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Resumo 

 

Objetivo: Descrever os achados em citologia de impressão de conjuntiva sadia de 
coelho submetida ao uso de colírio de INFa2b e comparar esses achados aos 
encontrados após uso da MMC 0,02%. Metodologia: Foi realizado estudo 
experimental em modelo animal no período entre setembro de 2013 a outubro de 
2014 nas dependências da Faculdade de Medicina de Marília, da Unifesp e da 
Clínica de Olhos Moacir Cunha. Trinta coelhos albinos da raça Nova Zelândia foram 
divididos em 6 grupos e receberam INFa2b ou MMC. Citologia de impressão (CI) foi 
realizada antes do início dos colírios e após 15, 30, 60 do seu uso. As seguintes 
variáveis foram analisadas na CI: células caliciformes, celularidade, adesão 
intercelular, razão núcleo/citoplasma, cromatina, células inflamatórias, 
queratinização e citomegalia. Resultados: Os principais achados em CI após o uso 
do INFa2b foram a redução de células caliciformes (50,8%), a diminuição da adesão 
intercelular (26,2%), a alteração da razão NC (20%) e a redução da celularidade 
(15,4%).  Após o uso da MMC 0,02%, foi mais frequente a redução das células 
caliciformes (46,2%), a alteração da razão NC (25,6%), a adesão intercelular 
(23,1%) e a redução da celularidade (20,5%). Não houve diferença estatisticamente 
significante para nenhuma das variáveis estudas quando comparou-se as CI após 
INFa2b com as CI após MMC 0,02%. Independente da droga utilizada antes da 
coleta do material para CI, as citologias colhidas 30 e 60 dias após início das drogas 
apresentaram maior redução de células caliciformes quando comparado com as CI 
colhidas após 15 dias. Conclusão: A redução das células caliciformes, a diminuição 
da adesão intercelular, a alteração da razão NC e a diminuição da celularidade 
foram as alterações mais frequentes na CI de impressão colhida após o uso de 
INFa2b. Os achados em CI após o uso de INFa2b são semelhantes àqueles 
encontrados após o uso da MMC 0,02%. Por ser um estudo em modelo animal, 
estudos futuros são necessários para saber se estes resultados se repetem no 
humano.  
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Abstract 

 

Objective: To describe impression cytology findings from samples taken from 
rabbit’s healthy conjunctiva that received INFa2b drops and to compare it to the 
findings observed after the use of MMC 0,02%. Methods: An experimental study on 
animal model was done between September 2013 and October 2014. This study was 
done in Faculdade de Medicina de Marília, Unifesp and Clínica de olhos Moacir 
Cunha. Thirty New Zealand albino rabbits were divided into 6 groups and received 
INFa2b or MMC 0,02%. Impression cytology (CI) was performed before the use of 
drugs and after 15, 30 and 60 days since the drops began. For the CI analysis we 
consider goblet cells, cellularity, intercellular adhesion, nucleus/cytoplasm (NC) ratio, 
chromatin, inflammatory cells, keratinization and cytomegaly. Results: The main 
findings in CI after the use of INFa2b drops were reduction in goblet cells (50,8%) 
and in intercellular adhesion (26,2%), change on NC ratio (20%) and cellularity 
reduction. After the use of MMC 0,02% the most common alterations were reduction 
in goblet cells (46,2%), change on NC ratio (25,6%) and reduction of intercellular 
adhesion (23,1%) and cellularity (20,5%). There was no statistical significant 
difference for any variables analyzed when compared the CI findings after INFa2b to 
the findings after MMC 0,02%. For both drugs, goblet cells showed more reduction 
on CI taken on day 30 and 60 when compered to the CI taken on day 15. 
Conclusion: the reduction of goblet cells, intercellular adhesion and cellularity and 
the change on NC ratio were the most common findings on CI token from healthy 
rabbit’s conjunctiva after the use of INFa2b drops. These findings were similar to the 
ones seen on CI after MMC 0,02%. Future study is necessary to see whether these 
findings happen on the CI taken from human conjunctiva or not. 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  



	 2	

A quimioterapia tópica é uma modalidade terapêutica que vem tendo uso 

crescente no tratamento de lesões benignas, pré-malignas e malignas da superfície 

ocular. No tratamento das neoplasias intraepiteliais da superfície ocular pode ser 

utilizada de forma isolada e está indicada sua associação a outras terapias no caso 

de lesões que invadem o estroma conjuntival.  

Os quimioterápicos mais utilizados no tratamento das neoplasias de células 

escamosas da superfície ocular (NCESO) são a mitomicina C (MMC), o Interferon 

a2b (INFa2b) e o 5-fluorouracil (5-FU)(1-3). 

 

1.1. Mitomicina C (MMC) 
 
A MMC é um antibiótico que foi isolado do streptomyces caespitosus em 1958 

por Wakaki e colaboradores. Sua fórmula estrutural é composta de um grupo 

azauridina, um grupo quinona e um anel mitosano (fig. 1) 

 
Fig. 1: Fórmula estrutural da MMC. 

 

Quando ocorre redução enzimática do grupo quinona e a perda do grupo metoxi 

em sua estrutura ela se torna um agente alquilante e sua ação produz radicais livres 

citotóxicos, causa dano no DNA celular e impede a migração celular e a produção da 

matriz extracelular(3, 4).  

Os primeiros estudos clínicos da MMC como droga antineoplásica foram 

instituídos no Japão no final da década de 50 e mostraram uma eficácia geral de 

tratamento de 37%. Os estudos que se seguiram testaram a MMC no tratamento dos 

carcinomas de cabeça e pescoço, pulmonar, colo-retal, gástrico e mamário, e no 

melanoma originário de diversos sítios; e apresentaram eficácia entre 15 – 30%(5). 

Atualmente vem sendo usada por via endovenosa para tratamento de carcinoma do 

colo uterino(6), estômago(7), mama(8) e ânus(9). 
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A toxicidade, descrita nos primeiros resultados clínicos, foi alta, sendo as 

alterações mais frequentes a leucopenia, a trombocitopenia e a anemia. Estas foram 

relacionadas à dose total de tratamento sendo menos frequentes em doses até 50 

mcg/Kg/dia(5). Hoje os efeitos colaterais sistêmicos estão mais associados ao uso 

endovenoso sendo eles, mielossupressão, náusea, vômito, diarreia, estomatite, 

dermatite, febre, mal-estar e síndrome hemolítico-urêmica(4).  

Devido à alta toxicidade sistêmica, a instilação direta da MMC no sítio tumoral 

vem sendo usada para alguns tumores como o carcinoma transicional superficial da 

bexiga(10, 11) e as NCESO(4, 12, 13).  

A instilação vesical apresenta pouca absorção sistêmica da droga e, com isso, 

pouca toxicidade sistêmica; o índice de mielossupressão é menor do que 1%; 

contudo, a cistite química por toxicidade local pode atingir 16% dos pacientes(10). 

A MMC é utilizada em várias patologias oculares, como na melanose primária 

adquirida (PAM) com atipia(14) e no penfigóide conjuntival(15), assim como, em 

cirurgias fistulizantes para glaucoma(16) e em cirurgia refrativa(17). Foi indicada para o 

tratamento das NCESO pela primeira vez em 1994(18). 

A concentração da MMC para tratamento da NCESO varia de 0,002% a 

0,04%.(19, 20), não havendo consenso na literatura. Nosso serviço utiliza MMC 0,02% 

de 6/6h por 14 dias com período mínimo de 14 dias sem medicação entre os ciclos. 

Os efeitos colaterais locais após instilação direta na forma de colírio são a 

hiperemia ocular, a sensação de corpo estranho, o lacrimejamento, a conjuntivite 

folicular e papilar gigante, as erosões corneanas recorrentes, a estenose das vias 

lacrimais, a insuficiência límbica e a dermatite periocular(3, 13, 19).  A frequência dos 

efeitos colaterais cresce com o aumento da concentração da MMC e o número de 

ciclos utilizados(21).   

Alguns serviços utilizam a oclusão do ponto lacrimal antes do seu uso, pensando 

em evitar a estenose do ponto lacrimal. A compressão, pelo paciente, do ponto 

lacrimal por alguns minutos, após a instilação do colírio, também é utilizada para 

este fim. Devemos ainda ponderar risco/benefício antes de iniciar MMC para 

pacientes com olho seco severo(22). 
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1.2. Interferon (INF) 
 

O INF é uma família de glicoproteínas descoberta no final da década de 50 por 

Isaacs e Lindenmann e utilizado no tratamento da tricoleucemia 10 anos após(23). Ele 

pode ser divido em tipo I e tipo II. 

O INF tipo I é constituído pelos INF-α, INF-β e INF-ω e são ácidoestáveis.  Os 

INF-α e INF-ω são produzidos por leucócitos enquanto o INF-β, por fibroblastos. O 

INF tipo II é ácido-lábil e chamado de INF-δ.  Este é produto da atividade das células 

T e natural killer (NK)(4, 24).  

