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RESUMO 
 



Portes ALF. Análise da ação do azul do tripano a 0,1% na cápsula anterior e 

no epitélio subcapsular do cristalino: estudo imunohistoquímico e 

ultraestrutural [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2010. 74 p. 

 
O objetivo do estudo foi analisar a cápsula e o epitéilo subcapsular 

cristaliniano (ESC) de pacientes submetidos à capsulotomia curvilínea 
contínua (CCC) utilizando o corante azul de tripano (AT) a 0,1%, através de 
microscopia óptica (MO), da técnica TUNEL, de imunohistoquímica e de 
microscopia eletrônica transmissão (MET). Realizamos um estudo 
prospectivo, controlado e randomizado utilizando 30 amostras de cápsulas e 
ESC obtidos de pacientes após CCC durante cirurgia de facectomia. Essas 
amostras foram divididas em dois grupos (15 espécimes cada) um utilizando 
o AT (grupo experimental) no ato cirúrgico e o outro sem o uso do corante 
(grupo controle). As cápsulas e o ESC destes grupos foram fixados e 
processados para análises estruturais posteriores com técnicas de MO de 
rotina, técnica TUNEL para detecção de morte celular por apoptose, 
imunohistoquímica para analisar a expressão da beclina-1 (um marcador de 
morte celular por autofagia), além de análise ultraestrutural por meio da 
MET. Foram realizadas análises morfométricas das imagens de microscopia 
após captura e digitalização, utilizando o programa Image Pró Plus 
(Cybernetics®, USA). Foram encontrados resultados positivos para a 
expressão de morte celular por apoptose e por autofagia no grupo submetido 
ao uso do AT, enquanto que no grupo controle os resultados foram 
negativos. As análises através da MET do ESC mostraram alterações em 
células coradas com o AT, incluindo ruptura mitocondrial, dilatação das 
cisternas do retículo endoplasmático, aumento da elétrondensidade 
citoplasmática e nuclear, e alteração no perfil nuclear. Os resultados 
estatísticos obtidos pelo teste de Mann-Whitney a partir da morfometria 
obtida de micrografias, demonstraram diferenças morfológicas significativas 
entre os grupos estudados, tanto nas dimensões dos maiores eixos 
nucleares, quanto na relação perímetro/área do núcleo celular (p=0,03). Em 
relação à espessura da cápsula, do epitélio subcapsular e do conjunto 
dessas estruturas obtidas a partir da MO de rotina não houve diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos (p= 0,1). O AT provoca no ESC 
toxicidade celular com sinais indicativos de morte celular. Observamos nos 
aspectos morfológicos e moleculares morte celular tanto pelo mecanismo de 
apoptose quanto de autofagia. A partir destes achados podemos sugerir que 
a ação do AT, talvez possa ajudar a prevenir ou reduzir a opacificação da 
cápsula posterior do cristalino no período pós-operatório das facectomias.  

 
Descritores: 1.Catarata  2.Cápsula do cristalino  3.Epitélio subcapsular  
4.Azul tripano  5.Morte celular  6.Apoptose  7.Autofagia 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
 



Portes ALF. Trypan blue 0.1% action analysis on anterior capsule and lens 

epithelial cells: Immunohistochemistry and ultrastructural study [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010. 74 p. 

 
The purpose of this study was to evaluate the effect of trypan blue 

(TB) 0.1% staining on lens epithelial cells (LECs) and capsules of patients 
undergoing capsulorhexis using routine optical microscopy (OM), TUNEL 
technique, immunohistochemistry and transmission electron microscopy 
(TEM). In a prospective controlled and randomized study we evaluated 30 
samples of capsules with LECs obtained after capsulorhexis during cataract 
surgery. Samples were randomly assigned to one of two groups (15 
specimens each), one submitted to TB (experimental group) during the 
surgery and the other without the dye (control group). The capsule and the 
LECs of both groups were fixed and processed for later structural analysis 
with routine optical microscopy, immunohistochemistry for beclin-1 
expression (a marker of cell death by autophagy), and the TUNEL technique 
to detect apoptosis, in addition to ultra-structural analysis by TEM. 
Morphometrical analysis were performed by using the Image Pro Plus 
software (Cybernetics®, USA). In the TB-stained group we have found 
positive results for the expression of cell death by autophagy and apoptosis 
while in the control group the results were negative. Analysis of LEC by TEM 
showed abnormalities in TB-stained cells including mitochondrial disruption, 
dilation of the endoplasmic reticulum cisterns, increased cytoplasmic and 
nuclear electron density and abnormalities in the nuclear profile. Statistical 
analysis using the Mann-Whitney test on morphometric data from 
micrographies showed significant morphologic differences between the two 
groups, both regarding longest nuclear axis difference and the ratio between 
the total nuclear perimeter and the cell area (p=0.03). No statistically 
significant difference was observed in capsule thickness, the LEC and the 
grouping of these two structures obtained from routine OM (p=0.1). Trypan 
blue is toxic to LECs, and cause abnormalities indicative of cell death. We 
observed molecular and morphologic aspects of cell death both by the 
mechanism of apoptosis and autophagy. Our findings lend support to the 
hypothesis that staining with 0.1% TB can help prevent or reduce the 
incidence of posterior capsule opacification following cataract surgery. 
 
Descriptors: 1.Cataract  2.Lens capsule  3.Lens epithelial cells  4.Trypan blue  
5.Cell death  6.Apoptosis  7.Autophagy 
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O cristalino é uma estrutura, transparente, biconvexa, sustentada por 

fibras zônulares, situado na câmara posterior do globo ocular. Possui 

relação, anteriormente, com a pupila e a face posterior da íris, lateralmente 

está distante 0,5 milímetros (mm) do corpo ciliar, e posteriormente situa-se 

antes da cavidade vítrea  (1). 

A sua superfície anterior tem uma curvatura em forma de elipse e é 

mais plana que a superfície posterior. Os pontos centrais na superfície 

anterior e posterior são chamados de pólos, e uma linha entre os dois pólos 

forma o eixo central do cristalino. Chama-se de equador a porção mais 

periférica e circular que une os dois pólos, principal local onde se insere o 

ligamento suspensor do cristalino (1, 2, 3). 

Suas dimensões são aproximadamente 9 a 10mm de diâmetro 

equatorial e 3,5 a 4,5mm de espessura (4). Estima-se que ao longo da vida o 

cristalino tenha um aumento progressivo da sua espessura variando de 

27,38 a 54,86%, e no seu diâmetro de 42,85 a 50% (4,5,6,7). 

Num indivíduo adulto normal é constituído de 65% de água e 35% de 

proteínas, lipídeos, íons e metabólitos (8). O cristalino é desprovido de vasos 

sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, possuindo apenas um tipo de 

linhagem celular, a epitelial (9). Histologicamente o cristalino pode ser 

dividido em 3 porções: a cápsula, o epitélio subcapsular e as fibras 

cristalinianas (10, 11). 
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A cápsula é uma membrana basal (MB) modificada e especializada, 

acelular, transparente, elástica e homogênea (12, 13). É a porção mais externa 

do cristalino e o envolve totalmente, possuindo uma face interna em contato 

com o epitélio subcapsular do cristalino (ESC) chamada de lenticular, e outra 

externa chamada de humoral (14). Suas dimensões são de aproximadamente 

10 micrômetros (μm) de espessura na superfície anterior, 20μm no equador, 

o local mais espesso onde as fibras zônulares se aderem, e 5μm na 

superfície posterior (7, 15).  

A cápsula do cristalino é constituída por uma matrix extracelular 

(MEC) composta de laminina e fibronectina, que se interagem com colágeno 

do tipo IV e proteoglicanas (10, 12, 16).  

A laminina que confere estabilidade a toda estrutura (16) é uma 

glicoproteína não-colagênica composta de três cadeias de polipeptídeos, 

que juntamente com o colágeno tipo IV são os componentes predominantes 

da cápsula, secretados diretamente pelo próprio ESC. A fibronectina uma 

outra glicoproteína com duas cadeias secretada pelos fibroblastos, também 

pode ser encontrada na MEC, porém em menor quantidade, e completa a 

sua formação estrutural principal, atuando como uma importante molécula 

de adesão(12, 17). 

