacientes, devido ao tratamento efetivo de muitas doenyas vasculares

retinianas.

o conceito de fotocoagulayao retiniana terapeutica foi introduzido por MEYER-

SCHWICKERATH, em 1949, que descreveu a possibilidade de fotocoagulayao pelos

raios de luz solar, focados sobre a retina. Em 1954, esse mesmo aut or (MEYER-

SHWICKERATH, 1954) introduziu 0 fotocoagulador com lampada de xenonio, atraves

de uma abordagem transpupilar com fonte de luz branca policrorruitica mais conveniente,

emitindo luzes com comprimento de onda de 400 a 1600 nanometros (nm) e produzindo

fotocoagulayao de toda a espessura retiniana em intensidade moderada.

Diferente, 0 advento do laser de rubi (MAINAN, 1960) despertou grande interesse

entre os oftalmologistas, resultando em f(ipida investigayao do potencial terapeutico, para

doenyas oculares. Sobre 0 mesmo assunto, ZARET, BREINTN e SCHMIDT em 1961

realizaram estudos em coelhos; e, dois anos mais tarde, CAMPBELL, RlTTLER e

KOESTLER. ern humanos. Embora 0 laser de rubi (694,3 nm) fosse relativamente eficaz

na produyao de adesoes c6rio-retinianas, em cirurgia do descolamento de retina, os

resultados foram pouco satisfat6rios para 0 tratamento de doenyas vasculares retinianas

(TAYLOR, 1970).
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Contemponineo ao anterior, 0 laser de argonio, liberado por lfunpada de fenda, foi

mtroduzido por POMERANTZEFF, em 1964; contudo, L ESPERANCE, em 1965, foi 0

primeiro a investigar 0 potencial terapeutico do laser de argonio (488-515,5 nm),

disponivel comercialmente apenas em 1971. Mesmo assim, varios estudos tern

demonstrado a eficacia do laser de argonio no tratamento de doen<;as retinianas; por

exemplo: a retinopatia diabetica proliferatlva (DIABETIC RETINOPATHY STUDY

RESEARCH GROUP, 1978); certas formas de maculopatia diabetica (HAMILTON,

1979) e complica<;oes causadas pela oclusao de veias retinianas (CAMPBELL e WISE,

1973). Em adi<;ao ao exposto, alguns estudos indicam efeito benefico no tratamento de

membranas neovasculares sub-retinianas; embora haja reCOrrenCIa da maioria das

membranas fotocoaguladas e deterioriza<;ao da visao com 0 tempo (MACULAR

PHOTOCOAGULATION STUDY GROUP, 1982).

No Brasil, COSTA, PIMENTEL, WARREN e ABUJAMRA (1991) trataram 67

pacientes portadores de retinopatia serosa central com fotocoagula<;ao a laser de argonio e

constataram que 86,2% dos pacientes obtiveram acuidade visual final melhor ou igual a

20/40, e que 87,5% evoluiram para cura em menos de 2 meses.

ABUJAMRA, CASTi\NHEIRA e FORNO (1991) relataram. em estudo

retrospectivo. os resultados de 13 olhos com descolamento de retina, tratados

exclusivamente com fotocoagula<;ao a laser de argonio. Em todos os olhos avaliados, esse

tratamento a laser permitiu a barragem da area descolada.

FARAH, OSHIMA, DE LIMA e BELFORT Jr. (1993) realizaram fotocoagula<;ao

com 0 laser de argonio verde (100 I-Lm,100 mW e 0,1 s) no epitelio pigmentar, atraves do

buraco macular e nao sobre 0 tecido adjacente elevado, em 1 olho de cada urn dos 2
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pacientes. Houve grande melhora da metamorfopsia nos 2 olhos tratados; a acuidade

visual final melhorou em 2 linhas em 1 olho e permaneceu a mesma no outro olho.

Na decada de 70, 0 laser de kriptonio (647 nm), emissor de luz vermelha. foi

introduzido e resultou ser Hio efetivo quanto 0 laser de argonio 0 e no tratamento de

doenyas retinianas (citado por BLANKENSHIP, 1986).

Os laser de onda continua como 0 de argonio e 0 de kriptonio saD sirnilares, no

que tange ao dano retiniano e a eficacia terapeutica, mas apresentam varias desvantagens

semelhantes. Ha que se considerar, ainda, que a energia do laser, gerada no interior de urn

tubo, preenchido com gas, tern alto consumo de energia eletrica e baixa eficiencia da

conversao eletrico-optica. Essa razao justifica 0 fato de muitos aparelhos requererem

fonte de potencia trifasica e 0 resfriamento dependente de ar ou agua circulante. Essa

situayao permite afirmar que os sistemas para 0 controle da temperatura tendem a

aumentar 0 tamanho dos equipamentos e, juntamente com instalayoes eletricas especiais,

fazem com que 0 aparelho de laser deva ser instalado e adaptado permanentemente em

determinado local. Alem disso. os custos de manutenyao saD altos, pois, avalia-se a vida

media do tuba em tomo de 2 a 3 anos; e 0 custo de reposiyao equivale geralmente a 20%

do custo total do laser (McHUGH, MARSHALL, FFYTCHE, HAMIL TON, RAVEN e

KEELER, 1989).

Em 1985, FANKHAUSER, KWASNIEWSKA e VAN DER ZYPEN iniciaram 0

uso do laser neodimiun- YAG de dupla freqilencia, com tubo de cenlmica para

fotocoagulayao retiniana. Esse laser tern durayao malOr e dispensa a fixayao em

determinado local, devido ao melhor sistema de resfriamento.
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Avanyos na tecnologia dos semicondutores permitiram 0 desenvolvirnento dos

laser de diodo, com comprirnento de onda no espectro infravermelho (790-950 nm), que

medern, por si so, apenas alguns milimetros de tamanho. Esses tipos de laser sac usados

em aparelhos de disco compacto - compact disc player - e tern irnportantes aplicayoes na

irnpressao optica e no campo das comunicayoes. A manufatura de laser de diodo, com

potencia de I a 2 watts (w), estirnulou 0 interesse para usa em cirurgias oftalmologicas

(McHUGH, MARSHALL, FFYTCHE, HAMILTON , RAVEN e KEELER, 1989).

BRANCATO e PRATESI, em 1987, descreveram os principios basicos e as

possiveis aplicayoes do laser de diodo em oftalmologia e foram os prirneiros a realizar

fotocoagu1ayoes, atraves da pupila, em retina de coelhos, com laser de diodo de onda

continua - cw diode laser - com comprirnento de onda de 800 nm; e com laser de diodo de

pulso - pulsed diode laser - com comprirnento de onda de 900 nm.

Tambem em 1987, PULIAFITO, DEUTSCH, BOLL e TO realizararn, com

sucesso, endofotocoagulayao em olhos de coelhos, usando tipos de laser semicondutores

de alta potencia, com comprirnento de onda de 808 e 817 nm. Os laser, por si so, mediam

25x30x21 milimetros. Os aparelhos eram refrigerados a ar e portateis. Com a potencia de

100 miliwatts (mW). os autores obtiveram lesoes uniformemente esbranquiyadas,

principalmente com periodos de exposiyao variando de 0,2 a 1 segundo. Aquelas lesoes

foram sirnilares as obtidas com laser de argonio. Na histopatologia, verificaram a

localizayao das lesoes agudas nas camadas extemas da retina. Cicatrizes corio-retinianas

foram notadas a partir do 10.0 dia apos 0 tratamento.

No ana seguinte, 1988, McHUGH, MARSHALL, CAPON, ROTHERY, RAVEN

e NAYLOR publicaram 0 prirneiro relato sobre estudo histopatologico das lesoes
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induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo, em ollios humanos. A analise

microsc6pica das lesoes demonstrou similaridade aquelas lesoes obtidas com os outros

laser de onda continua, particularmente com aquelas lesoes induzidas pelo laser de

kriptonio. Os parametros fisicos como potencia, durayao do periodo de exposiyao e

tamanho do feixe luminoso - spot SIze - foram tambem similares.

Em estudo piloto, McHUGH. MARSHALL, FFYTCHE, HAMILTON, RAYEN e

KEELER, em 1989, fotocoagularam 16 ollios de 14 pacientes portadores de retinopatia

diabetica proliferativa, usando 0 laser de diodo. Relataram involuyao parcial e/ou total dos

neovasos em periodo de 8 semanas, em 81% dos ollios tratados.

Em 1990, BRANCATO, BANDELLO, TRABUCCHI, LEONI e LATTANZIO

publicaram resultados de estudo prospectivo em 26 ollios de 24 pacientcs portadores de

retinopatia diabetica proliferativa, tratados de maneira randomizada, com laser de diodo

ou laser de argonio verde. Todos os pacientes foram submetidos a panfotocoagulayao

retiniana e os resultados mostraram que nao houve diferenya estatistica na regressao

parcial ou total dos neovasos, nos ollios tratados com esses laser.

Tambem em 1990, BALLES, PULIAFITO, D'AMICO, JACOBSON e

BIRNGRUBER relataram 0 usa do laser de diodo de 1 w para fotocoagulayao terapeutica

em 30 ollios de 26 pacientes. Foram tratados 17 ollios por retinopatia diabetica

proliferativa. Os autores concluiram que laser de diodo, por via transpupilar, poderia ser

usado com seguranya para realizayao de fotocoagulayoes retinianas.

GON<;AL YES e SPESSOTO (1993) realizaram fotocoagulayao retiniana com

laser de diodo em 34 pacientes portadores de retinopatia diabetica e concluiram ser 0 laser

eficaz no tratamento dessa vasculopatla retiniana.
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GON<;AL YES (1995) realizou fotocoagulayao com laser de diodo em 45

pacientes portadores de retinopatia diabetica proliferativa. com seguimento medio de 11

meses e verificou regressao dos neovasos em 95,5% dos casos.

Os estudos acima confirmam que a fotocoagulayao, para 0 tratamento de

retinopatia diabetica proliferativa, resulta em reduyao significativa do risco de perda de

visao, que se segue it regressao dos neovasos, e que 0 comprimento de onda do laser e

irrelevante quanto it efetividade do tratamento. Isto posto, tudo 0 que se precisa e a

capacidade de 0 laser produzir lesoes nas camadas extemas da retina. Contudo, evidencias

histopatol6gicas demonstram ser a melanina, contida nas celulas do EPR, principal

absorvente da energia radiante em espectro luminoso com variayoes desde 0 azul (500

om) ate 0 infravermelho (1100 om). As lesoes, resultantes dessas fotocoagulayoes,

apresentam caracteristicas sirnilares.

Observou-se tambem que a maior causa de dirninuiyao da acuidade visual em

pacientes diabericos e 0 edema de macula, chamado edema macular diabetico (McMEEL,

TREMPE e FRANKS, 1977), que pode ser focal, pelo vazamento focal de

rnicroaneurismas, ou difuso. Assirn, 0 edema e causado pela quebra da barreira

hematorretiniana intema (vasos retinianos) ou da barreira hematorretiniana extema (EPR);

razao por que ha acumulo de fluido na area macular.

No estudo para tratamento precoce da retinopatia diabetlca (THE EARLY

TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY STUDY RESEARCH GROUP -

ETDRS, 1985) consta que, com 0 laser de argonio, a fotocoagulayao focal do edema

macular diabetico clinicamente significativo reduziu riscos de perda de visao nos pacientes

tratados. Hipoteticamente, admitiu-se que 0 mecanismo de ayao do laser requeria
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absor9ao direta da luz verde, pela hemoglobina, antes localizada nos microaneurismas

intra-retinianos incompetentes.

CHONG, em 1993, tratou 37 olhos portadores de edema macular diabetico difuso,

pela fotocoagula9ao em grid. usando laser de diodo. Destes 37 olhos, 81% tiveram

resolu9ao completa do edema; ou seja, dirninui9ao do espessamento retiniano.

OLK, tambem em 1993, em estudo preliminar, comparou 0 uso do laser de diodo

(810 nm) com 0 do laser de argonio verde (514 nm) no tratamento do edema macular

diabetico difuso em 22 olhos, tratados de forma randomizada; e conc1uiu nao haver

diferen9a estatistica significativa entre urn e outro laser.

Com efeito, os resultados desses estudos indicam que 0 edema macular diabetico

pode ser tratado no padrao em grid, com 0 laser de diodo ou argonio verde, obtendo

resultados equivalentes.

A fotocoagula9ao a laser e usada no maneJo de doen9as vitreo-retinianas

proliferativas, inc1uindo a retinopatia diabetica (THE DIABETIC RETINOPATHY

STUDY RESEARCH GROUP, 1979; THE EARLY TREATMENT OF DIABETIC

RETINOP ATHY RESEARCH GROUP, 1985), a retinopatia de celulas falciformes

(REDNAM, JAMPOL e GOLDBERG, 1982) e a neovasculariza9ao por oc1usao de ramo

de veia central da retina (MAGARGAL, BROWN, AUGSBURGER e DONOSO, 1982).

Outrossim, a fotocoagula9ao a laser tambem e realizada no tratamento de

membranas neovasculares sub-retinianas por degenera9ao macular senil (MACULAR

PHOTOCOAGULATION STUDY GROUP, 1982; MACULAR

PHOTOCOAGULATION STUDY GROUP, 1986); por histoplasmose ocular

(MACULAR PHOTOCOAGULATION STUDY GROUP, 1983; MACULAR
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PHOTOCOAGULATION STUDY GROUP, 1987), para tratamento do edema macular

diabetico (THE EARLY TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY RESEARCH

GROUP, 1985) e do edema macular, devida a oclusao de ramo de veia central da retina

(THE BRANCH RETINAL VEIN OCCLUSION STUDY GROUP, 1984).

Nao obstante 0 ample uso de laser na oftalmologia, 0 mecanismo pelo qual a

fotocoagulayao a laser previne a perda de visao nas vitreo-retinopatias e no edema

macular permanece ainda pouco entendido.

Mesmo assim, ha duas teorias para tentar explicar os efeitos beneficos da

fotocoagulayao a laser sobre vasos retinianos (WOLBARSHT e LANDERS, 1980). A

primeira sustenta 0 fato de 0 mecanismo se originar de urn efeito primario de ayao direta

da energia luminosa sobre vasos ou neovasos retinianos, absorvida pelos mesmos vasos ou

neovasos retinianos. Simpatizantes dessa primeira teoria preferem aplicar laser de argonio,

altamente absorvido pela hemoglobina (pigmento vermelho do sangue), diretamente sobre

vasos anormais. A segunda teoria sugere que 0 sistema neovascular pode ser modificado

por processos secundarios, como alterayao das barreiras hematorretinianas, ou mudanya

na quantidade de oxigenio re1ativo disponivel na retina, devida a destruiyao de celulas

retinianas, que consomem grandes quantidades desse gas, como os fotorreceptores.

Adeptos dessa segunda teoria tern maior liberdade na escolha do comprimento de onda do

laser, desde que a energia luminosa seja absorvida pela melanina das celulas do EPR, uma

vez que pode ser aplicado longe do local da neovascularizayao, pois nao se esta tentando

obter efeito primario sobre os vasos retinianos anormais.

E relevante observar que 0 principal elemento de absoryao de energia luminosa da

fotocoagulayao a laser e 0 pigmento de melanina das celulas do EPR e da cor6ide
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(MARSHALL, CLOVER e ROTHERY, 1984; YOSHIMURA, MATSUMOTO,

SHIMIZU, MANDAI, HATA e lllSIllBASlll, 1995), pois as celulas do EPR produzem

varios fatores de crescimento e citocininas (ELNER, SCALES, ELNER, DANFORTH,

KUNKEL e STRIETER, 1992; TANlHARA, YOSHIDA, MATSUMOTO e

YOSIllMURA, 1993). A observayao realizada por GLASER, CAMPOCHIARO, DAVIS

Jr. e SATO, em 1985, sobre 0 fato de 0 EPR humano ser capaz de liberar substfu1cia ou

substfu1cias, causadoras da regressao de neovasos do embriao de galinha, e de inibir a

proliferayao de celulas endoteliais da arteria aorta de fetos de bovinos, sugere que as

celulas do EPR possam estar envolvidas na regulayao do aparecimento de neovasos In

V1VO

Em 1994, MATSUMOTO, YOSIllMURA e HONDA relataram que a

fotocoagulayao a laser das celulas do EPR, provenientes de cultura, levou a alterayoes na

produyao de fatores de crescimento, como 0 TGF-J32. Essa observayao sugere mais

fortemente a participayao das celulas do EPR na regulayao do processo de

neovascularizayao c6rio- retiniana.

As celulas do EPR, localizadas nas cicatrizes c6rio-retinianas, ap6s lesoes

induzidas por laser, sao organizadas em multiplas camadas (SMIDDY, FINE, QUIGLEY,

DUNKELBERGER. HOHMAN e ADDICKS, 1986; HERIOT e MACHEMER, 1992;

SMIDDY e HERNANDEZ, 1992) e somente a presenya de cicatrizes c6rio-retinianas ja

podem ser suficientes para prevenyao da neovascularizayao intra-ocular (BEETHAN,

AIELLO e BOLODIMOS, 1969). Esses fatos sugerem que as caracteristicas morfol6gicas

individuais das celulas do EPR podem ser tamrem importantes no processo de

neovascularizayao intra-ocular.
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Ressalte-se contudo que 0 objetivo da cirurgia retiniana a laser deveria ser 0 de

fotocoagular seletivarnente; ou seja, fotocoagular as carnadas, onde 0 mecanismo de a<;ao

do laser e efetivo, a evitar lesoes de outros tecidos normais. Embora vcirios tipos de laser

tenham sido desenvolvidos com diferentes comprirnentos de onda (argonio verde,

kript6nio, xenonio, diodo e outros), para tratarnento de doen<;as da retina, ainda nao se

obtiverarn lesoes seletivas com esses laser convencionais. Todavia, ainda convem levar em

conta que a maior parte dos laser terapeuticos usados atualmente, na rotina dos

oftalmologistas, causarn lesoes difundidas na retina neurossensorial e cor6ide (BORGES,

CHARLES, LEE, SMITH, CUNHA- VAZ, GOLDBERG e TSO, 1987). A falta de tipos

de laser mais especmcos limita a possibilidade de entendirnento do mecanismo de ayao dos

laser terapeuticos ou mesmo a identifica<;ao do exato local de ayao.