Os INFs agem na célula alvo conferindo a esta propriedades imunorreguladoras 

e antiproliferativas além de aumentar sua resistência à infecção por vírus RNA e 

DNA. A família do INF-α interfere no crescimento, na diferenciação e na função de 

várias células do sistema imunológico além de modular a habilidade destas de 

interagir com células tumorais e infectadas por vírus. Uma das principais atuações 

do INF-α é o aumento da citotoxicidade das células NK. O INF recombinante (INF-

con1) e o INF-α2β (INFa2b) são os subtipos mais potentes desta família.(4, 24). 

 
Fig. 2: Fórmula estrutura do INF a2b 

 

Os INFs são utilizados no tratamento das hepatites B e C, do condiloma 

acuminado, da tricoleucemia, do sarcoma de Kaposi em pacientes portadores do 

HIV, na esclerose múltipla e no melanoma de diversos sítios primários.(3, 24)  

Os efeitos colaterais sistêmicos podem ser agudos ou crônicos e estão 

relacionados à ação moduladora de mediadores do INF e citocinas pró-inflamatórias. 

Os agudos são devido ao aumento dos níveis de PGE2 e acontecem nos primeiros 3 

dias após a administração do INF-α; são eles: febre, fraqueza, mialgia, calafrios e 
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artralgia. Entre os efeitos crônicos estão: anorexia, perda de peso, depressão, 

supressão da medula óssea, trombocitopenia e toxicidade hepática(24). 

Na década de 80 estudos utilizaram o INF-α intramuscular no tratamento 

adjuvante do papiloma de conjuntiva(25) e na forma de colírio para tratar ceratite 

herpética(26). Seu uso no tratamento dos tumores malignos da superfície ocular teve 

início nos anos 90, sendo utilizado para o sarcoma de kaposi(27) e linfoma não-

Hodking(28) e foi administrado através de injeções subconjuntivais. No mesmo 

período o subtipo INFa2b começou a ser usado no tratamento da NCESO. 

Pode ser administrado na forma de colírio, na concentração de 1 e 3 MUI/ml(29) e 

por via  subconjuntival, com concentração que varia de  3 a 8 MUI/ml(30). O uso da 

concentração tópica de 3 MUI/ml foi comparada com a concentração de 1 MUI/ml e 

mostrou eficácia semelhante e maior índice de efeitos colaterais sendo esta última 

concentração a mais utilizada atualmente(31). 

O INFa2b tópico é administrado na forma de colírio 4 vezes ao dia (6/6h) até 1 

mês após o desaparecimento clínico da lesão. Em alguns casos o paciente chega a 

fazer uso contínuo por mais de um ano(2, 31).  

 Está associado a efeitos colaterais locais como hiperemia conjuntival, hipertrofia 

folicular, conjuntivite papilar gigante e defeito epitelial corneano(31). O uso do INF a2b 

na forma de colírio apresenta maior tolerância e menor índice desses efeitos 

colaterais quando comparado ao uso da MMC, mesmo quando usado por tempo 

prolongado(3, 21). 

O INFa2b subconjuntival é administrado hoje na concentração de 3 a 8 MUI/ml. 

As injeções são aplicadas com intervalo que variam de 3 dias a 3 semanas até o 

desaparecimento da lesão(32). Esta última via de administração está mais associada 

a efeitos colaterais sistêmicos(32, 33). O uso de acetominofen 1g de 6/6h melhora a 

tolerância a estes sintomas(24, 32). 

 

1.3.  Fluorouracil (5-FU) 
 

O 5-FU é um análogo das pirimidinas que age durante a fase S do ciclo celular 

inibindo a produção e incorporação da tiamina ao DNA.  
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Fig. 3: Fórmula estrutural do 5-FU. 

 

Possui propriedade de inibir a proliferação de fibroblastos e, por conseguinte, a 

cicatrização(34). Foi utilizada inicialmente na cirurgia fistulizante para glaucoma(35, 36) 

e hoje também vem sendo usada na dacriocistorinostomia, na cirurgia do pterígio e 

em cirurgias vítreo-retinianas(37). 

Também é conhecido seu papel no tratamento das NCESO sendo utilizado na 

concentração de 1% e administrado de 6/6h em ciclos de 4 dias com intervalos de 

30 a 45 dias até o desaparecimento da lesão(38, 39). A eficácia e os efeitos colaterais 

são semelhantes aos da MMC(2, 3).  

A quimioterapia tópica para tratamento das neoplasias da superfície ocular tem 

também indicação quando o paciente tem alto risco cirúrgico devido condições 

clínicas ou não pode suspender anticoagulantes orais. 

Entre as contraindicações para o uso dos quimioterápicos tópicos, podemos citar  

a alergia ao fármaco ou veículo e presença de olho seco severo. A intolerância aos 

efeitos colaterais é uma contraindicação relativa; neste caso, há a possibilidade de 

substituir por outra droga ou via de administração na tentativa de reduzir esses 

efeitos, assim como, associar drogas que possam reduzir os sintomas. 

 

1.4. Neoplasias de Células Escamosas da Superfície Ocular (NCESO) 
 

As neoplasias de células escamosas da superfície ocular (NCESO) consistem 

em um grupo de neoplasias da conjuntiva e córnea. A displasia e o carcinoma “in 

situ” são consideradas lesões intraepiteliais precursoras do carcinoma invasivo de 

células escamosas. Esta última tem capacidade de invadir estruturas adjacentes e 

de originar metástase, sendo assim, considerada uma lesão maligna(40). 
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As NCESO são mais comuns em países próximos ao equador e em homens, o 

que pode ser explicado pela relação da sua origem com a exposição solar. O 

xeroderma pigmentoso, a Síndrome da Imunodeficiência Humana (SIDA), a 

presença do papiloma vírus humano (HPV), a exposição a fumaça de cigarro e a 

imunossupressão secundária à neoplasias ou ao uso de medicamento também 

estão relacionadas à etiopatogenia da NCESO(41-46).  

Clinicamente pode se apresentar como lesão de aspecto gelatinoso pouco 

vascularizado, papiliforme ou nodular; podendo haver vaso nutridor próximo à lesão. 

Pode ainda ser da forma leucoplásica, quando apresenta placa de queratina em sua 

superfície. São, em sua maioria, não pigmentadas e a localização mais comum é a 

região da fenda palpebral próximo ao limbo(1, 47). 

A confirmação diagnóstica de NCESO assim como a diferenciação entre as 

lesões intraepiteliais e invasivas são importantes para a escolha da modalidade 

terapêutica, para o prognóstico e para o seguimento dos pacientes.  O estudo 

histopatológico é o exame “padrão ouro” para este fim e considera o grau de 

comprometimento do epitélio córneo-conjuntival e a presença de invasão estromal 

para classifica-las(40) como segue: 

• Displasia leve: As células atípicas ocupam até 1/3 da espessura do epitélio. 

• Displasia moderada: As células atípicas ocupam 3/4 da espessura do 

epitélio. 

• Displasia severa: As células atípicas ocupam quase a totalidade da 

espessura do epitélio 

• Carcinoma “in situ”: Toda a espessura do epitélio é composta de células 

atípicas, mas a membrana basal está integra. 

• Carcinoma espinocelular invasivo: a membrana basal do epitélio está 

descontinuada e há presença de células atípicas no estroma subjacente. 

Inicialmente foi proposta a biópsia excisional da lesão tumoral com margem de 

segurança, associada ou não ao recobrimento da superfície ocular para o tratamento 

da NCESO(1).  Esta modalidade apresentou índices de recidiva que podiam chegar a 

40% dos indivíduos tratados(48).  Terapias adjuvantes, como a crioterapia da margem 

cirúrgica e quimioterapia tópica foram associadas à cirurgia aumentando  a eficácia 

do tratamento e reduzindo o índice de recidiva para 6 – 13%(12, 21, 49, 50). 
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O uso isolado dos quimioterápicos tópicos tem mostrado bons resultados nas 

lesões intraepiteliais(13). No carcinoma invasivo a quimioterapia tópica pode ser 

usada como tratamento neoadjuvante buscando a redução do volume da lesão 

(quimiorredução) ou posteriormente a esta, visando tratar possíveis células atípicas 

residuais na conjuntiva remanescente(49-51). 

A possibilidade de tratar uma NCESO sem realizar biopsia excisional para 

diagnóstico histopatológico traz a necessidade de utilizar um exame complementar 

que possa predizer esse diagnóstico.  

Alguns exames veem sendo estudados com esta finalidade, como a 

biomicroscopia ultrassônica (UBM), a tomografia de coerência óptica (OCT) de 

segmento anterior, a microscopia confocal , a citologia esfoliativa e a citologia de 

impressão(52-56). Esta última é objetivo deste estudo sendo descrita a seguir.  