Os agregados proteoglicanos são formados por associações de 

grandes polissacarídeos com proteínas. Existem diferentes polímeros de 

sacarídeos que combinados com resíduos de sulfato recebem a 

denominação de glicosaminoglicanos (GAGs). Os principais GAGs são o 
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sulfato de condroitina, dermatan sulfato e heparan sulfato, e estão 

distribuídos por toda cápsula, mais concentrados nas suas superfícies 

lenticular e humoral (14). Dentre outras funções os proteoglicanos estabilizam 

os componentes da superfície celular e interagem com os fatores de 

crescimento presentes na MEC. (12, 17). 

Destacamos ainda a presença das integrinas, proteínas de adesão 

celular, que tem afinidade pela laminina e fibronectina, interagindo a MB com 

o citoesqueleto do ESC. Além de fortalecer as interações celulares, são 

sinalizadoras de eventos como proliferação e diferenciação celular, 

importantes etapas no processo de formação das fibras cristalinianas (13, 18).  

Outros componentes também já foram identificados na MEC, como a 

enactina e a PSARC, uma proteína secretada ácida rica em cisteína, que 

desempenham diferentes papéis. A enactina é uma glicoproteína que atua 

como ponte de ligação entre o colágeno tipo IV e a laminina, 

desempenhando uma função estrutural na arquitetura da cápsula do 

cristalino (12). A PSARC tem uma ação regulatória na produção e degradação 

das proteínas produzidas pela MEC, principalmente na laminina, 

influenciando indiretamente a adesão do ESC e a integridade da estrutura 

capsular (16). 

Além de definir os limites do cristalino e desempenhar um papel de 

suporte para o ESC, a cápsula atua como uma membrana de 

permeabilidade seletiva no seu metabolismo, permitindo não somente a sua 

nutrição e hidratação a partir do humor aquoso, mas também a passagem de 
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outros elementos moleculares que tem participação ativa na regulação e 

manutenção do ESC, interferindo nos seus mecanismos de adesão, 

migração e diferenciação celular (17,19). 

O ESC está situado logo em seguida a cápsula, e é constituído de 

uma única camada de células que se estendem da porção anterior até a 

porção equatorial do cristalino, variando morfologicamente de acordo com o 

local. No pólo anterior tendem a ser cúbicas com formato poliédrico, 

passando por uma forma cilíndrica à medida que se localizam mais 

perifericamente, até chegar à região equatorial, onde se alongam com 

orientação oblíqua e assumem uma forma piramidal (1).  

Os mecanismos de adesão das células epiteliais são feitos nos 

domínios laterais, com adesões intercelulares mediadas por junções 

comunicantes, presentes também com complexos juncionais no seu domínio 

apical, local de interface com as fibras cristalinianas (1, 10, 20). Existe ainda um 

terceiro domínio que fica em contato com a cápsula e é chamado de basal. 

Nesta superfície os filamentos de actina intracelulares que compõem o 

citoesqueleto das células epiteliais, são ancorados por meio das integrinas a 

especializações específicas extracelulares da MB, como a laminina e 

fibronectina (21). Este tipo de adesão celular à cápsula, também influi nos 

mecanismos de sinalização molecular a partir da célula epitelial para alterar 

MEC ou, a partir da MB para o ESC, influenciando nos processos de 

proteção, proliferação e diferenciação celular (18, 22). 
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O cristalino é um órgão que cresce por toda a vida, mediado 

principalmente pela formação contínua de fibras cristalinianas originadas do 

seu epitélio. Sabe-se que a atividade mitótica do ESC ocorre tanto na sua 

porção anterior central quanto no equador, entretanto de forma distinta (23). 

A proliferação celular na sua porção anterior é menos intensa e tem 

um ciclo mais lento, estando associada principalmente a uma resposta 

produzida por alterações celulares a um dano tecidual local (22, 23). 

Paradoxalmente, na região equatorial também chamada de zona 

germinativa, a proliferação celular ocorre regularmente, é intensa e está 

associada também ao processo de diferenciação celular na formação 

continua das fibras cristalinianas (20, 24). 

A presença de diferentes tipos de receptores para o estímulo 

proliferativo e de suas concentrações entre as células destas regiões, podem 

refletir a variabilidade nas respostas encontradas. Os receptores de 

membrana da proteína-G mediados pela interação com a acetilcolina, numa 

via de estímulo cálcio dependente, atuam sinalizando apenas o epitélio 

anterior. Na região equatorial a sinalização é feita pelos receptores tirosina-

quinase e sua interação com os fatores de crescimento derivados do epitélio 

(EGF) (20, 24).  

Os EGFs fazem parte de um grupo de proteínas que também incluem 

o fator de crescimento transformante (TGF), fator de crescimento epitelial 

ligado a heparina (HB-EGF), fator de crescimento derivado das plaquetas 

(PDGF), fator de crescimento fibroblástico (FGF) e, dependendo do tipo de 



Introdução  
  
 

7

proteína que se combine com o receptor, a sinalização molecular poderá ser 

não somente para a proliferação, mas também para migração e 

diferenciação celular (24). Existem várias vias de sinalização molecular, e os 

mecanismos que vão regular estas interações moleculares podem ser 

controlados pela própria célula, quando a molécula for produzida por ela 

mesma (sinalização autócrina), ou quando a molécula for produzida por 

outra célula (sinalização parácrina). O que vai determinar a maior expressão 

de uma molécula ou a atividade de uma via é o metabolismo local, fisiológico 

ou em resposta a uma modificação do meio, portanto envolvendo todo o 

complexo cápsula - ESC (25) .  

Na região equatorial observa-se a diferenciação do epitélio 

subcapsular nas fibras cristalinianas. Na vida adulta, este processo começa 

com uma modificação estrutural na célula epitelial, que vai se alongando, 

perdendo sua adesão à cápsula e se afastando progressivamente à medida 

que há perda das organelas citoplasmáticas e do seu núcleo fragmentado (9, 

10).  

As fibras cristalinianas constituem a maior porção do cristalino, são 

proteínas solúveis em água, formadas durante toda a vida do indivíduo, que 

vão se interdigitando e se acumulando continuamente num padrão 

específico de camadas concêntricas e regulares chamadas de lamelas 

cristalinianas. O tamanho das fibras cristalinianas não é longo o suficiente 

para cobrir toda extensão do cristalino, e o seu encontro ocorre formando as 

suturas anterior e posterior na sua região central (1).  As lamelas vão se 
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comprimindo e compactando, desenvolvendo uma estrutura interna mais 

rígida chamada de núcleo, que é envolto por uma camada cortical menos 

densa (4). Como as fibras não são repostas e sim acumuladas, pois não 

existe no cristalino um mecanismo de renovação, a sua conservação se 

torna um processo importante para manutenção da função visual (26, 27). A 

solubilidade das fibras em relação à alta concentração celular e protéica do 

meio mantém a sua transparência e longevidade (26, 28).  

Existem três tipos principais de fibras chamadas de cristalinas α-, β-, e 

γ-, unidas por especializações de aderência e junções comunicantes (10, 28). 

As cristalinas não são proteínas específicas do cristalino e já foram 

detectadas também na retina, coração, rins e baço (27, 29, 30). Todas as suas 

funções ainda não foram bem estabelecidas, mas no cristalino sabe-se que 

elas atuam na transmissão da luz, tanto por estruturar a forma do órgão, são 

mais de 90% de toda massa protéica, quanto na sua transparência e índice 

refrativo (30, 31, 32). 

