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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar os achados histopatológicos em botões corneanos provenientes de 

transplante penetrante de córnea, correlacionando tais achados com o tempo decorrido 

entre o diagnóstico clínico e a realização da nova cirurgia (retransplante). Métodos: 

Setenta e dois espécimes anátomo-patológicos de cinquenta e oito pacientes com 

diagnóstico de falência de transplante foram incluídos no estudo de cinco achados 

histopatológicos previamente determinados. Os botões corneanos foram divididos em três 

diferentes grupos de acordo com o tempo decorrido entre a falência do transplante e a 

realização do retransplante: 1)grupo 1: tempo inferior a 6 meses (n=18); 2)grupo 2: 

período entre 6 meses e 1 ano (n=23); 3)grupo 3: tempo superior a 1 ano (n=31). 

Resultados: Dentre os achados histopatológicos avaliados no estudo, descompensação 

endotelial foi o mais observado, estando presente em 97,2% da amostra total de córneas. 

Em seguida, em ordem decrescente de frequencia, os outros achados mais comuns foram 

reação inflamatória discreta (83,3%), pannus subepitelial (38,9%), vasos estromais 

(11,1%) e sinéquia anterior (2,8%). O único achado histopatológico estatisticamente 

significante em relação ao tempo foi a presença crescente de vasos sanguíneos no 

estroma corneano (p=0,0092). Conclusão: Neovascularização corneana profunda, 

representado pela presença de vasos sanguíneos no estroma corneano, constitui o único 

achado histopatológico significante em relação ao tempo decorrido entre o diagnóstico 

clínico e a realização do retransplante. Considerando que a neovascularização corneana 

representa um importante fator de risco para a falência de transplante, esse resultado 

sugere, sempre que possível, a realização do transplante de córnea numa fase precoce 

(menos de 1 ano), o que poderia aumentar o sucesso da ceratoplastia penetrante.  

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Considerações iniciais sobre o transplante de córnea 

 

 

A quantidade atual de pessoas cegas no mundo não é precisamente sabido,  mas 

dados disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde em 2000 sugeriam um 

número  aproximado de 50 milhões de pessoas. Além dessas, havia também quase 150 

milhões de pessoas sofrendo de baixa visão, totalizando 200 milhões de pessoas em todo 

o mundo incapacitadas visualmente. Tais dados trágicos, tanto do ponto de vista social 

como econômico, tendem a aumentar em aproximadamente 2 milhões de pessoas por 

ano, devido ao aumento e envelhecimento da população [1].  

Cerca de oitenta por cento da cegueira mundial ocorre em países em 

desenvolvimento, onde as doenças corneanas constituem a segunda principal causa de 

cegueira, atrás apenas da catarata. Em muitos desses casos, a reabilitação visual é 

possível com o transplante de córnea e, talvez, mais importante do que isso, quase 80% 

da cegueira corneana nessas regiões é evitável, podendo ser tratada ou prevenida. As 

doenças mais comuns responsáveis pela cegueira corneana resultam em cicatriz 

corneana vascularizada e/ou leucoma aderente e os resultados do transplante de córnea 

nesses casos não são muito encorajadores. Outras barreiras ao sucesso da cirurgia 

nessas regiões são a falta de cirurgiões bem-treinados, bancos de olhos mal funcionantes 

e tratamento a longo prazo inconsistente. Logo, condutas combinadas que visem medidas 

preventivas e melhora no tratamento das doenças corneanas devem ser elaboradas para 

as nações em desenvolvimento, que deverão percorrer um longo caminho na tentativa de 

reduzir a cegueira corneana mundial [1]. 

Apesar do “privilégio imunológico” em que a córnea, bem como todo o globo ocular, 

apresenta, dados recentes mostram que nos últimos 20 anos não houve um aumento na 

taxa de sobrevida do transplante de córnea. Ao contrário da ceratoplastia penetrante, 

todos os outros transplantes tiveram uma melhora de sobrevida substancial nesse mesmo 

período. Um estudo realizado pela United Kingdom Transplant Support Service Authority 
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(UKTSSA) entre 1985-1995 avaliou a taxa de sobrevida de órgãos transplantados. No 

transplante de coração, a taxa de sobrevida de 12 meses melhorou de 73% para 77% 

entre o primeiro e o segundo períodos de 5 anos. No transplante de fígado, as taxas de 

sobrevida de 1 e 5 anos aumentaram significativamente de 51% e 40% no período 1985-

1986 para 68% e 60% entre 1991 e 1992. O transplante de órgão com maior êxito foi o de 

rim, com taxas de sucesso similares à relativa imunologicamente privilegiada córnea. A 

taxa de sobrevida de um ano no período de 1983-1984 foi de 93%, caindo apenas para 

86% em 3 anos e para 80% em 5 anos. A taxa de sobrevida em 10 anos foi de 63%. 

Essas taxas de sobrevida a curto e médio prazo têm se mantido estáveis apesar de um 

aumento no número de transplantes renais em 50% entre os períodos de 1984-1986 e 

1990-1993 [2, 3].   

Já o transplante de córnea é, paradoxalmente, o mais bem sucedido e com as 

piores taxas de sucesso. Se considerarmos aqueles realizados para condições distróficas, 

particularmente o ceratocone, a rejeição é uma condição rara, ao contrário dos 

transplantes realizados em doenças adquiridas. Os mecanismos para essas frequentes 

falências são muitos e vários fatores contribuem para os diferentes resultados observados 

ao redor do mundo. A importância clínica de se tomar as decisões apropriadas pode ser 

enfatizada pelos melhores resultados obtidos pelos cirurgiões com um alto número de 

cirurgias, baseados numa maior experiência do que propriamente nas suas habilidades 

cirúrgicas [4]. Com o considerável progresso alcançado através do aprimoramento das 

técnicas e materiais cirúrgicos, o insucesso passou a depender mais das complicações e 

das falhas no seu controle [5]. Esse conhecimento, associado ao avanço na compreensão 

da imunologia da rejeição da córnea e no desenvolvimento de novas drogas terapêuticas, 

talvez torne possível uma melhora na sobrevida total do transplante de córnea e permitam 

uma taxa de sobrevida mais longa nas córneas vascularizadas de alto risco [6]. 
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1.2. Histórico 

 

 

O transplante homólogo de córnea é o mais antigo, o mais comum e o mais bem-

sucedido. A primeira cirurgia a obter sucesso foi realizada há pouco mais de um século 

atrás e a importância dessa história se extende além da função de aliviar a cegueira 

corneana. As idéias atuais do transplante de córnea foram primeiramente formuladas em 

resposta a uma epidemia de cegueira no Egito. Essa doença, contraída pelos soldados 

britânicos e franceses engajados no Egito e espalhada pela Europa no seu retorno, no 

início do século XVIII, teve um profundo efeito na medicina. Foi responsável pelo 

estabelecimento da Oftalmologia como a primeira das subespecialidades cirúrgicas, a 

razão da realização da primeira conferência médica internacional, além de ser importante 

no surgimento de idéias modernas no estudo da patologia da inflamação. Também 

propiciou a necessidade de se elaborar uma maneira de se trocar uma córnea com uma 

cicatriz por outra transparente. Um século se passou até que essas aspirações 

acontecessem [2, 5, 7]. 

Franz Riesinger (1768-1855) foi o primeiro a propor a troca de córneas humanas 

opacas pelas córneas transparentes de animais em 1824. Ele realizou alguns 

experimentos com coelhos, mas nenhuma das córneas permaneceu transparente. 

Riesenger designou o termo ceratoplastia [7]. 