  

1.5. Citologia de impressão (CI) 
 

A CI foi descrita pela primeira vez por Egbert(20) em 1977 que a utilizou para 

avaliar as células caliciformes de indivíduos portadores de síndrome de Stevens-

Johnson, penfigóide e ceratoconjuntivite “sicca”. Em 1980 Marner(57) mostrou 

cromatina nuclear com formato de serpente em pacientes com ceratoconjuntivite 

“sicca”. Mais tarde, foi sugerido o uso da CI para diagnóstico precoce da deficiência 

de vitamina A(58).  

Em 1985, Tseng(59) modificou a técnica descrita previamente para a CI e a 

utilizou pela primeira na avaliação da NCESO. 

A CI é um exame minimamente invasivo e com pouco desconforto ao paciente.  

A coleta de material pode ser repetida permitindo avaliações em momentos 

distintos(20). 

As seguintes vantagens são vistas quando comparada à citologia esfoliativa(59): 

Identifica a localização anatômica do material coletado e permite avaliar a relação 

intercelular e a interação das células epiteliais com outros componentes celulares. 

A CI é realizada aplicando-se uma membrana de ésteres de celulose à 

superfície ocular para remover camadas de células(59) que podem ser submetidas à 

análise citológica, imunohistoquímica e molecular(57, 60, 61). Hoje a CI é indicada na 

investigação de ceratoconjuntivite sicca(58), deficiência de vitamina A(62), insuficiência 
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límbica(60), penfigóide(20, 55), ceratoconjuntivite límbica superior(61) e no diagnóstico e 

classificação da NCESO(55, 63, 64).  

Quando a CI é coletada com técnica adequada e avaliada por pessoal 

capacitado, seu índice de correlação da CI com a análise histopatológica pode 

chegar a 80%(56) nas NCESO tornando-a, assim, um importante instrumento para 

auxiliar o diagnóstico primário dos casos em que a histopatologia não pode ser 

realizada. Outra utilidade é no monitoramento das recidivas tumorais(21, 65), os casos 

em que a avaliação clínica não consegue determinar se há recidiva ou apenas tecido 

cicatricial ou em casos de recidiva subclínica. 

Também é útil na diferenciação entre NCESO e melanoma amelanótico, assim 

como na identificação da forma pagetóide com infiltração conjuntival do carcinoma 

de células sebáceas(66).  

Barros, JN(55) desenvolveu um índice, derivado do sitema Bethesda para 

citologia cervical(67), onde avalia a morfologia celular na citologia de impressão, para 

diferenciar tumores não invasivos dos invasivos, sendo que, escore	≥4.25, sugere 

lesão invasiva. Sete aspectos analisados se mostraram preditivos para malignidade, 

são eles: 

• Núcleo aumentado mais que 3 vezes quando comparado com o tamanho do 

núcleo de célula normal. 

• Cromatina com hipercromasia quando comparada com célula normal 

presente no mesmo espécime. 

• Nucléolo proeminente. 

• Agrupamento sincicial mostrando múltiplos núcleos com limite de citoplasma 

mal definido. 

• Razão núcleo-citoplasma(NC) igual ou maior que 2:1. 

• Citoplasma eosinofílico 

• Membrana citoplasmática mal definida 

Este índice apresenta valor preditivo positivo de 95% e preditivo negativo de 

93% para diagnóstico de lesão invasiva.  

Estudos realizados em conjuntiva submetida à ação da MMC podem mostrar 

alterações como a perda da adesão intercelular, a citomegalia (aumento do núcleo 

sem alterar a relação núcleo/citoplasma), a hipercromasia nuclear e a 
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queratinização; mimetizando células neoplásicas. Estas alterações podem durar até 

8 meses após sua administração(65, 68). 

Não encontramos na literatura estudos em modelo animal ou em humanos que 

descrevem as características citológicas da conjuntiva sadia submetida ao 

tratamento com INF a2b. 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Os objetivos deste estudo são: 

2.1.  Descrever os achados em citologia de impressão de conjuntiva sadia de 

coelho submetida ao uso do INFa2b. 

2.2.  Comparar esses achados aos encontrados após uso da MMC 0,02%.	

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

3. METODOLOGIA 
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Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa animal (CEUA-

1206/12) da Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA) e pelo CEUA da Unifesp 

(CEUA-319094) e foi realizado no período entre outubro de 2013 a setembro de 

2014. (Anexos 1 e 2) 

 

3.1. Drogas 
 
Utilizamos neste estudo as seguintes drogas na forma de colírio: 

3.1.1. MMC 0,02% (Ophthalmos – São Paulo/SP Brasil). Recebido liofilizado e 

reconstituído com água destilada no momento da utilização. Foi mantida sob 

refrigeração durante o uso, pelo período máximo de 14 dias. Não houve 

acréscimo de conservante. 

3.1.2. INFa2b 1.000.000UI/ml (Ophthalmos – São Paulo/SP Brasil). Recebido em 

frasco de 10 ml de solução e mantido sob refrigeração durante o uso pelo 

período máximo de 30 dias. Utiliza tampão fosfato como veículo. Não há 

acréscimo de conservante. 

3.1.3. Água destilada estéril ampola de 10 ml. Aberta no momento da instilação para 

utilização imediata. A água destilada foi o veículo da MMC 0,02%. 

3.1.4. Tampão fosfato solução (Ophthalmos – São Paulo/SP Brasil). Frasco com 10 

ml mantido sob refrigeração pelo período máximo de 30 dias. Não houve 

acréscimo de conservante. O tampão fosfato foi o veículo do INFa2b. 

 
3.2. Animais 

 

Este trabalho utilizou o biotério da FAMEMA, onde os coelhos foram alocados 

em gaiolas separadas, com suprimento individual de água e comida, e em sala com 

controle de temperatura, ruidos e ciclo dia/noite visando diminuir o nível de estresse 

dos animais (Fig. 4). A coleta do material para citologia de impressão foi realizada 

por um único pesquisador no mesmo local.  

Trinta coelhos machos, albinos, da raça Nova Zelândia foram utilizados neste 

estudo. O peso dos animais, no início do estudo, variou de 2,4 a 2,9 Kg. O olho 

direito (OD) de cada animal recebeu o tratamento e o olho esquerdo (OE) foi 

considerado como controle. 

 



	 15	

 
Fig. 4: Biotério com os animais alocados em gaiolas 
individuais. 

 

Escolhemos o coelho pois desejávamos analisar os efeitos locais do uso das 

drogas e por ele apresentar dimensões oculares semelhante ao do humano 

(diâmetro corneano entre 13 – 15 mm)(69) 

Os animais foram divididos em 6 grupos constituídos por 5 coelhos cada: 

Grupo I 
OD: foi instilado 1 gota de MMC 0,02% de 6/6h por 14 dias.  

OE: foi instilada 1 gota de água destilada de 6/6h por 14 dias. 

 

Grupo II 
OD: foi instilado 1 gota de INFa2b de 6/6h por 14 dias.  

 OE: foi instilada 1 gota de tampão fosfato de 6/6h por 14 dias. 

Grupo III 
OD: foi instilado 1 gota de INFa2b de 6/6h por 30 dias.  

OE: foi instilada 1 gota de tampão fosfato de 6/6h por 30 dias. 
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Grupo IV 
OD: foi instilado 1 gota de INFa2b de 6/6h por 60 dias.  

OE: foi instilada 1 gota de tampão fosfato de 6/6h por 60 dias. 

Grupo V 
OD: foi instilado 1 gota de INFa2b de 6/6h por 14 dias.  

OE: nada 

Grupo VI 
OD: foi instilado 1 gota de MMC 0,02% de 6/6h por 14 dias.  

OE: nada 

O OD recebeu MMC 0,02% ou INFa2b conforme descrito para cada grupo. O OE 

recebeu o veículo do colírio utilizado no OD nos grupos I ao IV. Nos grupos V e VI o 

OE foi utilizado como controle e não recebeu colírio. 

 

3.3. Citologia de Impressão (CI) 
 
O  material foi coletado e imediatamente fixado. Foi processado e a CI, 

analisada na Clínica de Olhos Moacir Cunha e na Unifesp. 