O cristalino tem como a principal função a transmissão da luz, como 

parte do sistema óptico do globo ocular. É o componente deste sistema que 

mais sofre alterações refratométricas, tanto de causa fisiológica nos 

mecanismos de acomodação, quanto de origem patológica representados 

principalmente pelas cataratas. Atua como uma lente convergente de 

aproximadamente 20 dioptrias refratando os raios luminosos para um foco 

na retina. Sua ação no sistema de acomodação juntamente com as fibras 

zônulares e o músculo ciliar possibilitam o foco em diferentes distâncias 
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(33,34). Neste processo fisiológico as modificações na curvatura da sua 

superfície anterior, tornando-a mais ou menos convergente, permitem o foco 

na distância desejada (34). Estas modificações fisiológicas só são possíveis 

tanto pela propriedade elástica da cápsula que permite um estiramento de 

até 62% do seu tamanho total antes de sofrer ruptura (35, 36), quanto pelos 

diferentes locais de inserção das fibras zônulares (2, 34).  

Quando o indivíduo é jovem e o cristalino flexível e elástico a 

amplitude de acomodação é maior, sofrendo redução gradativa com o 

avançar da idade (34). No entanto já foi demonstrado que apesar da cápsula 

sofrer um aumento na sua espessura e redução da sua elasticidade na 

população mais idosa,(35) a sua capacidade biomecânica continua suficiente 

para acomodar, sugerindo que existam outros mecanismos mais importantes 

no aparecimento da presbiopia (36).  

Observa-se com o avançar da idade, principalmente após os 40 anos, 

mudanças mais evidentes na estrutura do cristalino (37). Há um aumento da 

sua densidade, tamanho e pigmentação, que podem degradar a sua 

qualidade óptica (6, 37). As alterações morfológicas quando causam 

desnaturação protéica com fragmentação e ruptura das fibras cristalinas, 

edema com aumento dos espaços intercelulares, concentração de pigmento 

excessiva, principalmente urocromo,.estão presentes nas opacificações do 

cristalino (4, 38, 39). 
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Quando opacificado o cristalino causa baixa de acuidade visual e 

forma a catarata, que é responsável por 50% dos casos de cegueira no 

mundo, acometendo aproximadamente 17 milhões de pessoas (40,41).  

A prevalência da catarata numa população aumenta de acordo com a 

idade, aos 60 anos é em torno de 20%, passando para 42,8 % aos 70 anos 

e acima de 60% em indivíduos com 80 anos ou mais (40,42). Estima-se 

atualmente que com o aumento da expectativa de vida ocorra um aumento 

na sua incidência, e que a prevalência dos casos de cegueira por catarata 

deva ser triplicada até o ano de 2020 (40,43).  

As cataratas podem ter causas congênitas (distúrbios metabólicos, 

infecções intra-uterinas) ou adquiridas (associada à idade, traumática, 

tóxica, inflamatória) (4). O tipo mais comum de catarata é aquela proveniente 

do processo de envelhecimento natural das pessoas, sendo uma alteração 

multifatorial que pode sofrer influência do tabagismo, diabetes mellitus, 

exposição à radiação ultra-violeta (UV).(4), variando individualmente. 

Dependendo do tipo e intensidade da opacificação do cristalino, o 

paciente refere desde um ofuscamento com embaçamento visual até perda 

importante da visão, com percepção luminosa.  

A catarata é uma causa de cegueira tratável, sendo o único 

tratamento eficaz que existe atualmente a sua extração cirúrgica. Trabalhos 

mostram que a relutância e a rejeição cirúrgica por medo das conseqüências 

do ato cirúrgico (cegueira e morte) são de 40% no Brasil e 20% nos Estados 

Unidos da América (EUA). Tais fatos se originam por falta de informação 
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sobre a cirurgia, criando falsas concepções a seu respeito (40). A limitação 

que o paciente tem para o acesso à cirurgia é outro importante fator que 

contribui para o aumento da prevalência da catarata, comum em regiões de 

baixo nível sócio-econômico, onde o programa de saúde é deficiente. No 

Brasil as campanhas comunitárias de prevenção à cegueira idealizadas e 

coordenadas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade 

Brasileira de Oftalmologia (SBO), apoiadas pelo Ministério da Saúde (MS), 

têm contribuído em muito para a melhoria da qualidade de saúde visual nos 

pacientes de baixa renda, diminuindo as estatísticas de cegueira, inclusive 

por catarata (43).  

Nos últimos anos a cirurgia de catarata teve um grande 

aprimoramento tecnológico do instrumental cirúrgico, aparelhagem 

(microscópios e facoemulsificadores), lentes intra-oculares (LIO), 

medicamentos viscoelásticos, assim como o advento de diferentes técnicas 

que podem ser utilizadas para extração da catarata (extra-capsular e 

facoemulsificação) permitiu um aperfeiçoamento da técnica, optimizando os 

resultados, diminuindo as complicações e promovendo uma reabilitação 

visual mais rápida. Entre os melhoramentos destacamos a introdução da 

capsulotomia curvilínea contínua (CCC) também chamada de 

“capsulorhexis”, por Gimbel e Neuhann em 1990 (44). Com esta técnica, 

durante a cirurgia, as possibilidades de roturas no saco capsular do cristalino 

diminuem muito, principalmente quando se está facoemulsificando o núcleo 

ou realizando irrigação e aspiração das massas corticais. Outra vantagem é 

a possibilidade de se implantar uma LIO dentro do saco capsular 
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cristaliniano se este estiver íntegro, ou sobre o sulco ciliar acima da porção 

anterior da cápsula se houver rompimento da sua porção posterior(45), porém 

tal técnica exige habilidade e treinamento por parte do cirurgião pois não é 

um procedimento fácil.  

O uso de viscoeláticos coesivos como o hialuronato de sódio, 

facilitaram em muito a realização da CCC, oferecendo ao cirurgião a contra 

pressão necessária para um melhor controle do movimento durante o 

procedimento (46).  

Para se fazer a CCC era necessário também a visibilização do reflexo 

vermelho retiniano, que provoca um contraste com a cápsula anterior do 

cristalino permitindo a sua observação e realização. No caso de cataratas 

mais avançadas que não tivessem o reflexo vermelho retiniano e que não 

tinham uma observação adequada da cápsula anterior, a CCC não poderia 

ser feita, limitando este procedimento a determinados tipos de cataratas. 

Diversas estratégias para a realização da CCC em cataratas sem auxílio do 

reflexo vermelho retiniano foram sugeridas, como o uso de endoiluminação 

por fibra óptica, endodiatermia, CCC em dois tempos sob alta magnificação, 

uso de sangue autólogo e de corantes (azul de metileno, fluoresceína 

sódica, indocianina verde e azul de tripano) (45 -50) para a cápsula anterior do 

cristalino. 

Atualmente o método auxiliar mais utilizado é uso do azul de tripano 

(AT), um corante vital que foi muito utilizado para avaliar a camada endotelial 

corneana nos transplantes de córnea (51). A sua utilização em concentrações 
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de até 0,3%, além de não causar toxicidade corneana, permite a 

transparência necessária para realização da cirurgia (45); entretanto 

concentrações de 0,0125% já são satisfatórias para corar a cápsula anterior 

do cristalino (52). 

Durante a cirurgia se injeta o corante na câmara anterior, que cora a 

cápsula anterior do cristalino permitindo sua melhor visibilização. Sua 

injeção na câmara anterior pode ser feita precedida de ar na seringa, diluído 

com solução salina balanceada para uso intra-ocular, ou como alguns 

trabalhos demonstram recentemente, já misturado ao agente viscoelástico 

(53,54).  

A sua utilização e benefícios não se restringem apenas a facilidade de 

realizar CCC em olhos sem reflexo vermelho uma vez que no caso de 

cirurgias onde o reflexo vermelho está presente, o uso do AT permite uma 

melhor visibilização da cápsula anterior do cristalino facilitando também sua 

realização, principalmente quando realizada por cirurgiões menos 

experientes.  