Os relatos de Reisinger atraíram a atenção de vários cirurgiões oftalmológicos que 

realizaram outros experimentos animais, porém a maioria dos casos evolui para edema 

de córnea ou endoftalmite. Isso fez com que o entusiasmo inicial desse lugar ao 

desânimo. Contudo, em 1830, a Faculdade de Medicina da Universidade de Munique 

ofereceu um prêmio para o melhor trabalho em ceratoplastia, o que serviu de estímulo 

para uma série de experimentos que aconteceram nas décadas seguintes. Entre os mais 

significantes estão a importância do manuseio cuidadoso, posicionamento e sutura do 

tecido (favorecendo também outras especialidades cirúrgicas), a anestesia com éter e 

clorofórmio, seguido duas décadas após pelos princípios de Lister de cirurgia antisséptica 

[7]. 
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Arthur von Hippel (1841-1916) relatou o primeiro transplante lamelar bem sucedido 

em 1886. Ele transplantou a córnea de um coelho no leito lamelar de uma jovem. Além 

disso, von Hippel também inventou o trépano circular (fig. 1), que foi usado para uma 

excisão com mais êxito tanto da córnea doadora como da receptora, o que se tornou um 

avanço na técnica da ceratoplastia [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Uso do trépano circular de von Hippel 

 

 

Finalmente, em 7 de dezembro de 1905, na pequena cidade de Olmutz, próximo de 

Praga, Eduard Konrad Zirm (1887-1944) realizou o primeiro transplante de córnea bem 

sucedido em humano, porque a córnea doadora permaneceu clara. Dois botões de 5 mm 

foram removidos da córnea de um garoto de 11 anos e transplantes bilaterais foram 

realizados em um fazendeiro de 45 anos, vítima de queimadura por álcali. Apesar de 

serem córneas receptoras de alto risco, após seis meses, um dos transplantes 

apresentava falência, mas o outro permanecia claro e com uma visão de 20/120. 

Curiosamente, Zirm (fig. 2) relatou esse caso em 1906, continuou realizando transplantes 



 

5 

 

 

 

 

de córnea, nem sempre com sucesso, todavia nunca mais publicou nenhum trabalho 

sobre ceratoplastia [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Eduard Konrad Zirm em cirurgia 

 

 

Vladimir Filatov (1875-1956) começou a estudar de maneira sistemática a 

ceratoplastia, de forma que em 1955 ele já tinha realizado mais de 3.500 transplantes 

humanos com taxas de sucesso crescentes. Filatov (fig. 3) não só ultrapassou muitos 

problemas técnicos como também complicações. Desenvolveu ainda  inúmeras inovações 

cirúrgicas e de instrumentos, além de ser considerado por muitos “o avô do banco de 

olhos” [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Vladimir Filatov examinando uma paciente 
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Em 1940, a cirurgia de transplante de córnea evolui dramaticamente com a 

disponibilidade de antibióticos e na década seguinte pela introdução dos esteróides. 

Contudo, o tecido corneano para transplante estava sempre pouco disponível. 

Suprimentos de córnea doadora se tornaram mais presentes com o desenvolvimento dos 

bancos de olhos. Richard Townley Paton (1901-1984) fundou o primeiro banco de olhos 

em 1944, inicialmente usando a córnea de presos executados. Isso rapidamente se 

difundiu pelos Estados Unidos e internacionalmente, tornando a disponibilidade de 

córneas mais rápida para os cirurgiões, pois essas se encontravam presentes dentro de 

seus hospitais (fig. 4) [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. (a)Dr. Townley Paton realizando um dos primeiros transplantes em Nova 

Iorque e (b)uma córnea doadora armazenada  

 

 

Contribuições para o desenvolvimento e refinamento das técnicas de ceratoplastia 

foram cada vez mais feitas por proeminentes oftalmologistas de todas as partes do mundo 

incluindo: Ramon Castroviejo (numerosas inovações nos instrumentos cirúrgicos), Arruga 

e Barraquer (Espanha), Tudor-Thomas e Rycroft (Inglaterra), Imre (Hungria), Fine e Paton 

(EUA), Franceschetti (Suíça), Vannas (Finlândia), Stocker (elucidação da estrutura e 
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funcionamento do endotélio corneano humano), Richard Troutman e Dermot Pierse 

(trouxeram o microscópio cirúrgico para a Oftalmologia), David Maurice (inventou o 

microscópio especular) e Herbert Kaufman (desenvolveu agentes anti-virais e meio de 

manutenção da córnea) [7].   

 

 

1.3. Ceratoplastia penetrante 

 

 

Diferentes tipos de transplante de córnea estão indicados dependendo do 

comprometimento corneano e de quais camadas da córnea estão afetadas [8]. Avanços 

na microcirurgia, nos meios de armazenamento e nos cuidados médicos pós-operatórios 

permitiram o progresso na cirurgia do transplante, fazendo com que aproximadamente 

45.000 cirurgias sejam realizadas a cada ano somente nos EUA [9]. 

A ceratoplastia penetrante consiste na cirurgia na qual o tecido corneano 

comprometido é removido em toda a sua espessura e substituído por córnea humana 

doadora (fig. 5) [10, 11].  Caso a córnea doadora seja proveniente de uma outra pessoa, o 

procedimento é denominado homólogo; o uso de um tecido doador originário do mesmo 

paciente chama-se autólogo [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Olho submetido à ceratoplastia penetrante com sutura combinada 
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A ceratoplastia autóloga tem sido realizada de 3 maneiras distintas. Denomina-se 

ceratoplastia autóloga bilateral quando o botão doador obtém-se do olho contralateral 

amaurótico e as duas córneas são trocadas. Se dois pequenos botões corneanos ( um 

central e outro periférico) de uma mesma córnea são trocados de posição, chamamos de 

ceratoplastia autóloga ipsiltareral . Na ceratoplastia rotacional autóloga ipsilateral uma 

opacidade corneana central é rodada em direção ao limbo e a periferia corneana clara 

posiciona-se no centro geométrico da córnea [12-14]. 

As 2 primeiras formas de abordagem apresentam indicações particularmente 

limitadas. Já a ceratoplastia rotacional autóloga ipsilateral era associada a resultados 

visuais insatisfatórios por causa de baixa transparência corneana central final e/ou alto 

astigmatismo [13]. Contudo, estudos mais recentes têm mostrado poucas complicações 

com melhora considerável da acuidade visual na maioria dos casos [12, 14]. Outras 

vantagens desse procedimento são a ausência teórica de rejeição (não havendo 

necessidade de um tratamento a longo prazo com esteróides tópicos), descarte de um 

tecido doador (tornando-se útil em regiões com escassez de material doador) e a menor 

perda de células endoteliais no transplante autólogo do que no homólogo (diminuindo a 

chance de falência endotelial tardia). Ele é especialmente útil em leucomas corneanos 

densamente vascularizados e para transplantes em crianças, ambos mais propensos a 

uma rejeição imune se um transplante homólogo for realizado [12, 14, 15]. 

Quanto às indicações para a ceratoplastia penetrante, a mais frequente é a baixa 

de acuidade visual secundária à opacidade corneana. Outras indicações incluem 

irregularidade da superfície corneana, tratamento de afinamentos ou perfurações, alívio 

da dor, remoção de focos infecciosos e indicação cosmética [16]. 

 

 

1.4. Ceratoplastia lamelar  

 

 

A ceratoplastia lamelar consiste no procedimento cirúrgico no qual o tecido 

corneano é removido numa profundidade variável e substituído por córnea humana 

doadora. Na última década, tem havido um ressurgimento no interesse sobre a 
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ceratoplastia lamelar devido ao desenvolvimento de novas técnicas, como DLEK 

(ceratoplastia endotelial lamelar profunda) e DALK (ceratoplastia lamelar anterior 

profunda) e de métodos automatizados utilizando dispositivos mecânicos ou aparelhos a 

laser [9]. 

