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Resumo

Novelli FJ. Cirurgia da retirada da membrana epirretiniana com e sem
remoção de membrana limitante interna: estudo comparativo da acuidade
visual, metamorfopsia, características da tomografia de coerência óptica e
taxa de recorrência [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2018.
Objetivo: Estudar e comparar a acuidade visual, metamorfopsia, espessura
foveal, camada limitante externa e zona elipsoide por meio da Tomografia de
Coerência Óptica (OCT), e a taxa de recorrência dos pacientes operados de
remoção de membrana epirretiniana, com e sem a retirada da membrana
limitante interna. Métodos: Pacientes com MER operados por um único
cirurgião e randomizados, aleatoriamente, em dois grupos. Todos os
pacientes tiveram a retirada da membrana epirretiniana: 35 pacientes do
Grupo 01, sem a adicional retirada de membrana limitante interna, e 28
pacientes do Grupo 02, com a retirada dessa membrana. Os pacientes
foram seguidos e avaliados no primeiro, terceiro e sexto mês. Resultados:
Setenta pacientes operados no total, sendo sete excluídos por perda de
seguimento. Os pacientes de ambos os grupos evoluíram com melhora
gradativa da visão ao longo do tempo. No Grupo 01, a média de acuidade
visual inicial foi 0,60 logMAR (±0,3 desvio padrão - DP), no primeiro mês foi
0,49 logMAR (±0,26 DP), no terceiro mês, 0,39 logMAR (±0,30 DP) e no
sexto mês, 0,27 logMAR (±0,25 DP). No Grupo 02, a média de acuidade
visual inicial foi 0,63 logMAR (±0,25 DP), no primeiro mês foi 0,44 logMAR
(±0,26 DP), no terceiro mês, 0,41 logMAR (±0,35 DP), e no sexto mês, 0,43
logMAR (0,44 DP). Não houve diferença estatisticamente significante quanto
à melhora da acuidade visual entre os dois grupos. Não foi encontrada
diferença estatisticamente significante em relação às alterações na OCT
entre os grupos. O Grupo 02 apresentou maior taxa de recidiva (17%)
quando comparada com o Grupo 01 (3,6%), embora esta diferença não foi
estatisticamente significante (p=0,09). Conclusão: Ambos os grupos
apresentaram melhora funcional e anatômica semelhantes, mas o grupo no
qual não se removeu a membrana limitante interna mostrou uma possível
tendência à maior taxa de recidiva.
Descritores: membrana epirretiniana, membrana limitante interna,
vitrectomia posterior, metamorfopsia, tomografia de coerência óptica.

Abstract

Novelli FJ. Surgical removal of epiretinal membrane with and without removal
of internal limiting membrane: comparative study of visual acuity,
metamorphopsia features of optical coherence tomography, and recurrence
rate [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2018.
Objective: To study and compare the visual acuity, metamorphosis, foveal
thickness, the outer limiting layer and the ellipsoid zone, studied by Optic
Coherence Tomography (OCT), and the recurrence rate of patients
undergoing removal of epiretinal membrane with and without the removal of
the internal limiting membrane. Methods: Seventy patients undergoing
removal of epiretinal membrane, by a single surgeon and randomly assigned
into two groups. Group 1, without additional removal of internal limiting
membrane, 35 patients, and group 2 with the removal of the internal limiting
membrane, 28 patients. Both groups were followed and evaluated in the first,
third and sixth month. Results: Patients of both groups developed with a
gradual improvement of vision over time. In group 1, the mean initial visual
acuity was 0.60 logMAR (±0.3 standard deviation - SD), the average visual
acuity of the first month was 0.49 logMAR (±0.26 SD), in the third month 0.39
logMAR (±0.30 DP), and in the sixth month logMAR 0.27 (±0.25 SD). In group
2, the mean initial visual acuity was 0.63 logMAR (±0.25 SD), average visual
acuity of the first month was 0.44 (±0.26 DP) logMAR, in the third month 0.41
logMAR (±0.35 DP), and in the sixth month 0.43 logMAR (±0.44 DP). There
was no statistical difference in improvement in visual acuity between the two
groups, there was no statistically significant differences related to
tomographic alterations between the groups, but the group 2 showed a
higher relapse rate (17%) compared to the group 1 (3.6%). Although the
difference is not statistically significant (p=0.09). Conclusion: Both groups
showed similar functional and anatomical improvement, but the group which
the internal limiting membrane was not removed showed a higher recurrence
rate.
Descriptors: epiretinal membrane, internal limiting membrane, posterior
vitrectomy, metamorphosia, optic coherence tomography.
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1 INTRODUÇÃO

Anderson, em 1931, foi o primeiro autor a reconhecer a membrana
epirretiniana (MER) causando alteração no brilho da superfície interna da
região macular (1) . Desde então, as denominações dadas para esta condição
foram várias e embasadas em descrições anatômicas e clínicas referentes
aos diversos graus de acometimento. Já foi chamada de dobra retiniana
primária, gliosi retiniana secundária, maculopatia celofane, membrana vítrea
pré-retiniana, membrana pré-retiniana tracional, obstrução da veia central
silenciosa, contração da interface vitreorretiniana, contração da camada
limitante, pucker macular

(2–18)

; atualmente, é denominada membrana

epirretiniana.

1.1 ETIOLOGIA

A membrana epirretiniana pode estar associada a várias condições e
doenças oculares, sendo as principais listadas a seguir:
As causas vasculares mais comuns são as oclusões venosas de ramo
e veia central da retina, a retinopatia diabética, que leva à formação de
membranas frondosas e fortemente aderidas à superfície interna da retina,
os angiomas, assim como os macroaneurismas e as telangiectasias (19-26) .
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No tratamento retiniano com fotocoagulação a laser, assim como na
crioterapia

(27)

; no trauma ocular penetrante. Na cirurgia ocular, seja do

seguimento anterior como do posterior, particularmente na extração da
catarata e para correção do descolamento de retina, há formação da
membrana epirretiniana entre 3% e 8,5% dos casos

(8, 28-31)

, sobretudo em

olhos com descolamento de retina associados à proliferação vitreorretiniana,
com dobras de retina, bordas das roturas enroladas e traves sub-retinianas
(3, 32-34)

, assim como no tratamento do buraco macular

(8, 13, 35-46)

.Tumores

intraoculares, como angiomas, hamartomas e distrofias, tais como a retinose
pigmentar, também podem levar à formação de membrana epirretiniana

(2, 9,

22, 23, 26, 47-50)

. As inflamações oculares constituem outra categoria de doenças

associadas à formação das membranas epirretinianas. Qualquer causa de
inflamação, sobretudo as que cursam com duração longa e crônica, são
facilitadoras e promotoras da formação das membranas epirretinianas

(51-58)

.

As membranas idiopáticas presentes na infância são menos
frequentes, entretanto podem advir da aderência do vítreo primário na
retina

(59, 60)

e também em crianças vítimas da Síndrome da Criança

Chacoalhada (61).
Nos jovens, a presença da MER é infrequente. Nestas situações, é
possível que ocorra um defeito congênito na MLI (Membrana Limitante
Interna) que permite a migração celular e o crescimento da membrana
66)
.

(47, 60-

As membranas são denominadas idiopáticas ou primárias quando

ocorrem em um olho saudável, sem associação a nenhuma injúria ou
doença ocular (14, 18, 67).
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1.2 EPIDEMIOLOGIA

A membrana epirretiniana é mais frequente em indivíduos com idade
acima de 50 anos
autópsia

(18)
;

(15)

. Está presente em 3,5 a 5,5% de olhos submetidos a

são bilaterais em 20 a 30% dos casos e frequentemente

assimétricas. Quando unilateral, após cinco anos de seguimento, o
envolvimento do segundo olho ocorre em 13,5% dos casos

(68)

. Estudos

populacionais mostram a prevalência de 7 a 11,8% da membrana
epirretiniana na população (69), sendo o sexo feminino mais acometido

(14)

.