Outro benefício durante a facoemulsificação realizada com o uso do 

AT é a observação de todo o limite da CCC, mesmo em alguns casos de 

opacidade corneana (55), aumentando a segurança do cirurgião por diminuir 

a chance deste atingi-la inadvertidamente, o que poderia causar 

complicações cirúrgicas. O implante da LIO também é facilitado pela maior 

visibilidade da cápsula cristaliniana, pois permite ao cirurgião maior 

discernimento entre o sulco ciliar e o saco capsular. A redução na curva de 
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aprendizado (56) e o seu baixo custo têm ajudado a popularizar o uso desse 

corante.  

Hoje é amplamente usado em facectomia e o seu uso intra-operatório 

já possui acompanhamento de oito anos atestando tanto sua segurança 

quanto a ausência de toxicidade no segmento anterior (45). Outros autores, 

entretanto, demonstram que o AT não é totalmente inócuo pois quando 

penetra a cavidade vítrea pode ser tóxico para a retina (57), e quando 

associado a uma lente intra-ocular do tipo hidrofílica expansível, a sua 

utilização deve ser restringida já que esta lente poderá se impregnar com AT 

(58), levando a alterações visuais no pós-operatório e comprometendo o 

resultado visual final.  

Os seus efeitos em relação à biomecânica do saco capsular foram 

analisados por diferentes pesquisadores, que reproduziram resultados 

semelhantes no que diz respeito a alterações na sua resistência (59-61). Já em 

relação à morfologia da cápsula anterior, observa-se uma variabilidade nos 

resultados (62-64), demonstrando a necessidade de novas análises para se 

acrescentar mais informações e estabelecer melhor a sua ação.  

Outro foco atual de pesquisa em relação à ação do AT diz respeito à 

sua ação nas células do ESC. Foi demonstrado que a densidade e 

viabilidade celular do ESC são modificadas e há sinais morfológicos de 

toxicidade celular (63,65). O que ainda não está esclarecido são quais as vias 

moleculares responsáveis pelos eventos desencadeados que vão determinar 

o tipo de toxicidade e sua a intensidade.  
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Sabe-se que a opacificação da cápsula posterior (OCP) do cristalino é 

uma importante causa de baixa visual, e a complicação tardia mais comum 

no período pós-operatório das facectomias (66). Esse processo resulta da 

proliferação, migração e diferenciação das células remanescentes do ESC, 

que vão progressivamente levando a perda da transparência capsular 

posterior (67). A ação tóxica do AT nestas células pode modificar este 

processo, e o resultado da sua morte poderia prevenir ou reduzir a OCP.  

Uma linha de pesquisa com estudos que mostrem a ação do AT no 

ESC deverá contribuir para o esclarecimento das alterações estruturais por 

ele causada e no entendimento das bases moleculares dos mecanismos 

envolvidos. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

• Comparar aspectos morfológicos e moleculares da cápsula anterior e do 

ESC de seres humanos, obtidos a partir de CCC em facectomias 

realizadas com e sem a utilização do corante azul de tripano a 0,1%.  

 

2.2 Objetivos específicos 

• Analisar estruturalmente a cápsula anterior e o ESC por meio da 

microscopia óptica (MO) de rotina.  

• Analisar ulltraestruturalmente a cápsula anterior e o ESC por meio da 

microscopia eletrônica de transmissão (MET).  

• Analisar o ESC por meio da técnica TUNEL para evidenciar morte celular 

por apoptose. 

• Analisar o ESC por meio de imunohistoquímica para observar a 

expressão da beclina e evidenciar morte celular por autofagia. 

• Analisar morfometricamente a espessura da cápsula anterior e do ESC. 

Analisar as células do ESC individualmente, quanto às relações entre sua 

área e o perímetro nuclear, assim como a relação entre os maiores eixos 

dos seus núcleos utilizando fotomicrografias e eletronmicrografias.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  MÉTODOS 
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Estudo prospectivo, controlado e randomizado, realizado entre junho 

de 2007 e novembro de 2008. O protocolo utilizado para esse estudo foi 

aprovado pela Comissão de Ética para Análises de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade da São Paulo (USP) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) no Rio de Janeiro, em concordância 

com o Laboratório de Neurohistologia e Ultraestrutura do Departamento de 

Histologia e Embriologia do Programa de Biologia Celular e 

Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Todos os 

pacientes envolvidos assinaram termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

3.1  População de estudo 

Este trabalho incluiu 30 pacientes adultos de ambos os sexos que 

foram triados no ambulatório de oftalmologia com diagnóstico de catarata e 

submetidos à facectomia pela técnica de facoemulsificação com implante de 

LIO no centro cirúrgico oftalmológico do HGB. Foram incluídos pacientes 

com as seguintes condições:  

• Idade entre 50 e 80 anos; 
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• Diagnóstico de catarata dos tipos nucleares, graus I e II, e/ou 

subcapsulares posteriores até (2+/4), semelhantes ao do padrão 

demonstrado na figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 -  Catarata nuclear grau I e subcapsular posterior (2+/4+), 

incluída no protocolo de estudo. 
 
 

• Concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido 

assinado no exame de seleção; 

• Capacidade de aderir às consultas periódicas e realizar todos os 

exames complementares oculares e sistêmicos necessários ao 

procedimento cirúrgico; 

 

Foram excluídos pacientes com: 

• Diabetes melittus; 

• Glaucoma; 
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• Trauma ocular; 

• Inflamação aguda ou crônica no segmento anterior;  

• Quaisquer alterações na cápsula do cristalino observadas no 

exame oftalmológico;  

• Cataratas que não se enquadrem nas estabelecidas nos critérios 

de inclusão, como subcapsulares anteriores, corticais, capsulares 

(anteriores e posteriores), associadas à pseudo-esfoliação, 

hipermaduras e nigras; 

• História de uso de drogas que possam interferir no processo de 

formação da catarata ou causar alterações estruturais no 

cristalino; 

• Condição médica sistêmica ou ocular que pudesse interferir no 

cumprimento total do estudo de acordo com o julgamento clínico 

do investigador; 

• Qualquer tipo de violação do protocolo. 

 

 

3.2  Procedimento cirúrgico 

Todos os pacientes avaliados no exame oftalmológico foram 

submetidos a: 

• Medida da acuidade visual (AV) pela tabela de Snellen após 

exame refracional;  

• Biomicroscopia do segmento anterior em lâmpada de fenda; 
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• Medida da pressão intra-ocular (PIO) com tonômetro de 

aplanação de Goldmann;  

• Biomicroscopia do segmento posterior realizada com lente 

asférica de campo grande com 90 dioptrias (modelo superfield da 

marca Volk®). Dilatação prévia com instilação tópica de fenilefrina 

a 10% e de tropicamida a 1% com intervalos de aproximados 5 a 

10 minutos entre as aplicações;  

• Ceratometria;  

• Ecobiometria; 

 

Para o procedimento cirúrgico todos os pacientes realizaram os 

seguintes exames complementares: 

• Hemograma e coagulograma 

• Glicemia de jejum 

• Raio - X de tórax nas incidência postero-anterior e perfil 

• Eletrocardiograma  

• Exame de urina tipo I 

• Avaliação clínica com determinação do risco cirúrgico 

 

No centro cirúrgico as pupilas dos pacientes foram dilatadas com a 

instilação de colírio de fenilefrina a 10% e tropicamida a 1% com intervalos 

de aproximadamente 5 a 10 minutos (min) entre as aplicações, de 4 a 7 



Métodos  
  
 

23

vezes, necessárias para se obter uma midríase com diâmetro pupilar de no 

mínimo 7 mm.  

 Sob monitorização assistida, os pacientes foram submetidos a um 

bloqueio anestésico do tipo peribulbar, sendo utilizada uma mistura de 

lidocaina a 2% e bupivacaina a 0,75% numa proporção de 1:1, com um 

volume total variando entre 6 a 8 mililitros (ml).  

Foi realizada antissepsia com iodopovidona aquosa, na pele na 

concentração de 10% e na superfície ocular na concentração de 5%. Os 

cílios foram isolados e um campo estéril foi colocado sobre o paciente.  