Este material foi coletado dos olhos direito e esquerdo de cada coelho nos 

seguintes tempos, conforme técnica descrita abaixo: 

T0 (todos os grupos): 3 dias antes do início dos colírios 

T1 (G I, II, V, VI): no 14o dia após o início dos colírios 

T2 (G I, II, III, V, VI): no 30o dia após o início dos colírios 

T3 (todos os grupos): no 60o dia após o início dos colírios 

Utilizamos a técnica adaptada por Barros 2001(70) para a coleta das amostras e 

coloração dos papéis filtro, descrita a seguir. 
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Fig. 5: Membrana porosa branca de acetato de celulose Millipore® HAWP304F0. 
Após a administração de colírio anestésico com proximetacaina 0,5% 

(Anestalcon 0,5%, Alcon, São Paulo, Brasil), papel de filtro com poros de 0,45µ de 

diâmetro (millipore HAWP304F0, Bedford, EUA) (Fig. 5) foi aderido e gentilmente 

pressionado sobre a superfície ocular do coelho por 5s e removido, de forma a 

coletar material da conjuntiva superior e limbo (Fig. 6). Este procedimento foi 

repetido por mais 2 vezes, no mesmo local do primeiro, com o intuito de coletar 

material em distintos níveis de profundidade. Os papéis de filtro foram fixados, 

imediatamente após a coleta da amostra, em solução contendo ácido acético glacial, 

formaldeído 37% e álcool etílico em proporção de 1:1:20 e processados em até 48h 

após a fixação. 

 
Fig. 6: Coleta do material para citologia de impressão. 
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Os papéis foram colocados em uma célula de cassete próprio para coloração 

citológica, com 48 lugares de aproximadamente 7 x 7mm cada. Para a coloração foi 

utilizado periodic acid-Schiff (PAS), Hematoxilina e solução de Papanicolaou com os 

seguintes passos: 

a. O cassete com os papéis foi mergulhado em recipientes estreitos que 

continham as soluções abaixo.  

b. As amostras foram reidratadas em álcool etílico a 70% por 2 minutos e, 

então, foram mergulhadas em água de torneira por 20 vezes e em água 

destilada por mais 20 vezes. 

c. As amostras foram imersas em solução de ácido periódico a 0,5% por 2 

minutos e, então, mergulhadas em água destilada por 20 vezes. 

d. As amostras ficaram imersas por 2 minutos em uma solução recente de 

reagente de Schiff e água destilada na proporção de 1:3 e, após, foram 

mergulhadas 20 vezes em água de torneira. 

e. As amostras foram deixadas em solução de metabissulfito de sódio a 0,5% 

por 2 minutos e, em seguida, mergulhados 20 vezes em água de torneira. 

f. As amostras permaneceram um minuto em solução com Hematoxilina de 

Harris e, após, foram mergulhadas 20 vezes em água de torneira. 

g. Ficaram imersas por 2 minutos em solução preparada de substituto de “água 

tap de Scott” por 2 minutos e foram lavadas em seguida com 20 mergulhos 

em água de torneira. Substituto de “água tap de Scott” é uma mistura de 

1000 ml de água de torneira, 2g de bicarbonato de sódio e 10g de sulfato de 

magnésio. 

h. As amostras foram mergulhadas por 30 segundos para desidratarem no 

álcool etílico a 95%. 

i. Foram, então, colocadas por 2 minutos em solução de Orange G e, depois, 

por 10 minutos em álcool etílico a 95%. 

j. As amostras ficaram por 2 minutos em EA 36 (Papanicolaou) e, depois, por 

10 minutos em álcool etílico a 95%. 

k. Álcool absoluto foi usado por 2 minutos para desidratar as amostras. A 

solução foi trocada e as amostras, imersas por mais 3 minutos. 

l. Foram, então transferidas para o Xilol em duas passagens, de 7 e 8 minutos. 

Este é o processo de diafanização. 
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m. O papel filtro foi posicionado em lâmina de vidro, a face do papel foi mantida 

com o epitélio coletado voltado para cima, o Entellan foi montado e uma 

lamínula foi colocada como cobertura de proteção. O processo respeitou a 

imersão completa das amostras nas soluções, o tempo e o número de vezes 

recomendados. O papel foi analisado sob microscopia óptica. 

 

3.4. Estudo Citológico 
 

O estudo citológico foi realizado, sob microscopia óptica, por dois observadores 

independentes que possuem vasta experiência em citologia de impressão da 

superfície ocular. A análise microscópica foi feita sem o conhecimento prévio do 

colírio utilizado ou dos resultados do outro observador. Os conflitos dos resultados 

foram resolvidos por acordo mútuo entre os observadores e a decisão final foi 

utilizada para a análise estatística. 

Foram analisados 4 campos por lâmina, em aumento de 100 a 200 vezes. As 

variáveis abaixo foram avaliadas da seguinte forma:  

• Celularidade (normal ou reduzida): considerou-se normal quando mais de 1/3 

do papel estava preenchido com células e, reduzida quando até 1/3 do papel 

estava preenchido com células. 

• Adesão intercelular (normal ou reduzida): considerou-se normal se as células 

estavam coesas e, anormal se houve separação entre as células 

• Razão NC (normal ou alterada): classificou-se como normal a Razão NC até 

1:2 e, como alterada, razão NC ≥ 1:3  

• Cromatina (normal ou alterada): classificou-se como normal na ausência de 

hipercromasia ou formato de serpente e, alterado na presença destes. 

• Células caliciformes (normal ou alterado): foram analisados 4 campos por 

lâmina e considerada normal quando havia células abundantes em todos os 

campos e anormal quando reduzidas ou ausentes.  

• Queratinização (normal ou alterado): foi considerada normal quando ausente 

e, alterado quando presente. 

• Inflamação (presente ou ausente): foi considerada normal quando ausente e, 

alterada quando presente. 
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• Citomegalia (normal ou alterado): foi considerada normal quando ausente e 

alterado quando presente. 

Após análise das variáveis acima, foi aplicado o escore de Aragona (1992)(71-73) 

adaptado. Como em nosso estudo avaliamos variáveis binárias (normal ou alterado), 

consideramos valor total do escore de 0-3, normal e, >3, alterado. 

 

3.5.  Análise Estatística 
 
Como em todos os animais foram observados OD e OE (tratamento e controle), 

todas as análises levaram em consideração a dependência entre os olhos de um 

mesmo animal.  

Para as comparações entre os tratamentos, foi utilizada a técnica de 

Equações de Estimação Generalizadas (Generalized Estimating Equations, GEE)(74), 

que permite analisar dados correlacionados considerando outras distribuições além 

da Normal.  Inicialmente verificou-se se havia interação entre grupo e olho avaliado, 

ou seja, se os resultados referentes a comparações entre grupos dependiam do olho 

avaliado, assim como as diferenças entre os olhos (tratado e controle) dependiam do 

grupo. Nas situações em que houve efeito de interação, foi utilizando o método de 

comparações múltiplas de Bonferroni e as comparações foram realizadas, da 

seguinte forma: 

Comparação entre os olhos avaliados, separadamente para cada grupo; 

Comparações entre os grupos, separadamente para cada olho;  

Adicionalmente, foi feita análise utilizando Modelos Lineares Generalizados 

com efeitos mistos (Generalized Linear Mixed model - GLMM)(74), que permitem 

inserir a informação sobre o grupo e momento de avaliação como um ajuste (efeito 

aleatório), priorizando assim a comparação entre INFa2b e MMC 0,02%. Nesta 

análise, foi considerada toda a informação disponível quanto ao momento avaliado e 

grupo, sem qualquer agrupamento. Incluiu-se a informação de grupo, pois os 

controles foram realizados de forma diferenciada, podendo assim influenciar de 

alguma forma os resultados dos tratamentos. Com esta abordagem de análise, as 

comparações entre os tratamentos foram ajustadas pela aleatoriedade causada 

pelas diferenças entre momentos e entre grupos. 
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Nas duas abordagens (GEE e GLMM), utilizou-se matrizes de correlação não 

estruturadas e distribuição Binomial, dado que o resultado da análise de cada 

variável da CI  foi categorizado como "normal" ou "alterado". 

Para todas as comparações do estudo foi considerado um nível de significância 

de 5% (p>0,05). 

O programa estatístico foi o SPSS, versão 19.0. 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS  
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Foram estudados 60 olhos (30 OD e 30 OE) de coelhos albinos da raça Nova 

Zelândia. Um animal do grupo VI morreu durante o experimento e foi excluído dos 

resultados.  

 

4.1. Descrição dos achados em citologia de impressão dos olhos tratados 
com INFa2b. 

 

Após o uso do INFa2b 1MUI/ml, foram analisados na citologia de impressão: a 

celularidade, a adesão intercelular, a razão núcleo/citoplasma, a cromatina, as 

células caliciformes, a queratinização, as células inflamatórias e a citomegalia. 

Foram avaliados, considerando todos os momentos de coleta, 65 citologias de 

impressão de 20 olhos tratados por INFa2b. A alteração mais frequente foi a 

redução das células caliciformes que se mostrou reduzida em 50,8% das amostras. 

Houve redução da adesão intercelular em 26,2% das CI, a razão núcleo/citoplasma 

esteve alterada em 20% e a celularidade, reduzida em 15,4%. 

Entre as alterações menos frequentes estão a citomegalia (4,6%), a presença de 

células inflamatórias (3,1%) e a queratinização (1,5%). 

Não houve alteração da cromatina nas amostras avaliadas. 