Contudo, menor quantidade de danos colaterais no tecido retiniano pode ser

obtida pela liberayao da energia lurninosa do laser em pulsos repetidos de curta dura<;ao. A

dura<;ao desses pulsos de laser, para se obter lesoes teciduais seletivas, pode ser calculada

de acordo com 0 tempo de descanso tennico do tecido - tissue thermal relaxation time,

considerando que para 0 epitelio pigmentar da retina foi calcu1ado em alguns poucos

rnicrossegundos (ANDERSON e PARRISH, 1983; BIRNGRUBER, HILLENKAMP e

GABEL, 1985; ROIDER e BIRNGRUBER, 1990).

lsto posto, tem-se que a fotocoagula<;ao seletiva do EPR, em olhos de coelhos, foi

demonstrada em alguns estudos que indicarn 0 uso do laser de argonio 6ptico-acustico

modificado (ROIDER, MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER, 1991; ROIDER,

MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER, 1993; ROIDER, HILLENKAMP, FLOTTE e

BIRNGRUBER, 1993).
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o laser de diodo convencional de 2 W e 810 nm de comprimento de onda pode ser

intemamente modificado, para permitir pulsos repetidos, com dura9ao de ate 25

microssegundos cada, em intervalos de 100 microssegundos, com dura9ao total de pulso

em 50 milissegundos e 9 segundos (KELSOE, comunica9ao pessoal escrita, Iris Medical

Instruments Inc., Mountain View, c.A., E.D.A., 1993).

Em sendo assim, a curto prazo, a proposi9ao deste estudo e demonstrar a eficacia

e seguran9a da fotocoagula9ao seletiva a laser de diodo do EPR, em olhos de coelhos; a

medio e longo prazo, estudar os efeitos da fotocoagula9ao seletiva, em ollios de prirnatas

e em olhos de humanos, respectivamente. Como ja foi citado, levou-se em conta que 0

EPR e 0 mais provavellocal de a9ao do laser; contudo, a falta de modelos animais e dos

laser que causem lesoes somente em myel do EPR nao permite confirma9ao. Como

conseqi.H~ncia,0 tratamento convencional, com lesao excessiva da retina e coroide e, ainda

hoje, 0 de escolha. Portanto, 0 tratamento da fovea, que e 0 local no ollio responsavel pela

visao de formas e cores e a de precisao. e impossive!.

Julga-se portanto que a capacidade de se realizarem lesoes seletivas no EPR, para

o tratamento de doen9as relacionadas a ele, poderia prover melhor entendimento do

mecanismo basico de a9ao do tratamento a laser. Alem disso, poderia resultar em

tratamento mais especifico da retina; portanto mais seguro e efetivo. Logo, 0 tratamento

de lesoes subfoveolares em olhos de humanos poderia, entao, ser cogitado.
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2 OBJETIVOS

Os objetivos deste trabalho sac:

1- Realizar fotocoagulayoes com laser de diodo de micropulso, nas potencias de 100, 300,

500 e 700 mW, em retina de coelhos pigmentados.

2- Observar as alterayoes clinicas, advindas deste procedimento, em periodos pre-

estabelecidos (3, 10 e 30 dias).

3- Estudar, atraves dos exames de retinografia e angiografia fluoresceinica, ollios

submetidos it fotocoagulayao retiniana com laser de diodo de micropulso, em periodos

pre-estabelecidos (3, 10 e 30 dias)

4- Estudar, atraves do exame de eletrorretinograma, 0 funcionamento de retinas

submetidas it fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, em periodos pre-

estabelecidos (3,10 e 30 dias).
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5- Estudar e descrever, atraves de microscopia 6ptica e eletr6nica, alterayoes

morfol6gicas induzidas pelo laser de diodo de micropulso, em retina de coelhos, em

periodos pre-estabelecidos (3, 10 e 30 dias).

6- Demonstrar, atraves da microscopia 6ptica e eletr6nica, que 0 epitelio pigmentar da

retina pode ser fotocoagulado pelo laser de diodo de micropulso, sem lesao da retina

neurossensorial, da membrana de Bruch e da coriocapilar, em periodos pre-

estabelecidos (3, 10 e 30 dias)
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3 MATERIAL E METODO

Este estudo experimental, longitudinal, controlado, randomizado e duplo-cego foi

executado no "Doheny Eye Institute", Universidade do SuI da Calif6rnia, Los Angeles,

CA, E.U.A.

Aplicararn-se as normas para referencias bibliognificas e abreviaturas de titulos e

peri6dicos da Associayao Brasileira de Normas Tecnicas (NBR-6023) de 1989 e as

Normas para Apresentayao de Trabalhos da Universidade Federal do Parana (1992).

Para a descriyao anat6rnica dos animais, utilizou-se aquela descrita por PRINCE

(1964).

Todos os procedimentos realizados seguiram fielmente as normas da Associayao

para Pesquisa em Visao e Oftalmologia (Association for Research in Vision and

Ophthalmology - ARVO), para 0 uso de animais em pesquisas.

3 1 AMOSTRA I ANIMAlS DE EXPERIMENT A<;Ao

Para realizayao deste estudo forarn utilizados coelhos pigmentados, de cor

marrom, de sexo masculino com peso variando entre 2,5 e 3,5 Kg e sem sinais de doenya.



21

Os animais eram provenientes de fazenda especializada em criayao de coelhos destinados a

pesquisa biomedica em Los Angeles.

De cada animal somente 1 dos olhos foi submetido it fotocoagulayao com laser de

diodo de rnicropulso. 0 olho contralateral serviu como controle. 0 procedimento foi

realizado sob anestesia geral e se tomaram plenas precauyoes no cuidado p6s-operat6rio.

A amostra foi dividida em 3 grupos e 15 subgrupos:

Grupo A: grupo de experimentayao, com 15 olhos submetidos it fotocoagulayao com laser

de diodo de rnicropulso, nas poH~nciasde 100 e 300 mW;

Grupo B: grupo de experimentayao, com 15 olhos submetidos it fotocoagulayao com laser

de diodo de rnicropulso, nas potencias de 500 e 700 mW;

Grupo C: grupo controle com 30 olhos.

Os grupos A e B foram divididos em 6 subgrupos; cada subgrupo com 5 olhos, de

acordo com 0 periodo de observayao e sacrificio dos animais.

o grupo C foi dividido em 3 subgrupos, cada subgrupo com 10 olhos e se

tomaram, aleatoriamente, 5 olhos por subgrupo para os exames de rnicroscopia 6ptica e

eletronica.

3.2 PRE-OPERATORIO

Os animais foram alojados em gaiolas individuais, no bioterio do Centro de

Pesquisas em Oftalmologia do "Doheny Eye Institute", Universidade do SuI da Calif6rnia,

Los Angeles CA, E.D.A., e ali alimentados com rayao rotina desse bioterio,
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complementa«ao dietetica (cenouras e verduras) e agua ad hbltum, mantidos em

condi«oes convencionais de laborat6rio, em ciclo de 12 horas claro e 12 horas escuro.

o periodo de observa«ao pre-operat6rio foi de 1 semana.

Os olhos submetidos a fotocoagula«ao foram distribuidos, aleatoriamente, entre os

grupos A, B e C no momento do procedimento.

Colirios de fenilefrina 2.5% e de tropicamida 1% foram utilizados para obten«ao

de rnidriase pupilar, por instua«ao conjuntival de 1 gota de cada, por 2 vezes, com

intervalo de tempo de 10 minutos, antes da cirurgia.

3.3 ANESTESIA

Os animais foram submetidos a anestesia geral, com inje«ao intramuscular de uma

rnistura de cloridrato de ketamina em dose de 25 mglKg de peso e cloridrato de 2-(2,6-

xilidino)-5,6-dihidro-4H-l ,3-tiazina em dose de 5 mglKg de peso. A anestesia t6pica foi

realizada com instila«ao de 1 gota de colirio combinado de cloridrato de tetracaina,

cloridrato de fenilefrina e acido b6rico.

3.4 SISTEMA DO LASER

Urn laser de diodo, em estado s6lido, com 2 W de potencia maxima e com

comprimento de onda de 810 nm (Iris Medical Instruments, Mountain View, CA, E.U.A.),

foi intemamente modificado pelo fabricante. com 0 objetivo de perrnitir dura«ao de pulso

tao curto quanto 25 microssegundos, em intervalos de 100 rnicrossegundos. Os sistemas
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para contagem de tempo foram modificados, para permitir que os pulsos de curta durayao

fossem liberados entre 50 milissegundos e 9 segundos. A taxa de repetiyao de pulsos -

Pulse RepetItion Rate - de ate 8 KHz poderia ser usada e a contagem dos pulsos poderia

variar entre 1 e alguns milhares.

Os raios do laser de micropulso foram liberados, atraves de 1 fibra 6ptica

convencional, pr6pria para uso do laser de diodo, conectado ao adaptador para lampada

de fenda (SLAz, Iris Medical Instruments, Mountain View, CA, E.U.A.), que por sua vez

foi conectado a 1 lampada de fenda Haag-Streit SL-900 (Haag-Streit Company,

Waldwick. NJ, E.U.A.). 0 diametro do feixe de laser - spot size - usado foi de 200

micrometros (flm) e mede 218 flm em meio gasoso 1!e2 (Photon Inc., Santa Clara, CA,

E.U.A.).

o feixe de raios do laser usado e substancialmente plano, mas apresenta 30% de

dispersao de raios - spatial noise - com tamanho de aproxirnadamente 1/10 do diametro

do feixe luminoso (Comunicayao por escrito, Iris Medical Instruments, Mountain View,

CA, E.U.A.).

A fotocoagulayao foi realizada atraves e com auxilio de 1 lente de contato

quadrasferica, sem utilizayao de fluido umectante (Volk QuadrAspheric Non-Fluid Lens.

Yolk Inc., Mentor OH, E.U.A.). Essa lente de contato aumenta 0 diametro do feixe de

raios laser incidentes em 2x ( YOLK, comunicayao pessoal escrita, Yolk Inc., Mentor OH,

E.U.A.).
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3.5 TECNICA OPERATORIA

Os animais foram posicionados em decubito ventral; a cabeya foi fixada com fita

adesiva em mesa especial para fotocoagulayao com lampada de fenda e as palpebras foram

separadas com blefarostato para fotocoagulayao do olbo esquerdo ou do olbo direito.

Para 0 procedirnento nao foi realizada tricotomia nem anti-sepsia.

Todos os procedirnentos foram realizados pelo mesmo cirurgiao.

A fotocoagulayao foi realizada na retina inferior - regio maculans - em olbos dos

coelbos. A regiao foi dividida em 2 areas quadrangulares, delineadas, por linhas

irnaginarias interligadas por 8 marcas, resultantes de fotocoagulayao com laser de diodo

convencional com durayao de 200 milissegundos, 300 miliwatts de potencia e com

diiimetro do feixe de laser - spot size - de 200 micrometros, localizados nas regioes: nasal

superior; nasal inferior; temporal superior; temporal inferior; central superior e central

inferior. 0 tarnanho das areas foi calculado no momenta da cirurgia, para permitir

confortavel fotocoagulayao, atraves do centro da lente de contato quadrasferica e sem

inclinayao da lente. A fotocoagulayao seletiva do EPR, ou seja, com 0 laser de diodo de

micropulso. foi realizada em padrao panretiniano, no interior das areas quadrangulares.

Outrossirn, tomou-se cuidado para deixar espayO do tamanho da mira do laser - aiming

beam - entre cada uma das queimaduras, a evitar que elas se sobrepusessem.

Cada queimadura foi realizada por disparo unico, liberado em tempo de 100

milissegundos com 100 pulsos repetidos, cada qual com 100 microssegundos de durayao.
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Utilizaram-se 100, 300, 500 e 700 mW de potencia, as quais resultaram em 10, 30, 50 e

70 microjoules ().!J) por pulso, respectivamente. A freqilencia dos pulsos foi de 500 Hz.

Os olhos do grupo A foram submetidos a fotocoagula«ao com 100 e 300 mW de

potencia; os do grupo B, com 500 e 700 mW de potencia e os olhos do grupo C

(controle) nao foram submetidos it fotocoagula«ao.

Logo apos 0 termino da fotocoagula«ao, foi aplicada pomada combinada de

dexametasona, po1imixina B e grarnicidina no saco conjuntival de ambos os olhos de cada

urn dos animais.

3.6 POS-OPERATORIO

A identifica«ao dos animais foi feita na face interna das orelhas, por pintura de

nlimeros, com acido picrico. Logo apos 0 procedimento cirurgico, os animais foram

levados ao bioterio e submetidos a jejum de 3 horas com posterior libera«ao da dieta

normal.

Os animais foram exarninados periodicamente, sob midriase medicamentosa e

anestesia geral nos 3.°, 10.° e 30.° dias apos fotocoagula«ao. 0 exame cUnico inc1uiu

biomicroscopia de camara anterior com Himpada de fenda Haag-Streit SL-900 (Haag-

Streit Inc., Waldwick, NJ, E.U.A.); biomicroscopia do vitreo e da retina com a mesma

lampada de fenda e auxilio de lente diagnostica de supercampo (Volk Superfield, Yolk

Inc., Mentor, OH, E.U.A.). A oftalmoscopia binocular indireta foi realizada com aparelho

Keeler (Keeler Instruments Inc., Inglaterra), com auxilio de lente condensadora asferica de

28 dioptrias (Nikon Inc., Japao).
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No periodo p6s-operat6rio, os achados clinicos dos olhos submetidos ao

tratamento foram avaliados por outro examinador, que desconhecia os procedimentos

anteriores realizados naqueles olhos.

Os seguintes parametros foram avaliados e classificados:

1. Edema, hiperernia e hemorragia de conjuntiva: ausente, leve, moderada e severa.

2. Opacificayao comeana: ausente, leve, moderada e severa.

3. Reayao inflamat6ria de camara anterior: ausente, leve (celulas e/ou flare +/3),

moderada (celulas e/ouflare ++/3) e severa (celulas e/ouflare +++13).

4. Opacificayao do cristalino: ausente, leve, moderada e severa.

5. Vitreo: presenya de celulas na cavidade vitrea: ausente, leve (+/3), moderada (++/3) e

severa (+++/3) e turvayao vitrea: ausente, leve (boa visao do raio medular e retina),

moderada (boa visao do raio medular e dificil avaliayao da retina) e severa (impossivel

visao do raio medular e retina).

6. Retina: presenya de marcas da fotocoagulayao com laser de rnicropulso no interior das

areas quadrangulares: ausentes ou presentes.

As retinografias foram realizadas com aparelho retin6grafo Kowa RC-XV (Kowa

Inc., Japao) e filme Kodak ektachrome asa 100 (Eastman Kodak Inc .. Rochester, NY,

E.U.A.). Ap6s injeyao endovenosa de 0,5 ml de fluoresceina s6dica a 10% (Ak-Fluor,

Akom. Inc., Abita Springs, LA, E.U.A.), foi realizada angiografia fluoresceinica com

aparelho retin6grafo Kowa RC-XV (Kowa Inc., Japao) e filme em preto e branco Tri-X

Pan asa 50 (Eastman Kodak Inc., Rochester NY, E.U.A.). As fotografias foram realizadas

unediatamente, 5 e 10 minutos ap6s a injeyao da fluoresceina.
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Os eletrorretinogramas (E.R.G.) foram realizados em todos os animais dos grupos

A, B e C de acordo com 0 Comite Internacional de Padroniza~ao para Eletrorretinograma,

com adapta~5es para uso em coelbos. Desse modo, os coelbos foram submetidos a

midriase pupilar, pela instila~ao no saco conjuntival de I gota de colirio de tropicarnida

1% e fenilefrina 2,5% e deixados em ambiente escuro, para adapta~ao, por periodo

minimo de 20 minutos. Logo apos, os coelbos foram submetidos a anestesia geral e, como

descrito acima, posicionados em decubito lateral direito ou esquerdo, dependendo do olbo

a ser exarninado. 0 fotoestimulador PS-2 (Grass Instruments, Quincy, MA, E.U.A.), que

emite 0 estimulo luminoso de GANZFELD, foi posicionado a disHincia de 65 cm sobre 0

olbo. As cabe~as dos animais foram apoiadas em suporte opaco, para prevenir a passagem

de luz para 0 outro olbo.

Tres eletrodos foram adaptados: 0 pnmerro foi colocado intradermicamente na

regiao frontal (eletrodo terra); 0 segundo, intradermico, paralelo ao tarso, na palpebra

inferior do olbo a ser exarninado e 0 terceiro, eletrodo de BURlAN-ALLEN, ligado a 1

lente de contato rigida (ERG-JET™), foi colocado sobre a cornea, usando-se

hidroxipropilmetilcelulose 2,5% para melbor aderencia.

As medidas do estimulo escotopico foram realizadas pela resposta de 1 flash, de

50 milissegundos, proveniente do fotoestimulador, atraves de filtro interno neutro de

densidade 2,0. A resposta de cada flash com intensidades de 1x, 2x, 4x, 8x e 16x foi

representada em morutor, sendo as ondas, com suas respectivas amplitudes registradas em

osctloscopio e documentadas fotograficamente com filme Polaroide 667 (Eastman Kodak

Inc., Rochester, NY, E.U.A.).
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A medida do estimulo fot6pieo foi obtida da mesma forma; entretanto nao se

utilizou filtro na obten9ao do flash luminoso.

3.7 SACRIFICIO DOS ANIMAlS

Ainda sob efeito da anestesia geral para a realiza9ao das enuc1ea90es, proeedeu-se

ao saerifieio dos animais com inje9ao intraeardiaea de 100 mg de pentobarbital s6dieo.

Cada grupo de ollios foi distribuido em subgrupos. 0 grupo A, nos subgrupos

Ala, Alb, Ale e A2a, A2b, A2e; 0 grupo B. nos subgrupos Bla, BIb, Ble e B2a, B2b,

B2e e 0 grupo C foi subdividido em Ca, Cb e Ce.

Os animais dos subgrupos Ala, A2a, Bla, B2a e Ca foram saerifieados ao 3.0 dia

p6s-fotoeoagula9ao; os dos subgrupos Alb, A2b, BIb, B2b e Cb ao 10.0 dia p6s-

fotoeoagula9ao e os dos subgrupos Ale, A2e, Ble, B2e e Ce, ao 30.0 dia ap6s a apliea9ao

do laser.

A Tabela I demonstra a rela9ao dos grupos e subgrupos de ollios, suas

identifiea90es e respeetivos dias de saerifieio.