 

 

1.4.1. Ceratoplastia lamelar anterior 

 

 

A ceratoplastia lamelar anterior constitui um procedimento cirúrgico no qual as 

camadas anteriores da córnea (epitélio, membrana de Bowman e estroma), numa 

profundidade variável, são substituídas pelo tecido doador [10, 17]. No entanto, não está 

claro se a excisão completa do estroma, poupando a membrana de Descemet, fornece 

melhores resultados visuais do que nos casos em que uma pequena porção do estroma 

profundo é deixado, sem ser dissecado [18]. Várias técnicas têm sido empregadas para 

se obter um leito receptor que exponha uma camada estromal posterior fina ou 

diretamente a membrana de Descemet: injeção de ar, hidrodelaminação, viscodissecção, 

técnicas combinadas de ar-fluido-viscodissecção, dissecção aberta direta, delaminação 

com espátula sem corte, coloração com azul de tripano e o uso de um microcerátomo ou 

excimer laser [19, 20]. Essa técnica de transplante está indicada em várias doenças que 

apresentam um endotélio saudável e ausência de edema estromal, como cicatriz 

corneana, distrofias corneanas e ceratocone. Por se tratar de um procedimento extra-

ocular, apresenta um menor risco de complicações, como sinéquia anterior, glaucoma 

secundário, endoftalmite ou dano intra-ocular. Como mantém o endotélio saudável do 

receptor, virtualmente elimina o risco de rejeição endotelial e, consequentemente, a 

necessidade de terapia imunossupressora por um tempo muito longo, diminuindo a 

incidência de infecção, glaucoma e catarata. Também limita o astigmatismo pós-

operatório, o tempo de reabilitação, as suturas podem ser removidas mais precocemente 

e requer um critério menos rígido na seleção do tecido corneano doador. Apesar dessas 

vantagens, a ceratoplastia lamelar não havia se tornado um procedimento popular por 

causa da cicatriz e irregularidades na interface, que resultavam em acuidade visual pós-
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operatória não satisfatória e também pelos desafios e tempo consumidos pela cirurgia 

[17-25]. No entanto, trabalhos recentes vem mudando pouco a pouco essa visão. Vários 

estudos publicados nos últimos anos mostram a ceratoplastia lamelar anterior como um 

procedimento cirúrgico alternativo eficaz, com resultados visuais comparáveis à 

ceratoplastia penetrante [26-30]. 

 

 

1.4.2. Ceratoplastia endotelial 

 

 

A ceratoplastia endotelial seletiva tem sido foco de intensos estudos ao longo da 

última década, com uma acelerada mudança nas técnicas cirúrgicas. No entanto, o 

elemento-chave continua sendo a implantação de um botão corneano parcial 

compreendendo estroma posterior, membrana de Descemet e endotélio saudável através 

de uma incisão corneana ou escleral [8, 24, 31, 32].  

A ceratoplastia lamelar profunda (DLK), introduzida por Melles em 1999, começou 

a revolucionar a maneira como os transplantes passaram a ser realizados para tratar a 

disfunção endotelial em olhos que não haviam sido previamente transplantados. O 

processo envolvia a remoção apenas das camadas posteriores da córnea receptora e o 

transplante do estroma posterior, membrana de Descemet e endótelio da córnea doadora 

através de uma incisão túnel-escleral. Essa técnica, assim como as outras formas de 

ceratoplastia endotelial que surgiram depois, tem como vantagem a manutenção da 

integridade estrutural e a inervação do olho, logo, ele é mais resistente à ruptura por 

trauma quando comparado à ceratoplastia penetrante. Associado a isso, as técnicas de 

ceratoplastia endotelial fornecem uma recuperação visual mais rápida, causam uma 

menor variação refrativa que a ceratoplastia penetrante, eliminam as complicações 

associadas à sutura e permitem que uma área maior de endotélio possa ser 

transplantado, o que pode aumentar a viabilidade endotelial. Possíveis complicações 

incluem: deslocamento do disco no pós-operatório imediato, falência endotelial, rejeição 

endotelial, glaucoma, falência primária e irregularidade persistente da superfície [8, 22, 

31-37].  
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Complementando a evolução cirúrgica das técnicas de ceratoplastia endotelial, 

novos trabalhos caminham na direção da regeneração celular do endotélio corneano 

humano, precursores de células endoteliais humanas e através de estímulo direto das 

células endoteliais remanescentes de um paciente utilizando vetores virais para transferir 

material genético que induza e controle a mitose endotelial. Isso, talvez,  possa eliminar 

por completo a necessidade do transplante de córnea nos casos decorrentes de doença 

endotelial  [34]. 

 

 

1.5. Indicações cirúrgicas 

 

 

Ao longo dos últimos 40 anos, as principais indicações para ceratoplastia 

penetrante têm mudado. Inúmeros fatores contribuíram para isto: utilização do 

microscópio cirúrgico, aprimoramento cirúrgico (técnicas de microcirurgia) e ensino mais 

amplo da ceratoplastia, introdução das substâncias viscoelásticas e de novos 

medicamentos (como, por ex., anti-infecciosos), utilização  de lentes de contato no 

tratamento de doenças (descartando a necessidade do transplante), maior disponibilidade 

de tecido doador e introdução de novos procedimentos cirúrgicos para outras doenças 

(como catarata e miopia). Novas técnicas, como o transplante de células limbares, têm 

reduzido não só a necessidade de transplante de córnea em alguns casos como também 

aumentado o sucesso do transplante em outros [38]. 

Estudos realizados ao redor do mundo relatam as principais indicações clínicas 

para a ceratoplastia penetrante. Algumas vezes, a comparação dos diversos 

levantamentos é, de alguma maneira, limitado pelas várias classificações adotadas nas 

indicações: diferentes regiões nos quais os trabalhos são realizados e as diversas fontes 

dos quais os dados são retirados (instituições públicas, clínicas privadas, bancos de 

olhos) [38]. 

América do Norte: Ceratopatia bolhosa pseudofácica e falência de transplante foram as 

principais indicações clínicas para a realização da ceratoplastia penetrante. Ceratopatia 

bolhosa pseudofácica foi a primeira causa de transplante de córnea tanto nas 4.217 
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cirurgias realizadas num período de 15 anos em Indianápolis, assim como nos 1.529 

transplantes de córnea realizados na Filadélfia, em 5 anos.  Nos estudos realizados em 

Toronto, onde foram revistos 6.222 registros num período de 34 anos e na Carolina do 

Norte, a principal indicação para ceratoplastia penetrante foi falência de transplante. Uma 

tendência de aumento na incidência de falência de transplante como indicação de cirurgia 

foi, por sinal, um achado comum nesses estudos.  Tal fato estava associado a uma 

grande disponibilidade de material doador, resultante de uma maior atividade dos bancos 

de olhos. Um maior número de cirurgias, por sua vez, estaria relacionado a um aumento 

na incidência da falência de transplante. Outra justificativa era que, por se tratarem de 

centros de referência acadêmica de atendimento terciário, muitos pacientes, quando 

buscavam auxílio, já tinham sido submetidos a múltiplos transplantes ou apresentavam 

lesões corneanas com alto risco de falência [39-42]. 

Europa: Ceratocone foi a principal indicação clínica para a realização da ceratoplastia 

penetrante no velho mundo. Isso pode ser observado tanto nos 3.736 olhos operados 

num período de 20 anos em Paris, assim como em Veneza, onde 4.415 ceratoplastias 

penetrantes foram realizadas em 3 anos. A pouca disponibilidade de botões corneanos foi 

uma das explicações aventadas pelos autores para o ceratocone ser a principal indicação. 

Já que os cirurgiões dispunham de pouco tecido doador, havia uma tendência natural pela 

seleção de pacientes que tinham uma melhor chance de sucesso com a realização do 

transplante [43, 44]. Em um estudo realizado no Reino Unido, as principais indicações 

clínicas para transplante de córnea foram falência de transplante e ceratocone. No 

entanto, essa ordem não representava o quadro nacional mas sim a natureza da 

instituição, um centro de referência terciária que lidava primariamente com desordens 

corneanas e do segmento anterior. Nos dados fornecidos pela UK Transplant relativos ao 

mesmo período e apresentados pelos autores, ceratocone, assim como nos outros dois 

trabalhos europeus, constituía a principal indicação  [45, 46]. 