1.3 SINTOMAS

A maioria dos pacientes portadores de membrana epirretiniana não
apresenta nenhum tipo de sintoma, assim o diagnóstico usualmente é feito
quando o paciente se submete a um exame ocular de rotina. Quando o
paciente demonstra queixas visuais estas costumam ser vagas e, muitas
vezes, pouco precisas, como um borramento da visão, alteração da
linearidade das imagens ou distorção dos objetos. Apenas um número
pequeno de pacientes acaba relatando diplopia, macropsia ou mesmo
fotopsias (18).
Na maior parte dos pacientes, a acuidade visual é boa, já que 67%
apresentam visão melhor ou igual a 20/30, e apenas 5% dos portadores de
MER têm visão inferior a 20/200.

Introdução

5

A membrana epirretiniana tende a aumentar e comprometer a visão
com o passar do tempo, sendo que entre 10% e 25% dos pacientes perdem
duas linhas de visão no período de 2 anos (15, 68).

1.4 ACHADOS CLÍNICOS

O aspecto do fundo de olho vai depender da gravidade e do estágio
no qual se encontra a membrana epirretiniana. Nas membranas com início
recente podem ser observados apenas uma leve alteração do brilho da
camada interna da retina, e, eventualmente, um discreto pregueamento na
superfície retiniana, porém, os vasos retinianos são encontrados com sua
configuração relativamente preservada. A membrana epirretiniana, quando
mais espessa, torna-se mais evidente, suas bordas podem ser mais
definidas e passível de vê-la com maior detalhamento.
Tanto a membrana limitante interna como a retina neurossensorial
acabam sofrendo contração devido à membrana epirretiniana. Toda a
estrutura fica alterada, os vasos tornam-se mais tortuosos, sobretudo na
região próxima ao epicentro da membrana e retificados ao redor de seu
centro, as veias podem tornar-se levemente dilatadas, conforme mostra a
Figura 1.
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Figura 1 - Imagem do estágio inicial da membrana epirretiniana. Na
retinografia acima nota-se a presença de tortuosidade vascular
presente nas arcadas superiores e inferiores de ambos os olhos
e a retificação vascular no feixe papilo macular. Os vasos
tortuosos são realçados à angiofluoresceinografia
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Quando o epicentro da membrana epirretiniana encontra-se na região
extramacular, como mostra a Figura 2, pode levar ao deslocamento da fóvea
por força tracional, em direção ao centro da membrana. Nesta situação, é
possível que o paciente se queixe de diplopia.

Figura 2 - Imagem da membrana epirretiniana. Retinografia mostra a
presença da membrana epirretiniana com epicentro na região
temporal à mácula, provocando a tortuosidade dos vasos
retinianos

Podem aparecer algumas alterações da rede vascular, tais como a
dilatação dos capilares, com a presença de microaneurismas, e discretas
micro-hemorragias nas camadas internas da retina, como observamos na
Figura 3. Os vasos que sofrem tração podem se tornar incompetentes,
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levando ao extravasamento de fluido e aumento da espessura retiniana. Em
geral, estas alterações vasculares e estruturais estão presentes nos casos
mais crônicos, em membranas epirretinianas mais espessas e contráteis.

Figura 3 - Imagem de Membrana Epirretiniana associada a microhemorragias e alterações vasculares. Retinografia de paciente
com membrana epirretiniana com epicentro mostrado em setas
pretas, nota-se a presença de micro-hemorragias apontadas
pelas setas verdes

Nestas situações mais avançadas, sucede o comprometimento do
fluxo axoplasmático, e pequenas áreas de esbranquiçamento da retina
podem estar presentes. Quando isso acontece correspondem tanto a
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diminutos pontos de exsudatos algodonosos, assim como ao dano da
camada de fibras nervosas.
Em menor frequência, encontram-se os exsudatos duros e, quando
presentes em pacientes mais idosos, o diagnóstico diferencial com a
degeneração macular relacionada à idade na forma exsudativa é imperioso.
Com o avanço e cronicidade, as membranas evoluem para um
aspecto mais denso e opaco, há um aumento do pregueamento da retina
neurossensorial, formação de dobras, e a acuidade visual vai se reduzindo,
intensificando a metamorfopsia (8, 13, 29, 31, 33, 42, 46, 70).
Em alguns casos, a cronicidade da membrana promove tração e
edema duradouro, levando à alteração do epitélio pigmentado, com sua
mobilização, criando áreas de rarefação e acúmulo de pigmento. A presença
de alteração pigmentar é um fator de pior prognóstico.
As membranas epirretinianas, secundárias ao descolamento de retina
ou ao tratamento de roturas retinianas, podem, eventualmente, pigmentar-se
e este fenômeno se dá pela presença da melanina ou da hemossiderina
integrada aos macrófagos, que faz parte da formação celular das
membranas (71).
A contração espontânea da membrana epirretiniana ao redor da
região foveal, poupada da tração, leva a alteração biomicroscópica
semelhante ao buraco macular, nesta situação o paciente apresenta
acuidade visual relativamente preservada. A denominação para esta
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condição é pseudoburaco macular e está presente entre 8% e 20% dos
casos de membrana epirretiniana (67, 72), como mostra a OCT da Figura 4.

Figura 4 - Imagem exibindo o pseudoburaco macular. Na retinografia notase a membrana epirretiniana na região macular, com alteração
arredondada e de coloração avermelhada na área foveal
(pseudoburaco macular). A OCT mostra a membrana hiperreflexiva na interface vítreo retiniana, com alteração do contorno
foveal

A MER está presente em 30% dos casos de buraco macular
completo, porém, nesta situação, a membrana surge após a abertura do
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buraco macular e a visão é mais comprometida quando comparada aos
casos de pseudoburacos maculares (73).
O processo de formação da membrana epirretiniana inicia-se com o
descolamento do vítreo posterior, assim é comum encontrarmos o
descolamento total do vítreo posterior na presença da membrana
epirretiniana.

Esta

situação

verifica-se

entre

57%

e

90%

dos

casos (5, 10, 15, 65, 74, 75).
Em alguns casos, o descolamento do vítreo posterior ocorre de forma
parcial e uma quantidade de vítreo permanece aderida à retina interna,
levando à tração vitreorretiniana

(10, 65, 76-78)

. A tração vitreorretiniana

associada à membrana epirretiniana, tem pior evolução, com aumento da
espessura macular e edema neurossensorial, ocasionando piora na função
visual e acuidade visual (79, 80).
Outra situação possível e pouco frequente é a avulsão da membrana
epirretiniana exercida pelo vítreo no momento

em que ocorre o

descolamento do vítreo posterior; desta forma, ocorre a melhora anatômica e
visual pelo descolamento espontâneo da MER (81).