TABELA I - RELA<;Ao DOS GRUPOS E SUBGRUPOS DE OLHOS, SUAS
IDENTIFICA<;OES E DIAS DE SACRIFICIO APOS 0 ATO CIRURGICO
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GRUPO SUBGRUPO OBSERV A<;Ao SACRIFICIO

A Ala e A2a CIOE,C20E,C30D,C40D,C50E 3 .0 dia

AlbeA2b C60E, C70D, C80D, C90D, 10.0 dia
CIOOE

Ale e A2c CIIOD, CI20E, C130D, CI40E, 30.0 dia
CI50D

B Bla e B2a CI60E, CI70D, CI80E, CI90D, 3.0 dia
C200D

BIb e B2b C2IOD, C220D, C230E, C240E 10.0 dia
C250D

Blc e B2c C260D, C270E, C280E,C290E, 30.0 dia
C300D

C Ca CIOD,C20D,C30E,C40E,C50D 3 .0 dia
CI60D, CI70E, C180D, C190E,

C200E
Cb C60D, C70E, C80E, C90E, ClOOD 10.0 dia

C2IOE, C220E, C230D, C240D
C250E

Cc CIIOE, CI20D, CI30E, C140D, 30.0 dia
CI50E

C260E, C270D, C280D,C290D,
C300E

Ci: coelho i. i = 1,... ,30 OD: olho direito OE: olho esquerdo
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3.8 ACONDICIONAMENTO DAS PE<;AS CIRURGICAS

Incontinenti as enucleayoes, procedeu-se a incisao Unica, na regiao do pars plana,

com cerca de 2 mm de comprimento, paralelo e distante 1,5 mm do limbo comeo-escleral.

A incisao foi realizada com lamina de bisturi de numero 11. Ato continuo, os olhos foram

submersos em soluyao fixadora de paraformoldeido a 2%, glutaraldeido a 2,5% e tarnpao

de cacodilato de sodio a 0,1M com pH entre 7,2 e 7,4. Apos permanencia de 1 hora na

soluyao, cada peya foi dividida em 2 partes, com 1 incisao no plano frontal, a 1,5 mm

posterior ao limbo comeo-escleral. Os segmentos anteriores e os cristalinos nao foram

processados. Outra vez, os segmentos posteriores foram submersos em soluyao, por 12

horas.

3.9 TECNICA HISTOLOGICA

Apos 12 horas de permanencia na soluyao fixadora, com microscopio de dissecyao

(Zeizz Inc., Munich, Alemanha), as areas quadrangulares foram reconhecidas atraves das

marcas resultantes da fotocoagulayao com laser de diodo convencional e, posteriormente,

foram isoladas com navalhas descartaveis lung (E.D.A.).

Cada area foi seccionada em 3 partes: 1 secyao foi processada para microscopia

optica; 1 outra para microscopia eletronica de transmissao e mais outra para microscopia

eletronica de varredura.
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3.9.1. MICROSCOPIA OPTICA

3.9.1.1 Processamento

As peyas foram desidratadas em soluyoes de etanol-PA sucessivas e nessa ordem a

30%. 50%, 70% e 95%. por periodos de 15 minutos em cada soluyao e, submersas em

soluyao de etanol-PA absoluto pelo periodo de 20 minutos, sob efeito de vacuo. Apos a

desidratayao, as peyas foram diafanizadas com soluyoes sucessivas de xilol-PA a 100%, e

ali permaneceram submersas pelo periodo de 2 horas; ato continuo, procedeu-se a

infiltrayao das peyas por 1 mistura de glicol com 2-hidroxipropilmetacrilato. Nao se

observou 0 descolamento artefatual da retina e/ou coroide. Todos os blocos de tecidos

foram seccionados pela tecnica de cortes seriados de BEESLEY e DANIEL (1956). Vinte

e cinco secyoes seriadas foram realizadas no plano sagital, com espessura de 5 )...lm,com

micr6tomo manual Spencer 820 (American Optical Corporation, E.U.A.). As secyoes

foram tomadas a cada 10 )...lm.

Os cortes foram entao distendidos em cuba, com agua a 40°C, colados com

alburnina em lfurunas de vidro 26x76 mm para microscopia e identificadas por marcas

feitas com caneta de diarnante. As laminas foram entao colocadas em estufa a 50°C por 1

hora e, logo ap6s, coradas pela hematoxilina e eosina (HE) ou pelo acido peri6dico de

Schiff (PAS), intercaladamente. Os cortes foram entao diafanizados com xilol e montados

com balsamo do Canada, sob uma laminula de vidro 24x32 mm para microscopia.
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3.9.1.2 Avalia9ao

As laminas foram examinadas com microscopio tetraocular Spencer (American

Optical Corporation, E. U.A.), com objetivas de aumento de 4, 10 e 40 vezes e ocular de

10 vezes. As sec90es foram fotografadas com filme de tungstenio asa 50 (Eastman Kodak

Co., Rochester, NY, E.D.A.), em fotomicroscopio Zeizz III (Carl Zeizz Inc., Munich,

Alemanha).

As sec90es foram avaliadas quanto as altera90es qualitativas e quantitativas na

arquitetura retiniana. Altera90es no EPR foram verificadas bem como a natureza

qualitativa do dano causado pelo laser de micropulso e a quantidade de dano as estruturas

adjacentes. No perfodo de seguimento, as areas fotocoaguladas foram cuidadosamente

estudadas, com especial aten9ao as altera90es na membrana de Bruch e coriocapilar e ao

aparecimento de fibrose subretiniana. 0 espectro de tais altera90es foram cuidadosamente

examinadas e correlacionadas as potencias utilizadas.

3.9.2. MICROSCOPIA ELETRON1CA DE TRANSMISSAO

3.9.2.1 Processamento

Cada especimen foi recortado em peda90s retangulares de aproximadamente 1x2

mm; lavados varias vezes em tampao de cacodilato de sodio a 0,1M; pos-fixados em

tampao de tetroxido de osmio (OS04) a 2%. por 2 horas; desidratados em sucessivas

solu90es de etanol-PA 30%, 50%, 70%, 90%, 95% e de absoluto, ficando submersos por

10 minutos em cada uma das solu90es. Logo apos foram embebidos em EPON 812

(Polysciences, Warrington, PA, E.D.A.). Cortes finos foram obtidos por ultramicrotomo
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Porter-Blum MT-2 (Sorvall Inc., Tucson, AZ, E.U.A.); ato continuo foram distendidos

em laminas de vidro e corados por parafenildiamina. Foram selecionadas areas para

secyoes ultrafinas com navalha de diamente. A colorayao foi realizada com acetato de

uranila e citrato de chumbo.

3.9.2.2 Avaliayao

As secyoes foram examinadas em microsc6pio eletronico Zeizz EM-l 0 (Carl Zeizz

Inc., Munich, Alemanha) em 60 kV. Utilizou-se filme Kodak Electron Microscope

(Eastman Kodak Inc., Rochester, NY, E.U.A.) para obtenyao das eletromicrografias.

Foram estudadas alterayoes na ultra-estrutura do EPR. Foi avaliado 0 efeito sobre

as estruturas adjacentes como a membrana de Bruch, coriocapilar e os segmentos extemos

dos fotorreceptores.

3.9.3. MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA

3.9.3.1 Processamento

Os tecidos para a rnicroscopia eletronica de varredura foram lavados varias vezes

em tampao de cacodilato de s6dio O,IM; p6s-fixados em soluyao de tetr6xido de 6smio

(OS04) a 2%, durante 2 horas; desidratados em etanol de concentrayoes progressivas;

secados em ponto critico com di6xido de carbo no liquefeito e montados em suportes de

aluminio revestidos com uma liga de DurOe paladio com 12 nm de espessura.
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3.9.3.2 Avaliayao

As secyoes foram examinadas e fotografadas (Filme polaroide 667, Eastman

Kodak Inc., Rochester, NY, E.U.A.) em microscopio eletr6nico de varredura Hitashi S-

570 (Hitashi, Ltd., Toquio, Japao) em 15 kV.

Alterayoes na ultra-estrutura do EPR foram estudadas.
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4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 GRUPO A (n = 15) - OLHOS SUBMETIDOS A FOTOCOAGULA<;Ao COM

LASER DE orooo DE MICROPULSO, NAS POTENCIAS DE 100 E 300

MILIWATTS (mW)

4.1.1 Terceiro Dia P6s-fotocoagula~ao - 5 olhos

4.1.1.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntiva, cornea, camara anterior, cristalino e

vitreo dos ollios submetidos a fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, nas

potencias de 100 e 300 mW, nao foram observados edema, hiperemia e/ou hemorragia de

conjuntiva, opacificayao corneana, reayao inflarnatoria de camara anterior, opacificayao de

cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turvayao vltrea.

4.1.1.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica
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Nao foram observadas, nas retinografias, rnarcas induzidas pela fotocoagula9ao

com laser de micropulso, nas potencias de 100 e 300 mW, no interior das areas

quadrangulares; as les5es nao apresentaram hiperfluorescencia ou vazamento de contraste

a angiografia fluoresceinica. (Figura 1) (Figura 3)

4.1.1.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos olhos

controle, nas potencias de 100 e 300 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico. (Figura 6)

4.1.1.4 Microscopia Optica

Ap6s 3 dias de tratamento, as les5es induzidas pela fotocoagula9ao com laser de

diodo de micropulso, na potencia de 100 mW, foram limitadas ao epitelio pigmentar da

retina (EPR). Areas focais com adelga9amento de algumas celulas do EPR puderam ser

observadas. Essas areas apresentaram ausencia e/ou diminui9ao de grfumlos de melanina.

alternando-se com outras areas com acumulo de melanina na superficie apical das celulas.

Os fotorreceptores, com seus segmentos internos e externos, se apresentaram normais.

Nao houve lesao de nenhuma outra carnada retiniana. A membrana de Bruch e a

coriocapilar se apresentaram normais. (QUADRO I) (Figura 8)

As \es5es induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 300 mW, tambem foram limitadas ao EPR. Areas focais de adelga9amento de
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algumas celulas do EPR puderam ser observadas. Essas areas. agora com mais freqtiencia,

apresentaram ausencia e/ou diminui9ao de granulos de melanina, alternando-se com areas

de acumulo de melanina na superficie apical das celulas. Os fotorreceptores, em maio ria,

se apresentaram normais; entretanto. houve lesao nas extrernidades de alguns segmentos

extemos; mas segmentos intemos se apresentaram normais. Nao houve lesao de nenhuma

outra camada retiniana. A membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram normais.

(QUADRO I) (Figura 9)

4.1.1.5 Microscopia Eletronica de Transmissao

As les5es induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 100 mW, foram lirnitadas ao EPR. As celulas do EPR localizadas no centro

das les5es apresentaram ate 50% de diminui9ao em suas alturas; com aumento gradual nas

alturas das celulas vizinhas. Houve perda parcial das rnicrovilosidades apicais das celulas,

nas areas lesadas. Os melanossomos se apresentaram raros ou infreqtientes nas celulas

com maior redu9ao de altura; e as mitocondrias se apresentaram dispersas no interior das

celulas. Tanto as invagina95es da base das celulas do EPR se apresentaram normais como

os reticulos endoplasrruiticos e os complexos juncionais. Nao se evidenciou a presen9a de

fagossomos nesse periodo. Os fotorreceptores, com seus segmentos intemos e extemos,

se apresentaram norrnais. A membrana de Bruch tambem se apresentou normal.

(QUADRO I) (Figura 15)

As les5es induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 300 mW, tambem foram lirnitadas ao EPR. As celulas do EPR, localizadas no
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centro das les6es, apresentaram mais de 50% de diminuiyao em suas alturas, com aumento

gradual nas alturas das celulas vizinhas. Houve perda completa das microvilosidades

apicais das celulas localizadas no centro das les6es. Os melanossomos se apresentaram

raros ou infreqtientes nas celulas que tiveram reduyao das alturas; as mitocondrias se

apresentaram dispersas no interior das celulas lesadas. As invaginay6es da base das celulas

do EPR se apresentaram normais e assim tambem os reticulos endoplasm<iticos e os

complexos juncionais. Nao se verificou a presenya de fagossomos nesse periodo. Houve

lesao parcial das extremidades dos segmentos extemos dos fotorreceptores,

principalmente no centro das les6es; entretanto nao houve lesao desses segmentos em

direyao it periferia das les6es. Os segmentos intemos se apresentaram normais. Nao houve

lesao da membrana de Bruch. (QUADRO I) (Figura 16)

4.1.1.6 Microscopia Eletronica de Varredura

A microscopia eletronica de varredura, ao 3.° dia ap6s a fotocoagulayao com laser

de diodo de micropulso, na pott~ncia de 300 mW, mostrou areas com perda de celulas do

mosaico do EPR. 0 local exato, de forma hexagonal, onde a celula do EPR se localizava,

foi mantido. As celulas circunjacentes se mantiveram e nao apresentaram les5es. (Figura

21) (Figura 22)

4.1.2 Dccimo Dia Pos-fotocoagula-rao - Solhos



40

4.1.2.1 Exame Clinico

Nos exames da conjuntiva, cornea, camara anterior, cristalino e vitreo dos olhos

submetidos a fotocoagula~ao com laser de diodo de micropulso, nas potencias de 100 e

300 mW, nao foram observados edema. hiperemia e/ou hemorragia de conjuntiva,

opacifica~ao corneana, rea~ao inflamatoria de camara anterior, opacifica~ao de cristalino,

celulas na cavidade vitrea e/ou turva~ao vitrea.

4.1.2.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica

Nas retinografias nao foram observadas marcas induzidas pela fotocoagula~ao com

laser de diodo de micropu1so, nas potencias de 100 e 300 mW, no interior das areas

quadrangu1ares e as lesoes nao apresentaram hiperfluorescencia ou vazamento de

contraste a angiografia fluoresceinica.

4.1.2.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos olhos

contro1e, nas potencias de 100 e 300 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico.

4.1.2.4 Microscopia Optica
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Apos 10 dias de tratamento, as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de micropulso, na poH~nciade 100 mW, foram 1irnitadas ao EPR. Contudo, nao se

observou areas de adelgayamento de celulas do EPR; porem, puderam ser percebidas

algumas areas com ausencia e/ou diminuiyao de melanina, altemando com areas, onde a

melanina se apresentou normalmente localizada na superficie apical das celulas. Os

fotorreceptores, com seus segmentos intemos e extemos, se apresentaram normais. Nao

foi evidenciada lesao em outra camada retiniana. A membrana de Bruch e a coriocapilar se

apresentaram normais. (QUADRO I)

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 300 mW, foram restritas ao EPR. Areas focais de adelgayamento das celulas

do EPR ainda puderam ser observadas, apresentando ausencia e/ou diminuiyao dos

granulos de melanina, altemando com areas, onde a melanina se apresentou normalmente

localizada na superficie apical das celulas. Os fotorreceptores, com seus segmentos

intemos e externos, se apresentaram normais no periodo. As outras camadas retinianas, a

membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram normais. (QUADRO I)

4.1.2.5 Microscopia Eletronica de Transmissao

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 100 mW, foram 1irnitadas ao EPR. As celulas do EPR se apresentaram de

altura normal no periodo. As microvilosidades apicais estiveram presentes e voltaram a

englobar as extremidades dos segmentos extemos dos fotorreceptores. Os melanossomos,
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ainda em pequeno numero, se houveram presentes, localizados proximo a superficie apical

das celulas do EPR. As mitocondrias se apresentaram normalmente distribuidas. As

invaginac;oes da base das celulas, os reticulos endoplasm<iticos e os complexos juncionais

se apresentaram normais. Verificou-se. nessa fase, 0 aparecimento de fagossomos, com

restos de segmentos extemos de fotorreceptores, em seus interiores. Os fotorreceptores,

com seus segmentos intemos e extemos, se apresentaram normais. A membrana de Bruch

se houve normal. (QUADRO I)

As lesoes induzidas pela fotocoagulac;ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 300 mW, tambem foram restritas ao EPR. No entanto, as celulas do EPR,

nesse periodo. ainda apresentaram reduc;ao em suas alturas; porern, menor do que 50%.

Houve aurnento gradual da altura das celulas vizinhas. As microvilosidades apicais

tambem estavam presentes e voltaram a englobar as extremidades dos segmentos extemos

dos fotorreceptores. Os melanossomos, presentes em pequeno nlimero, foram localizados

proximo a superficie apical das celulas do EPR. As mitocondrias, as invaginac;oes da base

das celulas, os reticulos endoplasmaticos e os complexos juncionais se apresentaram

normais. Verificou-se nesse periodo 0 aparecimento de fagossomos, portando, em seus

interiores, restos de segmentos extemos de fotorreceptores fagocitados. Os

fotorreceptores, com seus segmentos intemos e extemos, se apresentaram normais. A

membrana de Bruch se apresentou inalterada. (QUADRO I) (FIgura 17)

4.1.2.6 Microscopia Eletronica de Varredura
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A microscopia eletronica de varredura ao 10.° dia pos-fotocoagulayao com laser

de diodo de micropulso, na potencia de 300 mW, mostrou celulas com lesao focal, em

forma de cratera. Essa cratera era circundada por microvilosidades apicais intactas. As

celulas lesadas do EPR se apresentaram circundadas por celulas normalS. (Figura 23)

(Figura 24)

4.1.3 Trigesimo Dia Pos-fotocoagula~ao - 5 olhos

4.1.3.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntiva, cornea, camara anterior, cristalirlo e

vitreo dos olhos submetidos a fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, nas

potencias de 100 e 300 mW, nao foram observados edema, hiperernia e/ou hemorragia de

conjuntiva, opacificayao corneana, reayao int1amatoria de camara anterior, opacificayao de

cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turVayaO vitrea.

4.1.3.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica

Nao foram observadas nas retinografias marcas induzidas pela fotocoagulayao com

laser de diodo de rnicropulso, nas potencias de lOO e 300 mW, no interior das areas

quadrangulares e as les5es nao apresentaram hiperfluorescencia ou vazamento de

contraste a angiografia fluoresceinica. (Figura 4)
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4.1.3.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos olhos

controle, nas potencias de 100 e 300 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico.