Após a colocação do blefarostato, foi realizada uma paracentese 

nasal ou temporal de 0.9mm (dependendo do olho operado), seguido de 

uma injeção de ar na câmara anterior para retirada do humor aquoso. Foi 

injetado pela mesma paracentese 0,3ml de AT a 0,1%, (da marca 

Ophthalmos®, registro Anvisa 10172470012-MS), seguido imediatamente 

de metilcelulose a 2%, a partir do lado oposto ao do local da incisão na 

câmara anterior, até o seu preenchimento completo. A incisão principal foi 

realizada a 90o superior à da paracentese de 3 mm de largura, com três 

planos, e aproximadamente 1mm de tunelização da córnea. Um a dois ml 

de hialuronato de sódio na apresentação de 10 miligrama (mg)/ml foram 

injetados pela incisão principal sobre a cápsula anterior. Em seguida com 

uma pinça de Utrata (modelo reta) foi realizada a capsulorhexis, com 

aproximadamente 5 mm de diâmetro na porção central da cápsula anterior 

do cristalino. Quinze cristalinos não foram corados, porém tiveram o mesmo 
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processo de coleta, com exceção das etapas da injeção de ar e da injeção 

do AT na câmara anterior. A escolha do paciente que seria submetido ao 

uso do AT foi determinada ao acaso durante a sua facectomia, e todas as 

cirurgias foram realizadas pelo mesmo cirurgião.  

Após a capsulorhexis durante o procedimento cirúrgico, as cápsulas 

coletadas foram imediatamente acondicionadas em frascos do tipo 

eppendorff  de 3ml, com 1,5 a 2ml de fixador para o processo de fixação e 

posterior análise através da MO de rotina, túnel e imunohistoquímica. Para 

esta avaliação foram utilizadas 20 amostras fixadas em solução de 

paraformaldeido a 4%, e distribuídas equitativamente em dois grupos com 

10 cápsulas cada, um definido pelo uso do AT (experimental) e o outro não 

(controle). (Quadro 1) 

Foram utilizadas 10 amostras para as análises por meio da MET, com 

a mesma divisão de grupos em relação ao AT, porém cada grupo com cinco 

cápsulas (Quadro 1). Nestas avaliações a solução fixadora utilizada era 

composta de glutaraldeído a 2,5 % e paraformaldeído a 2,0 % em tampão 

cacodilato de sódio 0,1molar (M), potencial hidrogeniônico (pH) 7,2.  

As amostras coletadas foram identificadas nos frascos com marcação 

por caneta com tinta permanente, além de etiquetadas, para serem 

entregues no Laboratório de Neurohistologia e Ultraestrutura do Programa 

de Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências 

Biomédicas do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ.   
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Quadro 1 -  Divisão dos pacientes segundo o uso do azul de tripano com a 
análise laboratorial realizada 

 

 Controle Experimental Total

Microscopia óptica, TUNEL e 
Imunohistoquímica 10 10 20 

Microscopia eletrônica de transmissão 5 5 10 

Total 15 15 30 

 

 

3.3 Análises laboratoriais 

No laboratório os espécimes recebidos para análise de MO e 

imunohistoquímica foram processados para obtenção de blocos de parafina. 

As amostras foram então desidratadas em concentrações crescentes de 

etanol, clarificadas em xilol, infiltradas e incluídas em parafina. Secções 

transversais de 5 µm de espessura foram obtidas e colocadas em lâminas 

gelatinizadas e coradas utilizando a técnica da hematoxilina e eosina (HE) 

para análise em microscopia óptica de rotina e imunohistoquímica. As 

análises destes espécimes foram realizadas através do microscópio modelo 

Axioscop 2 plus da marca Zeiss®. 

A técnica TUNEL (68) foi realizada para evidenciar células em morte 

celular por apoptose, utilizando o reagente ApopTag Peroxidase Detection 

kit (Chemicon International ®). Os cortes foram desparafinizados, hidratados 

e imersos em tampão citrato pH 6,0 para a realização de processo de 

recuperação antigênica. A etapa seguinte foi a eliminação da peroxidase 
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endógena, onde as secções foram incubadas em peróxido de hidrogênio a 

3% em solução tampão de fosfato (PBS). Após esta etapa o tampão de 

equilíbrio foi aplicado sobre as lâminas seguido da aplicação da enzima 

terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT). Em seguida, a solução de 

lavagem indicada no Kit foi aplicada sobre os cortes seguida pelo conjugado 

anti-digoxigenina. Os cortes foram lavados em PBS e a coloração foi 

desenvolvida em substrato de peroxidase. Finalmente os cortes foram 

contra-corados com hematoxilina e observados ao microscópio óptico de 

campo claro. Os núcleos corados de marrom indicaram a fragmentação do 

ácido desoxirribonucleico (DNA), sugerindo apoptose.  

A eficácia da reação no complexo cápsula - ESC foi confirmada por 

meio de um controle positivo e negativo utilizando os mesmos reagentes em 

testículos de rato (controle positivo) e secções do ESC omitindo a 

digoxigenina (controle negativo).    

Outra via de morte celular pesquisada foi a da autofagia (69), 

investigada pela técnica imunohistotoquímica com marcação de anticorpos 

para beclina-1. As lâminas foram banhadas três vezes no xilol por 5 min 

cada. Logo em seguida passaram por dois banhos de etanol 100% por 10 

min cada e dois banhos de etanol a 95% por 10 min cada. Depois foram 

mergulhadas duas vezes em água destilada por 5 min cada e colocadas 

numa solução de citrato de sódio 10 ml e pH 6,0. Então estas lâminas foram 

ainda mergulhadas no citrato de sódio, levadas ao microondas por 2 min 

com potência 10. Em seguida estas lâminas foram resfriadas por 30 min em 
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uma bancada, banhadas três vezes em água destilada por 5 min e em PBS 

por 5 min. 

O bloqueio de antígenos não específicos foi feito em solução de 

albumina bovina a 5% em PBS/triton por 60 min. Coloca-se o anticorpo 

primário (1:100, anti beclina Cell Signaling Technology ®), que foi deixado 

numa câmara úmida com cerca de 4 graus celsius(°C) durante a noite.  

No dia seguinte as lâminas foram lavadas três vezes em PBS por 5 

min cada e incubadas no anticorpo secundário (CY3) em PBS/triton por duas 

horas (hs) no escuro e em temperatura ambiente. Após esta pausa, as 

lâminas foram lavadas em high salt (0,4M) PBS por três vezes de 5 min 

cada. A seguir as lâminas foram montadas no escuro e finalmente 

examinadas no MO com filtros monocromáticos específicos para 

fluorescência. A presença de marcação fluorescente no ESC indica 

positividade da reação e que há morte celular por autofagia. 

Na observação das amostras por MET convencional do material 

proveniente dos cristalinos fixados, descrito anteriormente, foi clivado em 1 

mm e colocado numa solução de glutaraldeído a 2,5 % e paraformaldeído a 

2,0 % em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, pH 7,2, durante um período de 

duas horas para fixação. O material foi então lavado em tampão cacodilato 

de sódio e pós-fixado por 1h em tetróxido de ósmio a 1% em tampão 

cacodilato mais ferricianeto de potássio a 1% e cloreto de cálcio (CaCl2) a 5 

milimolar (mM). Em seguida, o material foi novamente lavado em tampão 

cacodilato de sódio e contrastado em bloco com acetato de uranila a 1% em 
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água durante a noite. Posteriormente, ele foi desidratado por uma série de 

soluções de acetona em concentrações crescentes (70%, 80%, 90% e 

100%), impregnado e incluído em resina Polybed 812 (figura 2A). Além dos 

cortes semifinos 500µm, cortes ultrafinos de 50 a 70 nanômetros (nm) foram 

obtidos com o ultramicrótomo modelo MT 6000 XL-RMC da marca Reichert® 

(figura 3A). Todos os cortes foram transversais e contrastados com solução 

de acetato de uranila durante 15 min e citrato de chumbo por 5 min. Após 

sua montagem em grades específicas (figura 2B), foram examinados no 

MET modelo EM 900 da marca Zeiss ® (figura 3B), operado numa voltagem 

de 80 kilovolts (kV).  