1.5 PATOGENIA

A patogênese da formação da membrana epirretiniana foi inicialmente
postulada por Rooth e Foos em 1971

(7)

. Eles afirmaram que a proliferação
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de células gliais ocorria por meio de pequenas quebras na membrana
limitante interna. As células gliais associadas às células de Muller foram
demonstradas em trabalho publicado por Bellhorn, em 1975

(82)

. Geralmente,

a quebra da membrana limitante ocorre no momento da separação do vítreo
posterior

(6)

, quando células gliais crescem na cavidade vítrea, levando à

formação da membrana epirretiniana.
Posteriormente

às

descrições

iniciais,

outros

estudos

vieram

demonstrar que as membranas epirretinianas eram compostas por diferentes
tipos celulares, como os astrócitos, fibrócitos, miofibroblastos, células
inflamatórias, macrófagos, hialócitos, células do epitélio pigmentar e células
do endotélio vascular

(34, 42, 77, 83)

; porém há dificuldade em diferenciar com

precisão as células realmente envolvidas, uma vez que astrócitos, hialócitos
e fibrócitos diferenciam-se em células semelhantes em função e aparência, à
medida que a membrana vai adquirindo maturidade.
Associada à composição celular, a membrana também é formada por
colágeno, produzido pelas células que compõem a MER. Os tipos celulares
presentes na membrana epirretiniana estão relacionados às causas que os
levaram a se desenvolver. Todavia, as características contráteis ocorrem
quando estas células adquirem capacidades de miofibroblastos e usam a
base do colágeno como uma ponte estrutural para, então, exercer a força
tracional da membrana que levará à alteração funcional.
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1.6 ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA

Na Angiofluoresceinografia, as alterações vasculares são mais
evidentes, não apenas a ectopia foveal com alteração do calibre e trajeto
dos vasos, como também o edema macular e o extravasamento de contraste,
como se vê na Figura 5.

Figura 5 - Angiofluoresceinografia de paciente portador de membrana
epirretiniana. Na angiofluoresceinografia nota-se a rede vascular
retiniana tortuosa, associada ao aumento da fluorescência
temporal à mácula, região onde a membrana leva à tração dos
vasos que perdem a competência
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1.7 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA - OCT

Certamente, o exame complementar de maior importância é a
Tomografia de Coerência Óptica (OCT). No pré-operatório, o exame permite
a avaliação do contorno foveal, espessura retiniana e volume macular. Além
disso, o uso de OCTs de alta definição (High Definition OCT - HD-OCT)
permite o melhor planejamento cirúrgico e a avaliação detalhada da
estrutura das camadas da retina (84), como vemos na Figura 6.
Estudos comparando achados de OCTs de alta velocidade de
aquisição de imagens (Spectral Domain OCT - SD-OCT) demonstram que
áreas edematosas na camada nuclear interna da retina com espessura
maior que 50 µm correspondem à queixa de metamorfopsia, e que mapas
topográficos da membrana limitante interna também se relacionam com
metamorfopsia (85-88).

Figura 6 -. Tomografia de coerência óptica (OCT) em paciente portador de
membrana epirretiniana. A tomografia de coerência óptica
mostra a presença da membrana hiperreflexiva linear acima da
retina neurossensorial, com plano de clivagem
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1.8 TRATAMENTO

A presença da membrana epirretiniana não requer, necessariamente,
tratamento cirúrgico. A indicação do tratamento dependerá da avaliação dos
potenciais benefícios e riscos. Os casos que apresentam acuidade visual
melhor que 20/40 e boa qualidade visual, comumente são acompanhados
com avaliação semestral. Em alguns casos isolados, como mostrado na
Figura 7, pode ocorrer a separação espontânea da MER com a retina
neurossensorial e melhora anatômica e visual (64).
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Figura 7 - Tomografias de coerência óptica (OCT) de paciente com
melhora espontânea. As imagens mostram a melhora
anatômica, com restabelecimento da depressão foveal em
paciente que não foi submetido a cirurgia

Entretanto, em muitos casos, a presença da membrana epirretiniana
altera significativamente a qualidade visual e necessita de remoção
cirúrgica

(74)

. Quando indicado, o tratamento da membrana epirretiniana é a

sua remoção após a vitrectomia posterior (59, 67, 70, 89-94).
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A cirurgia é indicada quando a visão se torna pior que 20/40 ou
quando o paciente percebe que a piora da função visual interfere em suas
atividades diárias.
Embora a acuidade visual seja o fator mais importante na indicação
do tratamento cirúrgico, muitas vezes pacientes com boa acuidade são
submetidos ao tratamento em razão da presença de metamorfopsia ou
diplopia, ou seja, a indicação leva em consideração, prioritariamente, a
qualidade visual.
A avaliação cuidadosa pré-operatória é de fundamental importância
no intuito de afastar outras patologias retinianas que possam estar
associadas, colaborando com a baixa qualidade visual, determinando se a
baixa visual é causada pela presença de membrana epirretiniana ou por
outra doença macular.
Desta forma, é obrigatória a adequada propedêutica para avaliar a
possível presença de doenças isquêmicas maculares, da degeneração
macular relacionada à idade (forma seca ou exsudativa), de buraco macular
e também de edema macular secundário a causas inflamatórias ou
oclusivas (22, 23).
A avaliação pré-operatória da periferia retiniana, para diagnosticar
lesões ou situações de fragilidade retiniana que levem a riscos de roturas ou
de descolamento, no momento da vitrectomia posterior, é de extrema
importância. O tratamento destas lesões previamente à cirurgia é imperioso.
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O procedimento cirúrgico usualmente é realizado com o paciente sob
anestesia local e sedação.
Geralmente o vítreo posterior já se encontra descolado da retina, e
sua remoção é executada de forma segura e sem dificuldades. Em alguns
casos de síndrome de tração vitreorretiniana, alguma parte do vítreo
posterior ainda se encontra aderido à retina e a manobra de descolamento
(65, 79, 80, 95, 96)

necessita de atenção e cuidado para se evitar iatrogenias

.

Após a retirada cuidadosa do córtex vítreo, a vitrectomia da base vítrea é
realizada com a ajuda da depressão escleral, que permite a visibilização
ideal para que este passo seja executado com eficiência e segurança.
A próxima etapa é a identificação da membrana epirretiniana, embora
na maioria dos casos a visibilização seja possível apenas com a minuciosa
avaliação à fundoscopia, o uso de corantes ou de substâncias que se
depositem na membrana melhoram a sua identificação

(97-102)

.

A Indocianina Verde (ICG) é um corante que tem uma grande
afinidade por colágeno e proteínas, desta maneira cora muito bem a
membrana limitante interna e pouco a membrana epirretiniana. Esta é uma
forma negativa de visibilização e ocorre pelo contraste que se dá entre a
membrana limitante interna, corada homogeneamente, e a membrana
epirretiniana, que não se cora. Recentes publicações apontaram para uma
possível toxicidade da ICG

(103-107)

, com relatos de alteração pigmentar,

atrofia óptica e alteração de campo visual (108).
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Uma metanálise de cromovitrectomia em vitrectomia para tratamento
do buraco macular, comparando olhos nos quais foi usada a ICG para
remoção da membrana limitante interna com olhos onde não se usou o
corante,

mostrou

que

embora

os

resultados

anatômicos

fossem

semelhantes, no grupo onde se empregou o corante, o efeito funcional foi
inferior (109).
O Azul Tripan é um corante que tem grande afinidade pela membrana
epirretiniana, como mostra a Figura 8, e atravessa as membranas das
células mortas. Seu emprego em oftalmologia iniciou-se na cirurgia de
catarata, para auxiliar na capsulorexis, corando a cápsula anterior do
cristalino. O uso em cromovitrectomia para auxiliar na identificação da MER
veio logo a seguir

(110)

. Embora estudos clínicos apontem para pouco ou

nenhum efeito tóxico retiniano

(111)

com o uso do Azul Tripan, pesquisas in

vitro mostram alteração em células do EPR
roedores (113).