4.1.3.4 Microscopia Optica

Ap6s 30 dias de tratamento, as lesoes induzidas pe1a fotocoagula9ao com laser de

diodo de rnicropu1so, na potencia de 100 mW, nao puderam mais ser percebidas nas

celulas do EPR. Nao se observou adelga9amento do EPR e os grfulUlos de melanina se

apresentaram normalmente distribuidos. Os fotorreceptores, com seus segmentos intemos

e extemos, se houveram normais e nao foram evidenciadas altera90es nas outras camadas

retinianas, nem na membrana de Bruch e na coriocapilar. (QUADRO I)

As lesoes induzidas pela fotocoagu1a9ao com laser de diodo de rnicropu1so, na

potencia de 300 mW, tambem nao puderam mais ser percebidas nas celulas do EPR, assim

como nao se observou mais 0 adelga9amento do EPR, e os granulos de melanina se

apresentaram normalmente distribuidos. Os segmentos intemos e extemos dos

fotorreceptores se apresentaram de aspecto normal. Nao foram observadas altera90es nas

outras camadas retinianas. A membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram

normais. (QUADRO I)
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4.1.3.5 Microscopia Eletronica de Transmissao

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 100 mW, nao puderam ser detectadas nas celulas do EPR. As celulas do EPR

apresentaram altura normal. Na superficie apical, os segmentos externos dos

fotorreceptores puderam ser vistos fagocitados, pelas microvilosidades apicais das celulas

do EPR. Os melanossomos se apresentaram normais em aspecto e numero. As

mitocondrias se localizaram proximo as superficies basais das celulas e portando cristas

hem definidas. As invaginayoes da base das celulas se mostraram intactas. Os reticulos

endoplasrruiticos se apresentaram hem distribuidos e principalmente localizados proximo

as superficies apicais. Os complexos juncionais se apresentaram normalmente localizados

nas superficies laterais das celulas. Verificou-se a presenya de fagossomos, portando, em

seus interiores, restos de segmentos externos de fotorreceptores fagocitados. A membrana

de Bruch se houve normal. (QUADRO I)

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 300 mW, tambem nao puderam mais ser detectadas nas celulas do EPR. As

celulas do EPR apresentaram altura normal. Na superficie apical, os segmentos externos

dos fotorreceptores puderam ser vistos englobados pelas microvilosidades apicais das

celulas do EPR. Os melanossomos se apresentaram norrnais em aspecto e nlimero. As

mitocondrias se localizaram proximo as superficies basais das celulas e portando cristas

bem definidas. As invaginayoes da base das celulas se apresentaram intactas.

Evidenciaram-se os reticulos endoplasrruiticos bem distribuidos e principalmente
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localizados proximo as superficies aplCaIS. Os complexos juncionais se houveram

normalmente localizados nas superficies laterais das celulas. Verificou-se a presen<;a dos

fagossomos, portando, em seus interiores, restos de segmentos externos de

fotorreceptores fagocitados. A membrana de Bruch nao apresentou lesao. (QUADRO I)

(Figura 18)

4.1.3.6 Microscopia Eletronica de Varredura

A rnicroscopia eletronica de varredura, ao 30.0 dia pos-fotocoagula<;ao com laser

de diodo de rnicropulso, na potencia de 300 mW, demonstrou as celulas do EPR com

aspecto normal, de forma hexagonal, compondo 0 mosaico. (Figura 25)

4.2 GRUPO B (n = 15) - OLHOS SUBMETIDOS A FOTOCOAGULA<;AO COM

LASER DE DIODO DE MICROPULSO, NAS POTENCIAS DE 500 E 700

MILIW ATTS (mW)

4.2.1 Terceiro Dia Pos-fotocoagula.;ao - 5 olhos

4.2.1.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntiva, cornea, camara anterior,

cristalino e vitreo dos olhos submetidos a fotocoagula<;ao com laser de diodo de
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micropulso, nas potencias de 500 e 700 mW, nao foram observados edema, hiperemia

e/ou hemorragia de conjuntiva, opacificayao comeana. reayao inflamat6ria de camara

anterior, opacificayao de cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turvayao vitrea.

4.2.1.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica

Nas retinografias, algumas lesoes, induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de micropulso, na potencia de 500 mW, puderam ser observadas de cor branca-

acinzentada e se apresentaram hiperfluorescentes a angiografia fluoresceinica. (Figura 2)

(Figura 5)

Todas as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso,

na potencia de 700 mW, puderam ser observadas nas retinografias. Essas lesoes eram de

cor branca-acinzentada e se houveram hiperfluorescentes a angiografia fluoresceinica.

(Figura 2) (Figura 5)

4.2.1.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos olhos

controle, nas potencias de 500 e 700 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico.

4.2.1.4 Microscopia Optlca
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Apos 3 dias de tratamento, as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de rnicropulso, na pot\~ncia de 500 mW, nao foram somente lirnitadas as celulas do

EPR. Areas focais de adelgayamento das celulas do EPR puderam ser observadas. P6de-

se tamrem observar rnigrayao de nucleos celulares da carnada nuclear extema da retina em

direyao a camada do EPR, e de nucleos da camada nuclear intema em direyao a camada

plexiforme extema e camada nuclear extema da retina. Nao se verificou, no periodo,

pro liferayao das celulas do EPR; entretanto, observou-se 0 inicio de reayao

gliomesoderrnica principalmente na camada nuclear extema. Nas areas lesadas, observou-

se dirninuiyao da quantidade de gnmulos de melanina; esses, por vezes, posicionados de

maneira desordenada na superficie apical das celulas e na camada dos fotorreceptores. Os

fotorreceptores, com seus segmentos intemos e extemos, se apresentaram lesados.

Quanto a lesao de outras camadas da retma, houve evidencia principalmente na camada

nuclear extema. A membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram normais.

(QUADRO II) (Figura 10) (Figura 11)

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, na

potencia de 700 mW, nao foram lirnitadas somente as celulas do EPR. Areas de

adelgayamento das celulas do EPR puderam ser observadas. Observou-se inclusive

rnigrayao de nucleos celulares da camada nuclear extema da retina em direyao a camada

do EPR. Houve, entretanto, maior lesao dos nucleos da carnada nuclear extema do que

com a potencia de 500 mW Observou-se tamrem rnigrayao dos nucleos da camada

nuclear intema em direyao as camadas nuclear extema e a de fotorreceptores. Tamrem

nao foi verificada proliferayao das celulas do EPR; mas, observou-se que a reayao



49

gliomesodermica foi mais intensa do que com poH~ncia de 500 mW. Nas areas lesadas,

observou-se alterayao dos gnmulos de melanina; esses, por vezes, localizados de maneira

desordenada na superficie apical das celulas ou dispersos na camada de fotorreceptores.

Os segmentos internos e externos dos fotorreceptores se apresentaram lesados. Quanto it

lesao de outras camadas retinianas, houve evidencia nas camadas nuclear externa e

plexiforme externa. A membrana de Bruch e a coriocapilar se houveram normais.

(QUADRO II) (Figura 12)

4.2.1.5 Microscopia Eletronica de Transrnissao

As lesoes induzidas pela fotocoagu1ayao com laser de diodo de rnicropulso, na

potencia de 500 mW, nao foram restritas ao EPR. As celu1as, 10calizadas no centro das

lesoes, se apresentaram com vacuolizayao e dirninuiy3.o importante da altura celular, sendo

a reduyao maior do que 50%; com aumento gradual na altura das celulas vizinhas. Houve

perda completa das rnicrovilosidades apicais das celulas nas areas lesadas e parcial dos

melanossomos e das rnitocondrias, localizadas principalmente na base das celulas lesadas.

As invaginayoes da base das celu1as do EPR, os reticulos endoplasm<iticos e os complexos

juncionais foram lesados. Nao se observou a presenya de fagossomos nesse periodo. Os

fotorreceptores, com seus segmentos internos e externos se apresentaram lesados e

demonstraram principalmente desorganizayao dos discos. Ao contrario, a membrana de

Bruch permaneceu normal. (QUADRO II) (Figura 19)

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, na

potencia de 700 mW, tambem nao foram restritas ao EPR. As celulas localizadas no
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centro das lesoes se apresentaram com vacuolizayao e diminuiyao importante da altura

celular, sendo pois a reduyao maior do que 50%. Por vezes, observou-se desaparecimento

completo da celula, com aumento gradual na altura das celulas vizinhas. Houve perda

completa das rnicrovilosidades apicais das celulas lesadas e, aSSllTI tambem. dos

melanossomos. As mitocondrias foram parcial ou totalmente lesadas, localizadas

principalmente na superficie basal das ceIulas. As invaginayoes da base das celulas do

EPR, os reticulos endoplasrruiticos e os complexos juncionais se apresentaram lesados. Os

fagossomos estlveram ausentes; os segmentos intemos e extemos dos fotorreceptores se

apresentaram completamente lesados, mas a membrana de Bruch se apresentou normal.

(QUADRO II) (Figura 20)

4.2.2 Decimo Dia Pos-fotocoagula.;ao - 5 olhos

4.2.2.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntiva, cornea, camara anterior,

cristalino e vitreo dos olhos submetidos it fotocoagulayao com laser de diodo de

rnicropulso, nas potencias de 500 e 700 mW, nao foram observados edema, hiperernia

e/ou hemorragia de conjuntiva, opacificayao corneana, reayao inflamatoria de camara

anterior, opacificayao de cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turvayao vitrea.

4.2.2.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica
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Algumas 1esoes induzidas pe1a fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso,

na potencia de 500 mW, puderam ser observadas nas retinografias. Essas 1esoes se

apresentaram, no periodo, de colorayao marrom escura e hiperfluorescentes a angiografia

fluoresceinica.

Todas as lesoes induzidas pe1a fotocoagulayao com laser de diodo de rrucropu1so,

na potencia de 700 mW, puderam ser observadas nas retinografias. Essas 1esoes de cor

marrom escura se apresentaram hiperfluorescentes a angiografia fluoresceinica.

4.2.2.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos olhos

controle, nas potencias de 500 e 700 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico. (Figura 7)

4.2.2.4 Microscopia Optica

Ap6s 10 dias de tratamento, as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de rnicropulso, na potencia de 500 mW, nao foram restritas as celulas do EPR. Ao

inves do adelgayamento das celulas do EPR. como observado ao 3.° dia, verificou-se uma

proliferayao celu1ar; e as celulas se organizaram em varias camadas. Observou-se

rnigrayao de nucleos celulares da camada nuclear extema da retina em direyao a carnada

do EPR, e de nucleos da camada nuclear intema em direyao a camada plexiforme extema
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e camada nuclear externa da retina. Verificou-se, tambem, reayao gliomesodermica,

principalmente na camada nuclear externa. Nas areas lesadas, observou-se aumento da

quantidade de grfumlos de melanina, devida principalmente a proliferayao das celulas do

EPR. Esses grfulUlos se apresentaram dispostos de maneira desorganizada e localizados na

superficie apical das celulas; dispersos no interior das celulas e/ou dispersos no espayo

extracelular da carnada de fotorreceptores. Os segmentos internos e externos dos

fotorreceptores se apresentaram completamente lesados nas areas fotocoaguladas. Quanto

a lesao de outras camadas da retina, a camada nuclear externa foi a mais atingida; mas a

membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram normais. (QUADRO II)

As les5es induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso. na

potencia de 700 mW, tambem nao foram restritas as celulas do EPR. Verificou-se uma

proliferayao celular importante. sendo que as celulas se dispuseram em varias camadas.

Observaram-se mudanyas no aspecto morfologico das celulas e, ainda, migrayao de

nucleos celulares da carnada nuclear externa da retina em direyao a camada do EPR;

ocorrendo tambem com nucleos da camada nuclear interna em direyao a carnada

plexiforme externa e a camada nuclear externa da retina. Verificou-se presenya de reayao

gliomesoderrnica nas camadas plexiforme externa, nuclear externa e na camada de

fotorreceptores. Nas areas lesadas, observou-se aumento da quantidade de grfumlos de

melanina, devida a proliferayao das celulas do EPR. Esses gninulos se dispuseram de

maneira desordenada e localizados na superficie apical das celulas; dispersos no interior

das celulas e/ou dispersos no espayo extracelular principalmente na carnada de

fotorreceptores. Os segmentos internos e externos dos fotorreceptores foram

completamente lesados nas areas fotocoaguladas. Quanto a presenya de lesao em outras
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camadas retinianas, foram mais atingidas as camadas nuclear interna, plexiforme externa e

nuclear externa. A membrana de Bruch e a coriocapilar se apresentaram normais.

(QUADRO II)

4.2.2.5 Microscopia Eletronica de Transrnissao

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, na

potencia de 500 mW, nao foram restritas somente ao EPR. As celulas do EPR no centro

das lesoes se apresentaram proliferadas e dispostas em 2 ou 3 camadas de celulas. Houve

perda e/ou desorganizayao das rnicrovilosidades apicais. Os melanossomos, rnitocondrias,

invaginayoes da base das celulas e reticulos endoplasmaticos se apresentaram dispostos de

maneira desorganizada, principalmente nas celulas neoformadas. Nao se observou

presenya de complexos juncionais nas superficies celulares nem de fagossomos. Verificou-

se lesao dos fotorreceptores, com desorganizayao dos discos dos segmentos externos e

lesao dos segmentos internos, principalmente no centro das areas fotocoaguladas. Em

direyao it periferia das lesoes, os fotorreceptores foram melbor preservados. Contudo, a

membrana de Bruch se apresentou normal. (QUADRO II)

As lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso, na

potencia de 700 mW, tambem nao foram restritas ao EPR. Apesar disso, as celulas do

EPR. no centro das lesoes, se proliferaram e se dispuseram em 3 ou 4 camadas de celulas.

Verificaram-se perda e/ou desorganizayao das rnicrovilosidades aplCaIS. Os

melanossomos, rnitocondrias, invaginayoes da base das celulas e reticulos endoplasmaticos

se apresentaram dispostos de maneira desorganizada, principalmente nas celulas
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neoformadas. Nao se observou presenya de complexos juncionais nas superficies celulares

nem de fagossomos. Contudo, verificaram-se lesao dos fotorreceptores com

desorganizayao dos discos dos segmentos externos e lesao dos segmentos internos,

principalmente no centro das areas fotocoaguladas. Em direyao a periferia das lesoes,

observou-se nos fotorreceptores melhor preservayao. A membrana de Bruch se

apresentou normal. (QUADRO II)

4.2.3 Trigesimo dia pos-fotocoagula~ao - 5 olhos

4.2.3.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntlVa, cornea, camara anterior,

cristalino e vitreo, dos olhos submetidos a fotocoagulayao com laser de diodo de

rnicropulso, nas poH~ncias de 500 e 700 mW, nao foram observados edema, hiperernia

e/ou hemorragia de conjuntiva, opacificayao corneana, reayao inflamatoria de camara

anterior, opacificayao de cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turvayao vitrea.

4.2.3.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica

Algumas lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de rnicropulso,

na potencia de 500 mW, puderam ser observadas nas retinografias. Essas lesoes se

apresentaram, nesse periodo, de colorayao marrom escura e hiperfluorescentes a

angiografia fluoresceinica.
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Todas as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso,

na potencia de 700 mW, puderam ser observadas nas retinografias. Essas lesoes eram de

cor marrom escura e se apresentaram hiperfluorescentes a angiografia fluoresceinica.

4.2.3.3 Eletrorretinograrna

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS, quando comparados aos ollios

controle, nas potencias de 500 e 700 mW, tanto no estimulo escotopico quanto no

fotopico.

4.2.3.4 Microscopia Optica

Apos 30 dias de tratamento, as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de micropulso, na potencia de 500 mW, nao foram restritas ao EPR. Verificou-se

ainda a existencia de proliferayao celular, porem sem aumento exagerado do numero das

celulas neoformadas do EPR nas areas lesadas, inclusive sem extensao da proliferayao

celular para as areas nao fotocoaguladas. As celulas do EPR, dispostas em camadas, se

apresentaram com alterayao no aspecto morfologico, tipicos da proliferayao celular.

Verificou-se a presenya de reayao gliomesodermica (cicatricial), bem estabelecida, na

camada nuclear externa e na camada de fotorreceptores. Observou-se aumento da

quantidade de grfumlos de melanina pela proliferayao das celulas do EPR; dispostos de

maneira desorganizada e locatizados na superficie apical das celulas e/ou dispersos nos

seus interiores. Os segmentos internos e externos dos fotorreceptores se apresentaram
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lesados, mostrando degenera9ao dos discos nas areas fotocoaguladas. P6de-se perceber

tambem diminui9ao do numero de nucleos da camada nuclear externa, denotando morte

celular, ou seja, perda de fotorreceptores. A membrana de Bruch e a coriocapilar se

apresentaram normais. (QUADRO II)

As les5es induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 700 mW, tambem nao foram restritas somente ao EPR. Observou-se

prolifera9ao celular, porem, nao houve aumento exagerado do numero de celulas

neoformadas do EPR, nas areas lesadas nem extensao da prolifera9ao celular para as areas

nao fotocoaguladas. As celulas do EPR neoformadas se apresentaram com aspectos

morfol6gicos tipicos da prolifera9ao celular. Observou-se a presen9a de macr6fagos com

pigmento em seus interiores, entremeando as celulas proliferadas. Verificou-se presen9a

de rea9ao gliomesodermica (cicatricial) bem estabelecida, nas camadas plexiforme externa,

nuclear externa e na camada de fotorreceptores. Observou-se ainda aumento da

quantidade de gnmulos de melanina, devida a prolifera9ao das celulas do EPR. Os

grfumlos se mostraram dispostos de maneira desorganizada; localizados na superficie

apical das celulas; dispersos no interior das celulas neoformadas e/ou no interior dos

macr6fagos. Os segmentos internos e externos dos fotorreceptores foram lesados,

mostrando degenera9ao dos discos nas areas fotocoaguladas. P6de-se perceber diminui9ao

do nllinero de nucleos da camada nuclear externa, denotando perda de fotorreceptores.