 

4.2. Descrição dos achados em citologia de impressão dos olhos tratados 
com MMC 0,02%. 

 

Após o uso do MMC 0,02%, foram analisados na citologia de impressão: a 

celularidade, a adesão intercelular, a razão núcleo/citoplasma, a cromatina, as 

células caliciformes, a queratinização, as células inflamatórias e a citomegalia. 

Foram analisadas um total 36 CI de 9 olhos tratados com MMC 0,02%, coletadas 

nos diversos tempos. A alteração mais frequente foi a redução de células 

caliciformes presente em 46,2% das amostras. A alteração da razão NC mostrou-se 

alterada em 25,6% das CI; a adesão intercelular, em 23,1% e a celularidade 

apresentou-se reduzida em 20,5%. 

As alterações menos comuns foram a citomegalia, presente em 8,3% das 

amostras; a queratinização, em 5,1% e a presença de células inflamatórias, em 

5,1%. 

Nenhuma CI apresentou alteração de cromatina. 
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4.3. Comparação entre os achados em CI de conjuntiva normal após uso de 
INFa2b e MMC 0,02%. 

 

Cada variável da CI foi analisada considerando a droga utilizada (MMC 0,02% e 

INFa2b), o tempo de utilização da droga (por 14, 30 ou 60 dias) e o olho (tratamento 

e controle). 

Também foram considerados os momentos de coletas (T0, T1, T2, T3). Para as 

citologias colhidas aos 14 dias se comparou os grupos submetidos a MMC 0,02% (I 

e VI) com os grupos que receberam INF a2b por 14 dias (II e V). Na análise das 

citologias de 30 dias foram considerados os grupos I (MMC 0,02%) e III (INFa2b 

administrado por 30 dias) e nas citologias colhidas aos 60 dias, os grupos I (MMC 

0,02%) e IV (INFa2b administrado por 60 dias). 

 

4.3.1. Celularidade 

 

A Tabela 1 apresenta o número de coelhos de cada grupo que mostraram 

redução da celularidade em CI  segundo cada momento da coleta. 

Inicialmente, a comparação das citologias coletadas após 14 dias de 

administração das drogas, mostrou que não houve diferença estatisticamente 

significante entre INFa2b e MMC 0,02% (p>0,999), independente do olho estudado. 

Também não foi encontrada diferença significante entre os olhos (tratamento e 

controle) em nenhum dos grupos (p>0,999). 

Ao analisar a CI coletada aos 30 dias, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos, tanto em OD (tratamento) quanto em 

OE (controle) (p>0,999). Como não foram observadas alterações no olho controle, 

não foi possível obter valor de "p" ´para a comparações entre os olhos. 

Na comparação entre as citologias coletadas aos 60 dias, houve diferença 

estatisticamente significante entre INFa2b e MMC 0,02% (p<0,001), sendo que o 

grupo que recebeu INFa2b pelo período de 60 dias apresentou maior redução da 

celularidade do que o grupo que recebeu MMC 0,02%. Não houve diferença entre os 

olhos (tratamento e controle) para nenhum dos grupos (p=0,424). 
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Tabela 1: Número de coelhos que apresentaram redução de celularidade em citologia de impressão 
considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 1/5 2/5 0/5 1/5 2/4 

14d 1/5 1/5 - - 0/5 1/4 

30d 1/5 0/5 1/5 - 0/5 1/4 

60d 0/5 0/5 0/5 2/5 2/5 2/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø** Ø** 

 
OE 

Pré 0/5 1/5 2/5 0/5 1/5 0/4 

14d 1/5 1/5 - - 0/5 0/4 

30d 0/5 0/5 0/5 - 0/5 2/4 

60d 0/5 1/5 0/5 1/5 1/5 1/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
	

 

4.3.2. Adesão Intercelular 

 

A tabela 2 apresenta o número de coelhos que tiveram perda da adesão 

intercelular, observando OD e OE em cada grupo segundo os momentos de coleta. 

Na análise das citologias coletadas aos 14 dias após o início do tratamento não 

houve, para nenhum dos olhos, diferença estatística significante entre os INFa2b e 

MMC 0,02% (p=0,768) e nem entre os olhos (tratamento e controle) independente 

do tratamento (p=0,908). 

Na comparação da CI coletada aos 30 dias e aos 60 dias também não houve 

diferença estatística significante e apresentaram respectivamente p=0,725 e p>0,999 

na comparação entre os grupos, assim como, p=0,271 e p>0,999 na comparação 

entre os olhos (tratamento e controle). 
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Tabela 2: Número de coelhos que apresentaram perda da adesão intercelular em citologia de 
impressão considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 2/5 0/5 0/5 1/5 0/4 

14d 1/5 2/5 - - 1/5 0/4 

30d 1/5 1/5 1/5 - 3/5 3/4 

60d 1/5 1/5 1/5 2/5 2/5 2/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 1/5 1/4 

14d 1/5 1/5 - - 1/5 0/4 

30d 2/5 1/5 1/5 - 3/5 1/4 

60d 2/5 1/5 2/5 1/5 1/5 1/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 

 

A Fig. 7 mostra CI com redução da celularidade e da adesão intercelular. 

 
Fig. 7: CI com redução da celularidade e menor adesão intercelular em aumento de 100x. 
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4.3.3. Razão Núcleo/Citoplasma 

 

A tabela 3 apresenta os resultados das alterações da razão NC. 

No estudo da razão NC não foi encontrada diferença estatisticamente 

significante na comparação entre o INFa2b e MMC 0,02%, independente do olho 

(tratamento e controle), sendo p=0,962 para a CI coletada aos 14 dias; p=0,734 para 

a CI coletada aos 30 dias e p=0,647 para a CI coletada aos 60 dias.  

Também não houve diferença significante entre os olhos tratados em 

comparação com os olhos do grupo controle, independente do tratamento, com 

p=0,712 aos 14 dias, p=0,283 aos 30 dias e p=0,647 aos 60 dias. 

Tabela 3: Número de coelhos que apresentaram razão núcleo/citoplasma alterada em citologia de 
impressão considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 2/5 - - 1/5 0/4 

30d 2/5 1/5 1/5 - 2/5 3/4 

60d 1/5 1/5 1/5 1/5 2/5 2/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 1/5 - - 1/5 0/4 

30d 1/5 1/5 1/5 - 3/5 1/4 

60d 2/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 

 

4.3.4. Cromatina 

 

A tabela 4 mostra o resultado da análise da cromatina em cada grupo. 

Não houve alteração da cromatina em nenhuma CI coletada neste estudo, 

independente do grupo, olho ou momento; sendo p>0,999 tanto para a comparação 

entre INFa2b e MMC 0,02%, quanto entre os olhos (tratamento e controle).  
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Tabela 4: Número de coelhos que apresentaram alteração da cromatina em citologia de impressão 
considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 0/5 0/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 0/5 0/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 

 

4.3.5. Células Caliciformes 

 

A Tabela 5 apresenta o número de coelhos de cada grupo que apresentaram 

redução das células caliciformes na CI. 

Aos 14 dias após o início do tratamento, tanto nos olhos tratados (OD) quanto 

nos controles (OE), não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre 

INFa2b e MMC 0,02% (p=0,772). Também não houve diferença entre OD e OE 

(p=0,875), independentemente da droga utilizada. 

Este resultado (sem diferença entre grupos e entre os olhos) também foi 

observado nas CI coletadas aos 60 dias, com p>0,999 para a diferença entre os 

grupos e p=0,337 para a comparação entre OD e OE.  

Na análise das citologias de impressão coletadas aos 30 dias, notou-se que, nos 

dois grupos, não houve diferença entre os olhos tratados e controle (p>0,999), no 

entanto houve uma tendência de maior redução das células caliciformes no grupo 

tratado com MMC 0,02% (p=0,069).  Fig. 8 mostra CI com células caliciformes. 
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Tabela 5: Número de coelhos que apresentaram redução de células caliciformes em citologia de 
impressão considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 2/5 3/5 2/5 0/5 2/5 1/4 

14d 2/5 2/5 - - 2/5 0/4 

30d 4/5 3/5 2/5 - 1/5 3/4 

60d 2/5 4/5 1/5 4/5 4/5 3/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 2/5 2/5 2/5 0/5 2/5 1/4 

14d 3/5 2/5 - - 1/5 0/4 

30d 4/5 2/5 2/5 - 1/5 4/4 

60d 3/5 3/5 3/5 4/5 2/5 2/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
 

 
Fig. 8: CI mostrando epitélio conjuntival de coelho com abundantes células caliciformes 
íntegras com mucina. 
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4.3.6. Inflamação 

 

A Tabela 6 apresenta o número de coelhos de cada grupo que apresentaram 

inflamação na CI, observando os dois olhos (tratamento e controle) segundo o 

momento da coleta. 

Para todos os momentos avaliados (14, 30 e 60 dias) não se evidenciou 

diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos, 

independente do olho (p>0,999), e nem na comparação entre os olhos (tratamento e 

controle), independente do grupo estudado (p>0,999). 