Outras partes do mundo: Em dois estudos realizados na Índia, as principais indicações 

para a ceratoplastia penetrante foram cicatriz corneana, ceratite infecciosa aguda e 

falência de transplante. Uma grande proporção dos casos de cicatriz corneana foi pós-

ceratite infecciosa e atribuídos a um diagnóstico tardio, tratamento incorreto e ausência de 

um protocolo para tratamento adequado das infecções corneanas. O alto número de 
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falências de transplante foi creditado a uma grande quantidade de casos pré-operatórios 

com mal prognóstico e a um seguimento pós-operatório inadequado [47, 48]. Entre os 

pacientes submetidos à ceratoplastia lamelar e penetrante na Arábia Saudita, num 

período de 20 anos e um total de 8.318 transplantes, as principais indicações, nos últimos 

5 anos, foram ceratocone, cicatriz corneana e falência de transplante. Foi observado um 

aumento na incidência de casos de ceratocone, falência de transplante e distrofia 

endotelial hereditária congênita. O rápido crescimento populacional foi, de alguma forma, 

relacionado a esse fato. Entre 1983 e 2002, a população saudita dobrou e 61% tinha 

menos de 24 anos de idade. Nesse mesmo período, o número de transplantes de córnea 

para ceratocone e doenças genéticas que requerem intervenção na primeira década de 

vida também aumentou [49]. Na Oceania, ceratocone, ceratopatia bolhosa 

pseudofácica/afácica e falência de transplante foram as principais indicações para 

ceratoplastia em duas grandes amostras de pacientes provenientes da Austrália e Nova 

Zelândia. Hipóteses levantadas para a alta quantidade de ceratocone nesse último país 

seriam uma impressão clínica dos cirurgiões de que a doença é mais comum na 

população neozolandesa quando comparado com outros povos, além de  apresentar um 

comportamento mais agressivo, tornando-se necessário a realização do transplante de 

córnea  [50] .  

Brasil: Alguns estudos sobre as principais indicações de ceratoplastia penetrante foram 

realizados no Brasil nos últimos anos. Cattani e col., em levantamento realizado em Porto 

Alegre (RS), constataram  ceratocone, ceratopatia bolhosa e leucoma corneano como as 

principais indicações no início da década de 90 [51]. Fabris e col. analisaram os 

prontuários de 87 pacientes (91 olhos) submetidos a ceratoplastia penetrante nessa 

mesma cidade e num período similar [52]. As 2 principais indicações foram semelhantes 

ao estudo anterior. Ceratocone e ceratopatia bolhosa pseudofácica  também foram as 

principais razões de transplante de córnea no segundo semestre de 2003, em 

levantamento feito por Netto e col., em Sorocaba (SP), cidade reconhecida como um 

centro de referência em transplante de córnea [53]. Teixeira e col. avaliaram em São José 

do Rio Preto (SP) 159 casos de ceratoplastia penetrante realizados na mesma época que 

os estudos na região sul. As principais indicações para cirurgia foram leucoma, 

ceratopatia bolhosa pseudofácica e ceratocone [54]. Amaral e col., por sua vez, 
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publicaram as principais indicações de ceratoplastia penetrante em Recife (PE), entre 

1998 e 2002, compreendendo uma amostra maior de pacientes. Oitocentos e catorze 

pacientes foram submetidos a ceratoplastia penetrante, sendo lesões ulcerativas, 

ceratopatia bolhosa e ceratocone as principais indicações [55]. Ceratocone correspondeu 

a quase 50% das indicações de ceratoplastia penetrante em um estudo retrospectivo 

realizado no Hospital da Clínicas - UNICAMP entre os anos de 1997 e 2003, onde 857 

prontuários foram revisados [56]. Como até o ano de 2001 não havia fila de espera para a 

realização do transplante de córnea no Brasil e associado à escassez de córneas, assim 

como na Itália, operavam-se principalmente casos com melhor prognóstico, como 

ceratocone. Isso possivelmente provocou uma “distorção” nos resultados.  

 

 

1.6. Complicações 

 

 

As complicações do transplante de córnea podem ser divididas em três grupos 

distintos, em função do período em que aparecem. O primeiro deles é relativo às 

complicações que surgem durante a realização do procedimento, o segundo correlaciona-

se ao período de pós-operatório imediato (primeira semana) e o terceiro grupo ao tempo 

seguinte, e refere-se usualmente às complicações que são sequelas de problemas 

anteriores ou provenientes da ferida cirúrgica [57]. 

Entre as complicações intra-operatórias que podem ocorrer durante a ceratoplastia 

penetrante estão: dano do cristalino e/ou da íris, trepanação irregular, descentração da 

córnea doadora no leito receptor, hemorragia coroideana, encarceramento da íris na 

ferida cirúrgica e dano do endotélio corneano durante a trepanação e manuseamento [9]. 

Muitas das complicações intra-operatórias ocorrem em função da técnica cirúrgica, sendo 

bem menos frequentes nas mãos de um cirurgião experiente [5, 57].  

Complicações que ocorrem no segundo grupo são mais frequentemente vistas em 

pacientes com mal prognóstico, por causa de anormalidades dos anexos. Por exemplo, se 

a córnea receptora é vascularizada ou o paciente apresenta olho seco, o leito corneano 

torna-se desfavorável ao transplante, podendo ocasionar problemas relacionados à 
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reepitelização do transplante, como ulceração do tecido ou da ferida cirúrgica. Outras 

possíveis complicações nesse período, além das epiteliopatias, são deiscência da incisão, 

vazamento da ferida cirúrgica, falência primária, bloqueio pupilar, formação de sinéquia e 

infecções [5, 57, 58].  

Após 10-14 dias, diversas complicações podem ocorrer e algumas delas serão 

discutidas a seguir [5]. 

 

 

1.6.1. Infecção 

 

Endoftamite: Constitui infecção intra-ocular infrequente mas devastadora, com grande 

potencial para morbidade ocular, incluindo diminuição da acuidade visual severa e 

permanente [59-62]. A infecção pode ser causada por contaminação do botão corneano 

no pré-operatório, condições inadequadas de assepsia durante a cirurgia ou fatores 

relacionados ao receptor [60, 63]. No entanto, a relativa raridade da endoftalmite, após 

cirurgia intra-ocular, limita a capacidade dos estudos revelarem as tendências estatísticas 

e clínicas e de demostrarem taxas de incidência acuradas. Com o intuito de determinar a 

incidência de endoftalmite pós-ceratoplastia, Taban e col. fizeram uma revisão de artigos 

relacionados ao tema entre 1963 e 2003. Mais da metade dos 66 trabalhos analisados 

foram conduzidos nos EUA, apresentavam uma média de 160 transplantes de córnea por 

artigo e o tempo mínimo de seguimento dos pacientes no pós-operatório variou de um 

mês a 3 anos. Num total de 90.549 cirurgias, a incidência de endoftalmite aguda foi de 

0,382%. No período de 1972 a 1999, essa taxa registrou 0,392%, enquanto que entre 

2000 e 2003 o valor caiu para 0,200%, ou seja, quase metade da incidência do período 

anterior. As possíveis explicações dos autores para esse fato foram: o uso difuso da iodo-

povidona na assepsia da superfície ocular no momento da captação do tecido doador e 

no intra-operatório, a evolução nas técnicas dos bancos de olhos, a adição de antibióticos 

para espécies resistentes à gentamicina nos meios de cultura e o uso das 

fluoroquinolonas tópicas [59] . 

Ceratite microbiana: Sharma e col. avaliaram ceratite microbiana em 135 pacientes 

submetidos à ceratoplastia lamelar anterior. A incidência de ceratite infecciosa foi de 
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11,11%, sendo que 80% dos casos ocorreram nas duas primeiras semanas e os 

principais fatores predisponentes foram: a presença de defeito epitelial persistente, 

abscesso de sutura e associação com ceratoconjuntivite primaveril. O local mais comum 

de envolvimento localizava-se na periferia da córnea transplantada e o organismo mais 

frequentemente isolado foi Staphylococcus coagulase-negativo (47%). A incidência de 

ceratite microbiana, após a ceratoplastia lamelar, foi maior do que a observada nos casos 

de ceratoplastia penetrante, fato tal atribuído a uma epitelização corneana mais lenta 

associada a um transplante de tamanho maior e a um aumento da espessura corneana 

total [60].  

Santos e col. estudaram os casos de ceratite infecciosa pós-transplante de córnea 

do Setor de Doenças Externas Oculares e Córnea da Universidade Federal de São Paulo. 

Foram revisados retrospectivamente os registros de 255 pacientes operados entre janeiro 

de 1995 e junho de 1997, sendo identificados 10 casos e resultando em uma incidência 

de 3,9%. Em 80% dos casos, a infecção ocorreu nos primeiros 6 meses após a cirurgia e 

o principal fator de risco consistiu-se em problemas relacionados à sutura (suturas 

expostas, pontos frouxos e rompidos), responsável por pelo menos 60% dos casos e por 

uma acuidade visual final igual ou menor do que 20/400 em 80% dos pacientes [64].  