Observaram-se a membrana de Bruch e a coriocapilar normais. (QUADRO II) (Figura 13)

4.2.3.5 Microscopm Eletr6nica de Transmissao
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As lesoes induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 500 mW, nao foram restritas ao EPR; entretanto, observaram-se as celulas do

EPR, no centro das lesoes, proliferadas e dispostas em 2 ou 3 camadas. Houve perda e/ou

desorganiza9ao das microvilosidades apicais. Foram evidenciados os melanossomos, em

maior numero, distribuidos no interior das celulas proliferadas. Observaram-se as

mitocondrias, invagina90es da base das celulas e reticulos endoplasmaticos, dispostos de

maneira desordenada, principalmente nas celulas neoformadas. Nao se observou presen9a

de complexos juncionais nas superficies celulares hem como de fagossomos. Verificou-se

lesao dos fotorreceptores, com lesao dos segmentos internos e degenera9ao dos discos

dos segmentos externos, princlpalmente no centro das areas fotocoaguladas. Em dire9ao it

periferia das lesoes, os fotorreceptores se apresentaram progressivamente melhor

preservados. A membrana de Bruch nao apresentou lesoes. (QUADRO II)

As lesoes induzidas pela fotocoagula9ao com laser de diodo de micropulso, na

potencia de 700 mW. tambem nao foram restritas ao EPR. As celulas do EPR, no centro

das lesoes, se mostraram proliferadas e dispostas em 3 ou 4 camadas. Foram observados

macr6fagos com pigmento em seus mteriores. Houve perda e/ou desorganiza9ao das

microvilosidades aplcals. Os melanossomos, em malOr numero, se apresentaram

distribuidos no mterior das celulas proliferadas. Observaram-se as mitocondrias,

invagina90es da base das celulas e reticulos endoplasrnaticos dispostos de manerra

desordenada, principalmente nas celulas neoformadas. Nao se observou presen9a de

complexos juncionais nas superficies celulares bem como de fagossomos. Verificou-se

lesao dos fotorreceptores, com altera9ao dos segmentos internos e degenera9ao dos discos
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dos segmentos externos, principalmente no centro das areas fotocoaguladas. Em direc;;aoa

periferia das lesoes, os fotorreceptores se apresentaram progressivamente melhor

preservados. A membrana de Bruch se apresentou normal. (QUADRO II)

4.3 GRUPO C (n = 15) - OLHOS CONTROLE

4.3.1 Exame Clinico

De acordo com os exames da conjuntiva, cornea, camara anterior, cristalino e

vitreo dos olhos controle nao foram observados edema, hiperemia e/ou hemorragia de

conjuntiva, opacificac;;aocorneana, reac;;aoinflamatoria de camara anterior, opacificac;;ao de

cristalino, celulas na cavidade vitrea e/ou turvac;;aovitrea.

4.3.2 Retinografia e Angiografia Fluoresceinica

As retmografias e angiografias fluoresceinicas se apresentaram norrnais nos olhos

controle.

4.3.3 Eletrorretinograma

Os eletrorretinogramas se mostraram normalS nos olhos controle, tanto no

estimulo escotopico quanto no fOtOplCO.
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4.3.4 Microscopia Optica e Microscopia Eletronica de Transrnissao e Varredura

As areas retinianas dos quadrantes nasais e temporais inferiores correspondentes as

areas tratadas com fotocoagulayao com 0 laser de diodo de rnicropulso nao mostraram

qualquer anormalidade nos exames de rnicroscopia 6ptica, rnicroscopia eletronica de

transrnissao e varredura aos 3.°, 10.° e 30.° dias p6s-operat6rio. (Figura 14)
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QUADRO I - CARACTERlSTICAS HISTOP ATOLOGICAS EVOLUTIV AS DAS
LESOES RETINIANAS NOS OLHOS DO GRUPO A (l00 e 300 mW)

100 mW 300 mW
3.° dia MO: EPR - adelgayamento MO: EPR - adelgayamento

J, de melanma ausencia de melanma
FR - normais FR - normais, lesao pontas SE
RN - normal RN - normal
CC - normal CC - normal

MET: EPR - J, altura celular 50% MET: EPR - J, altura celular + 50%
MY- perda parcial; M8- raros; MY - perda total; MS- raros;
MT - dispersas; IB- normais; MT - dispersas; IB- normais;
RE- normais; CJ- normais RE- normais; CJ- normais
FG - ausentes. FG - ausentes.

FR - normais FR - normais, lesao pontas SE
MB - normal ME - normal

10.° dia MO: EPR - normal MO: EPR - adelgayamento
J, de melanina J, de melanma

FR - normais FR - normais
RN - normal RN - normal
CC - normal CC - normal

MET: EPR - altura celular normal MET: EPR - J, altura celular - 50%
MY - normais; MS- poucos; MY - normais; MS- poucos;
MT - normais; IB- normais; MT - normais; IB- normais;
RE- normais; CJ- normais RE- normais; CJ- normais
FG - presentes. FG - presentes.

FR - normais FR - normais
MB - normal ME - normal

30.° dia MO: EPR - normal MO: EPR - normal
melanma normal melanina normal

FR - normais FR - normais
RN - normal RN - normal
CC - normal CC - normal

MET: EPR - altura celular normal MET: EPR - altura celular normal
MY - normais; MS- normais; MY - normais; MS- normais;
MT- normalS; IB- normais; MT- normais; IB- normais;
RE- normais; CJ- normais RE- normais; CJ- normais
FG - presentes. FG - presentes.

FR - normais FR - normais
MB - normal MB - normal

MO-m Icroscopla optlca, EPR-epltelto plgmentar da retma, FR-fotorreceptores, CC-conocapllar, RN-
retina neurossensonal, MET-mlcroscopla eletrontca de transmlssao. MV- mlcrovllosldades. MS-
melanossomos, MT-mltocondnas; IB-rnvagma90es da base das celulas do EPR; RE-reticulo
endoplasmatlco, CJ-complexo JunclOnal, FG-fagossomos, MB- membrana de Bruch, SE-segmentos
extern os . ..J..-dlmmuI9ao
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QUADRO II - CARACTERlSTICAS HISTOPATOLOGICAS EYOLUTIY AS DAS
LESOES RETINIANAS NOS OLHOS DO GRUPO B (500 e 700 mW)

500 mW 700 mW
3.0 dia MO: EPR - adelga9amento + altera9ao MO: EPR - adelga9amento + altera9ao

melanina. Migra9ao de nucleos melanina. Migra9ao de nucleos
FR - anormais FR - ano rmais
RN - lesao CNE RN - lesao CNE e CPE
CC - normal CC - normal

MET: EPR - J, altura celular +50% MET: EPR - J, altura celular + 50%
vacuoliza9ao celular vacuoliza9ao celular

MY- perda completa; MY - perda completa;
MS- perda parcial; MS- perda completa;
MT, IB, RE e CJ- lesados MT, IB, RE e CJ- lesados
FG - ausentes. FG - ausentes.

FR - lesados MB - normal FR - lesados MB - normal
10.0 dia MO: EPR - prolifera9ao + altera9ao MO: EPR - prolifera9ao + altera9ao

melanina. Migrayao de nucleos melanina. Migrayao celular
FR - anormais FR - anormais
RN - gliose CNE RN - gliose CPE, CNE e FR
CC - normal CC - normal

MET: EPR - proliferayao 2-3 camadas MET: EPR - proliferayao 3-4 camadas
MY e MS- desorganizados; MY e MS- desorganizados;
MT, IB e RE desorganizados; MT, IB e RE- desorganizados;
CJ- ausentes; CJ- ausentes.
FG - ausentes. FG - ausentes.

FR - lesados FR - lesados
MB - normal MB - normal

30.0 dia MO: EPR - proliferayao MO: EPR - proliferayao, t melanina
t melanina FR - anormais

FR - anormais RN - gliose CPE, CNE e FR
RN - gliose CNE e FR CC - normal
CC - normal Presenya de macr6fagos pigmentados

MET: EPR - proliferayao 2-3 camadas MET: EPR - proliferayao 3-4 camadas
MY e MS- desorganizados; MY e MS- desorganizados;
MT. IB e RE- desorganizados; MT, IB e RE- desorganizados
CJ- ausentes CJ- ausentes
FG - ausentes. FG - ausentes.

FR - lesados FR - lesados
MB - normal MB - normal

MO-mlcroscopla optlca, EPR-epltello plgmentar da retma, FR-fotorreceptores, CC-conocapllar, RN-
retma neurossensonal, CNE-camada nuclear extern a, CPE-camada plexlforme externa, MET-mlcroscopla
eletronIca de transmlssao, MV-mlcrovIlosldades; MS-melanossomos, MT-mltocOndnas, IB-mvagma<;:oes
da base das celulas do EPR, RE-reticulo endoplasmatlco, CJ-complexo JunclonaJ, FG-fagossomos, MB-
membrana de Bruch. SE-segmentos externos, ..J,-dlmmUlyao, t aumento
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Figura 1 - Retmografia de 1 coelho pigmentado, 3 dlaS apcs fotocoagulac;ao com laser
de diodo de micropulso, nas potencias de 100 mW (seta) e 300 mW
(seta curva) As areas tratadas com laser de mjcropulso sac invIslvels
a retinografia Note as les5es de cor branca. realizadas com laser de
dlodo convencional que servem como marcas para dehmitac;ao das areas
quadrangulares, no intenor das quais foi realjzada fotocoagulac;ao com
laser de micropulso.



Figura 2 - Rct1l10grafia de 1 coelho pigmentado, 3 dias apos fotocoagula<;:ao com
laser de dlOdo de micropulso, nas potencias de 500 mW (acnna) e 700 mW
(abmxo). Note que, com potencia de 500 mW, somente algumas lesoes sao
vlsiveis (seta); no entanto, com potenCIa de 700 mW, todas as lesoes podem ser
identIficadas (seta dupla)



Figura 3 - Angiofluoresceinografia de 2 coelhos pigmentados. 3 dias apos fotocoagulayao
com laser de dlodo de micropulso, nas potencias de 100 mW (seta) e 300 mW
(seta dupla). Note que, na fase imcial da angiofluoresceinografia (acima), nao se
observam lesoes hiperfluorescentes no interior das areas quadrangulares. 0
mesmo se observa na fase tardia do exame (abmxo) As marcas reahzadas com
laser de diodo convencional sao bastante hiperf1uorescentes.



Figura 4 - AnglOfluorescemografia de 2 coelhos pigmentados, 30 dJas apcs
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, nas potenclas de 100 mW
(acima) e 300 mW (abaixo). Note auscncia de les5es hlperfluorescentes
no interIor de ambas as areas quadrangulares. Ha tambem, neste periodo,
mal.cas rcalizadas com laser de dlOdo convencional que san hiperfluorescentes e
apresentam halo hlpofluorescente (seta)
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FIgUla 5 - AnglOfluorcscemografia de coelho pigmentado, 3 dias apos fotocoagulayao
com laser de dlodo de miclopulso, nas potcncIas de 500 mW (seta) e 700 mW
(seta dupla). Note presenya de les5es hjperfluorescentes no interior das areas
quadrangulares, as les5cs induzidas por 700 mW se apresentam com
hlpofluorescencla central e halo hlperfluorescente (estrela)
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Figura 6 - Eletrorretinograma do olho de coelho pigmentado, do grupo A, 3 dias ap6s
fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, nas potencias de 100 e 300
mW Os estimulos escot6picos (acima) nas intensidades de 1. 2, 4, 8 e 16 x se
apresentam normalS bem como 0 estimulo fot6pICO(abalxo)
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figura 7 - Eletrorretmograma do OU10de coeLho pigmentado, do grupo B, 10 dias apos
fotocoagulac;,ao com laser de diodo de micropulso, nas pot\~ncias de 500 e 700
mW as estimulos escotoplCOS (acuna) nas intensidades de 1,2,4,8 e 16 x se
apresentam normais bem como 0 estimulo fotopico (abalxo).
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Figura 8 - Fotomlcrografia da retma de coelho pigmentado. submetIdo it fotocoagulac;:ao
com laser de dlodo de micropulso, na potencla de 100 mW, ao 3.° dia p6s-
operat6rio, mostrando areas focais (setas) de adelgac;:amento do epitelio
plgmentar da retina (EPR) com diminuic;:ao da quantidade dos gninulos de
melamna, alternando com areas de aCLIlTIulode melanina na superficle apical das
celulas (seta dupla). A camada de fotorreceptores (FR) se apresenta normal A
conocapllar, membrana de Bruch e as outras camadas retinianas estao normalS
(PAS /400 x)
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Figura 9 - Fotomlcrografia da retma de coelho pIgmentado. submetido a fotocoagulayao
com laser de diodo de micropulso, na potencia de 300 mW, ao 3.° dla p6s-
operat6rio, mostrando areas focals (setas) de adelgayamento do epitelio
plgmentar da retina (EPR) com dlminuiyao da quantidade dos gnlnulos de
melamna, alternando com areas de aCLlITIulode melamna na superficle apIcal das
celulas (seta dupla). Algumas extremldades dos segmentos externos (SE) dos
fotorreceptores (estrela) apresentam lesao leve. Os segmentos internos (ST) dos
fotoneceptores, a conocaptlar (CC), a membrana de Bruch (MB) e as outras
camadas retimanas se apresentam normals. FR = fotorreceptores (PAS /400 x)
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Figura 10 - Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido a fotocoagulayao
com laser de diodo de micropulso, na potencia de 500 mW, ao 3.° dia p6s-
operat6rio, mostrando lesao que se estende desde 0 epitelio pigmentar da
retina (EPR). passando pela camada de fotorreceptores (FR), ate a camada
nuclear externa (CNE). Note a migrayao de nucleos (seta) da CNE para a
can1ada de FR e EPR. Nao ha proliferayao das ce1ulas do EPR neste periodo.
A coriocapilar (CC), membrana de Bruch (MB) e as camadas internas da retina
se aprcsentam normais. CPE = camada plexiforme externa. CN! = camada
nuclear mterna. CPI = camada plexiforme interna. CCG = camada de celulas
ganglionares. CFN = camada de fibras nervosas (HE / 100 x)
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Figura 11 - Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado. submetido it fotocoagula9ao
com laser de diodo de micropulso, na poH~ncia de 500 mW, ao 3.° dIa p6s-
operat6rio, mostrando areas de adelga9amento (seta) do epitelio pigmentar da
retina (EPR). Note rea9ao gliomesodermica inicial (asterisco) e diminuiyao da
quantidade de gninulos de melanina, que, por vezes, estao posicionados de
maneira desordenada na superficie apical das celulas e na camada dos
fotorreceptores (FR) (seta dupla). A coriocapilar (CC), a membrana de Bruch
(MB) e as camadas internas da retina se apresentam norrnais. (HE / 200 x)
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Figura 12 - Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido a fotocoagulayao
com laser de diodo de micropulso, na potencia de 700 mW, ao 3.° dia p6s-
operat6rio, mostrando area de adelgayamento importante do epitelio
plgmentar da retina (EPR) e migrayao de nucleos celulares (seta dupla) da
camada nuclear externa em direyao a camada do EPR bem como migrayao dos
nucleos da carnada nuclear interna em direyao a nuclear externa e de
fotorreceptores (FR). Note os gnlnulos de melartina dispostos de maneira
desordenada na superficie apical das celulas, ou dispersos na camada de
fotorreceptores. A coriocapilar (CC) e a membrana de Bruch (MB) se
apresentam nornlais. (HE I 200 x)
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Figura 13 - Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, submetido a fotocoagulac;ao
com laser de diodo de micropulso, na pot{~ncia de 700 mW, ao 30.0 dia p6s-
operat6rio, mostrando proliferac;ao celular com 3 ou 4 camadas (estrela);
entretanto sem extensao para areas nao fotocoaguladas. Note presenc;a de
macr6fago com pigmento em seu interior (seta dupla), entremeando as celulas
proliferadas. Note tambem presenc;a de reac;ao gliomesodermica (asterisco) nas
camadas plexiforme externa (CPE), nuclear externa (CNE) e na camada de
fotorreceptores (FR). Os grfulUlos de melanina estao dispostos de maneira
desorganizada. A carnada de fotorreceptores esta completamente lesada. A
membrana de Bruch (MB) e a coriocapilar (CC) se apresentam normais.
(PAS /400 x)



Figura 14 - Fotomicrografia da retina de coelho pigmentado, mostrando, acima, retina
normal, de 1 olho do grupo controle, que nao foi submetido a fotocoagulay3.o
com laser de diodo de micropulso. Observe, abaixo, fotomicrografia retiniana,
mostrando a desorgamzay3.o da retina neurossensorial (RN), epitelio
pigmentar da retma (EPR) e coriocapilar (CC). 3 dias ap6s fotocoagulay3.o
com laser de diodo convencional. FR = fotorreceptores. (Acima, HE / 100 x)
(Abaixo, HE / 50 x)
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Figura 15 - Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado, ao 3.° dia
p6s-operat6rio, submetido a fotocoagulayao com laser de diodo de
micropulso, na potencia de 100 mW. As lesoes sao limitadas ao epitelio
plgmentar da retina (EPR), mas nao ha lesoes nos fotorreceptores (FR),
membrana de Bruch (MB) e coriocapilar. A celula do EPR , no centro (seta),
apresenta diminuiyao da altura com perda das microvilosidades apicais. Os
melanossomos (seta dupla) estao quase ausentes no local onde a celula esta
reduzida ao maximo. A = artefato. (2350 x)
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Figura 16 - Eletrormcrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado, ao 3.0 dIa
pos-operatorio, submetido it fotocoagulayao com laser de diodo de
mlcropulso. na potenCIa de 300 mW. A ce\ula do epitelio pigmentar da retina
(EPR) apresenta reduyao maior que 50% (seta). As extremidades dos
segmentos externos dos fotorreceptores (FR) estao levemente lesadas (seta
dupla). Os melanossomos estao ausentes; porem ha mitocondnas (MT), em
pequeno numero. dispersas no interior da celula. As invaginayoes da base do
EPR (IB) estao intactas bem como a membrana de Bmch (MB) e coriocapilar
(CC). Urn material eletro-denso (estrela), paralelo it membrana de Bruch, pode
ser encontrado proximo it superficie apical das celulas tratadas, possivelmente
representando filamentos em banda. (2350 x)
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Figura 17 - Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado, ao 10.0 dia
p6s-operat6rio. submetido a fotocoagulac;ao com laser de diodo de
micropulso, na potencia de 300 mW. As celulas do epitelio pigmentar da retina
(EPR) apresentam rninimas alterac;oes indicando recuperac;ao nipida (setas). A
altura da celula esta normal em comparac;ao a altura das celulas vizinhas. As
microvilosidades apicais (MY) e os melanossomos estao presentes e tern
aspecto normal. Note. acima e a esquerda, em maior aumento, 1 complexo
juncional entre duas celulas do EPR, de aparencia normal (seta). FR =
fotorreceptores. (2350 x)
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Figura 18 - Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado, ao 30.0 dia
pos-operatorio, submetido it fotocoagulayao com laser de diodo de
micropulso, na potencia de 300 mW. As celulas do epitelio pigmentar da
retina (EPR) se apresentam com altura normal, mostrando microvilosidades
apicais intactas (setas) e englobando os segmentos externos dos
fotorreceptores (FR). As mitocondrias (MT) se apresentam normais com
cristas hem defmidas, proximo it superficie basal das celulas. As invaginayoes
da base das celulas do EPR (IB) se apresentam intactas. as fotorreceptores
(FR), a membrana de Bruch (MB) e a coriocapilar estao normais. A =