A fig. 9 mostra CI com presença de células inflamatórias. 

Tabela 6: Número de coelhos que apresentaram inflamação em citologia de impressão considerando 
grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 1/5 - - 0/5 0/4 

30d 0/5 2/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 2/5 0/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 0/5 0/5 0/5 1/5 0/5 0/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
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Fig. 9: CI com células inflamatórias em aumento de 200x. 

 

4.3.7. Queratinização 

 

Analisando os olhos tratados, no grupo I (MMC 0,02%) apenas uma citologia 

entre as coletadas aos 30 dias e uma entre as coletadas aos 60 dias apresentaram 

queratinização. No grupo II (INFa2b administrada por 14 dias) apenas uma citologia 

entre as coletadas aos 60 dias apresentou queratinização. 

Ao avaliarmos o olho controle, apenas uma CI do grupo I, coletada aos 60 dias, 

apresentou queratinização. Nos grupos III, IV, V e VI nenhuma CI, em nenhum dos 

tempos, independente do olho estudado, apresentou queratinização.  

Não foi possível aplicar os testes estatísticos devido ao baixo número de 

alterações. 
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Tabela 7: Número de coelhos que apresentaram queratinização em citologia de impressão 
considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 1/5 0/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 1/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 0/5 0/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 1/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
	
	

4.3.8. Citomegalia 

 

A Tabela 8 apresenta o número de coelhos de cada grupo que apresentaram 

citomegalia na CI. 

Na análise das CI coletadas aos 14 dias, houve 1 ocorrência de citomegalia no 

OD tratado por MMC 0,02% e 1 ocorrência em OD tratado com INFa2b. Não houve 

citomegalia em OE (olho controle), independente do tratamento. 

Nas CI após 30 dias, não foi visto citomegalia em OD independente da droga 

utilizada, entretanto, em OE notou-se 2 ocorrências após MMC 0,02% e uma 

ocorrência após INFa2b. 

Nas coletas realizadas aos 60 dias, houve citomegalia em 2 amostras do olho 

tratado por MMC 0,02%. O olho tratado (OD) por INFa2b não apresentou nenhuma 

amostra com citomegalia. O olho controle (OE) também não mostrou citomegalia, 

independente da droga utilizada. 

Não foi possível aplicar os testes estatísticos devido ao baixo número de 

alterações. A fig. 10 mostra CI com citomegalia. 
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Tabela 8: Número de coelhos que apresentaram citomegalia em citologia de impressão 

considerando grupo, olho e momento. 
 

OLHO 
 

MOMENTO 
Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 0/5 - - 1/5 0/4 

30d 0/5 1/5 0/5 - 0/5 0/4 

60d 2/5 1/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 0/5 0/5 - - 0/5 0/4 

30d 2/5 0/5 1/5 - 1/5 1/4 

60d 0/5 0/5 0/5 0/5 1/5 0/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
 

 
Fig. 10: CI com citomegalia em aumento de 400x. 
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4.3.9. Escore total 

 

A tabela 9 apresenta o número de coelhos que tiveram classificação alterada 

segundo escore de  Aragona, P. modificado (escore total >3) 

Para todos os momentos avaliados (14, 30 e 60 dias) não se evidenciou 

diferença estatisticamente significante na comparação entre os grupos, 

independente do olho (p>0,999), e nem na comparação entre os olhos (tratamento e 

controle), independente do grupo estudado (p>0,999). A fig. 11A e 11B mostram CI 

com Escore total ≤ 3 (normal) e > 3 (alterado) respectivamente. 

Tabela 9: Número de coelhos que apresentaram escore total alterado (>3) em citologia de impressão 
considerando grupo, olho e momento. 

 
OLHO 

 
MOMENTO 

Grupo 

I II III IV V VI 

  MMC*  INF14* INF30* INF60* INF14* MMC* 

 
OD 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 1/5 - - 1/5 0/4 

30d 2/5 0/5 1/5 - 2/5 3/4 

60d 1/5 1/5 0/5 0/5 2/5 2/4 

  AD** TF14** TF30** TF60** Ø Ø 

 
OE 

Pré 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 

14d 1/5 1/5 - - 1/5 0/4 

30d 1/5 1/5 1/5 - 2/5 1/4 

60d 2/5 1/5 0/5 1/5 1/5 1/4 
* MMC: MMC 0,02% administrada por 14 dias; INF14: INFa2b administrado por 14 dias; INF30: 
INFa2b administrado por 30 dias; INF60: INFa2b administrado por 60 dias. 
** AD: água destilada administrada por 14 dias; TF14: Tampão fosfato administrado por 14 dias; 
TF30: Tampão fosfato administrado por 30 dias; TF60: tampão fosfato administrado por 60 dias; Ø: 
não foi administrado nenhuma substância. 
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Fig. 11A: CI com escore total ≤ 3 (normal) mostrando quantidade de células, adesão 
intercelular e razão N/C normais com abundantes células caliciformes com mucina. 

 
 

 
Fig. 11B: CI com escore total > 3 (alterado) apresentando celularidade e adesão 
intercelular alteradas e redução do número de células caliciformes. 
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Em suma, entre os grupos, considerando ambos os olhos e os momentos, houve 

diferença estatística significante apenas para a variável “celularidade” no momento 

de 60 dias entre os grupos I (MMC 0,02%) e IV (INFa2b administrado por 60 dias). 

Para todas as outras variáveis e tempos não houve diferença estatística significante. 

Também, não houve diferença entre os olhos (tratamento e controle) para nenhuma 

variável de nenhum grupo ou momento. 

Com a finalidade de fazer uma comparação global entre os achados da CI de 

conjuntiva normal após uso de INFa2b com os achados após MMC 0,02%, 

analisamos apenas os olhos tratados (OD), agrupando os dados de todas as CI de 

impressão de acordo com a droga utilizada, independente do  grupo. Desta forma os 

grupos tratados com MMC 0,02% (I e VI) foram comparados aos grupos que 

utilizaram INFa2b (II, III, IV e V). 

Ao analisarmos as células caliciformes, não encontramos efeito de interação 

entre droga e momento de avaliação (p=0,629), o que indica que as diferenças entre 

INFa2b e MMC 0,02% independem do momento, assim como as diferenças entre 

pré, 14, 30 e 60 dias não dependem da droga utilizada. 

Não houve efeito de droga (p=0,694), ou seja, qualquer que seja o momento 

avaliado, não houve diferença entre INFa2b e MMC 0,02%. 

Houve efeito de momento (p=0,029), sendo identificado um maior percentual de 

redução de células caliciformes nas CI de 30 dias, quando comparado com os 

tempos de pré-tratamento (p=0,011) e 14 dias (p=0,008). Também houve diferença 

entre os tempos de 60 dias e 14 dias (p=0,041), sendo que o primeiro apresentou 

maior percentual de redução de células caliciformes. Houve uma tendência de maior 

percentual de redução de células caliciformes no tempo de 60 dias quando 

comparado com a CI do pré-tratamento (p=0,059) (Tabelas 10). Independentemente 

da droga, não houve diferença entre pré e 14 dias (p=0,780), nem entre 30 e 60 dias 

(p=0,527). 

Na análise das outras variáveis, não foi observado efeito de interação, de 

momento ou de droga. 
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Tabela 10: Avaliação das células caliciformes em CI considerando droga e momento. 

momento 
Quantidade de 

Células 
Caliciformes 

Droga 

Interferon Mitomicina 

n % n % 

Pré 
A (normal) 13 65,0% 6 66,7% 

C (alterada) 7 35,0% 3 33,3% 

14d 
A (normal) 6 60,0% 7 77,8% 

C (alterada) 4 40,0% 2 22,2% 

30d 
A (normal) 6 40,0% 2 22,2% 

C (alterada) 9        60,0%# ¥ 7        77,8%# ¥ 

60d 
A (normal) 7 35,0% 4 44,4% 

C (alterada) 13        65,0%¥ 5        55,6%¥ 

# p<0,05 quando comparado ao pré, ¥ p<0,05 quando comparado à avaliação aos 14 dias.  
 

A Tabela 11 mostra os resultados dos modelos lineares generalizados com 

efeitos mistos, que fazem as comparações entre INFa2b e MMC 0,02%, 

considerando momento de coleta da CI e duração do tratamento de cada 

medicamento como variáveis de ajuste. 