 

  

 

 

 

 

A B 

 

Figura 2 -  Demonstrando o processamento laboratorial das amostras 
para observação por MET. A - Material biológico incluído em 
bloco de resina Polyeb 812, necessário para o corte no 
ultramicrótomo. B - Grades para montagem das amostras já 
cortadas e contrastadas que serão colocadas no Microscópio 
eletrônico. 
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Figura 3 -  Aparelhos utilizados no estudo necessários para observação e 
corte das amostras respectivamente. A - Microscópio eletrônico 
de transmissão modelo EM 900 da marca Zeiss ®. B - 
Ultramicrótomo modelo MT 6000 XL-RMC da marca Reichert 
®. 

B

 

 

Também foi feita uma análise quantitativa por meio de morfometria 

celular, das imagens microscópicas de ambos os grupos (controle e 

experimental). Foram feitas cinco fotomicrografias de cada amostra coletada 

por paciente, e inseridas no programa Digital Image Pro Plus, Cybernetics ®, 

United States of America (USA). 

As imagens das laminas na MO foram captadas utilizando uma 

câmera digital (Zeiss®) do próprio aparelho, que conectada a um 

microcomputador fez a inserção diretamente no programa de análise das 

imagens. As medidas foram feitas em relação à espessura isolada da 

cápsula, do epitélio do cristalino e de todo complexo cápsula - ESC. Os 
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limites entre o perfil celular do epitélio e da cápsula anterior do cristalino 

foram determinados, calculando as suas dimensões (figura 4A). 

Também foram realizadas medidas nas micrografias eletrônicas do 

ESC, considerando a distância entre os dois maiores eixos nucleares 

perpendiculares, e a relação entre o perímetro nuclear total sobre a sua área 

(figura 4B). Na MET por não haver captura digital das imagens, as 

micrografias foram registradas em forma de filme convencional e após a 

revelação foram digitalizadas para sua inserção no programa Image Pro 

Plus. 
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Figura 4 -  Marcações celulares para as medidas morfométricas. A - As 

linhas amarelas demarcam os perfis das bordas celulares do 
ESC e da cápsula, enquanto que as linhas vermelhas indicam 
as suas espessuras. B - As linhas verdes demarcam os perfis 
das bordas celular e nuclear. A cor azul indica a área nuclear e 
a linha vermelha à espessura celular. As linhas amarelas 
marcam as distâncias nos maiores eixos nucleares 
perpendiculares 
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3.4 Análise estatística 

Foi utilizado o programa estatístico GraphPad Prism 4.02 (GraphPad 

Software Inc., San Diego, Califórnia, USA). A homogeneidade entre 

proporções dos dois grupos (controle e experimental) foi feita pelo teste não-

paramétrico de Mann-Whitney na variável da idade, e pelo teste do qui-

quadrado nas demais. As variáveis foram analisadas descritivamente em 

relação aos valores mínimo e máximo, médias, medianas e desvio-padrão, 

com o cálculo do intervalo de confiança (IC) a 95%. A comparação das 

medidas morfológicas entre os dois grupos também foi feita pelo teste de 

Mann-Whitney e o nível de significância utilizado foi de 0,05 (α =5%).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  RESULTADOS 
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Foram incluídos no estudo 30 amostras de cápsulas com o ESC, 

sendo 15 no grupo experimental e 15 no grupo controle. A idade média dos 

pacientes foi de 71,83 anos. Quatorze (47%) eram do sexo masculino e 16 

(53%) do feminino.  

A distribuição dos pacientes em relação à idade e os tipos de análises 

laboratoriais realizadas está apresentada nas tabelas 1, 2 e 3. Não houve 

diferença estatística significativa entre a homogeneidade dos grupos em 

relação as variáveis testadas. 

 

Tabela 1 -  Distribuição dos pacientes segundo idade (anos) 

Grupo n Média DP 

Controle 15 72,80 3,321 

Experimental 15 70,87 7,308 

Nota: n = número da amostra; DP = desvio-padrão 
P= 0,31, teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 2 -  Distribuição dos pacientes segundo a análise laboratorial 
realizada 

 

Controle Experimental  
Grupo 

n % n % 
Total 

MO 10 67 10 67 20 

MET 5 33 5 33 10 

Total 15 100 15 100 30 

Nota: n = número da amostra; % = porcentagem; MO = microscopia óptica;  
MET = microscopia eletrônica de transmissão. 
p=1,000, teste do qui-quadrado. 
 

 

 

Tabela 3 -  Distribuição dos pacientes segundo a análise laboratorial 
realizada por meio da MO 

 

Controle Experimental 
Grupo 

N % n % 
Total 

HE e Tunel * 5 50 5 50 10 

Beclina 5 50 5 50 10 

Total 10 100 10 100 20 

Nota: n = número da amostra; % = porcentagem; MO = microscopia óptica;  
HE = hematoxilina e eosina 
p=1,000, teste do qui-quadrado. 
(*) Estas amostras (dos mesmos pacientes) foram analisadas qualitativamente tanto pela 
técnica de HE quanto TUNEL. 
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As análises referentes à morfologia da cápsula e do ESC por meio de 

MO com coloração pela HE, não mostraram diferenças entre os grupos 

controle e experimental. Em ambos os casos a cápsula se mostrou corada 

de forma homogênea, com seus limites precisos tanto nas suas faces 

humoral quanto lenticular. O ESC se apresentou com uma única camada de 

células, em formação regular, aderidas tanto nos seus domínios basais 

quanto laterais (figura 5A e B).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5 -  Lâminas para MO coradas por HE nos grupos controle (A) e 
experimental (B). Observa-se a cápsula (asterisco - ) e os 
seus limites humoral (setas pretas - ) e lenticular (setas 
brancas - ). O ESC (estrela - ) está aderido em toda 
extensão a cápsula adjacente. Imagens com magnificação de 
400 vezes (x). 
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A técnica TUNEL também analisada pela MO marcou os núcleos 

celulares dos epitélios submetidos ao AT, indicando fragmentação do DNA e 

expressão de morte celular por apoptose (figura 6). Nas amostras do grupo 

controle não foram observadas marcações nucleares (figura 7). Os testes 

com os cortes histológicos de testículo de rato, demonstraram no controle 

positivo a presença da expressão de apoptose (figura 8B). O controle 

negativo foi feito sem o tratamento com TdT e, portanto, não houve 

marcação, confirmando a eficácia da reação utilizada (figura 8A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 -  Lâmina em que foi feita a técnica TUNEL no grupo de amostras 
coradas com AT. Encontramos os núcleos celulares bem 
individualizados marcados em coloração mais escura, tons 
marrons (setas brancas - ), indicando presença de morte 
celular por apoptose 
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Figura 7 -  Lâmina em que foi feita técnica TUNEL no grupo controle. Não 
foi confirmado apoptose celular por não ter sido observada 
marcação nuclear decorrente da reação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 A B
 