artefato. (3750 x)
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Figura 19 - Eletronucrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado. ao 3.° dia
p6s-operat6rio, submetido a fotocoagu1ayao com laser de diodo de
micropu1so, na potencia de 500 mW. A celula do epitelio pigmentar da retina
(EPR) apresenta diminuyao importante da altura de mais de 50% (seta), com
perda completa das microvilosidades apicais e perda parcial dos me1anossomos
(ML). As mitocondrias (MT) se localizam na base das ce1ulas e hit lesao das
invaginayoes da base das celu1as (IB). Observe as lesoes dos segmentos
externos (SE) dos fotorreceptores, demonstrando desorganizayao dos discos.
A membrana de Bruch (MB) se apresenta normal. N = nucleo. FR =

fotorreceptores. (2550 x)
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Figura 20 - Eletromicrografia de transmissao da retina de coelho pigmentado, ao 3.° dia
p6s-operat6rio. submetido it fotocoagu1a<;:ao com laser de diodo de
micropu1so, na potencia de 700 mW. A ce1ula do epitelio pigmentar da retina
(EPR) apresenta diminui<;:ao importante da altura celular, havendo quase 0

desaparecimento completo (seta). Note a perda total das microvilosidades
(MV) e dos melanossomos (ML). As mitocondrias (MT) e invagina<;:oes da
base da celula estao totalmente lesadas. Os segmentos externos (SE) dos
fotorreceptores estao completarnente lesados. N nucleo. FR
fotorreceptores. (2550 x)
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Figura 21 - Eletromicrografia de varredura da retina de coelho pigmentado, ao 3.0 dia p6s-
operat6rio, submetido a fotocoagulayao com laser de diodo de micropulso, na
potencia de 300 mW. Note, em A, area focal com perda de 1 celula do
mosalCO do epitelio pigmentar da retina (EPR); as ce\ulas circunjacentes
parecem estar intactas. Em B, no maior aumento, observe 0 detalhe da perda
celular (seta) (A 400 x) (B 1800 x)
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Figura 22 - Eletromicrografia de varredura da retina de coelho pigmentado, ao 3.° dia p6s-
operat6rio, submetldo a fotocoagulayao com laser de diodo de mjcropulso, na
potencia de 300 mW. Note. em A, area focal com perda de 1 das celulas e
lesao de 1 celula vizinha (seta), no mosalCO do epitelio plgmentar da retina
(EPR); as outras celulas circunjacentes estao intactas. Em B pode-se observar
esta lesao em maior aumento. (A 250 x) (B 2500 x)



84

Figura 23 - Eletrornicrografia de varredura da retina de coelho pigmentado, ao 10.° dia
p6s-operat6rio. submetido a fotocoagula<;:ao com laser de diodo de
rnicropulso, na potencia de 300 mW. Note, acima, lesoes focais em forma de
cratera, no meio de I linica celula ou envolvendo 3 celulas (seta). As crateras
sao rodeadas por rnicrovilosidades intactas Abaixo, note, em maior aumento,
o detalhe da cratera e a presen<;a de microvilosidades no intenor dela (seta).
(Acima 1800 x) (Abaixo 6000 x)
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Figura 24 - Eletromicrografia de varredura da retina de coelho pigmentado, ao 10.° dia
p6s-operat6rio, submetido a fotocoagulayao com laser de diodo de
nucropulso, na potencia de 300 mW. Note. em A, a presenya de 2 crateras em
1 celula apenas do epitelio pigmentar da retina (EPR). Esta celula e rodeada
por celulas intactas. Em B, observe as 2 crateras em maior aumento.
(A 300 x) (B 2500 x)
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Figura 25 - Eletromicrografia de varredura da retina de coelho pigmentado, ao 30.0 dia
pos-operatorio, submetido a fotocoagulayao com laser de diodo de
micropulso, na potencia de 300 mW. Nenhuma lesao das celulas do epitelio
plgmentar da retina (EPR) e observada, indicando recuperayao completa apos
tratamento a laser com a potencia indicada. (400 x)
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5 DISCUSSAO

Para 0 presente estudo trabalhou-se com 0 tamanho da amostra previamente

determinado, por tecnicas de amostragem probabilistica, cujo fim enseja melhor amilise

estatistica dos grupos e subgrupos, sendo 30 olhos pertencentes ao grupo do experimento

e outros 30 olhos, ao grupo controle. Escolheu-se usar, de cada animal, somente 1 dos

olhos para 0 experimento, sendo que os olhos contralaterais foram utilizados como

controle. A seleyao do olho controle e do olho do experimento foi aleat6ria. Convem

observar que este estudo foi considerado duplo-cego, em funyao de 0 cirurgiao

desconhecer a potencia empregada para a efetiva aplicayao do laser; e semelhante se deu

com 0 patologista por desconhecer a que grupo e/ou subgrupo pertencia 0 olho

examinado por ele. Todas as fotocoagulayoes foram realizadas pelo mesmo cirurgiao, e

todas as laminas histopatol6gicas e fotomicrografias foram avaliadas pelo mesmo

patologista, em favor de se minimizarem as variayoes.

Uma vez determinada a amostra, realizou-se a seleyao de coelhos adultos, com

peso em tomo de 3,0 Kg, para facilitar a aplicayao do laser, atraves de 1 lente de contato

bem aposta sobre 0 olho.
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Dispensou-se a anti-sepsia, porque a fotocoagulayao a laser em olho, atraves da

lampada de fenda, nao e procedimento cirurgico realizado em ferida aberta; entretanto, no

p6s-operat6rio, utilizou-se pomada combinada de antibi6ticos e antiinflamat6rios, a evitar

infecyoes, passiveis de serem veiculadas pela lente de contato.

Cumpre esclarecer que a microscopia eletronica de varredura foi realizada somente

em olhos ou areas retinianas, submetidas it fotocoagulayao com laser de diodo de

micropulso, na potencia de 300 mW, porque, em estudo piloto, foram constatadas lesoes,

oriundas de potencias superiores, em outras estruturas retinianas. 0 objetivo do uso da

microscopia eletronica de varredura, neste estudo, foi 0 de verificar a arquitetura e as

lesoes seletivas no EPR.

Embora se considerem os fatos de h<imais de 20 anos a oftalmologia ser a primeira

especialidade medica a usar 0 laser de forma terapeutica e de 0 Estudo da Retinopatia

Diabetica (DRS) estabelecer a eficacia do tratamento a laser na retinopatia diabetica, esta

longe de se entender, exatamente, como os laser exercem seus efeitos terapeuticos. Parte

desse problema repousa no fato de os laser atualmente disponiveis destruirem quase todas

as camadas retinianas e danificarem a cor6ide de maneira importante (SMIDDY, FINE,

QUIGLEY, HOHMAN e ADDICKS, 1984; FARAH, BLUMENKRANZ, PAREL,

BONOMO, BELFORT, Jr. e DE LIMA, 1994).

Os efeitos do tratamento a laser sobre a retina neurossensorial, EPR e cor6ide

foram estudados In VIVO por varios pesquisadores. A partir de ai, tem-se que a

fotocoagulayao, tanto com 0 laser de kriptonio como 0 de argonio, na retina de prirnatas e

humanos, causa necrose do EPR, com separayao dessa monocamada da outra que e a

membrana de Bruch, com aspecto de uma bolha (SMIDDY et aI., 1984; SMIDDY, FINE,
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QUIGLEY, HOHMAN e DUNKELBERGER, 1985; SMIDDY, FINE, QUIGLEY,

DUNKELBERGER, HOHMAN e ADDICKS, 1986) ou separa9ao de celulas solitarias do

EPR da membrana de Bruch (MARSHALL e BIRD, 1979; MARSHALL, CLOVER e

ROTHERY, 1984). Ainda, multiplas camadas de celulas do EPR se formam ate 0 7.° dia

ap6s 0 tratamento (SMIDDY et aI., 1984; SMIDDY et aI., 1985; SMIDDY et aI., 1986;

POLLACK, HERIOT e HENKIND, 1986) e, envolvidas na forma9ao da cicatriz c6rio-

retiniana, podem ali permanecer por varios meses (SMIDDY et aI., 1984; MARSHALL et

aI., 1984; POLLACK et aI., 1986). A esses estudos se somam outros que demonstram

ocorrencia de oclusao parcial da camada coriocapilar, ap6s a fotocoagula9ao a laser, em

macacos e em humanos (TSO, WALLOW, ELGIN, 1977; SMIDDY et aI, 1986).

BRANCATO, PRATESI, LEONI, TRABUCCHI, GIOVANNONI e VANNI

(1988) estudaram as lesoes retinianas causadas pela fotocoagula9ao com laser de diodo,

liberado por lfunpada de fenda, em coelhos pigmentados, em exame histopatol6gico 24

horas ap6s 0 tratamento, e verificaram necrose coagulativa da camada do EPR e presen9a

de vacuolos adjacentes a superficie apical das celulas do EPR, deslocando os segmentos

extemos dos fotorreceptores para longe dessas celulas. Diferente, na periferia das lesoes,

observaram concentra9ao de celulas edematosas e com diminui9ao da quantidade de

pigmento. As lesoes na retina neurossensorial foram localizadas principalmente na camada

de fotorreceptores e na carnada nuclear extema. Os nucleos dessa carnada se apresentaram

picn6ticos; porern, em algumas das lesoes, se apresentaram de aspecto normal. Contudo,

as altera90es na cor6ide foram principalmente oblitera9ao da coriocapilar e oclusao

tromb6tica de alguns vasos coroideos da camada media. Ap6s os periodos de 10 dias e de

3 meses de tratamento, houve aumento progressivo da pigmenta9ao das celulas do EPR, e



91

outras celulas hiperpigmentadas repuseram os fotorreceptores lesados, respectivamente.

Nao foram observadas lesoes importantes das camadas intemas da retina, nos periodos.

Esses auto res concluiram que as lesoes causadas pelo laser de diodo foram semelhantes

aquelas causadas pelo laser de argonio e pelo laser de kriptOnio, tanto no aspecto

oftalmosc6pico quanto histopatol6gico.

Com base nos estudos acima. pode-se confirmar que os laser convenClOnaIS

causam lesoes retinianas importantes, que se estendem ate a cor6ide. Portanto, sem urn

laser cirurgicamente preciso, qualquer inferencia em seu mecanismo de ayao pode ser feita

apenas de maneira indireta.

Contudo, hip6teses para 0 mecanIsmo de ayao do laser na panfotocoagulayao

retiniana, para 0 tratamento da retinopatia diabetica, incluem: primeiro, a destruiyao dos

fotorreceptores, que sao celulas muito ativas, relativas ao metabolismo (WOLBERSHT e

LANDERS, III, 1980; MOLNAR, POITRY, TSACOPOULOS, GILODI e

LEUENBERGER, 1985; STEFANSSON. HATCHELL, FISHER, SUTHERLAND e

MACHEMER, 1986), permitindo que 0 oxigenio proveniente da cor6ide chegue em maior

concentrayao ate as camadas intemas da retina; segundo, a liberayao de fatores

antiproliferativos (GLASER, CAMPOCHIARO, DAVIS, JR e SATO, 1985).

Sob outro ponto de vista, hip6teses para 0 mecanismo de ayao do laser focal, no

tratamento do edema macular diabetico, parecem excluir qualquer efeito direto sobre as

estruturas vasculares anormais; ou seja, aquelas que apresentam vazamento de fluido do

espayO intravascular.

Considerando que 0 edema de macula e a maior causa de dirninuiyao da acuidade

visual em pacientes diabeticos, investigayoes afirmam que mais de 33.000 novos casos de
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edema macular diabetico sac diagnosticados anualmente nos Estados Unidos (KLEIN,

1989). A incidencia de edema macular na populac;ao de diabeticos juvenis e de 8.2%

(KLEIN, MOSS, KLEIN, DAVIS, e DEMETS, 1989). Todavia, outros estudos tarnbem

sugerem que a incidencia (KLEIN et aI, 1989) e a prevalencia (KLEIN, KLEIN e MOSS,

1984) sac maiores em pacientes diabeticos do tipo I, comparados aquelas em pacientes

diabeticos do tipo II. 0 edema de macula causa diminuic;ao da acuidade visual numa faixa

entre 20/50 e 20/1 00. Embora a retinopatia diabetica proliferativa seja a responsavel pela

perda severa de visao, a maior parte dos diabeticos sofrem diminuic;ao da acuidade visual

por edema de macula do que por complicac;5es da retinopatia diabetica proliferativa.

Os primeiros achados patol6gicos na retinopatia diabetica sac: 0 espessarnento da

membrana basal (BLOODWORTH e MOLITOR, 1965) e a perda dos pericitos murais

dos vasos sanguineos (YANOFF, 1969). Observe-se que, coincidente com a perda dos

pericitos, ha a perda da auto-regulac;ao e a eventual formac;ao de microaneurismas;

ocasiao em que ocorrem variac;5es regionais do £luxo sanguineo retiniano, embora exist a

controversia sobre se ha aumento ou diminuic;ao desse £luxo para a retina (GRUNWALD,

RlV A, SINCLAIR, BRUCKER e PETRlG, 1986). Em realidade ja se pode afirmar que

algumas areas retinianas podem se tomar totalmente avasculares, sendo que 0 result ado e

a quebra da barreira hematorretiniana.

A barreira hematorretiniana e formada pelos complexos juncionais - tight junctions

- entre as celulas endoteliais dos vasos da retina neurossensorial (barreira hematorretiniana

intema) e pelos complexos juncionais entre as celulas do EPR (barreira hematorretiniana

externa). A quebra dessas barreiras pode ser medida pela £luorofotometria do vitreo,

mesmo em olhos que pare cern clinicarnente normais (CUNHA- VAZ, ABREU e CAMPOS
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1975). 0 EPR foi implicado como sendo 0 local de quebra da barreira hematorretiniana

precoce, medida pela fluorofotometria do vitreo, em olhos de ratos. portadores de

diabetes experimental (TSO, CUNHA- VAZ, SIDH e JONES, 1980). Assim, 0 liquido

seroso. resultado da quebra da barreira hematorretiniana, pode extravazar dos

rnicroaneurismas, macroaneurismas, rnicroangiopatias intra-retinianas e de capilares que

circundam as areas retinianas hipoperfundidas. Portanto, assim fundamentado, a quebra da

barreira hematorretiniana inicial, em relayao ao EPR, tambem pode ser seguida da quebra

da barreira hematorretiniana interna, que envolve os vasos da retina neurossensorial. A

combinayao desses dois fatores pode ser a responsavel pelo edema macular diabetico.

Diferente, desde que 0 EPR participa da dinfunica normal dos fluidos nos espayos

extracelular e sub-retiniano, alguns estudos tern sugerido que uma disfunyao do EPR pode

contribuir para a formayao do edema macular diabetico difuso, onde vazarnentos focais

nao seriam identificados, quando da realizayao da angiografia fluoresceinica (BRESNICK,

1983). Clinicamente 0 edema se caracteriza por espessamento retiniano detectavel ao

exame biornicrosc6pico, pois os residuos de proteina, ali depositados, formam os

exsudatos duros, os quais podem ser vistos a oftalmoscopia.

No inicio da decada de 70, alguns estudos sugeriam que 0 tratamento efetivo para

o edema macular diabetico com 0 laser de xenonio (SP ALTER, 1971) e com 0 laser de

argonio azul-verde (PATZ, SCHATZ, BERKOW, GITTELSOHN e TICHO, 1973)

deveria ter os raios desses mesmos laser direcionados para os locais de vazamento. No

entanto, 0 Estudo Para 0 Tratamento Precoce da Retinopatia Diabetica (THE EARLY

TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY STUDY - ETDRS, 1985) demonstrou,
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em estudo multicentrico, duplo-cego e randomizado, que 0 laser de argonio foi

moderadamente efetivo para reduzir a perda de visao de 24% para 12%.

o mecanismo e 0 local de ac;;ao do laser, no tratamento do edema macular

diabetico, sac ainda desconhecidos. Como ja foi citado, 0 entendirnento sobre eles e

dificultado pela falta de modelos animais e de laser que causem lesoes seletivas na retina.

Entretanto. e apesar disso, 0 local da ac;;aodo laser tern sido inferido. devida a experiencia

clinica.

Na continuidade do estudo sobre laser, para fins terapeuticos em oftalmologia, 0

protocolo do Estudo Para 0 Tratamento Precoce da Retinopatia Diabetica (EDTRS,

1985) preconizou que 0 laser deveria ser dirigido aos locais do vazamento seroso vascular

focaL com a sugestao de que 0 mecanismo de ac;;aodo laser se da diretamente na rede

vascular. Contudo, ao se realizar a fotocoagulac;;ao dos microaneurismas na retina

neurossensorial, ocorre sirnultaneamente a fotocoagulac;;ao do EPR, tomando dificil aferir

a distinc;;ao entre 0 mecanismo vascular e 0 do EPR. No entanto, em casos de edema

macular difuso em cujo ponto 0 vazamento focal nao podia ser identificado, 0 ETDRS

(1985) reconheceu que urn tratamento em grid deveria ser realizado.

Na literatura consta que os laser com comprirnentos de onda nao absorviveis pela

hemoglobina como 0 de kriptonio vermelho (OLK, 1990) e 0 de diodo (BALLES,

PULIAFITO, D'AMICO, JACOBSON e BIRNGRUBER, 1990) tern side efetivos no

tratamento do edema macular diabetico, urna vez que revelam mecanismo de ac;;ao

indireto, pois agem no EPR (ROIDER, MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER, 1991).

Ap6s a fotocoagulac;;ao, celulas necr6ticas do EPR sac englobadas por macr6fagos e a

lesao nessa camada e cicatrizada pela proliferac;;ao e rnigrac;;aode novas celulas epiteliais
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das areas circunjacentes (TSO, WALLOW e ELGIN, 1977). Ocorre tambem quebra da

barreira hematorretiniana, mas 0 processo de cicatrizayao, realizado pelas celulas

epiteliais, restabelece essa barrerra, pela reestruturayao dos complexos juncionais

(WALLOW, 1984). Observe-se ainda que 0 laser tambem danifica alguns dos

fotorreceptores e, devidos aos danos, ha reduyao das necessidades metab6licas da retina

extema, uma vez que 0 oxigenio proveniente da coriocapilar alcanya a retina intema

isquernica com maior facilidade (WElTER e ZUCKERMAN, 1980).