(112)

e neurossensoriais de
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Figura 8 - Imagem da cirurgia para remoção da membrana epirretiniana
corada com Azul Tripan. Nota-se a membrana epirretiniana bem
definida tingida em azul pelo corante

A Triancinolona Acetonina é um corticoide sintético, usado para
tratamento de várias doenças retinianas, em especial as que levam ao
edema macular por incompetência vascular. Este esteroide vem sendo
utilizado em cromovitrectomia, misturando seus cristais ao gel vítreo,
responsável pela melhor identificação do vítreo. Esta substância não tem a
capacidade de corar, apenas de se depositar sobre as membranas,
facilitando sua identificação.
O corante Azul Brilhante foi estudado para utilização em cirurgia de
catarata em 2006

(114)

, a fim de melhorar a visibilização da cápsula anterior

do cristalino na capsulorex. O uso nas cirurgias do segmento posterior se dá
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pela afinidade deste corante com a membrana limitante interna, facilitando
bastante sua identificação e manipulação. Estudos em modelo animal e em
humanos vêm mostrando um perfil de segurança adequado, sem sinais de
toxicidade quando usado em solução iso-osmolar 0,25 mg/ml

(115, 116)

.O Azul

Brilhante tem sido utilizado para corar a MLI com poucos efeitos tóxicos à
retina (117-119), quando comparado à Indocianina Verde (133).
A remoção da membrana epirretiniana pode ser realizada, com ou
sem o uso de corantes, de acordo com a preferência e experiência de cada
cirurgião.
A retirada da membrana pode ser feita com o uso de uma pinça e
fazendo a apreensão direta da borda da membrana. Geralmente, a escolha
do local inicial onde ocorre a delineação e individualização da membrana é
feita pelo cirurgião, levando-se em consideração a avaliação tomográfica e
também o aspecto fundoscópico, onde se procura a borda de maior
espessura e, se possível, com algum plano de clivagem preexistente como
mostra a Figura 9. Criado o plano de clivagem, o procedimento torna-se
mais fácil e com menor risco de iatrogenia à retina.
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Figura 9 - Imagem da cirurgia de remoção da membrana epirretiniana. Na
imagem (A) observa-se a pinça iniciando a retirada da
membrana epirretiniana (pinça 23 g, modelo Eckardt
Synergetics). As imagens (B e C) mostram a retirada completa
da membrana epirretiniana, e a imagem (D) a região macular
sem a membrana

Alguns cirurgiões preferem usar um instrumento pontiagudo (pick)
para auxiliar esta etapa da cirurgia. Com a sua ponta aguda e cortante, criase o plano de clivagem delicadamente. Outra opção é utilizar a ponta de
silicone com partículas de diamante de Tano. O atrito das partículas de
diamante da sua ponta levanta a borda da membrana. Uma vez
individualizada e levantada a borda da MER, a sua completa remoção será
feita com a pinça.
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1.9 REMOÇÃO DA MLI

A retirada incompleta da MER pode induzir a sua recorrência

(120)

.

Estudos mostram a presença de fragmentos de MLI entreposta à MER
removida

(90, 121, 122)

. Possíveis quebras na MLI permitem a migração de

células gliais para a superfície da retina, usando a MLI como estrutura para
ordenar o crescimento celular e a formação de uma membrana acima da
retina neurossensorial, culminando com a recorrência.
Alguns autores propuseram também a retirada da MLI com o objetivo
de minimizar a chance de recidiva, reduzindo muito a possibilidade de algum
remanescente de MER permanecer aderida à superfície da retina e, dessa
forma, elimina-se a base de crescimento que as células gliais usam para
reformar a membrana epirretiniana (123-125).
Estudos comparando a vitrectomia com e sem a remoção da MLI no
intraoperatório apontam para a melhora da acuidade visual final em ambas
as técnicas

(126)

, com diminuição da taxa de recorrência nos pacientes com

retirada da MLI (127).
Recentemente, com a possibilidade de estudar mais detalhadamente
a anatomia da retina externa com a OCT de alta definição (High Definition
OCT - HD-OCT), pesquisas estão sendo direcionadas para avaliar a
situação anatômica das camadas dos fotorreceptores nos pré e pósoperatórios e correlacionar com a recuperação da acuidade visual (84, 126, 128).
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Embora este tema seja de fundamental importância na prática clínicocirúrgica

das

patologias

do

segmento

posterior,

estas

questões

fundamentais relacionadas à melhor abordagem cirúrgica permanecem sem
uma resposta definitiva, em razão da falta de trabalhos que tenham seguido
uma metodologia adequada.
Com o propósito de contribuir nesta questão de forma relevante,
planejou-se

e

executou-se

um

estudo

comparativo,

prospectivo

e

randomizado realizado por um único cirurgião. Assim, o presente estudo
permitiu comparar de forma adequada e confiável as duas técnicas
cirúrgicas atualmente preconizadas para o tratamento de membrana
epirretiniana macular.

2 Objetivos
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2 OBJETIVOS

Estudar e comparar os seguintes resultados obtidos nos grupos de
olhos com MER submetidos a vitrectomia posterior e resseção da MER com
e sem a remoção da MLI:
1 - A acuidade visual pós-operatória entre os dois grupos;
2 - A taxa de recidiva da MER nos grupos sem e com a remoção da
MLI;
3 - A espessura e o volume maculares pré e pós-operatórios com a
OCT;
4 - Avaliar e comparar a anatomia externa da retina à OCT (camada
limitante externa e zona elipsoide), e correlacionar a integridade
da anatomia externa à OCT com a melhora da acuidade visual,
nos pré e pós-operatórios; e
5 - A diminuição da metamorfopsia no pós-operatório entre os dois
grupos.

3 Materiais e Métodos
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa – CAPPesq do HCFMUSP. Todos os pacientes
concordaram em participar da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido antes de seu início.

3.1 TIPO DE ESTUDO

Estudo

clínico

prospectivo,

comparativo,

de

centro

único,

randomizado e com duração de 6 meses.

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Os pacientes foram avaliados e submetidos à cirurgia por um único
cirurgião (F.J.D.N.) entre abril de 2011 e junho de 2015, no Hospital de
Olhos Sadalla Amin Ghanem, no setor de Retina e Vítreo.
Foram

estudados

70

pacientes

com

membrana

epirretiniana

idiopática, com acuidade visual pior ou igual a 0,3 logMAR (20/40).
No estudo, participaram 70 pacientes, com randomização simples, por
meio do uso de moeda. Os pacientes que obtiveram a face “cara” formaram
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o Grupo 01, neste grupo os pacientes tiveram a remoção da MER. O Grupo
02 foi composto pelos pacientes que obtiveram a face “coroa”, que foram
submetidos à remoção da MER e MLI. No Grupo 01 foram operados 35
pacientes e 28 no Grupo 02. Sete pacientes foram excluídos por perda de
seguimento no pós-operatório.
Os pacientes fácicos foram submetidos à cirurgia combinada de
vitrectomia

e

facoemulsificação,

no

mesmo

ato,

em

procedimento

combinado.

Critérios de inclusão
1- Idade acima de 18 anos;
2- Acuidade visual pior ou igual a 20/40 (0,3 logMAR); e
3- Portador de membrana epirretiniana primária evidenciada à
fundoscopia com confirmação tomográfica à OCT.

Critério de exclusão
1 - Foram excluídos os casos de MER secundária a doenças
vasculares e inflamatórias;
2 - Pacientes portadores de miopia acima de 6 dioptrias;
3 - Pacientes com degeneração macular relacionada à idade, forma
exsudativa ou seca, com atrofia da região macular;
4 - Retinopatia diabética com qualquer grau de acometimento;
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5 - Olhos com fotocoagulação a laser ou crioterapia;
6 - Qualquer tipo de doença vascular com acometimento retiniano;
7 - Olhos que sofreram cirurgia vitreorretiniana prévia;
8 - Uveite intermediária ou posterior, prévia ou em atividade; e
9 - Acuidade visual melhor a 20/40 (0,3 logMAR).