Figura 8 -  Lâminas dos testículos de ratos para o controle da reação de 

TUNEL. A - Controle negativo demonstrando que não há 
marcação nuclear, devido a reação incompleta sem adição da 
enzima TdT. B - Controle positivo demonstrando a presença de 
marcação nuclear (setas pretas - ) e expressão de apoptose 
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Nas análises imunohistoquímicas feitas com os anticorpos para 

beclina-1, foram observadas alterações entre os dois grupos estudados. A 

marcação fluorescente, que indica positividade da reação, foi encontrada em 

todas as amostras submetidas ao AT (figura 9B), indicando expressão de 

morte celular por autofagia. Em contraste o grupo controle não apresentou 

nenhuma marcação (figura 9A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 -  Lâminas observadas na MO com filtros de fluorescência para 

análise de morte celular por autofagia. A - Não há marcação 
epitelial no grupo controle. Escala de 20μm. B - No grupo de 
amostras submetidas ao AT há marcação positiva (setas 
brancas - ) para o anticorpo beclina-1 e expressão de 
autofagia. Escala de 10μm 
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A MET feita nas células do ESC demonstrou aspectos morfológicos 

diferentes entre o grupo controle (figura 10A e B) e o grupo corado com AT a 

0,1% (figuras 11A e B). As amostras coradas com AT apresentavam células 

com citoplasma mais elétron denso, mais mitocôndrias, dilatações e rupturas 

do reticulo endoplasmático e das mitocôndrias, além de um perfil nuclear 

irregular com tamanho aumentado.  As amostras que não foram expostas ao 

AT apresentavam o citoplasma elétron-lucente, o núcleo eucromático com 

perfil regular e tamanho menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 -  Elétron-micrografias da cápsula e das células do epitélio 
subcapsular cristaliniano que não foram expostos ao AT. A - 
Observa-se a cápsula (círculo preto), o citoplasma elétron-
lucente (círculos brancos) e o núcleo eucromático (estrela). 
Aumento de 12.000x com escala de 3µm. B - Mitocôndrias com 
padrão morfológico normal demonstrado pelas cristas externas 
(setas brancas - ) e cristas internas (setas pretas - ). 
Aumento de 20.000x com escala de 1,1μm 
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Figura 11 -  Elétron-micrografias da cápsula e das células do ESC que 
foram submetidos ao AT. A - Observa-se irregularidade no 
limite nuclear (setas pretas - ), modificação no padrão das 
organelas citoplasmáticas com rupturas nos perfis 
mitocondriais (setas brancas - ). Aumento de 12.000x, com 
escala de 3μm. B - Nota-se aumento da eletron-densidade 
citoplasmática e desorganização nas cristas mitocondriais (seta 
branca - ). Aumento de 40.000x com escala de 0.43μm 

 

 

A morfometria foi feita na MO incluindo amostras de 5 indivíduos para 

o grupo controle e 5 para o grupo experimental. O cálculo morfométrico foi 

feito pela média de 5 medidas diferentes por amostra coletada para cada 

parâmetro analisado. As medidas para a espessura da cápsula, do epitélio 

subcapsular e do conjunto destas estruturas não demonstraram diferença 

estatística significativa, apresentando p=0,22 calculado pelo teste de Mann-

Whitney. O intervalo de confiança a 95% foi de 7,22 a 12,72 para o grupo 

controle, e de 5,92 a 10,00 para o grupo experimental. (Gráfico 1 e tabela 4).  
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Tabela 4 -  Distribuição dos valores da espessura (μm) da cápsula e do 
epitélio subcapsular cristaliniano nos grupos controle e 
experimental 

 

Grupo  Média DP Mínimo Máximo Mediana IC(95%) 

Controle  9,97 2,22 7,46 12,78 10,44 7,21 a 12,72 

Experimental 7,96 1,64 6,04 9,64 8,80 5,92 a 10,00 

Nota: DP = desvio padrão; μm = micrômetro; IC(95%) = intervalo de confiança a 95%. 
p=0,22, teste de Mann-Whitney. 
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Gráfico 1 -  Modelo box plot demonstrando a distribuição dos valores da 

espessura (μm) da cápsula e do epitélio subcapsular 
cristaliniano nos grupos controle e experimental 
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A morfometria na ME mostrou diferentes valores para as aferições 

obtidas entre os grupos estudados. Também foram incluídas amostras de 5 

indivíduos para cada grupo, e novamente foi analisado  a média de 5 

medidas por parâmetro.  

As medidas em relação ao perímetro - área nuclear no grupo controle 

foram de 0,91 µm/µm2 para o maior valor, de 0,65 µm/µm2 para o menor, 

com uma média de 0,80 µm/µm2 (± 0,10 DP). Para o mesmo parâmetro no 

grupo submetido ao AT, o maior valor foi de 1,59 µm/µm2 e o menor de 0,85 

µm/µm2, com uma média de 1,31 µm/µm2 (± 0,29 DP). A análise estatística 

realizada pelo teste de Mann-Whitney demonstrou uma diferença 

significativa com valor de p=0,03. O intervalo de confiança a 95% foi de 0,67 

a 0,94 para o grupo controle, e de 0,96 a 1,68 para o grupo experimental 

(gráfico 2 e tabela 5). 

A relação dos eixos nucleares também variou entre os grupos, no 

grupo controle o valor maior e menor foram 2,01µm e 1,54µm 

respectivamente, e a média 1,76µm (± 0,18 DP). No outro grupo submetido 

ao AT a maior medida foi de 3,78µm e a menor de 1,85µm, com uma média 

de 2,97µm (± 0,70). O teste de Mann-Whitney demonstrou uma diferença 

estatística significativa também com um valor de p=0,03. O intervalo de 

confiança a 95% para o grupo controle foi de 1,54 a 2,00, e do grupo 

experimental de 2,10 a 3,85 (gráfico 3 e tabela 6).  
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Tabela 5 -  Distribuição dos valores na relação perímetro área (μm/μm2) do 
núcleo no ESC entre grupos controle e experimental 

 

Grupo  Média DP Mínimo Máximo Mediana IC(95%) 

Controle  0,81 0,11 0,65 0,91 0,86 0,67 a 0,94 

Experimental 1,32 0,29 0,86 1,59 1,46 0,96 a 1,68 

Nota: DP = desvio padrão; μm/μm2 = micrômetro por micrômetro quadrado; IC(95%) = 
intervalo de confiança a 95%. 
p=0,03, teste de Mann-Whitney 
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Gráfico 2 -  Modelo box plot demonstrando a distribuição dos valores na 

relação perímetro área (μm/μm2) do núcleo no ESC entre 
grupos controle e experimental 
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Tabela 6 -  Distribuição dos valores na relação dos maiores eixo nucleares 
perpendiculares (μm) no ESC entre grupos controle e 
experimental 

 

Grupo  Média DP Mínimo Máximo Mediana IC(95%) 

Controle  1,77 0,18 1,54 2,01 1,78 1,54 a 2,00 

Experimental 2,98 0,70 1,85 3,79 3,08 2,10 a 3,85. 

Nota: DP = desvio padrão; μm = micrômetro; IC(95%) = intervalo de confiança a 95%. 
p=0,03, teste de Mann-Whitney. 
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Gráfico 3 -  Modelo box plot demonstrando a distribuição dos valores na 

relação dos maiores eixos nucleares perpendiculares (μm) no 
ESC entre grupos controle e experimental 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  DISCUSSÃO 
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O AT é um corante vital do tipo ácido aniônico (70) que possui 

comprovada segurança no seu uso intra-operatório, quanto à toxicidade no 

segmento anterior (71,72). No entanto quando sua exposição é mais 

prolongada durante a cirurgia ou quando o corante atinge o segmento 

posterior do olho ele pode ser tóxico (57,71).  

A avaliação pela microscopia eletrônica de transmissão, dos efeitos 

do AT sobre a cápsula anterior de cristalinos humanos foi realizada por 

Rangaraj e colaboradores (cols.) (62), numa análise de duas amostras. Nesse 

estudo o autor demonstrou que a cápsula corada apresentava o limite 

externo rasgado e irregular, assim como presença de alterações descritas 

como “bolhas” no seu interior. Já demonstramos em trabalhos anteriores (63) 

e neste estudo, que não encontramos as alterações descritas, não havendo 

diferença ultraestrutural entre as cápsulas do grupo controle e do grupo 

corado. A diferença dos resultados nos dois estudos pode ter sido 

ocasionada pela grande variabilidade de fatores existentes neste tipo de 

estudo (tipo de técnica cirúrgica, tipo de catarata, tipo de análise, número de 

amostras).  