Remeijer e col. descreveram sete pacientes com ceratopatia cristalina infecciosa, 

quando 5 desses casos ocorreram após transplante de córnea. O aspecto clínico era de 

opacidades cristalinas esbranquiçadas e em ramos, de crescimento lento, observadas no 

estroma corneano e associadas com pouca reação inflamatória. Em todos os casos, os 

pacientes estavam em uso de esteróides tópicos e os agentes causadores eram 

patógenos oportunistas constituintes da flora conjuntival normal e Gram-positivos (a 

maioria S. Viridans), tendo como  provável “porta de entrada” uma erosão da sutura ou o 

seu trajeto. No exame histopatológico, observavam-se lamelas corneanas intactas, com 

colônias bacterianas entre elas e sem reação inflamatória. [65]. 

Herpes Simples: A doença ocular causada pelo vírus herpes simples tem uma alta 

prevalência em todo o mundo. A doença epitelial recorrente, a ceratite estromal e a 

ceratouveíte podem causar cicatriz corneana e perda de visão, que requerem 

ceratoplastia penetrante para a reabilitação visual (fig. 6). E mesmo após o transplante de 

córnea, o risco de ceratite herpética recorrente permanece, podendo ocasionar a 
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formação de nova cicatriz da córnea e falência do transplante. A incidência da ceratite 

herpética, após a ceratoplastia penetrante, depende do tempo de seguimento. A taxa de 

recorrência é mais alta no primeiro ano após a cirurgia, talvez pelo uso frequente de 

esteróides tópicos, o que aumenta a chance de infecção durante episódios de replicação 

viral [66]. Baseado nisso, alguns trabalhos foram realizados com o intuito de determinar a 

eficácia do aciclovir sistêmico em diminuir as complicações e melhorar o resultado da 

ceratoplastia penetrante nas ceratites por herpes simples. Tambasco e col. avaliaram, 

retrospectivamente, ceratoplastias penetrantes por ceratite herpética na qual, no pós-

operatório, 24 pacientes não receberam aciclovir  e 20 pacientes tomaram uma dose de 

400 mg de aciclovir, duas vezes ao dia, por pelo menos um ano. Nenhum paciente entre 

os que fizeram uso da medicação apresentou recorrência da ceratite no primeiro ano, ao 

contrário de 5 pacientes (21%) que não receberam o anti-viral. Além disso, 4  pacientes 

(17%) deste último grupo tiveram falência de transplante depois de um ano de 

seguimento, contra nenhum paciente do grupo do aciclovir.  A taxa de sobrevida no grupo 

sem uso do aciclovir foi de 83% no primeiro ano e de 72% entre 36 e 60 meses, 

comparado com 100% após 2 anos no grupo que fez uso da medicação sistêmica. Ao 

final do estudo, os autores concluíram que o uso do aciclovir, no pós-operatório da 

ceratoplastia pentetrante por ceratite causada pelo herpes simples, estava associado a 

uma redução da taxa de recorrência e a uma tendência de melhora da taxa de sobrevida 

do transplante no primeiro ano, podendo reduzir a uveíte ou o edema corneano causado 

pelo vírus [66]. van Rooij e col. acompanharam 63 pacientes por dois anos, que foram 

divididos em 2 grupos cegos mascarados, um fazendo uso do aciclovir na mesma dose do 

trabalho anterior e o outro utilizando placebo. Uma significativa redução de complicações 

associadas ao herpes simples foi notada no grupo que fez uso do aciclovir quando 

comparado aos outros pacientes. Eles também observaram que, apesar dos altos custos 

da profilaxia (aproximadamente U$ 1.000,00/ano), um retransplante seria mais 

dispendioso e teria um prognóstico pior [67]. Outro estudo relacionado ao transplante de 

córnea, ceratite por herpes simples e o uso de anti-virais, realizado por Branco e col., 

avaliou a prevalência da ceratite por herpes simples como indicação para ceratoplastia 

penetrante nas últimas três décadas. Os autores constataram um declínio dessa 

indicação, principalmente na década de 80, sendo tal fato atribuído à introdução no 
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mercado americano da trifuridina em meados dos anos 70 e logo depois do aciclovir. 

Essas drogas passaram a ser usadas de maneira difusa no início dos anos 80, após 

vários trabalhos descreverem a sua eficácia [68]. Mesmo com uma diminuição nos casos 

cirúrgicos de ceratite herpética, o oftalmologista deve estar atento quanto a esse possível 

diagnóstico em olhos submetidos a ceratoplastia penetrante, tanto no pós-operatório 

imediato como no tardio, mesmo que não haja uma história prévia de infecção pelo vírus 

herpes simples. Entre as possíveis origens estão: a reativação do vírus latente no gânglio 

trigeminal ou na córnea do receptor, transmissão viral pelo filme lacrimal, transmissão do 

vírus através de córneas doadoras infectadas, contaminação por uma via externa e 

crescimento viral nos meios de conservação [69]. Rezende e col. relataram 14 casos sem 

história prévia, num período de 7 anos, sendo 8 pacientes com quadro clínico de úlcera 

geográfica e 6 pacientes com a clássica úlcera dendrítica. A maioria dos episódios (71%) 

ocorreu após um ano de realização do transplante [70]. De Kesel e col. descreveram 4 

casos de falência primária de transplante de córnea, em cirurgias realizadas num período 

de 17 dias, cujas indicações primárias não estavam associadas à infecção por herpes 

simples. No entanto, baseado em exames complementares, ficou constatado que o vírus 

foi a provável causa das falências [69]. Borderie e col. também relataram 2 casos de 

falência primária e um de ceratite dendrítica em 586 transplantes de córnea realizados 

num período de 6 anos e sem o conhecimento prévio de infecção herpética [71].  
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Fig. 6. Úlcera dendrítica típica, marca característica da ceratite epitelial pelo vírus 

herpes simples 

 

 

Transplante tectônico: Sony e col. fizeram uma revisão na literatura de artigos 

relacionados à ceratoplastia terapêutica nos casos de ceratite infecciosa. Definiu-se tal 

procedimento como o uso de um transplante de córnea para acabar ou melhorar uma 

doença corneana infecciosa ativa ou para reparar um defeito anatômico na córnea 

secundário à ceratite infecciosa (fig. 7). Tal procedimento estava indicado em quadros de 

progressão da infecção apesar de terapia medicamentosa máxima ou quando a 

integridade do globo estava ameaçada, sendo a reabilitação visual uma consideração 

secundária. As principais indicações foram úlceras corneanas bacterianas, fúngicas, 

herpéticas e por Acanthamoeba. A percentagem de casos que necessitaram de 

ceratoplastia terapêutica variou de 3 a 6% nos casos de ceratite bacteriana, de 18 a 29% 

nas ceratites fúngicas e correspondeu a 76% nas ceratites por Acanthamoeba. Quanto 

aos resultados pós-cirurgia, as taxas de cura anatômica (erradicação completa do 

patógeno) e transparência do transplante observadas nas ceratites bacterianas foram 

superiores aos resultados das ceratites fúngicas, virais e por Acanthamoeba. Esse último 

patógeno apresentou as maiores taxas de recorrência (30% a 50%) [72] . 

Claerhout e col., por sua vez, avaliaram a influência da doença de base no 

resultado da ceratoplastia terapêutica. Uma amostra de 28 pacientes foi dividida 

retrospectivamente em 2 grupos. Faziam parte do primeiro grupo pacientes com etiologia 
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infecciosa, enquanto aqueles com doença não-infecciosa formaram o segundo grupo. O 

tempo de seguimento médio foi de 23,2 meses e a enucleação não pode ser evitada em 2 

pacientes. No grupo 1, 40% dos transplantes apresentaram episódios de rejeição, mas 

80% destes permaneceram transparentes, com acuidade visual pós-operatória 

significativamente melhor. No grupo 2, apenas 23% dos transplantes continuaram 

transparentes, sendo a recorrência da doença inicial a principal causa de opacificação. 