Os pacientes foram avaliados antes da cirurgia, com exame ocular
completo que compreendeu: biomicroscopia, tonometria de aplanação com
tonômetro de Goldmann, medida da acuidade visual com melhor correção,
usando a tabela de SNELLEN posicionada a 6 metros de distância, com
posterior conversão para logMAR para permitir a avaliação estatística.
Os pacientes foram encaminhados para realização da OCT pelo
aparelho Cirrus HD OCT (Tomógrafo de Coerência Ótica de Alta Definição)
Modelo 4000.
Os exames foram realizados, de modo padronizado, com o objetivo
de se obter a melhor qualidade possível. O protocolo usado foi o fast
macular cube, que proporciona resolução de 128 A-scans/seg, e o Hd 5 line
raster. Imagens com qualidade de sinal (signal strength) maiores que cinco
foram consideradas satisfatórias.
A espessura da região macular e o volume macular foram avaliados,
assim como a minuciosa análise das camadas externas da retina, a
membrana limitante externa (MLE) e a zona elipsoide (ZE).
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Com relação à espessura e volume macular, foi utilizado o valor
calculado pelo aparelho no mapa do programa macular cube. Na avaliação
da membrana limitante externa (MLE), assim como na da zona elipsoide
(ZE), a medida foi realizada manualmente por dois examinadores. Eles
avaliaram as imagens do Hd 5 line raster, no diâmetro central de 2000 micra.
Nos casos de dúvidas e discrepâncias, o exame foi submetido à análise de
um terceiro examinador.
A avaliação das camadas externas da retina foi mensurada de acordo
com sua integridade. Para ambas, foram utilizados os mesmos critérios,
sendo o escore 1 aos pacientes com integridade total da camada, mostrado
na Figura 10; escore 2 para descontinuidade menor que 200 micra, como se
vê na Figura 11 e, escore 3 para descontinuidade acima deste valor, de
acordo com a Figura 12.

Figura 10 – Imagem da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) em
paciente portador de membrana epirretiniana, e retina externa
preservada. A OCT pré-operatória, com a membrana limitante
externa e zona elipsoide íntegras (escore 1)
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Figura 11 - Imagem da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) em
paciente portador de membrana epirretiniana com alteração
moderada da retina externa. A OCT pré-operatória mostra, na
seta azul, a descontinuidade da ZE menor que 200 micra
(escore 2) e, na seta branca, a descontinuidade da MLI em
extensão menor a 200 micra (escore 2)

Figura 12 - Imagem da Tomografia de Coerência Óptica (OCT) em
paciente portador de membrana epirretiniana com significativa
alteração da retina externa. A seta azul mostra tanto a MLI
como a ZE descontínua com extensão maior que 200 micra
(escore 3)

A quantificação da metamorfopsia foi avaliada subjetivamente pelos
pacientes, com a tabela de Amsler colocada a 30 cm, com a visão corrigida
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para esta distância. Os pacientes foram orientados a dar notas que variaram
de 0 a 3, dependendo da presença e intensidade da metamorfopsia, onde 0
não havia distorção, 1 tinha pouca distorção, 2 representava moderada
distorção e 3 significava intensa distorção.
Todos os pacientes foram submetidos à vitrectomia 23 gauge, com
remoção do corpo vítreo após seu descolamento da parte posterior,
mecanicamente realizado, quando este ainda estava aderido à retina. A
remoção da MER foi realizada com auxílio de pinça 23 g, modelo Eckardt


Synergetics No grupo 1, o procedimento foi feito sem uso de corantes.
Nos pacientes do grupo 2, após os passos cirúrgicos previamente
descritos, associou-se à retirada da MLI utilizando a mesma pinça usada
para a remoção da MER. Para aumentar a segurança e facilitar o
procedimento, a MLI foi corada com Azul Brilhante (OPTH-BLUE
ophtalmos)



.

Os pacientes fácicos foram submetidos à cirurgia combinada de
vitrectomia

e

facoemulsificação,

no

mesmo

ato,

em

procedimento

combinado.
Os pacientes foram avaliados no pré-operatório, no primeiro, no
terceiro e no sexto mês, com a repetição de todos esses exames.
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3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA

O teste utilizado para verificar a normalidade das amostras foi o
SWILK: Shapiro Wilk W Test for Normal Data.
A verificação de diferenças entre grupos foi avaliada pelo teste MannWhitney.
A verificação de diferenças entre os momentos, dentro de cada grupo,
foi avaliada pelo teste Wilcoxon Signed Rank.
A taxa de recorrência comparativa entre os dois grupos foi estudada
pelo teste exato de Fischer.
As medidas da melhora de acuidade visual, espessura macular e
anatomia da retina externa com avaliação da MLE e ZE foram comparadas
pelo teste Mann-Whitney.
O número de pacientes em cada grupo foi estimado por tamanho
amostral comparando duas proporções, assumindo um poder de 80% e nível
de significância de 0,05.

4 Resultados
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4 RESULTADOS

Dos 70 pacientes incluídos no estudo, sete perderam o seguimento e
foram excluídos. Trinta e cinco pacientes foram submetidos à vitrectomia
com remoção da membrana epirretiniana (grupo 1), e 28 foram submetidos à
vitrectomia posterior, associada à retirada da membrana epirretiniana e da
membrana limitante interna (grupo 2). A média de idade do grupo 1 foi de 66
anos, variando entre 43 e 82; do grupo 2, de 67 anos, variando entre 52 e
82. No grupo 1 havia 10 homens e 25 mulheres; no grupo 2, 18 homens e 10
mulheres.

4.1 ACUIDADE VISUAL

A acuidade visual de todos os pacientes foi medida no pré-operatório
e nas consultas do primeiro, do terceiro e do sexto mês, sendo a melhor
correção anotada pela Tabela de SNELLEN e transformada em logMAR
para avaliação estatística. A média da acuidade visual pré-operatória no
grupo 1 foi 0,6 logMAR e do grupo 2, 0,63 logMAR; portanto, não havia
diferença estatística entre os grupos no momento pré-operatório. Os
pacientes do grupo 1 evoluíram com melhora gradativa da visão ao longo do
tempo. No grupo 2, os pacientes tiveram melhora expressiva no primeiro
mês, com manutenção da acuidade visual nos meses seguintes. No grupo 1,
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a média de acuidade visual do primeiro mês foi 0,49 logMAR ( ±0,26 DP); no
terceiro mês, 0,39 logMAR (±0,30 DP), e no sexto mês, 0,27 logMAR (±0,25
DP). No grupo 2, a média de acuidade visual do primeiro mês foi 0,44
logMAR (±0,26 DP); no terceiro mês, 0,41 logMAR (±0,35 DP) e no sexto,
0,43 logMAR (±0,44 DP). Não houve diferença estatística na melhora da
acuidade visual entre os dois grupos, como mostra a tabela; porém, no
grupo 1, tenha se notado uma melhora constante da visão até o sexto mês.
Diferente do grupo 2 onde, após o primeiro mês, a média da acuidade visual
estabilizou. Desta forma, embora não tenha sido encontrada diferença
estatisticamente significante entre os grupos, o grupo 1 apresentou uma
tendência de melhor acuidade visual no sexto mês, como mostrado no
Gráfico 1.