Em outro estudo, realizado em 2003, Singh e cols., (64) analisaram 10 

amostras da cápsula anterior obtidas a partir da CCC em cristalinos de 

pacientes que utilizaram o AT numa concentração de 0,6mg/ml (64). As 

amostras foram analisadas por MO e imunohistoquímica (para colágeno IV), 
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e o que se observou foi que o AT atinge a sua maior concentração na lâmina 

basal das células epiteliais poupando a região cortical. O epitélio não foi 

claramente identificado nos cortes realizados. No presente estudo também 

não foram observadas alterações estruturais na cápsula ou nas células do 

ESC quando a análise foi realizada com a MO; entretanto, pela MET, 

demonstramos que o AT foi tóxico para as células epiteliais, reproduzindo 

nossos resultados prévios (63), apesar de não se determinar ainda como sua 

ação ocorre. Os resultados apresentados por Singh (64) demonstram uma 

maior concentração do AT na face lenticular da membrana basal, superfície 

de interface com o domínio basal do ESC, importante e muito ativo no 

metabolismo celular. Modificações locais poderiam alterar a fisiologia 

molecular modificando vias de sinalização (ex. integrinas, receptores 

quinase) e induzir o resultado tóxico observado.  

O estudo de Nanavaty e cols (65) numa amostra de 40 pacientes 

mostra que o AT afeta tanto a densidade quanto a viabilidade das células do 

ESC, indicando também alguma toxicidade.  

Wollensak e cols (59) demonstraram num estudo comparativo a 

mensuração da tensão em 55 cápsulas cristalinianas de olhos de porcos 

coradas com AT. As cápsulas foram submetidas a uma iluminação por pelo 

menos 1 minuto no ato cirúrgico, tiveram um endurecimento capsular com 

diminuição da elasticidade. Atribuiu-se este fato a uma fotossensibilização 

com aumento nas ligações das fibras colágenas. O artigo de Dick e cols (60) 

descreve os mesmos resultados, sendo melhor caracterizado pelo uso de 
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amostras de facectomias em seres humanos, entretanto ambos se referem à 

capacidade que o AT tem em modificar a biomecânica da membrana basal 

sem análise histológica. Recentemente, Jardeleza e cols (61) também 

demonstraram que se a cápsula cristalineana já é suscetível a esse tipo de 

modificação como no caso de pacientes diabéticos, a sua rigidez induzida 

pelo uso do AT é ainda mais acentuada. Todos estes resultados reforçam a 

possibilidade das alterações encontradas no ESC induzidas pelo uso do AT, 

possam ter origem também na própria MEC. 

Demonstramos que o efeito tóxico do AT no ESC altera a sua 

morfologia desencadeando duas vias de morte celular, uma por apoptose e 

outra por autofagia. Apesar da descrição de apoptose já ter sido feita no 

ESC em cataratas sem a utilização do AT (73, 74), o nosso estudo demonstra 

por meio de uma diferença significativa entre os grupos analisados, a sua 

influência em causar ou acelerar a morte celular nesse processo. O TUNEL 

é uma técnica que detecta a fragmentação do DNA e é realizado 

principalmente para identificar a morte celular por apoptose, porém, sabe-se 

que esta fragmentação pode aparecer também nas vias de morte celular por 

necrose e autofagia (74). A análise combinada do TUNEL com as 

características celulares encontradas na MET não deixam dúvidas quanto à 

presença de apoptose. 

Em relação à via de autofagia, não encontramos na literatura qualquer 

estudo que tenha sido realizado no ESC com ou sem a presença do AT. Foi 

demonstrado que não há autofagia no grupo controle, e apesar do número 
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da amostra ser pequeno, pode ser uma via que normalmente não se 

expressa no cristalino em condições normais. A imunohistoquímica realizada 

é específica para esta via molecular (69), e a sua presença no grupo 

experimental demonstra que houve uma resposta tóxica relacionada ao uso 

do corante.   

A toxicidade do AT no ESC, por outro lado, pode ser benéfica se 

aproveitada para evitar a proliferação, migração e diferenciação das células 

epiteliais remanescentes do saco capsular no pós-operatório de facectomias. 

Portanto é possível que o seu uso possa interferir tanto no desenvolvimento 

da OCP quanto na síndrome de contração capsular (75,76), prevenindo ou 

reduzindo as suas incidências.  

Em ambos os casos são estas células remanescentes que após a 

modificação do meio induzido pelo trauma cirúrgico, sofrem alterações 

morfológicas, produzem colágeno tipo I, III, IV além de fibronectina e formam 

tecidos fibrosos que resultam na piora da qualidade visual do paciente (77,78). 

O nosso estudo foi desenvolvido na porção central da cápsula 

anterior, mas sabemos que a zona germinativa, principal local de divisão 

celular do ESC, está localizado na região equatorial e também tem 

importância na OCP. Portanto, se o AT for utilizado no sentido de prevenir 

ou reduzir a OCP, torna-se fundamental o desenvolvimento de novas 

estratégias cirúrgicas para que o AT atinja da certa forma esta região.  

Por ser uma complicação que sofre influência de vários fatores, 

diversos mecanismos para prevenção e redução da OCP têm sido 
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estudados. Neste espectro se incluem manobras cirúrgicas específicas, 

desenvolvimento de novos materiais e formatos de LIOs, utilização de 

fármacos específicos (78). O AT utilizado com esta finalidade parece ter boas 

perspectivas e pode se tornar mais uma opção de terapia adjunta para evitar 

a OCP. 

A correlação entre as alterações histológicas com as características 

clínicas e biomecânicas ainda não estão bem estabelecidas, sendo 

importante a realização de novos estudos com um maior número de 

amostras e diferentes formas de análises laboratoriais para dar continuidade 

a esta linha de pesquisa e determinar melhor os efeitos do AT na cápsula e 

no ESC. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  CONCLUSÕES 
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1. O AT a 0,1% não causou alteração estrutural ou ultraestrutural em 

nenhuma das cápsulas anteriores analisadas, não causando diferenças 

morfológicas entre os grupos controle e o experimental. 

2. O ESC não expôs diferenças estruturais com a utilização do AT 0,1%, 

entretanto a ultraestrutura se modificou intensamente apresentando 

sinais de toxicidade celular.  

3. O AT a 0,1% provoca toxicidade no ESC causando alterações celulares 

indicativas de morte celular com indução molecular tanto pela via de 

apoptose quanto de autofagia. 

4. A morfometria celular quantificou e demonstrou diferenças 

estatísticamente significativas entre a morfologia dos grupos estudados, 

corroborando o efeito tóxico do AT a 0,1% no ESC. 
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7.1  Anexo A 

Carta de aprovação do estudo pela Comissão de Ética para Análises de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade da São Paulo (USP) . 
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7.2  Anexo B 

Carta de aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Geral de Bonsucesso (HGB) no Rio de Janeiro. 
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7.3  Anexo C 

Artigo publicado no periódico Journal of Cataract & Refractive Surgery com 

dados parciais da tese. Referência: J Cataract Refract Surg. 2007 

Jun;33(6):1135-6.  
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7.4  Anexo D 

Trabalho científico apresentado no XXXIV Congresso Brasileiro de 

Oftalmologia em Brasília, com novos dados complementares numa segunda 

etapa da linha de pesquisa. Apresentação em forma de tema livre e 

agraciado com o Prêmio Pesquisa Básica. Referência: Arq Bras Oftalmol. 

2007;70(4 supl):23. 
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7.5  Anexo E 

Trabalho científico apresentado em 2008 no 51º Congresso Português de 

Oftalmologia, na cidade do Porto em Portugal, numa 3ª etapa da linha de 

pesquisa. Apresentação em forma de tema livre. 
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7.6  Anexo F 

Trabalho científico apresentado em 2009, no 7º Congresso Internacional da 

Sociedade Italiana de Oftalmologia, na cidade de Roma na Itália, como 

apresentação oral no Símpósio Brasil–Itália de Cooperação Científica.  
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7.7 Anexo G 

Artigo publicado no periódico Journal of Cataract & Refractive Surgery , com 

destaque e ganhando a capa, apresentando os dados finais da tese. 

Referencia: J Cataract Refract Surg. 2010 Apr;36(4):582-7. 
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