Os achados citológicos desta análise, não demonstraram diferenças 

estatisticamente significantes entre as drogas em  nenhuma das variáveis. 
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Tabela 11: Achados de citologia de impressão dos olhos tratados por INFa2b e MMC 0,02% e 
comparação entre os grupos 

  Droga   

Variável Classificação INFa2b     
(n=65) 

MMC 0,02% 
(n=36) 

p-valor 

Celularidade 
Normal 55 (84,6%) 28 (77,8%) 

0,392 
Alterado 10 (15,4%) 8 (22,2%) 

Adesão intercelular 
Normal 48 (73,8%) 30 (77,8%) 

0,692 
Alterado 17 (26,2%) 9 (22,2%) 

Razão núcleo citoplasma 
Normal 52 (80,0%) 27 (75,0%) 

0,638 
Alterado 13 (20,0%) 9 (25,0%) 

Cromatina 
Normal 65 (100%) 36 (100%) 

-- 
Alterado -- -- 

Células Caliciformes 
Normal 32 (49,2%) 19 (52,8%) 

0,816 
Alterado 33 (50,8%) 17 (47,2%) 

Queratinização 
Normal 64 (98,5%) 34 (94,4%) 

0,286 
Alterado 1 (1,5%) 2 (5,6%) 

Células inflamatórias 
Normal 63 (96,9%) 34 (94,4%) 

0,579 
Alterado 2 (3,1%) 2 (5,6%) 

Citomegalia 
Normal 62 (95,4%) 33 (91,7%) 

0,455 
Alterado 3 (4,6%) 3 (8,3%) 

Escore total 
Normal 57 (87,7%) 27 (75%) 

0,106 
Alterado 8 (12,3%) 9 (25%) 
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Nas últimas décadas vem crescendo o uso da quimioterapia tópica para 

tratamento das NCESO como terapia adjuvante ou isolada. As drogas conhecidas 

para este fim são a MMC 0,02%, o INFa2b e o 5FU. Nosso estudo abordou apenas 

as duas primeiras drogas por serem as mais utilizadas em nosso meio. 

Uma das vantagens no uso da quimioterapia tópica é permitir tratamento de 

pacientes com elevado risco para tratamento cirúrgico, como àqueles que não 

podem suspender o uso de anticoagulantes ou possuem múltiplas doenças 

sistêmicas associadas(3, 13). 

Outra vantagem é permitir a associação de mais de uma via de administração, 

como no caso do INF a2b subconjuntival e tópico, assim como a associação de mais 

de uma droga de forma sequencial ou simultânea(75-77). Isso permite a 

personalização do tratamento para cada paciente e a troca da droga utilizada em 

casos de intolerância ou alergia medicamentosa.  

Com o intuito de aumentar a eficácia do uso dos quimioterápicos tópicos e de 

proteger a superfície ocular, estudos associaram a MMC à ciclosporina A(78) e o 

INFa2b, ao ácido retinóico(79, 80). Contudo, estudos controlados ainda são 

necessários para comprovar o valor dessas associações.  

Ainda pensando na redução de efeitos colaterais, o uso dos quimioterápicos 

após biopsia cirúrgica devem aguardar a cicatrização total da superfície ocular, pois 

interfere neste processo, e para reduzir o risco de melting escleral(81). 

Na escolha do quimioterápico o INFa2b tem sido preferido por apresentar baixo 

índice de efeitos colaterais quando comparado à MMC(33), contudo, devemos fazer 

algumas considerações que podem dificultar seu uso: ele deve ser usado por tempo 

prolongado, mínimo de 30 dias, em posologia pouco confortável, de 6/6h, e o custo 

do tratamento pode ser um obstáculo em países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos. 

Gichuhi et al. mostraram uma correlação do diagnóstico clínico com o 

histopatológico de apenas 54%(82), evidenciando a dificuldade de embasarmos um 

plano de tratamento apenas pela observação clínica. Assim, apesar de não ser 

capaz de substituir a histopatologia no diagnóstico das NCESO, a CI pode auxiliar 

esse diagnóstico nos casos em que a biopsia excisional não pode ser realizada, 

passando a ter um importante papel com o surgimento de tratamentos clínicos 

neoadjuvantes e isolados.  
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A CI é pouco invasiva e apresenta correlação de 80% com o diagnóstico 

histopatológico(64), e, quando realizada por observadores experientes, pode predizer 

se esta lesão é invasiva ou intraepitelial(55), como mostrou Barros e col. ao descrever 

os aspectos citológicos e escore que diferenciam lesões invasivas e não invasivas 

com sensibilidade de 95% e especificidade de 93%(55).   

A quimioterapia tópica como tratamento único é eficaz no tratamento de lesões 

intraepiteliais(51), já para o carcinoma invasivo de células escamosas, a quimioterapia 

tópica tem reconhecida importância como terapia adjuvante(19, 49, 65), no intuito de 

reduzir o índice de recorrência, mas não é encorajado seu uso como tratamento 

isolado(83). Isto porque penetração das drogas quimioterápicas administradas através 

de colírio é limitada nos tecidos da superfície ocular o que reduz sua ação para 

lesões maiores de 4mm de espessura(84). Desta maneira, ter um exame como a CI, 

que possa predizer se a lesão é invasiva ou não, pode guiar a escolha da 

modalidade terapêutica.  

A CI pode ser utilizada também no controle de recidiva tumoral por ter a 

capacidade de identificar células atípicas. Ela permite ainda estudos como a 

imunohistoquímica(60), que utiliza marcadores como o Ki67, o p53 e a citoqueratina 

(CK), que ajuda em muitos casos na diferenciação diagnóstica entre lesões 

benignas e malignas(85). 

É sabido que a MMC, quando utilizada na forma de colírio, pode causar 

alterações celulares vistas na CI que podem confundir, mesmo observadores 

experientes, com célula atípica(68). O conhecimento das alterações secundárias ao 

uso da MMC 0,02% e do INFa2b é fundamental para que o examinador da CI não 

confunda estas alterações com possível foco de NCESO.  

O uso da MMC 0,02% leva a alterações na morfologia celular(65), descritas por 

McKelvie et. al., em estudo realizado em humanos, que mimetizam uma célula 

atípica em exame de CI. Foram descritos vacúolos citoplasmáticos, citomegalia sem 

alterar a razão N/C, células multinucleadas e núcleos de contornos irregulares e 

hipercromáticos(68). 

Observarmos a CI após o uso da MMC e notamos redução de células 

caliciformes, como principal achado; também, redução da celularidade e adesão 

intercelular. Diferente da literatura(68), a razão N/C esteve alterada em 25,6% das 

citologias. Como achados menos frequentes, encontramos citomegalia, 

queratinização e presença de células inflamatórias. 
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Utilizamos modelo animal para analisar os achados em citologia de impressão 

colhidas de conjuntiva normal submetida ao INFa2b e à MMC 0,02%; como os 

estudos com citologia de impressão encontrados na literatura foram realizados em 

humanos(68), analisamos e comparamos nossos achados aos da literatura 

considerando esta importante diferença. Talvez a discordância com relação à razão 

NC possa ser justificada por esta diferença. 

Não encontramos estudos na literatura pesquisada, em humanos ou em modelo 

animal, que descrevessem achados em CI, coletada de conjuntiva sadia, após o uso 

do INFa2b.  

Observamos que, semelhante à CI após o uso de MMC 0,02%, os principais 

achados citológicos após o uso de INFa2b foram a diminuição das células 

caliciformes, a redução da adesão intercelular, a alteração da razão núcleo 

citoplasma e a redução da celularidade. Os achados menos frequentes foram 

citomegalia, presença de células inflamatórias e queratinização. 

Ao compararmos os achados citológicos das duas drogas, INFa2b e MMC 

0,02%, a única diferença estatisticamente significante encontrada se deu em CI 

coletadas aos 60 dias, entre o grupo que recebeu INFa2b por 60 dias e o que 

recebeu MMC 0,02%, sendo que, o grupo que recebeu INFa2b mostrou maior 

redução da celularidade.  

Neste momento não podemos deixar de considerar um possível viés de coleta 

de material, visto que, a quantidade de células coletadas depende da técnica de 

coleta, e que a coleta do material dependeu da contenção do animal. Os coelhos do 

grupo que recebeu INFa2b por 60 dias já estavam sendo submetidos a instilação 

periódica de colírios por todo este período e apresentavam-se mais estressados do 

que os coelhos que receberam MMC 0,02% por 15 dias e estavam a 45 dias sem 

receber colírio e a 30 dias sem serem manipulados; e, assim, apresentaram maior 

resistência ao procedimento. 

Para todas as outras variáveis e momentos de coleta não houve diferença entre 

as drogas. Observamos também que, para ambas as drogas, as células caliciformes 

mostram-se mais reduzidas nas CI coletadas aos 30 e 60 dias quando comparada 

as CI coletadas com 15 dias. 

Não encontramos também diferença estatística significante na comparação entre 

o olho tratado e o olho controle. Ao analisarmos os olhos do grupo controle que 
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apresentaram alterações, notamos que pertenciam ao mesmo animal que 

apresentou alteração no olho tratado. 

Os grupos V e VI não receberam veículo no olho controle e também 

apresentaram alterações neste olho, mostrando que as alterações encontradas não 

estão relacionadas ao veículo utilizado. 