Associado a isso, a melhora da acuidade visual nesses casos não se mostrou 

estatisticamente significativa. Os autores concluíram que a ceratoplastia terapêutica tinha 

um prognóstico muito melhor nas doenças infecciosas do que nas não-infecciosas, já que 

no primeiro grupo a cirurgia removia o tecido doente e no último a cirurgia colocava um 

tecido novo saudável suturado a um olho ainda com uma doença de superfície, 

comprometendo seriamente o prognóstico do transplante [73] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. (a)Úlcera corneana infecciosa com acometimento intra-ocular e (b)mesmo 

olho após realização de transplante tectônico  

 

 

1.6.2. Glaucoma  

 

 

O glaucoma é uma das complicações mais sérias após ceratoplastia penetrante, 

não só por causa da sua alta incidência e severidade mas também pela dificuldade no seu 
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diagnóstico e tratamento [74]. Pacientes submetidos ao transplante de córnea mostraram 

uma maior chance de desenvolver glaucoma, e aqueles com glaucoma preexistente têm 

uma probabilidade ainda maior de desenvolver glaucoma refratário ao tratamento clínico 

após a ceratoplastia penetrante. A associação de doença corneana que necessite 

transplante de córnea e glaucoma não é incomum, já que uma doença pode levar a outra. 

Aliás, a indicação clínica para a realização da ceratoplastia penetrante desempenha um 

importante papel no risco de se desenvolver glaucoma após o transplante. Causas como 

distrofia endotelial de Fuchs e ceratocone tem um risco muito menor de glaucoma após a 

cirurgia do que nos casos de infecção herpética, úlcera e perfuração corneana. Outros 

fatores de risco adicionais incluem status da lente intra-ocular e história de cirurgias intra-

oculares prévias ou concomitantes à ceratoplastia. O glaucoma pode levar a uma 

descompensação corneana irreversível pela demora no controle da elevação aguda da 

pressão intra-ocular ou pelas altas pressões secundárias à resposta ao esteróides, à 

inflamação intra-ocular, neovascularização ou por alterações estruturais na configuração 

do ângulo secundário aos aspectos técnicos da cirurgia. Estudos feitos por Zimmerman e 

col., sugerindo que  a profundidade da sutura afetava o suporte mecânico da malha 

trabecular, resultaram em mudanças na técnica cirúrgica, tais como botões corneanos 

doadores maiores que os leitos receptores, suturas corneanas mais profundas e frouxas, 

levando a uma menor incidência de glaucoma pós-ceratoplastia e melhores resultados 

visuais. O tratamento clínico ainda constitui a terapia inicial no glaucoma primário e na 

elevação da pressão intra-ocular após a ceratoplastia penetrante [74-79].  

 

 

1.6.3. Falência de transplante 

 

 

Falência de transplante refere-se à alteração irreversível no transplante impedindo 

a recuperação de visão útil [80-82], podendo haver perda ou não da sua transparência 

central (fig. 8) [3, 6, 83-85]. Existem múltiplas causas para a falência: algumas das quais 

são mecânicas e outras podem ser imunológicas [57]. A principal causa de falência de 

transplante é a rejeição [3, 6, 83-85]. Outras causas comuns são descompensação 
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endotelial, infecção, astigmatismo, cicatriz corneana central,  glaucoma e doença 

recorrente [6, 86]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Falência de transplante com edema de córnea  

 

A falência do transplante pode ocorrer em qualquer momento após a cirurgia, 

podendo se manifestar, inclusive, no primeiro dia de pós-operatório [57]. Denomina-se 

falência primária a presença de um transplante corneano difusamente edemaciado no 

primeiro dia de pós-operatório e que não recupera a transparência na ausência de 

qualquer causa identificável [87, 88]. Não se trata de um fenômeno imunológico mas de 

uma desordem do endotélio transplantado que leva ao edema corneano persistente [89, 

90]. Tais falências são relatadas em 0 a 12,8% dos transplantes de córnea [69, 87-91]. A 

principal causa de falência primária de transplante é desconhecida  mas vários fatores 

têm sido associados a essa condição: doador de idade avançada, intervalo entre a morte 

e a enucleação, tipos de armazenamento, tempo de armazenamento antes do 

transplante, densidade endotelial insuficiente, algumas doenças endoteliais, 

descolamento da membrana de Descemet durante o manuseamento ou na cirurgia, 

trauma mecânico do endotélio e vírus herpes simples tipo 1 . 

A descompensação endotelial é um denominador comum na maioria dos casos de 

falência de transplante [57]. Estudo realizado por Bourne e col. sobre o endotélio 

corneano, avaliado através de microscopia especular num período de 10 a 20 anos, 

mostrou que em olhos saudáveis, não submetidos a cirurgia de catarata ou de córnea, a 
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densidade endotelial diminuiu em aproximadamente 0,6% ao ano. Após a extração da 

catarata, a taxa de declínio do endotélio corneano aumentou para 2,5% ao ano entre o 

primeiro e o décimo anos após a cirurgia. Já em olhos submetidos ao transplante de 

córnea, a perda de células endoteliais subiu para 4,2% ao ano entre 5 e 10 anos de pós-

operatório, continuando acima da taxa normal após 20 anos [92]. Possíveis fatores que 

contribuem para a perda de células endoteliais incluem: trauma cirúrgico, troca de células 

entre o tecido doador e o receptor, envelhecimento das células, reações imunes agudas e 

subclínicas crônicas [12]. 

 Thompson e col. avaliaram a sobrevida de transplantes penetrantes de córnea e 

as causas de falência num período total de 14 anos, quando foram revistos os dados de 

3.992 cirurgias, sendo 3.640 transplantes primários e 352 retransplantes. O tempo médio 

de seguimento dos pacientes avaliados foi de 43 meses e falência de transplante ocorreu 

em 10% dos casos. As principais causas de falência de transplante foram: falência 

endotelial sem história de reação imunológica, rejeição e complicações relacionadas à 

superfície ocular. As maiores taxas de falência ocorreram nos 2 primeiros anos de 

seguimento. As taxas de sobrevida nos transplantes primários mostraram-se 2 vezes mais 

altas que as dos retransplantes no período de 10 anos. As doenças que apresentaram as 

maiores taxas de sobrevida foram transplante primário para ceratocone e distrofia 

endotelial de Fuchs. Retransplantes e olhos submetidos a um primeiro transplante por 

ceratopatia bolhosa afácica apresentaram as taxas mais altas de falência. Transplantes 

nos quais vascularização estromal profunda excedia o equivalente a 3 horas do relógio 

também estavam associados a uma baixa sobrevida do transplante (fig. 9) [86].  
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Fig. 9. Neovascularização corneana difusa acometendo o botão corneano doador 

 

Williams e col. avaliaram  os resultados do transplante de córnea e os fatores de 

risco para falência em 10.952 cirurgias realizadas na Austrália, num período total de 18 

anos. A taxa de sobrevida total da ceratoplastia penetrante foi de 86% em 1 ano, 73% em 

5 anos, 62% em 10 anos e 55% em 15 anos. As principais razões de falência dos 

transplantes foram: rejeição, falência endotelial, infecção e glaucoma. Rejeição revelou-se 

responsável por aproximadamente um terço dos casos. Entre os fatores associados à 

falência de transplante estavam: o centro onde foi realizado o transplante, doadores com 

idade mais avançada, diagnóstico pré-operatório, número de transplantes prévios, afacia 

ou pseudofacia, neovascularização corneana, inflamação ocular ou aumento da pressão 

intra-ocular no olho transplantado, realização de vitrectomia anterior, tamanho do 

transplante (menor que 7,5 mm ou maior ou igual a 9 mm de diâmetro) e remoção das 

suturas com menos de 6 meses [84, 93].  