Hci outros estudos experirnentais que corroboram a explicayao das observay5es

clinicas de que os laser com comprirnento de onda, nao absorvidos pela hemoglobina

(como 0 laser de kriptonio vermelho e 0 de diodo infravermelho) sac efetivos no

tratamento do edema macular diabetico. WILSON, FILKELSTEIN, QUIGLEY e

GREEN (1988) verificaram que uma reduyao tardia do lUmen dos capilares da retina

extema ocorreu ap6s a fotocoagulayao com laser de argonio azul-verde na retina de

macacos. As alteray5es nao pareciam ser devidas a ayao direta da fotocoagulayao; pois, ao

3.° dia p6s-operat6rio, os capilares se apresentaram histol6gica e ultra-estruturahnente

intactos. Outra forte evidencia que suporta 0 efeito indireto da fotocoagulayao a laser estci

no fato de haver uma divisao focal das celulas endoteliais dos capilares da retina de

porcos. quando submetidos a fotocoagulayao retiniana, com laser de argonio ou kriptonio,

medido por auto-radiografia. lniciahnente, isso ocorre focahnente, nos locais de

fotocoagulayao; mas divis5es das celulas endoteliais podem ser observadas em todo 0

sistema vascular. Entretanto hci evidencias de uma estirnulayao quimica, por quebra da

barreira hematorretiniana; mas 0 interessante e que esse efeito parece ser mais
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pronunciado com 0 uso do laser de kriptonio do que com 0 de argonio (MARSHALL e

BIRD, 1979).

E importante 0 estudo das inter-rela90es, entre a carnada do EPR e ados

fotorreceptores, e deve ter prioridade para futuros trabalhos (BOK, HAGEMAN e

STEINBERG, 1993). E tarnbem de grande interesse cientm.co a associa9ao dos fatores de

crescimento com 0 EPR, na prote9ao dos fotorreceptores, em ratos RCS (The Royal

College of Surgeons), pois sao usados como modelo de estudo da retinose pigmentar

hurnana e em ratos que apresentarn lesao retiniana experimental, induzida pela luz

(FAKTOROVICH, STEINBERG, YASUMURA. MATTHES e LA VAIL, 1990).

BEHBEHANI, BOWYER, RUFFOLO e KRANIAS (1984) exarninararn 0 efeito

do laser de argonio na fun9ao retiniana de ratos RCS. Essa fun9ao foi medida por

eletrorretinograrnas aos 5.°, 10.°, 15.°, 20.°, 25.°, 30.° e 40.° dias p6s-fotocoagula9ao,

sendo a morfologia retiniana exarninada aos 24.° e 43.° dias ap6s 0 tratarnento. Os

resultados mostrararn que a fun9ao retiniana melhorou progressivarnente em todos os

intervalos de tempo; porern, com maior significancia aos 15.°, 20.° e 25.° dias p6s-laser.

Particularmente, 0 exarne histopato16gico mostrou redu9ao significativa do acumulo de

fragmentos - debns - de diSCOSdos segmentos extemos, devida it degenera9ao nas areas

fotocoaguladas. Entretanto, em areas nao fotocoaguladas, nao houve diferen9a estatistica

entre os olhos tratados e os olhos controle. Os autores concluiram que a progressao da

disfun9ao retiniana, nos ratos RCS, pode ser retardada pelo tratarnento it base de laser.

Sob outro ponto de vista, alguns estudos tern demonstrado 0 papel do fator de

crescimento de fibroblastos (bFGF) na degenera9ao dos fotorreceptores, em ratos RCS

(FAKTOROVICH et ai, 1990). Tarnbem, HUMPHREY, PARKER, CHU e
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CONSTABLE (1993) estudaram a preservayao dos fotorreceptores nos fIancos de lesoes,

causadas pelo laser de argonio verde, em ratos RCS, e concluiram que a irradiayao do

laser altera a retina adjacente, resultando em aumento da sobrevida dos fotorreceptores

nesses locais.

ROIDER, MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER (1991), em estudo in vivo, por

ocasiao do exame histopatol6gico, verificaram que a maior parte da retina neurossensorial

pode ser preservada, usando-se fotocoagulayoes com pulsos de rnicrossegundos repetidos

e baixa potencia. E impossivel, no entanto, obter fotocoagulayoes seletivas do EPR com

os laser de onda continua - cw-laser -, mesmo se utilizados tempos de exposiyao entre 50

milissegundos e 1 segundo (ANDERSON e PARRISH, 1983; ROIDER et aI., 1991).

Ha que se considerar que aproximadamente 50% da luz do laser (514 om)

incidente no ollio e absorvida pelo EPR (GABEL, BIRNGRUBER e HILLENKAMP,

1978). Ora, se a durayao de cada pulso e igual ou menor do que 100 rnilissegundos, 0

calor se dissipa tambem para fora da camada do EPR, durante ou ap6s a fotocoagulayao,

causando lesoes na cor6ide e retina neurossensorial adjacentes. A partir de ai, tem-se que

o £luxo de calor para fora da carnada do EPR pode ser dirninuido, se forem usados pulsos

de muito curta durayao. Contudo, 0 limite maximo da durayao de cada pulso, com vista a

obtenyao de lesoes seletivas no EPR, pode ser estirnado pelo tempo de relaxamento -

relaxatwn time - do EPR em uns poucos microssegundos (ANDERSON et aI., 1983;

BIRNGRUBER, HILLENKAMP e GABEL, 1985; ROIDER e BIRNGRUBER, 1990).

Para os pulsos de curta durayao sao necessarias temperaturas mais elevadas, objetivando

efeito terrnico similar aqueles produzidos pelos pulsos de longa durayao. Se a temperatura

e depositada em periodo mUlto curto de tempo (Ex.: micro segundo s), grandes gradientes
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de temperatura ocorrem, levando a efeitos termo-mecfullcos tais como: microexplos5es,

com deslocamento das estruturas absorventes de energia, como a melanina; e hemorragias,

que sao clinicamente intoleniveis (RaIDER et al., 1990). Po rem, para se evitar urn alto

pico de temperatura, com unico pulso de curta durayao, sao aplicados multiplos pulsos,

com potencias subclinicas que, por sua vez, compensam entao a baixa energia de cada

micropulso. agindo de forma cumulativa.

A resposta tecidual do EPR, secundciria a fotocoagulayao com laser de onda

continua, tern sido exaustivamente investigada (WALLOW, 1984; MARSHALL, 1981;

POLLACK e KORTE, 1990; FARAH et al., 1994). Todos os autores tern estudado a

resposta tecidual, quando os fotorreceptores, cor6ide e EPR sao simultaneamente

fotocoagulados.

No inicio desta decada, RaIDER, MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER

(1991) iniciaram estudos utilizando 0 laser de argonio de onda continua (514 nm),

modificado extemamente, para produzir pulsos repetidos. Com aquele complemento

produziram les5es na retina de coelhos, angiograficamente visiveis, com pulsos de 5

microssegundos e tempo de exposiyao variando entre 50 milissegundos e 1 segundo e

evidenciaram que os achados oftalmosc6picos e angiofluoresceinognificos mostraram

menor dano da retina neurossensorial e cor6ide, ap6s fotocoagulayao com esse tipo de

laser do que com 0 laser convencional. Ainda, os exarnes de microscopia 6ptica e

eletronica de transmissao demonstraram que a maior parte da retina neurossensorial e

cor6ide puderarn ser privadas de les5es, empregando pulsos de 5 microssegundos;

entretanto. 0 dano causado nas celulas do EPR, pelo laser de micropulso, foram similares

aqueles causados pelo laser convencional de onda continua.
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ROIDER, MICHAUD, FLOTTE e BIRNGRUBER (1992) estudaram 0 laser de

argonio de onda continua de 2 W e 514 run de comprimento de onda, externamente

modificado com 1 modulador acustico-optico, para produzir grande variedade de duracyao

de pulsos, desde 500 nanossegundos ate a irradiacyao continua. Esses auto res realizaram

ainda fotocoagulacyoes com duracyao de 5 microssegundos, repetidos com freqiiencia de

500 Hz, sendo 1000 nlimero total de pulsos, nas potencias de 30 ou 60 mW. Os disparos

foram aplicados no regia maculans de coelhos, na quantidade de 50 a 100 em uma area

total de 1 x 2 mm para cada potencia, respectivamente. Verificaram que, com 0 laser de

argonio de micropulso, e possivel se obter fotocoagulacyoes seletivas do EPR, preservando

a retina neurossensorial e a coroide em contraste com 0 laser de argonio convencional,

que causa danos irnportantes nessas estruturas. Em adicyao, a cicatrizacyao das lesoes

causadas pelo laser de argonio de micropulso, na retina de coelhos, foi estudada pelo

periodo de 4 semanas. Como resultado constataram que as lesoes nao foram

oftalmoscopicamente visiveis em nenhum periodo do seguimento; porern, durante 0

processo de cicatrizacyao, 0 epitelio foi reestruturado por camada unica de celulas epiteliais

pigmentares e uma leve resposta inflarnatoria foi encontrada. As celulas do EPR

mostraram evidentes sinais de viabilidade, pela presencya de fagossomos. 0 edema focal na

camada dos fotorreceptores e no espacyo sub-retinano, encontrado nos estagios iniciais,

desapareceu, apos 0 restabelecirnento da barreira hematorretiniana. A camada coriocapilar

permaneceu intacta e nao apareceram lesoes subseqiientes nos fotorreceptores.

ROIDER, HILLENKAMP, FLOTTE e BIRNGRUBER (1993) realizaram estudo

comparativo, quando da fotocoagulacyao das retinas de coelhos Chinchila, separando-os

em 2 grupos: no prirneiro, realizaram fotocoagulacyoes com 0 laser de argonio de
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micropulso, com durayao de pulso de 5 microssegundos e potencia de 20, 30, 60 e 100

mW, com frequencia de 500 Hz; no segundo, fotocoagulayoes com laser de arg6nio

convencional, com tempos de exposiyao de 100 milissegundos, de 500 milissegundos e de

1 segundo (longa durayao), nas potencias de 5 e 50 mW. Em seguida, nos exames de

rnicroscopia 6ptica e eletr6nica de transrnissao, verificaram diferenyas significativas entre

esses 2 tipos de fotocoagulayao; ou seja. rnicropulsos repetidos e pulse Unico de longa

durayao. As lesoes causadas no EPR, pelos 2 tipos de laser, foram semelhantes

morfologicamente; porem, a grande diferenya ocorreu nas lesoes das estruturas

adjacentes. Afirrnaram ainda os autores que a relayao, entre 0 nlimero de pulsos liberados

(N) e a potencia de cada pulso (EN), necessaria para produzir lesoes no EPR, visiveis

angiofluoresceinograficamente, pode ser ca1culada pela f6rmula ENIES = N1
/
4

,

considerando que Es significa a potencia de 1 pulso de longa durayao, que cause igual

dano no EPR, do que com rnicropulsos repetidos.

Em outro estudo comparativo, ROIDER, MICHAUD, FLOTTE e

BIRNGRUBER (1993) verificaram os efeitos do laser de arg6nio de onda continua (100

milissegundos de durayao, 20 mW de potencia e 514 nm de comprirnento de onda) e do

laser de arg6nio de micropulso (5 microssegundos, 100 pulsos, 500 Hz de freqUencia, 30

ou 60 mW de potencia e 514 nm de comprirnento de onda). Na ocasiao, observaram que

as lesoes causadas pelo laser de onda continua foram visiveis angiograficamente ap6s 2

horas, e oftalmoscopicamente ap6s 1 dia de tratamento; mas na fase aguda nao foram

observadas atividades fagociticas nem a presenya de macr6fagos. Relataram ainda que,

ap6s 0 3.° dia de tratamento, apareceram os prirneiros sinais de fagocitose; porem, grande

numero de linf6citos e macr6fagos estavam presentes no interior dos vasos da cor6ide e
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na camada dos fotorreceptores e, em adiyao, grande quantidade de material necrotico

estava ali localizado. Com relayao a fotocoagu1ayao com 0 laser de micropulso, nao houve

diferenya entre as lesoes causadas pelas potencias de 30 ou 60 mW. Contudo, ao 1.0 dia, a

reayao das celulas do EPR foram semelhantes as lesoes do laser de onda continua; as

celulas se apresentaram edematosas e alongadas em direyao ao centro das lesoes; porem,

nao foram observadas lesoes dos fotorreceptores. Apos 3 dias de tratamento, as celulas

iniciaram processo de regenerayao; no entanto, nao foi observada presenya de fagossomos

e as celulas inflarnatorias se apresentaram ausentes. Satisfatoriamente, ao 14.0 dia, nao

houve mais material necrotico e as celulas do EPR se apresentaram dispostas em camada

(mica sobre intacta membrana de Bruch. as segmentos extemos dos fotorreceptores se

apresentaram de tamanho normal.

No presente estudo hcide se confumar e concordar com a literatura sobre 0 fato de

que urn laser pode ser modificado, para atingir seletivamente a camada do EPR, pela

liberayao de pulsos repetidos de curta durayao. Esses tipos de lesoes, confinadas ao EPR,

requerem 0 uso de pulsos mais curtos que 0 tempo de relaxamento - relaxation time - da

estrutura alvo. as efeitos termicos sao dependentes do tempo e da temperatura, muito

embora nao lineares, pois quanto menor 0 tempo de exposiyao mais altas temperaturas

precisam ser utilizadas para se obter 0 efeito desejado (ANDERSON et aI., 1983).

Tendo em vista que os estudos de RaIDER et al. (1991), RaIDER et al. (1992),

RaIDER et al. (1993a) e ROIDER et al. (1993b) utilizaram 0 laser de argonio verde,

acoplado a urn modulador acustico-optico extemo, para produzir pulsos repetidos de

curta durayao e conforme afirmayao anterior sobre 0 fato de 0 laser de argonio apresentar

algumas desvantagens, e que a presenya desse modulador extemo toma ainda mais dificil a
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utilizayao clinica desse tipo de laser, no presente estudo, aproveitararn-se as vantagens

eletronicas de urn laser semicondutor solido, para rnodificar intemamente urn laser de

diodo, cornercialmente disponivel ao uso clinico em oftalmologia, para realizar disparos de

pulsos repetidos de curta durayao. Em conseqiiencia, pode-se afirmar que a possibilidade

da rnudanya intema das propriedades do aparelho do laser de diodo e vantajosa em relayao

ao laser de argonio, pois qualquer oftalmologista de posse de aparelho de laser de diodo

convencional pode ser capaz de realizar microfotocoagulayoes retinianas.

Tarnbern neste estudo, os exames de microscopia optica e eletronica confirmam

que 0 laser de diodo de micropulso e capaz de produzir lesoes lirnitadas it camada do

EPR, e essa razao tomou possivel dernonstrar urn espectro do dano retiniano. E relevante

tambern 0 fato de as lesoes seletivas do EPR terern sido obtidas pelas potencias de 100 e

300 rnW; rnuito ernbora os efeitos teciduais nao puderam ser distinguidos entre aquelas

lesoes. Nas potencias de 500 e 700 rnW, observaram-se lesoes progressivas da retina

neurossensorial extema; ernbora, rnesrno com esses altos niveis de energia, a coriocapilar e

a membrana de Bruch permanecerarn intactas, a despeito das lesoes importantes das

camadas extemas da retina neurossensorial. Outras observayoes importantes sobre as

lesoes, nas potencias de 100 e 300 rnW, foram a ausencia de celulas inflamatorias e/ou de

edema nos tecidos irradiados, indicando as lesoes com caracteristicas subclinicas. Ao 30.0

dia apos a fotocoagulayao com 0 laser de diodo de micropulso, na potencia de 700 rnW,

foi observada a presenya de macrofagos com pigrnento em seus interiores, entrerneando as

celulas do EPR proliferadas; fator que se deve, provavelmente, ao maior dano it retina

neurossensorial.
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ROIDER et al. (1992) e RaIDER et al. (1993b) obtiveram lesoes seletivas do

EPR, usando 30 e 60 mW de potencia; mas os efeitos teciduais tambem nao puderam ser

distinguidos entre as 2 potencias

Em sendo assim, a energia necessaria para produzir lesoes seletivas na camada do

EPR, no presente estudo, foi 10 vezes maior que nos estudos de RaIDER et al. (1992) e

ROIDER et al. (1993 b) e, inclusive, pode ter causa multifatorial. Ha que se ater ainda ao

grande tamanho do feixe de laser - spot size - utilizado neste estudo, 418 !-lm, que foi

aproximadamente 4 vezes maior do que aquele de 110 !-lmutilizado por RaIDER et al.

(1992) e ROIDER et al. (1993b), produzindo, portanto, energia menor na retina. Com

rela<;ao a dura<;ao dos pulsos para este estudo, 100 microssegundos, infere-se que foi

aproximadamente 20 vezes mais longo do que os 5 microssegundos utilizados pelos

auto res em pauta.

Devido ao fato de a difusao termica na agua e nos tecidos ser diretamente

proporcional a raiz quadrada do tempo em microssegundos, 0 resultado e que, nos pulsos

de longa dura<;ao, grande massa de tecido e aquecida e/ou sofre a<;ao da energia, ao

mesmo tempo. Pulsos de curta dura<;ao produzem menor aCUmulo de energia nos tecidos.

de acordo com a segumte f6rmula: dtr == (d2/27K); desde que tr e definido como 0 tempo

necessario para ocorrencia de uma distribui<;ao gaussiana de temperatura, na estrutura

localizada imediatamente no centro do raio do laser, sendo a largura igual ao difunetro da

estrutura alvo menos 50%, eKe definido como a difusibilidade termica. Dai conclui-se

que a dura<;ao de pulso 20 vezes malOr eqUlvale a 400 vezes mms massa tecidual

fotocoagulada
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AS comprimentos de onda na faixa do azul e do verde (488 nm e 514 nm) do laser

de argonio sao bastante absorvidos pela melanina. Contudo, 0 laser de argonio, como 0

utilizado por RaIDER et al. (1993b), e incompativel com a pnitica clinica; visto que sao

necessarios mais de 1 Kw de potencia eletrica para gerar 1 W de potencia de laser.