Gráfico 1 - Evolução da média de acuidade visual em logMAR ao longo do
estudo
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Evolução da média da acuidade visual em logMAR ao longo do
estudo
Pré-operatório

1 mês

3 meses

6 meses

Grupo 1

0,67

0,49

0,39

0,27

Grupo 2

0,63

0,44

0,41

0,43

Observou-se que 25% dos pacientes do grupo 1 e 32% do grupo 2
passaram a ter classificação de 0 a 0,3 logMAR no primeiro mês; 46,4% dos
pacientes do grupo 1 e 41,7% do grupo 2 passaram a ter classificação de 0
a 0,3 logMAR no terceiro mês.
Já 61,5% dos pacientes do grupo 1 e 38,1% do grupo 2 passaram a
ter classificação de 0 a 0,3 logMAR no sexto mês.
Quando avaliados os pacientes que ganharam quatro ou mais linhas
de visão, observou-se que 48% (17 de 35) pertenciam ao grupo 1, e 39% (11
de 28) ao grupo 2. Entre os pacientes que obtiveram a melhor acuidade
visual no sexto mês, visão melhor que 0,3 logMAR, 51% estavam no grupo 1
e 35% do grupo 2.
A correlação da acuidade visual pré-operatória com a melhora da
visão no sexto mês foi positiva e significativa. Os pacientes operados com
melhor acuidade visual alcançaram a melhor visão final corrigida, entre 0 e
0,3 logMAR (p = 0,007). Os pacientes que obtiveram um maior incremento
de visão, com melhora de quatro ou mais linhas de acuidade visual,
independentemente do valor da acuidade visual final, foram operados com a
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acuidade visual abaixo de 0,5 logMAR (p = 0,001). Ou seja, os que tinham a
visão pré-operatória melhor, alcançaram a melhor visão final e os que foram
operados com a visão inferior a 0,5 logMAR, embora não tenham alcançado
a visão final próxima da normal, ganharam mais de quatro linhas na média,
uma variação significativa.
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4.2 METAMORFOPSIA

Houve uma melhora do escore da metamorfopsia ao longo do
seguimento

em

ambos

os

grupos,

sem

diferença

estatisticamente

significante entre eles, como mostra o Gráfico 2. Nos dois grupos, a melhora
foi maior e estatisticamente significante no primeiro mês. Não foi verificada
relação do escore de metamorfopsia com a melhora da acuidade visual (p =
0,5) nem com o incremento de visão (p = 0,6).

Gráfico 2 - Este gráfico apresenta a evolução da metamorfopsia em
ambos os grupos, mostrando um padrão semelhante de
diminuição da metamorfopsia ao longo do estudo (PO: p =
0,22; 1 mês: p = 0,57; 3 mês: p = 0,12; 4 mês: p = 0,65)
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4.3 TAXA DE RECIDIVA

Seis pacientes de um total de 35 evoluíram com recidiva da
membrana epirretiniana no grupo 1, o que representa 17%. No grupo 2, com
a retirada da membrana epirretiniana e limitante interna, dos 28 pacientes
operados, apenas um evoluiu com recidiva, o que representa 3,6%. Esta
diferença é importante, porém, não estatisticamente significante (p =0,09),
como se vê no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Frequência de recidiva entre as técnicas
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4.4 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA

A espessura central da região foveal é a distância da interface
vitreorretiniana ao epitélio pigmentar medida na região foveal. Observou-se
um aumento significativo da espessura foveal; no grupo 1, a média era de
486 micra e, no grupo 2, a espessura era de 476 micra. Não foi encontrada
diferença estatisticamente significante da espessura foveal pré-operatória.
No grupo 1, a evolução da espessura no primeiro, no terceiro e no sexto mês
foi 418, 408 e 377 micra, respectivamente. No grupo 2, no primeiro mês, a
espessura foi 388 micra, no terceiro mês, 390 micra e 373 micra no sexto
mês, como mostra a Tabela 2. No grupo 1, houve uma diminuição média de
109 micra quando comparados o momento pré-operatório e a medida do
sexto mês. Já no grupo 2, considerando os mesmos momentos, a
diminuição média de espessura encontrada foi 103 micra. A diferença de
espessura entre os dois grupos não foi estatisticamente significante, tal
como indicado no Gráfico 4.

Tabela 2 - Evolução da espessura foveal na OCT
Espessura
foveal

Pré-operatório

1 mês

3 meses

6 meses

Grupo 1

486 micra

418 micra

408 micra

377 micra

Grupo 2

476 micra

388 micra

390 micra

373 micra
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Gráfico 04 - Evolução da espessura foveal à OCT ao longo do tempo

A espessura foveal pré-operatória não foi um fator que apresentou
correlação com o resultado de melhor acuidade visual final, quando
considerados os pacientes que evoluíram com visão melhor a 0,3 logMAR
na avaliação do sexto mês.
Em ambos os grupos, a ZE foi avaliada, sendo que 71% do grupo 1 e
75% do grupo 2 apresentavam esta camada íntegra no pré-operatório. No
primeiro mês, a média do grupo 1 foi 1,31; no terceiro mês foi 1,16 e, ao final
do seguimento, estava íntegra em todos os casos. No grupo 2, a média no
primeiro mês foi 1,38, no terceiro mês, 1,18 e 1,0 no sexto mês, com
integridade em todos os casos, como se vê na Tabela 3.

Resultados

44

A MLE estava íntegra em 62% dos casos no pré-operatório do grupo
1 e em 75% no grupo 2. A média pré-operatória era 1,34 no grupo 1 e 1,25
no grupo 2. No grupo 1, as médias eram 1,51 no primeiro mês; 1,30 no
terceiro mês e 1,0 no sexto mês. No grupo 2, a média do primeiro mês era
1,28; no terceiro mês, 1,31 e 1,2 no sexto mês, mostrado na Tabela 4.
Não foi encontrada correlação entre a integridade da zona elipsoide
(p = 0,5) e da membrana limitante externa (p = 0,6) no pré-operatório, com a
melhora da acuidade visual para valores entre 0 e 0,3 logMAR no exame de
6 meses.

Tabela 3 -

ZE

Evolução da média da integridade da zona elipsoide em ambas
as técnicas
Pré-operatório

1 mês

3 meses

6 meses

Grupo 1

1,34

1,31

1,16

1,0

Grupo 2

1,25

1,38

1,18

1,0

1 (pacientes com integridade total da camada) ESCORE 2 (descontinuidade menor
que 200 micra) ESCORE 3 (descontinuidade > 200 micra)
ESCORE

Tabela 4 MLE

Evolução da integridade da membrana limitante externa
Pré-operatório

1 mês

3 meses

6 meses

Grupo 1

1,34

1,51

1,30

1,0

Grupo 2

1,25

1,28

1,31

1,2

1 (pacientes com integridade total da camada) ESCORE 2 (descontinuidade menor
que 200 micra) ESCORE 3 (descontinuidade > 200 micra)
ESCORE
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5 DISCUSSÃO

A ocorrência da membrana epirretiniana pode comprometer a
qualidade visual pelo prejuízo do estímulo ao fotorreceptor, seja pela
presença de um tecido opaco acima da retina neurossensorial, prejudicando
a livre passagem da luz, seja pelo espessamento da retina neurossensorial.
O espessamento retiniano ocorre tanto pela força tracional, exercida pela
presença da membrana epirretiniana, como pela perda da competência
vascular; secundária a esta mesma tração sobre os vasos, que perdem a
competência e passam a transudar, culminando em acúmulo de fluido entre
as camadas da retina neurossensorial (48).
A qualidade visual também é prejudicada em decorrência da formação
de dobras na retina, do deslocamento da fóvea levando à ectopia com o
consequente desconforto visual associado e da alteração do fluxo
axoplasmático

(67)

. A combinação destes fatores provoca a diminuição da

qualidade visual com os sintomas de baixa acuidade visual, metamorfopsia,
diplopia, fotopsia e macropsia.
A presença da membrana epirretiniana não requer, necessariamente,
tratamento. Pacientes com boa acuidade visual e assintomáticos, não tem
indicação da remoção cirúrgica da MER. Em alguns casos isolados, pode
ocorrer a separação espontânea da MER com a retina neurossensorial e
melhora anatômica e visual

(64, 81)

; porém, quando a membrana epirretiniana
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altera significativamente a qualidade visual, é necessária a remoção
cirúrgica (74).
Vários estudos mostram que se for realizada apenas a remoção da
MER, há possibilidade da recidiva da membrana, e a retirada da MLI na
mesma cirurgia reduziria significativamente esta complicação

(123, 126, 129)

.