Sit e col. determinaram as taxas de sobrevida e os fatores de risco de 468 

transplantes de córnea realizados em Toronto, pelo mesmo cirurgião. O tempo médio de 

seguimento foi de 37,7 meses e as taxas de sobrevida de 2 e 5 anos foram de 78,8% e 

64,5%, respectivamente. Numa análise com uma única variável, pacientes com idade 

acima de 50 anos, do sexo masculino, com diagnóstico pré-operatório de ceratopatia 

bolhosa, fazendo uso de uma ou mais medicações anti-glaucomatosas e submetidos a 

troca da LIO, vitrectomia anterior ou com presença de sinéquia anterior periférica no per-

operatório tinham um maior chance de falência de transplante (fig. 10). Já do ponto de 

vista multifatorial, 6 fatores de risco foram identificados como tendo um efeito 

independente na sobrevida do transplante: diagnóstico pré-operatório, neovascularização 
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do transplante, presença de sinéquia anterior periférica, sexo do paciente, ocorrência de 

um ou mais episódios de rejeição e a idade do receptor no momento do transplante [94].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. (a)Olho com LIO de CA e (b)edema de córnea mais evidente na metade 

superior 

 

 

Dandona e col. estudaram a taxa de sobrevida numa grande série de casos na 

Índia e avaliaram os fatores de risco. A taxa de sobrevida de 1, 2 e 5 anos para os 1.389 

transplantes primários de córnea foram de 79,6%, 68,7% e 46,5%, respectivamente. O 

tempo médio de seguimento foi de 22,4 meses. Ceratocone e distrofias corneanas tiveram 

as melhores taxas de sobrevida. Os piores resultados foram de pacientes submetidos ao 

retransplante e ceratopatia bolhosa afácica. O diagnóstico pré-operatório foi, inclusive, a 

variável mais significante relacionada à sobrevida do transplante, seguida pelo status 

sócio-econômico, idade, vascularização da córnea receptora e qualidade da córnea 

doadora. As chances do olho continuar cego (acuidade visual menor do que 10/200) após 

o transplante eram pequenas se o diagnóstico pré-operatório era ceratocone ou distrofia 

corneana; moderado para ceratopatia bolhosa pseudofácica ou cicatriz corneana e alto 

para falência prévia de transplante, ceratopatia bolhosa afácica e leucoma aderente (fig. 

11). Entre as causas de cegueira após o transplante, 80,5% estavam relacionadas à 

córnea, 5,8% à retina, 3,9% à ambliopia e 2,5% ao glaucoma [95] . 
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Fig. 11. Leucoma corneano pós-trauma e neovascularização periférica 

 

 

Vail e col. identificaram e quantificaram os fatores que influenciaram os resultados 

dos transplantes de córnea realizados no Reino Unido entre os anos de 1987 e 1991. 

Foram avaliadas as informações de 2.777 cirurgias. A taxa de sobrevida de 1 ano foi de 

88% e o risco de falência foi maior nos primeiros 75 dias de pós-operatório. Transplantes 

realizados por cirurgiões menos experientes, puramente cosméticos e/ou por razões 

terapêuticas, em pacientes com menos de 10 anos de idade ou com suturas combinadas 

evoluíram desfavoravelmente. O prognóstico também foi pior nos casos de retransplante 

e quando havia vascularização profunda, inflamação uveal ativa ou edema estromal. O 

risco de rejeição foi menor em pacientes de mais idade, mas aumentado naqueles com 

glaucoma, inflamação ou nos casos de retransplante, particularmente com 2 ou mais 

transplantes prévios. Transplantes com botões corneanos maiores tiveram um risco de 

rejeição maior, porém melhor acuidade visual quando não evoluíam para falência. A 

presença de pouca combinação de antígenos HLA classe 1 também estava associada a 

um risco maior de rejeição. Diagnóstico pré-operatório de ceratocone, distrofias estromais 

e falência endotelial primária tiveram os melhores resultados [96].   
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1.6.4. Rejeição 

 

 

Espera-se que mais de 90% dos casos das ceratoplastias penetrantes ditas como 

de bom prognóstico tenham sucesso por um período superior a 2 anos. A principal razão 

pelo qual o transplante de córnea apresenta excelentes resultados é o chamado “privilégio 

imunológico” em que a córnea, bem como todo o globo ocular, se encontra. Ao contrário 

de outros órgãos, o transplante de córnea geralmente não requer imunossupressão 

sistêmica e permanente. Entretanto, mesmo estando num sítio “imunologicamente 

privilegiado”, um episódio de rejeição imunológica ocorre em cerca de 25% dos casos de 

transplante de córnea ditos como de bom prognóstico, dos quais 20% descompensam a 

córnea. Em transplantes corneanos com risco moderado, a rejeição pode ocorrer em até 

metade dos casos. Naqueles considerados como de alto risco, a falência por rejeição 

pode chegar a 80% dos casos [5].  

 Embora a rejeição no transplante de córnea possa ocorrer em qualquer período, 

ela é mais comum no primeiro ano após a cirurgia. Apesar de nem todos os episódios de 

rejeição levarem a uma falência imediata do transplante, eles podem acelerar a perda de 

células endoteliais. Também têm sido observados que rejeições ocorridas precocemente 

no pós-operatório possuem um pior prognóstico do que as tardias [97]. Vários fatores que 

levam a uma inflamação intermitente como sutura frouxa, infecção na sutura ou por 

herpes recorrente podem precipitar um episódio de rejeição. A rejeição do transplante 

está associada a sintomas como diminuição da acuidade visual, hiperemia, fotofobia e 

dor. Contudo, em casos moderados, o paciente pode ser assintomático. Ciente de que a 

precocidade no diagnóstico e a rapidez na instituição do tratamento irão ser de 

fundamental importância para a sobrevida do transplante, é necessário orientar o paciente 

para que procure imediatamente seu oftalmologista, caso apresente os sintomas 

sugestivos de rejeição [5]. 

Existem vários tipos de rejeição corneana nas diferentes camadas e que podem 

estar associados num mesmo paciente. Rejeição endotelial é a forma mais comum (fig. 

12). Os achados corneanos podem se apresentar de 2 formas clínicas diferentes. No 

primeiro tipo, os sinais clínicos incluem injeção límbica, presença de células na câmara 
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anterior, precipitados ceráticos no botão doador e edema de córnea. A segunda forma 

apresenta-se como uma linha de rejeição endotelial (linha de Khodadoust), associado 

com edema de córnea localizado (fig. 13). A linha de rejeição começa na periferia do 

transplante, geralmente próximo a uma área de maior vascularização, e se dirige em 

direção ao centro do enxerto. A rejeição endotelial irreversível é associada com edema 

difuso e opacidade do transplante.  Infiltrados numulares subepiteliais são a segunda 

forma mais comum de rejeição. Trata-se de infiltrados esbranquiçados, medindo cerca de 

0,2 – 0,5 mm de diâmetro, localizados no estroma anterior e que são morfologicamente 

similares aos encontrados após ceratoconjuntivite epidêmica causada por adenovírus. 

Podem-se diferenciar do quadro viral pelo envolvimento unilateral, sem associação com 

resposta conjuntival e por se localizarem apenas na córnea doadora, poupando a periferia 

receptora. A rejeição epitelial caracteriza-se pela presença de uma linha epitelial elevada. 

É usualmente vista na periferia e cora com fluoresceína. Se não tratada, avança 

gradualmente para a região central num padrão semicircular ou sinuoso, deixando atrás 

de si acentuada erosão epitelial puntacta, com aspecto nebuloso e discreta opacidade 

subepitelial. Substitui-se essa área por células epiteliais do receptor, não deixando sinais 

de cicatrização. A rejeição estromal se caracteriza por infiltrados estromais periféricos e 

embaçamento em um transplante previamente transparente e geralmente ocorre 

adjacente a uma área vascularizada e simultaneamente à rejeição endotelial [5, 83].  
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Fig. 12. (a)Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando rejeição 

endotelial evidenciado pela presença de precipitados ceráticos e (b)reação inflamatória 

severa (H&E X320) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Linha de rejeição endotelial  denominada linha de Khodadoust (seta) 

 

 

O privilégio imune mantém-se numa córnea normal por uma série de mecanismos. 

As células acessórias, incluindo as células dendríticas e os macrófagos, são necessárias 

para uma resposta imune efetiva contra um antígeno estranho. A córnea humana normal 

é relativamente acelular. Contudo, células acessórias não estão completamente ausentes. 