Todavia, do ponto de vista tecnol6gico, os sernicondutores que produzem energia

luminosa na faixa do vermelho e do infravermelho, como os laser de diodo (espectro

luminoso entre 670 e 910 nm), sao os mais eficientes na ernissao de pulsos repetidos de

curta durayao (SLINEY, 1993).

A melanina, entretanto, e mais eficaz na absoryao da energia dos laser de argonio

(488nm e 514nm) do que a dos laser de diodo (670-910nm) (GABEL et ai, 1978); no

entanto, a fotocoagulayao com 0 laser de diodo tern se mostrado muito eficiente no

tratamento de doenyas retinianas (McHUGH, MARSHALL, FFYTCHE, HAMILTON,

RAVEN e KEELER, 1989; BRANCATO, BANDELLO, TRABUCCHI, LEONI e

LATTANZIO, 1990); contudo, alguns pacientes parecem ter maior sensayao dolorosa no

momenta da fotocoagulayao, porque a energia e depositada, em sua maior parte na

cor6ide, devida it baixa absoryao pela melanina das celulas do EPR, nesses comprimentos

de onda (GABEL, LORENZ, OBANA, VOGEL e BIRNGRUBER, 1992).

Evidencie-se ainda que e geralmente ace ita pela literatura no processo de

fotocoagulayao, a ocorrencia de maiores temperaturas nos gnlnulos de melanina do EPR,

devida it grande propriedade de absoryao de energia luminosa pelos pr6prios gnlnulos de

melanina. Portanto, e de se esperar que a energia necessaria, para produzir uma

fotocoagulayao retiniana, fosse inversamente proporcional it energia absorvida pela

melanina; mas, como a absoryao da energia pela melanina dirninui gradualmente com 0
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aumento do comprimento de onda em dire<;ao ao espectro infravermelho, e de se esperar

que hajam diferen<;as significativas no dano retiniano, com os diferentes comprimentos de

onda dos laser; no entanto, isso nao ocorre (GABEL et aI., 1978).

Ainda, 0 feixe 1uminoso do laser de diodo, com comprimento de onda de 810 nm,

e menos absorvido pela melanina do que 0 feixe luminoso do laser de argonio, cujo

comprimento de onda e de 514 nm; esse ultimo, utilizado por ROIDER et al. (1992) e

ROIDER et al (1993b). Esse fato e parcialmente responsavel pela maior potencia

necessaria para criar lesoes seletivas do EPR, no presente estudo. A freqUencia dos pu1sos

foi de 500 Hz em todos esses trabalhos.

As lesoes seletivas do EPR, nas potencias de 100 e 300 mW, nao foram visiveis a

oftalmoscopia e tambem nao apresentaram vazamento de contraste, em nenhum periodo

do seguimento. Ao contrario, as lesoes causadas pelas potencias de 500 e 700 mW foram

visiveis oftalmoscopicamente e se apresentaram hiperfluorescentes, em todos os periodos

do seguimento. Importante tambem e que a nao visibilidade das lesoes, produzidas pelo

laser de rnicropulso, naque1as potencias, resulta de urn pequeno ou nenhum dano a retina

neurossensorial. Diferente, a possibilidade da visao de lesoes esbranqui<;adas indicam

altera<;oes da retina neurossensorial por deposi<;ao de restos ce1u1ares (YANOFF e FINE,

1982).

Ha que se levar em conta que no trabalho de ROIDER et al. (1992) algumas

lesoes, produzidas pelo laser de argonio de rnicropulso, foram visiveis

oftalmoscopicamente; no entanto, todas as lesoes se mostraram hiperfluorescentes em

todos os periodos do seguimento, independentemente do numero de pu1sos e das
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diferentes potencIas utilizadas. Coincidente com 0 presente estudo, nao foram encontrados

sinais de hemorragia.

Ainda, em todas as lesoes, investigadas neste estudo, causadas pela

fotocoagulayao, nas potencias de 100 e 300 mW, 0 EPR se mostrou completamente

reestruturado morfologicamente no periodo de 4 semanas. As celulas, nos locais de lesao,

parecem celulas de EPR normais, exibindo suas caracteristicas de polaridade com suas

superficies apicais refeitas.

Para efeito, 0 exame de rnicroscopia eletronica de transmissao, dos 10.° e 30.° dias

apos 0 tratamento, mostrou recuperayao da camada do EPR em forma e funyao.

Anatornicamente, a altura das celulas voltou ao normal; as organelas intracelulares

reapareceram e os processos apicais voltaram a ter aparencia normal. Funcionalmente,

apresentaram-se refeitos os complexos juncionais e as rnitocondrias; bem como os

reticulos endoplasmciticos reapareceram no citoplasma. A presenya de fagossomos, com

restos de segmentos externos de fotorreceptores nos seus interiores, confirrna que as

celulas do EPR estavam funcionantes, nos periodos acima referendados; e os

eletrorretinogramas se apresentaram normais em todos os periodos do seguimento, mesmo

nas potencias de 500 e 700 mW. Alias, nessas potencias, as lesoes nao foram seletivas,

ocorrendo dano nas camadas externas da retina neurossensorial e proliferayao celular na

camada do EPR. Esse tipo de reparo tecidual e freqiientemente observado nas lesoes

causadas por fotocoagulayao com os laser de onda continua (WALLOW, 1981).

Com relayao ao exame de microscopia eletronica de varredura das lesoes causadas

por 300 mW de potencia, ha alterayoes interessantes em celulas Unicas. cujo aspecto era

de cratera, aos 3.° e 10.° dias de seguimento. Esse achado sugere que as celulas vizinhas a
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celula lesada realizaram processo de expansao, para preencher 0 espayo deixado pela

celula destruida. Ha, contudo, em outros estudos a descriyao de que esse tipo de

cicatrizayao ocorre de duas maneiras: deslizamento e proliferayao celular, baseados em

experimentos morfologicos e auto-radiograficos em coelhos, apos trauma medinico

(HERIOT e MACHEMER, 1992) e, em fotocoagulayao com laser convencional

(SMIDDY, FINE, QUIGLEY, DUNKELBERGER, HOHMAN e ADDICKS, 1986).

A microscopia eletronica de transmissao demonstrou, neste estudo, proliferayao

celular nas bordas das lesoes. Ainda, verificaram-se que as novas celulas do EPR se

originaram do EPR circunjacente por expansao e migrayao; alias, 0 que tern sido tambem

observado em estudos de cultura das celulas do EPR In vitro (DEL PRIORE, GLASER,

QUIGLEY e GREEN. 1989).

E relevante ainda considerar outros estudos descritos sobre as mitoses como 0

mecanismo capaz de estabelecer a repopulayao celular da camada do EPR, apos

fotocoagulayao com os laser de onda continua (MARSHALL, 1981). A incorporayao

celular por tirnidina, que e urn marcador com a capacidade de indicar a presenya de sintese

de DNA e a proliferayao celular, foi encontrada nas celulas do EPR, apos fotocoagulayao

com laser de xenonio na retina de coelhos (INOMATA, 1975) e apos descolamento de

retina em olhos de macacos (MACHEMER e LAQUA, 1975). Em trabalhos outros com

cultura de orgaos, foram encontradas celulas, nas bordas de lesoes na camada do EPR,

que expressavam antigenos nucleares proprios de celulas proliferantes; esses antigenos sao

co-fatores obrigatorios da DNA polimerase e marcadores de celulas que, em futuro

proximo, sofreriam mitose (HERGOTT, GALLIE e KALNINS, 1991). Contudo, neste

estudo nao foram encontrados sinais claros de figuras mitoticas.
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Considere-se, todavia, que celulas fagociticas e inflamatorias sac regularmente

encontradas na camada de fotorreceptores, apos fotocoagulayao com laser de onda

continua bem como a ocorrencia de grandes danos na membrana de Bruch e na

coriocapilar (POLLACK, KORTE, WEITZNER, HENKIND, 1986). De modo distinto,

no presente estudo, nao foram verificadas lesoes na membrana de Bruch e coriocapilar

bem como nao foram encontradas celulas inflamatorias, apos a fotocoagulayao seletiva do

EPR, nas potencias de 100 e 300 mW.

Com efeito, mesmo que outros autores tambem tenham observado lesoes similares

(RaIDER et aI, 1993b), e dificil 0 entendimento sobre a presenya das pequenas lesoes em

celulas unicas, produzidas durante este estudo. Aqueles autores, no entanto, nao

verificaram a presenya de crateras nas celulas. Essas lesoes em celulas singulares podem

representar a morte daquela celula localizada no exato centro do feixe de raios laser em

cujo lugar, por conceito de termodinarnica e conduyao de calor, seria 0 ponto mais quente

do raio luminoso. Outra explicayao poderia ser a de que a fotocoagulayao a laser pudesse

danificar a poryao central da celula do EPR, comprometendo a adesao dela com a

membrana de Bruch; sendo a celula do EPR separada daquela membrana no

processamento para realizayao da rnicroscopia eletronica de varredura.

Ao se trabalhar com lirniares baixos de energia, usados na tentativa de se obterem

fotocoagulayoes seletivas do EPR, opera-se em escala celular tao pequena que a simples

distribuiyao randorruzada dos melanossomos, nas celulas do EPR, pode, por si so,

determinar quais as celulas que receberao mais energia. Por exemplo, a celula portadora

de maior quantidade de melanina seria seletivamente lesada, enquanto as celulas

adjacentes seriam livradas de lesao. Em adiyao a isso, 0 feixe luminoso apresenta, de
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forma randomizada, grupos de picos e vales tao pequenos que, devida a difusao terrnica,

nao sao percebidos nas fotocoagulayoes com os laser convencionais; mas, como a ayao do

feixe luminoso e dependente do tipo de tecido, posiyao e tempo, esses fatores poderiam

ser significativos em durayoes de pulso na faixa dos rnicrossegundos (KELSOE,

comunicayao por escrito, Iris Instruments Inc., Mountain View, CA, E.U.A.).

Para efeito de aplicayao clinica desse tipo de laser, ha algumas dificuldades, como

por exemplo a produyao de lesoes invisiveis oftalmoscopicamente e que nao

hiperfluorescem a angiografia fluoresceinica. Por outro lado, sistemas que captem as

imagens dessas lesoes deverao ser desenvolvidos; na impossibilidade, entao, a reproduyao

das lesoes devera ser estabelecida sem levar em considerayao as variayoes pigmentares

raCIals.

As diferenyas raciais do aspecto do fundo de olho se baseiam na quantidade de

melanina existente na cor6ide e nas celulas do EPR, mas se a quantidade de melanina no

EPR for constante, entao a reprodutibilidade das lesoes seletivas sera independente da

pigmentayao racial.

Inferindo ao processo cicatricial do EPR, ap6s a fotocoagulayao seletiva, ha

caracteristicas semelhantes aquelas que ocorrem ap6s fotocoagulayao pouco intensa, com

os laser de onda continua. Uma possivel explicayao, porem ainda nao provada, para 0

efeito terapeutico da fotocoagulayao no edema macular diabetico difuso, julga-se ser 0

resultado do estabelecimento de uma nova barreira hematorretiniana (BRESNICK, 1983).

Tendo em vista que, ap6s a fotocoagulayao seletiva, 0 EPR se apresenta morfol6gica e

funclOnalmente recuperado, esse tlpO de tratamento poderia ser util para 0 edema macular

diabetico. Em adiyao, poderia eliminar as chances do aparecimento de neovascularizayao
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corio-retiniana, encontrada em reposta a fotocoagula<;ao com os laser convenClOnalS

(LEWIS, SCHACHAT e HArMAN. 1990).

Finalmente, a fotocoagula<;ao seletiva do EPR tern a vantagem de que a maior

parte dos fotorreceptores san poupados de danos, e os escotomas paracentrais,

observados clinicamente apos a fotocoagula<;ao com os laser convencionais, podem ser

evitados.

A fotocoagula<;ao da fovea, sem lesao dos fotorreceptores e com preserva<;ao da

visao central, aumenta a possibilidade do tratamento de doen<;as maculares. Se, realmente,

o EPR eo sitio principal da a<;aodo laser, entao a mais importante area retiniana - a fovea

- nao tern sido tratada pelos protocolos atuais.

Contudo, os danos termicos confinados ao EPR, pela a<;ao de micropulsos

repetidos, podem fazer com que 0 tipo de fotocoagula<;ao aqui apresentado seja util para

grande variedade de aplica<;oes clinicas. Eo caso do tratamento da membrana neovascular

sub-retiniana na degenera<;ao macular relacionada a idade e tambem e 0 caso para 0

tratamento da retinopatia diabetica.

A fotocoagula<;ao seletiva do EPR abre novas possibilidades e novos horizontes

para 0 tratamento de doen<;as que tern como base comum defeitos ou altera<;ocs na

camada do EPR. Entre elas estao as idiopaticas, como a coroidopatia serosa central; as

hereditarias, como a retinite pigmentar e as inflarnat6rias, como a epiteliopatJa pigmentar

placoide multifocal aguda. Assim. 0 laser de diodo de micropulso pode, em futuro

proximo, ajudar na verifica<;ao da importancia da camada do EPR no desenvolvimento

dessas doen<;as bem como auxiliar no possivel tratamento.
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Em adi9ao ao exposto, 0 laser de diodo de micropulso pode auxiliar no estudo do

transplante de celulas do EPR, pela rem09ao da camada do EPR do receptor. A

fotocoagula9ao seletiva pode ainda ser usada para estudar 0 mecanismo basico da

fotocoagula9ao hem como pode reponder se a fotocoagula9ao necessita destruir os

fotorreceptores, para exercer seu efeito; ou se lesoes seletivas sobre 0 EPR sejam

suficientes para produzir efeitos terapeuticos.

Em sendo assim, estudos experirnentais em prirnatas e estudos clinicos futuros

serao necessarios para provar a verdadeira utilidade desse tipo de laser.

A partir de ai, ha de se ressaltar a limita9ao das conclusoes deste experirnento em

rela9ao aos olhos de hurnanos, devidas as diferen9as fisio16gicas e anat6micas,

principalmente no tocante a espessura e a irriga9ao sanguinea retiniana, que e mais fina e

menos vascularizada, respectlvamente, no coelho (PRINCE. 1964).
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6 CONCLUSOES

Os estudos clinicos e histopatol6gicos das lesoes retinianas induzidas pela

fotocoagulayao com 0 laser de diodo de micropulso, nas potencias de 100, 300, 500 e 700

mW, em olhos de coelhos pigmentados, permit em as seguintes conc1usoes:

1- Nao se constatou diferenya entre os olhos submetidos a fotocoagulayiio com 0 laser de

diodo de micropuIso, nas pott~ncias de 100 e 300 mW (Grupo A), 500 e 700 mW

(Grupo B) e olhos controle (Grupo C), quanto aos resultados obtidos pelos exames

clinicos da conjuntiva, c6rnea, camara anterior, cristalino e corpo vitreo, em todos os

periodos de seguimento.

2- Nao foram observadas, nas retinografias, marcas induzidas pela fotocoagulayao hem

como as lesoes nao apresentaram hiperfluorescencia, ao exame de angiografia

fluoresceinica, nos olhos submetidos a fotocoagulayao com 0 laser de dlOdo de

nucropuIso, nas potencias de 100 e 300 mW (Grupo A), em nenhum periodo de

seguimento.
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3- Algumas lesoes induzidas pela fotocoagulayao com 0 laser de diodo de micropulso, na

potencia de 500 mW, e todas as lesoes induzidas pela fotocoagulayao com laser de

diodo de micropulso, na potencia de 700 mW, puderam ser observadas nas

retinografias; hem como se apresentaram hiperfluorescentes it angiografia

fluoresceinica, em todos os periodos de seguimento (Grupo B)

4- Os eletrorretinograrnas se mostraram normais, quando comparados aos ollios controle,

nas potencias de 100. 300, 500 e 700 mW, tanto no estimulo escot6pico quanto no

fot6pico, em todos os periodos de seguimento.

5- 0 estudo histopatol6gico demonstrou que a fotocoagulayao com 0 laser de diodo de

micropulso, nas potencias de 100 e 300 mW (Grupo A), causou lesoes nas celulas do

epitelio pigmentar da retina, com adelgayamento dessa camada; diminuiyao da altura

celular; desorganizayao dos granulos de melanina e lesao das organelas intracelulares,

ao 3.° dia de seguimento. Nao houve, no entanto, lesao da camada dos fotorreceptores.

da retina neurossensorial, da membrana de Bruch e coriocapilar. A partir do 10.° dia de

seguimento, verificou-se 0 inicio da recuperayao das celulas do epitelio pigmentar da

retina, sendo que, ao 30.° dia de seguimento, as celulas se apresentaram completamente

recuperadas e sem lesoes.
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6- 0 estudo histopato16gico demonstrou que a fotocoagulayao com 0 laser de diodo de

micropulso, nas potenClaS de 500 e 700 mW (Grupo B), causou lesoes das celulas do

epitelio pigmentar da retina, da retina neurossensorial e dos fotorreceptores, ao 3.° dia

de seguimento. Nao houve, no entanto, lesao na membrana de Bruch e coriocapilar. A

partir do 10.° dia de seguimento, ocorreram 0 aparecimento de reayao gliomesodermica

na retina neurossensorial e a multiestratificayao da camada do epitelio pigmentar da

retina. Ao 30.° dia de seguimento, foram encontrados os mesmos achados do 10.° dia;

entretanto macr6fagos pigmentados, ap6s fotocoagulayao com laser de diodo de

micropulso, na potenCia de 700 mW, se fizeram presentes.

7- 0 exame de microscopia eletronlca de varredura, ap6s fotocoagulayao com 0 laser de

diodo de micropulso, na potencia de 300 mW, demonstrou lesoes em celulas unlcas do

epitelio pigmentar da retina, em forma de cratera, ao 3.° dia de seguimento; essas lesoes

melhoraram ao 10.° dia e desapareceram por completo ao 30.° dia de seguimento.

8- 0 epltelio pigmentar da retina pode ser seletivamente fotocoagulado pelo laser de

diodo de micropulso, sem lesao dos fotorreceptores, retina neurossensorial, membrana

de Bruch e coriocapilar, nas potencias de 100 e 300 mW (Grupo A).
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9- 0 epitelio pigmentar da retina nao pode ser seletivarnente fotocoagulado pelo laser de

diodo de micropulso, nas potencias de 500 e 700 mW (Grupo B), pois ocorrem les5es

concomitantes dos fotorreceptores e retina neurossensorial. No entanto, nao ha lesao

da membrana de Bruch e coriocapilar com essas potencias.
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