Aventamos a possibilidade das alterações no olho controle terem ocorrido por 

absorção sistêmica das drogas, visto que, a dose utilizada em coelho pesando entre 

2,5kg e 3,5kg foi a mesma utilizada para humanos adultos e por ser o epitélio da 

superfície ocular do coelho 10 vezes mais permeável quando comparado com o 

epitélio humano(86). Maffezzini et al demonstrou absorção sistêmica da MMC 0,02% 

após instilação tópica intravesical de MMC 0,02%(87).  

Não foi feito ajuste de dose pois desejávamos observar os efeitos locais das 

drogas e pela superfície ocular do coelho ter dimensões semelhantes às do olho 

humano(69). Outros estudos se fazem necessários para confirmar a hipótese de 

efeito sistêmico das drogas utilizadas. 

Por não termos encontrado diferença estatisticamente significante entre olhos do 

grupo tratado e controle e a diferença encontrada ter sido pontual na celularidade 

das citologias coletadas aos 60 dias; foi feita análise agrupando todas as citologias 

dos olhos tratados segundo a droga utilizada e as informações de grupos e 

momentos de coleta foram considerados como efeitos aleatórios. Desta maneira 

conseguimos um número de CI maior para cada droga, e; assim; um resultado 

estatístico com maior confiabilidade. Nesta comparação entre INFa2b e MMC 0,02% 

não houve diferença significante para nenhuma das variáveis estudadas. 

Na observação clínica, durante o período de instilação do colírio, os pacientes 

que usam a MMC 0,02% apresentam maior índice de efeitos colaterais quando 

comparado àqueles que utilizam o INFa2b(3, 13, 30, 49, 88). As alterações clínicas 

agudas mais comuns são a hiperemia, a quemose e a conjuntivite folicular e papilar 

gigante(3, 21) que estão relacionadas a alterações do estroma conjuntival e, portanto, 

não pode ser avaliado pela CI que coleta somente material das camadas superficiais 

do epitélio. Talvez este tenha sido o motivo de não encontrarmos diferença na CI 

apesar de diferença clínica evidente. 

Algumas vezes, ao analisar uma citologia ou histopatologia, o patologista se 

depara com alterações celulares que podem tanto ser secundárias ao tratamento 

recebido pelo paciente, como representar uma lesão tumoral. O conhecimento das 
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alterações celulares na superfície ocular secundárias à quimioterapia tópica é 

fundamental nesta diferenciação. 

Em estudo histopatológico, Salomão, D. R. et al. mostraram que as alterações 

na morfologia celular secundária ao uso da MMC ocorria nas camadas superficiais 

do epitélio conjuntival sem alterações nas camadas basais. Isto difere das células 

atípicas que comprometem camadas basais e progridem para as camadas mais 

superficiais do epitélio e ajuda a diferenciar as duas condições na avaliação 

histopatológica(65). 

Os resultados encontrados neste estudo e os achados de Salomão, D. R. et al. 

nos faz considerar a grande importância de informar ao patologista, que avaliará a 

CI ou a histopatologia, se o paciente foi submetido ao uso de quimioterápicos 

tópicos previamente à coleta do material citológico ou da biopsia cirúrgica. 

Por ser um estudo em modelo animal, este trabalho tem limitação na 

comparação com resultados em humanos, assim, estudos futuros são necessários 

para entendermos a ação do INFa2b na conjuntiva sadia de humanos e, assim, 

verificar se as alterações encontradas neste estudo se repetem no paciente. 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO  
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Os principais achados citológicos após o uso de INFa2b foram a diminuição das 

células caliciformes, a redução da adesão intercelular, a alteração da razão núcleo 

citoplasma e a redução da celularidade. Os achados menos frequentes foram 

citomegalia, presença de células inflamatórias e queratinização. Não houve 

alteração da cromatina. 

Os achados em CI de conjuntiva normal após o uso do INFa2b são semelhantes 

aos encontrados após o uso da MMC 0,02%. 
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Título do projeto: "Descrição dos achados em citologia de impressão de conjuntiva normal exposta ao interferon alfa2b e 
comparação com os achados em conjuntiva normal exposta à mitomicina C 0,02%: estudo experimental em coelhos".

Parecer Consubstanciado da Comissão de Ética no Uso de Animais UNIFESP/HSP

A quimioterapia tópica para tratamento das neoplasias de células escamosas da superfície ocular (NCESO) vem sendo 
amplamente utilizada como tratamento isolado; previamente à remoção cirúrgica, visando uma quimiorredução do tumor1; 
ou como complemento ao tratamento cirúrgico2. Os quimioterápicos utilizados atualmente são a Mitomicina C (MMC), o 
Interferon alfa2b e o 5-fluoracil3.
A Mitomicina C é um agente alquilante isolado do streptomyces caespitosus que age produzindo radicais livres citotóxicos, 
causando dano no DNA celular e impedindo a migração celular e a produção da matriz extraceluar4. Atualmente, no Brasil, 
é o quimioterápico mais utilizado para o tratamento das neoplasias de células escamosas da superfície ocular e é prescrita 
na concentração de 0,02% a 0,04%, administrada 4 vezes ao dia, em ciclos de 14 dias5. Sua utilização está associada a 
uma boa eficácia de tratamento, mas, também, a vários efeitos adversos como hiperemia ocular, sensação de corpo 
estranho, lacrimejamento, estenose das vias lacrimais e insuficiência límbica18. 
Os Interferons (IFNs) são uma classe de glicoproteínas subdividida em 3 tipos: o IFN-?, o IFN-? e o IFN-?. Os IFNs ? e ? 
são utilizados no tratamento das hepatites B e C, do condiloma acuminado, da leucemia e do sarcoma de Kaposi em 
pacientes portadores do HIV. O subtipo IFN-?2b vem sendo usado no tratamento das NCESO, mas seu mecanismo de 
ação ainda não está totalmente compreendido. Estudos prévios sugerem que sua ação está ligada à inibição da produção 
de IL-10 pelas células tumorais e ao estimulo da produção de IL-2 e IFN-? mRNA que são importantes para a imunidade 
celular3
O IFN-?2b vem sendo usado no tratamento das NCESO na concentração de 1.000.000UI/ml e administrada na forma de 
colírio 4 vezes ao dia até o desaparecimento da lesão, assim como, na forma subconjuntival na concentração de 3.000.000 
– 8.000.000 UI/ml. Esta última posologia está mais associada a efeitos colaterais sistêmicos como febre e mialgia6,7. 
Estudos sobre o uso do interferon alfa2b na forma de colírio mostram maior tolerância ao uso da medicação e menor índice 
de hiperemia ocular, sensação de corpo estranho e erosões corneanas recorrentes quando comparado a estudos do 
tratamento com mitomicina C3,19.
O 5-flurouracil (5-FU) é um análogo das pirimidinas e age durante a fase S do ciclo celular inibindo a produção e 
incorporação da tiamina ao DNA. Ele é utilizado no tratamento das NCESO na concentração de 1%, 4 vezes ao dia em 
ciclos de 4 dias, com intervalos de 30 a 45 dias até o desaparecimento da lesão. Os efeitos colaterais são semelhantes aos 
da mitomicina C3.
A citologia de impressão é um exame minimamente invasivo e com pouco desconforto ao paciente. É realizada aplicando-
se um papel de acetato de celulose à superfície ocular para remover camadas superficiais de células8. Estas células 
podem, depois, ser submetidas à análise citológica, imunohistoquímica e molecular9-11. Dentre suas indicações estão o 
diagnóstico de doenças da superfície ocular como a ceratoconjuntivite sicca12, deficiência de vitamina A13, insuficiência 
límbica9, penfigóide14 e ceratoconjuntivite límbica superior10. 
Seu uso para diagnóstico das NCESO já foi descrito com índice de correlação com a análise histopatológica de até 80% se 
tornando, assim, importante instrumento no diagnóstico primário e no monitoramento das recidivas tumorais17,18. Barros, 
JN et al desenvolveu score baseado na morfologia celular da citologia de impressão para diferenciar tumores invasivos dos 
não invasivos19.
A citologia de impressão realizada após exposição à mitomicina C pode apresentar alterações citológicas mimetizando 
células neoplásicas até 6 semanas após sua administração (núcleo aumentado, hipercromasia nuclear)17. As 
características citológicas da conjuntiva submetida ao tratamento com interferon alfa2b ainda não são conhecidas.

ANIMAIS: Serão utilizados:
-20 coelhos N.Zealand, machos, com 6 meses de idade
Procedência: FAMEMA.
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A Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo, na reunião de 
15/08/2013, ANALISOU e  APROVOU todos os procedimentos apresentados neste protocolo.
1. Comunicar toda e qualquer alteração do protocolo.
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do protocolo.
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível 
auditoria dos órgãos competentes.
4. Relatórios parciais de andamento deverão ser enviados anualmente à CEUA até a conclusão do protocolo.
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