Se, por uma lado, a retirada da MLI possivelmente diminua a chance
de recidiva da MER, alguns estudos mostram que este procedimento pode
levar ao prejuízo da função visual

(122)

. Atualmente, ainda há certa

controvérsia em relação aos benefícios da retirada da MLI no tratamento da
membrana epirretiniana.
No presente estudo, em ambos os grupos, com a retirada ou não da
MLI, evidenciou-se um grande benefício em relação ao ganho de acuidade
visual até o sexto mês. Embora os pacientes que foram operados apenas
com a retirada da MER (grupo 1) tenham alcançado uma melhor média de
visão final quando comparados ao grupo 2, no qual a MER foi retirada em
associação com a MLI, esta diferença não foi estatisticamente significante.
Sivaligam

(122)

reporta que olhos que tiveram a MLI removida

apresentaram pior acuidade visual a longo prazo comparados aos pacientes
sem a retirada da MLI. Resultados semelhantes foram mostrados por
Bovey (130), aventando que a membrana limitante interna é formada por parte
das células de Müller e a sua retirada pode gerar algum tipo de injúria, que
associada ao trauma cirúrgico mecânico, explicaria tais resultados. A
publicação de alterações eletrorretinográficas, causando um atraso seletivo
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da recuperação da onda b, que é gerada pelas células de Müller, sugerindo
algum tipo de injúria nesta célula, corrobora esta hipótese (130).
Clark

(131)

mostrou que o edema retiniano presente nas camadas de

fibras nervosas é evidenciado nas imagens de autofluorescência e
infravermelho nas primeiras semanas após a remoção da MLI; entretanto,
estas alterações foram transitórias e não impactaram na acuidade visual
final.
Um estudo prospectivo comparativo randomizado, recentemente
publicado

(132)

, no qual foram estudados 102 olhos, com seguimento de 12

meses, mostrou que, em ambos os grupos, a acuidade visual melhorou
gradativamente e não houve diferença estatisticamente significante entre o
grupo em que foi removida a MLI e o grupo onde esta foi preservada. Outro
estudo de metanálise, também comparativo, no qual 13 artigos foram
selecionados dentre 237, seguindo um critério de qualidade metodológica
(133)

, também não encontrou diferença na acuidade visual final nos pacientes

que removeram ou não a MLI. Outros estudos chegaram a mesma
conclusão em relação ao ganho visual pós-operatório comparando as duas
técnicas (126, 134-136).
No presente estudo, ambos os grupos apresentaram melhora
significativa de ganho visual após a cirurgia; no grupo 1 (MER), 48% dos
pacientes ganharam quatro linhas ou mais de visão. Tal ganho foi observado
em 39% dos pacientes no grupo 2 (MER+MLI).
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Com relação à acuidade visual, observou-se um grande número de
pacientes que alcançou visão melhor que 0,3 logMAR, que corresponde a
20/40 ou melhor, em ambos os grupos; com 51% no grupo 1 (MER) e 35%
no grupo 2 (MER+MLI). Embora não haja diferença estatisticamente
significante entre os grupos, o grupo 1 (MER) teve um número maior de
casos em que a visão final alcançou um nível melhor, assim como maior
ganho de linhas de visão.
No estudo de Park

(123)

, que avaliou 44 pacientes retrospectivamente,

a acuidade visual de ambos os grupos não apresentou diferenças
estatísticas, porém, diferentemente do presente estudo, o grupo em que a
MLI foi retirada mostrou melhor acuidade visual. Já no estudo de S. Ahn (127),
a acuidade visual final de ambos os grupos mostra melhora semelhante,
sem diferença estatística; porém no grupo em que a MLI foi removida, a
visão no primeiro mês de pós-operatório foi pior quando comparada ao
grupo no qual a MLI não foi abordada. No entanto, a partir do terceiro mês,
houve a recuperação, e o ganho visual foi semelhante em ambos os grupos.
Os autores acreditam que esta lenta recuperação no primeiro mês de pósoperatório é creditada, possivelmente, ao trauma cirúrgico decorrente da
remoção da MLI.
No estudo apresentado, notou-se que os pacientes que foram
operados com acuidade visual superior a 0,5 logMAR alcançaram a melhor
visão no pós-operatório, em ambos os grupos, ou seja, a acuidade visual
pré-operatória foi um importante fator de prognóstico. Outros estudos já
tinham chegado a resultados semelhantes (137-139).
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Em texto de revisão em que foram estudados os fatores preditivos
para a recuperação visual após a cirurgia para remoção da membrana
epirretiniana, foram avaliados 1.927 artigos, e 34 selecionados e incluídos no
estudo, de acordo com a qualidade metodológica. A acuidade visual préoperatória foi a única variável com associação consistente com a visão pósoperatória

(140)

. Tal dado vem de encontro ao resultado do presente estudo

em que o único fator pré-operatório fortemente relacionado à visão final foi a
acuidade visual pré-operatória.
Outro dado interessante estudado refere-se ao incremento da
acuidade visual. Ambos os grupos mostraram uma melhora de quatro linhas
ou mais em quase metade dos pacientes operados. A principal associação
entre os pacientes com o maior ganho de linhas foi a acuidade visual mais
baixa no pré-operatório. Os pacientes que foram operados com visão inferior
a 0,5 logMAR ganharam mais visão, e esta relação foi estatisticamente
significante. Outros estudos mostraram resultados semelhantes

(141-143)

, ou

seja, provavelmente os pacientes com visão mais baixa têm uma margem de
ganho visual maior que os operados precocemente com melhor visão. É
preciso afirmar que quando a baixa visão é muito acentuada e a retina já
apresenta algumas alterações estruturais irreversíveis, a cirurgia não traz
grande ganho de visão.
A membrana epirretiniana leva a uma deformação retiniana e pode
causar a distorção das imagens. A metamorfopsia está presente em uma
quantidade expressiva de pacientes com MER, sendo um sintoma que
diminui após a remoção da membrana (144).
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Na presente série foi observada a diminuição desse sintoma em
ambos os grupos, sem diferença estatística entre eles. Não foi encontrada
associação entre o grau de metamorfopsia pré-operatória com a
recuperação visual. Falkner-Radler et al.

(137)

, ao avaliarem a metamorfopsia

com a tela de Amsler, também não verificaram relação entre a
metamorfopsia e a visão final dos pacientes.
Estudo avaliando a metamorfopsia com M-CHARTS

(139)

encontrou

relação da metamorfopsia pré e pós-operatórias mas não houve relação
entre a metamorfopsia pré-operatória e a visão pós-operatória.
Na avaliação da Tomografia de Coerência Óptica foi estudada a
espessura foveal, assim como as camadas externas da retina. A espessura
foveal de ambos os grupos mostrou uma diminuição significativa após 6
meses de pós-operatório. O grupo 1 (MER) teve 109 micra de média de
diminuição e, no grupo 2 (MER+MLI) a média de diminuição foi 103 micra.
Esta diferença de valor não foi estatisticamente significante. Em ambos os
grupos, a diminuição da espessura foveal foi mais significativa no primeiro
mês. Após este período, continuou diminuindo de modo mais lento.
Resultados semelhantes foram encontrados por Seong Joon et al. (127).
Em artigo de Aso et al.

(145)

a espessura retiniana decresce

rapidamente após a remoção das membranas epirretiniana e limitante
interna, em uma curva exponencial. Porém, os estudos mostram que a maior
parte dos pacientes não recupera a anatomia foveal no pós-operatório, vista
pela OCT (137, 138).
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Na avaliação das camadas externas da retina, tanto da membrana
limitante externa como da zona elipsoide, não foram encontradas diferenças
estatisticamente

significantes

nos resultados pré-operatórios e

pós-

operatórios de 6 meses, entre os dois grupos.
No primeiro mês, no grupo 2, onde foi removida a membrana limitante
interna, houve um aumento da descontinuidade da zona elipsoide em
relação ao pré-operatório. Nos períodos subsequentes foi verificada uma
recuperação dessa camada, e no sexto mês em todos os casos ocorreu o
restabelecimento.
Assim como no estudo de Seong, que também avaliou as camadas
externas da retina, o grupo no qual a membrana limitante interna foi
removida, houve uma piora da camada de fotorreceptores no primeiro mês,
com posterior recuperação. Na discussão deste achado foi aventada a
possibilidade de um dano cirúrgico adicional quando se faz a retirada da
membrana limitante interna. Este dano ocorre quando se remove a
membrana limitante interna tanto pela manipulação cirúrgica exercida pela
pinça em contato com a retina, exercendo uma força mecânica, quanto pela
própria tração que a MLI faz nas outras camadas retinianas no momento de
sua remoção (127).
Há trabalhos que mostram a formação de buraco macular extrafoveal
(146)

e irregularidades nas camadas de fibras nervosas

(147)

, após a remoção

da MLI. Estudo multicêntrico, com 60 pacientes, comparando os dois grupos,
mostrou que no grupo em que foi removida a MLI houve mais alterações
microperimétricas do que no outro no qual apenas a MER foi retirada (148).
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Outra possibilidade que poderia levar ao dano retiniano associado à
retirada da MLI seria a toxicidade dos corantes utilizados. Neste estudo foi
usado apenas o Azul brilhante para corar a MLI e auxiliar sua retirada.
Acredita-se que este não seja um fator que levaria ao dano do fotorreceptor
e, consequentemente, ao dano estrutural observado no primeiro mês. Muitos
estudos apontam que o uso desse corante vem se mostrando seguro e não
tóxico às células retinianas

(118, 149)

. Desta forma, possivelmente não seria o

corante Azul Brilhante o responsável pela alteração transitória dos
fotorreceptores.
A análise da membrana limitante externa mostra que, em ambos os
grupos, houve uma piora anatômica no primeiro mês. A partir do terceiro
mês houve recuperação desta camada. No sexto mês em ambos os grupos
havia completa integridade em todos os casos. Não foram encontradas
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos, tanto à MLI como à
zona elipsoide.
Neste estudo, a taxa de recorrência entre os grupos mostrou-se
diferente. Os pacientes do grupo 1, que não tiveram a MLI removida,
apresentaram uma maior taxa de recidiva 17% se comparados a 3,6% no
grupo em que teve a MLI removida. Quando realizada apenas a vitrectomia
e a retirada da membrana epirretiniana, estudos relatam a possibilidade de
recorrência da MER entre 5% e 15% dos casos (3, 67, 88, 122, 149).
Shimada et al.

(119)

afirmaram que MERs, que foram coradas e

retiradas tanto a MER como a MLI, não tiveram recorrência, enquanto as
que tiveram retirada apenas a MER apresentaram 16,3% de recorrência

(150)

.
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A casuística do estudo apresentado vai de encontro aos trabalhos
previamente publicados que mostram que a retirada da MLI diminui a chance
de recidiva

(123, 126, 134)

por remover por completo, tanto a MER quanto a MLI.

Quando esta permanece integral ou fragmentada, existe a possibilidade de
reproliferação celular, aumentando a chance de recidiva da membrana
epirretiniana. Resultado diferente ao presente estudo foi mostrado por
Tranos et al.

(132)

, que em estudo comparativo randomizado, em ambos os

grupos não aconteceu nenhuma recidiva em seguimento de 12 meses. Os
autores acreditam que este resultado, pouco frequente, se comparado à toda
literatura, ocorreu pela criteriosa seleção dos pacientes e o uso do corante
Membrane Blue para corar todas as membranas, diminuindo o risco de
remanescente da MER; também mencionam que o tempo de seguimento
pode ter sido relativamente curto para ocorrer a recidiva.
Em um estudo recentemente publicado com acompanhamento de
pacientes operados para tratamento de MER, no qual o tempo de
acompanhamento foi de 5 anos, observou-se que a taxa de recidiva foi 58%
(151)

nos pacientes que não foram submetidos à retirada da MLI, mostrando

que, ao longo do tempo, aumenta a chance de reproliferação e recidiva.
Assim, De Novelli et al.

(152)

, em estudo onde a média de seguimento foi de

41 meses, encontraram 20% de recidiva no grupo onde apenas a MER foi
removida e 12% no grupo em que a MLI também foi retirada. Neste mesmo
estudo, no grupo em que não se removeu a MLI, 6,4% necessitaram
reoperação enquanto no grupo em que a MLI foi removida, apenas 1,85%
dos pacientes foram reoperados. Resultado semelhante mostrou o estudo de
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(125)

, com 251 olhos operados por um único cirurgião: a

necessidade de reoperação no grupo onde a MLI não foi removida foi 12% e
nenhum paciente necessitou de reoperação no grupo onde se removeu a
MLI. A taxa de recidiva também foi maior no grupo onde a MLI não foi
removida, 22,9% sendo apenas 1,8% no grupo onde a MLI foi retirada.
O presente estudo sugere que a maior vantagem na remoção da MLI
no tratamento da membrana epirretiniana é a menor taxa de recidiva e, por
consequência, a menor necessidade de reoperação. Embora a MLI seja
formada por uma parte da célula de Müller, que compõe estruturalmente a
retina, tudo indica que a sua remoção não repercute de modo funcional na
qualidade visual. Assim sendo, o resultado do estudo mostra que a remoção
da MLI é um procedimento seguro e traz vantagens no tratamento da
membrana epirretiniana.

6 Conclusão
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6 CONCLUSÃO

Em conclusão, ambas as técnicas são eficientes para o tratamento da
membrana epirretiniana.
1 - Nas duas técnicas houve melhora significativa da visão, sem
diferença estatisticamente significante entre elas. Observou-se que o grupo
1, no qual foi realizada apenas a retirada da MER, apresentou uma
tendência de melhor acuidade visual (0,27 logMAR) comparada ao resultado
do grupo 2 (0,43 logMAR), ao final do estudo.
2 - A taxa de recidiva no grupo 1 foi de 17% dos casos e apenas de
3,6% no grupo 2, onde houve a retirada da MLI. Esta diferença não foi
estatisticamente significante (P=0,09), mas pode sugerir uma tendência a
ser pesquisada em estudos maiores.
3 - A espessura macular é reduzida de forma semelhante em ambas
as técnicas. Ao final do seguimento de 6 meses, a média da espessura no
grupo 1 (MER) foi de 377 micra e de 373 micra no grupo 2 (MER+MLI). A
mácula não alcançou a espessura fisiológica em ambos os grupos.
4 - A avaliação das camadas externas observadas pela OCT mostrou
equivalência em ambos os grupos.
5 - A metamorfopsia diminuiu de forma semelhante nos dois grupos.
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