As células de Langerhans estão presentes na periferia do epitélio e algumas poucas 
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células dendríticas intersticiais podem ser achados no estroma central e periférico. Os 

antígenos MHC (major histocompatibility complex) correspondem aos antígenos de 

superfície das células brancas ou leucócitos – HLAs (human leukocyte antigens) e 

encontram-se presentes na córnea normal. Os determinantes da classe I são expressos 

no epitélio, ceratócitos estromais e, provavelmente, no endotélio. Os determinantes da 

classe II são, na maior parte, restritos às células acessórias. Antígenos do grupo 

sanguíneo ABO expressam-se no epitélio e no endotélio. A córnea normal, assim como o 

testículo e o cérebro, expressam um sistema denominado Fas/Fas-L, que possui um 

mecanismo para indução de apoptose dos linfócitos que se dirigem para a córnea. Vasos 

sanguíneos e linfáticos estão ausentes da córnea normal, que depende de nutrientes 

provenientes do filme lacrimal e do humor aquoso. Além disso, a vasculatura da câmara 

anterior tem finos capilares que sequestram o humor aquoso da circulação sistêmica, 

formando, desse modo, uma barreira hemato-aquosa. O humor aquoso também ajuda no 

privilégio através de citocinas imunossupressoras. Todos esses mecanismos contribuem 

para o privilégio imunológico da câmara anterior e da córnea. No entanto, tudo pode ser 

modificado na presença de inflamação. O número de células acessórias aumenta quando 

há um processo inflamatório. A inflamação aumenta a expressão de antígenos MHC das 

classes I e II. As células inflamatórias produzem grandes quantidades de fatores de 

crescimento endotelial vascular, resultando em neovascularização corneana e 

linfangiogênese. A inflamação também afeta a competência microvascular na câmara 

anterior, resultando na quebra da barreira hemato-aquosa e expondo a câmara anterior, 

incluindo a córnea, a influências sistêmicas. O acesso de moléculas pró-inflamatórias, 

incluindo citocinas para o humor aquoso, contribui para a quebra do privilégio (Fig. 14) [3].  
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Fig. 14. Os mecanismos envolvidos na rejeição do transplante corneano 

 

 

Dua e col. avaliaram os fatores de risco para a rejeição no transplante de córnea, 

subdividindo-os em diferentes categorias. A primeira delas relacionava-se ao hospedeiro. 

Córneas receptoras com vascularização estromal corneana foram definidas como de risco 

alto para rejeição. O grau de vascularização estava associado à quantidade de vasos e de 

quadrantes envolvidos (dois ou mais) e a chance de rejeição era maior na presença de 

vascularização estromal profunda. A falência de transplante por rejeição não foi 

considerada, por si só, um fator de risco mas sim a vascularização (fig. 15) que ocorre no 

processo de rejeição. Outras condições pré-existentes como uveíte, ceratite por herpes 

simples, dermatite atópica e eczema, “transplante a quente”, cirurgias prévias do 

segmento anterior, sinéquia anterior periférica, adesões vítreas e cirurgias combinadas 

estavam associadas a um maior risco de reações imunes [83]. 
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Fig. 15. (a)Córnea com extensa vascularização e degeneração lipídica e (b)neovasos 

superficiais dirigindo-se à córnea doadora 

 

 

Em estudo realizado no Japão, Inoue e col. avaliaram os fatores de risco e a 

incidência de falência de transplante e rejeição em 271 ceratoplastias penetrantes. A taxa 

de sobrevida total de transplante, após 10 anos, foi de 77,9%. Nos casos de transplante 

sem episódio de rejeição esse percentual subiu para 79,3%, com uma taxa maior nos 

casos de ceratocone. A chance de rejeição mostrou-se maior na ceratite herpética e na 

ceratopatia bolhosa. Os fatores de risco mais comuns associados à rejeição foram: 

vascularização corneana, cirurgia com longa duração e córneas doadoras de pacientes 

jovens (menos de 60 anos) [80]. 

Outro estudo realizado por Sangwan e col. avaliaram, num período de 10 anos, a 

incidência de rejeição de transplante e os fatores preditivos para a sua reversibilidade. De 

1.927 ceratoplastias penetrantes realizadas, houve uma incidência de 224 episódios de 

rejeição (11,6%). 53,3% das rejeições ocorreram no primeiro ano de pós-operatório e 

82,1% até o segundo ano. Rejeições no pós-operatório recente (menos de 10 meses) 

tiveram uma menor chance de resolução do que a observada nos pacientes que tiveram o 

fenômeno mais tardiamente.  Os episódios de rejeição foram sintomáticos em 87% dos 

pacientes e entre os sintomas mais comuns estavam: diminuição da acuidade visual, dor, 

hiperemia e fotofobia. Os pacientes assintomáticos tiveram uma melhor resposta ao 

tratamento quando comparados com o grupo de pacientes sintomáticos. O tempo médio 
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de início da terapia foi de 11,4 dias e aqueles pacientes que se apresentaram com 

queixas num prazo menor do que 7 dias responderam melhor ao tratamento do que 

aqueles que compareceram mais tardiamente. O diagnóstico de rejeição endotelial foi 

feito em 91% dos episódios. Entre os principais fatores associados a um mau prognóstico 

depois da rejeição destacavam-se transplantes de repetição e realização de vitrectomia 

anterior durante a cirurgia. O tratamento com esteróides intra-venosos, associado à 

medicação tópica, e iniciado nos primeiros 7 dias do quadro de rejeição, ajudou na 

redução dos episódios de recorrência de rejeição, aumentando, com isso,  a sobrevida 

dos transplantes [97]. 

No Reino Unido, um questionário foi enviado aos membros do Bowman Club, 

responsáveis por dois terços dos transplantes de córnea realizados por ano, e tinha como 

objetivo saber a opinião desses quanto aos fatores de risco e as preferências clínicas no 

tratamento da rejeição. A maioria dos participantes considerou uma história pregressa de 

rejeição no olho operado, presença significativa de vasos corneanos, doença herpética ou 

injúria química prévia, doença ocular externa ativa e infecção ou inflamação ocular 

precedente como fatores de alto risco na rejeição do transplante de córnea. Os vasos 

corneanos foram considerados de alto risco pela maioria dos participantes se profundos, 

difusos e se extendessem em direção e abaixo da junção doador-hospedeiro [98] . 

Avaliar os padrões de prática clínica na prevenção e tratamento da rejeição do 

transplante de córnea foi o objetivo do questionário enviado aos membros da The Cornea 

Society. Foram pesquisados 4 temas: o uso rotineiro  de esteróides, esteróide tópico de 

preferência, uso de ciclosporina tópica e o uso de imunosupressor sistêmico. Todos 

responderam usar costicosteróide tópico de rotina no pós-operatório e no tratamento da 

rejeição. Colírio de prednisolona, durante os primeiros 6 meses de pós-operatório, foi 

usado por  85 a 90% dos cirurgiões e nos casos de rejeição, independente do tipo, por 81 

a 91% dos cirurgiões. Na conduta de rotina dos transplantes de alto risco, praticamente 

metade dos cirurgiões usaram ciclosporina tópica associado à prednisolona. Comparando 

com estudo prévio realizado pela mesma sociedade,  observou-se uma diminuição do uso 

de esteróides via oral nos transplantes de alto risco e do uso das injeções subconjuntivais 

nos casos de rejeição [99] . 
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1.6.5. Ceratopatia de superfície 

 

 

A disfunção da superfície corneana pode causar morbidade significativa, atraso na 

reabilitação visual, além de desconforto ao paciente (Fig. 16). Defeitos epiteliais 

persistentes podem predispor ceratite infecciosa e falência secundária. É estimado que 

até 25% dos transplantes possam ir à falência por conta de problemas de superfície. Nas 

primeiras semanas após o transplante, a superfície de um botão corneano passa por 

enormes mudanças, o que inclui a troca total do epitélio doador pelo do receptor. O 

período crítico para a estabilização da maioria dos problemas de superfície são os 3 

primeiros meses. Feiz e col. estudaram os tipos e a prevalência das anormalidades 

epiteliais em 80 pacientes submetidos à ceratoplastia penetrante e acompanhados por um 

período mínimo de 10 semanas, sendo a observação do epitélio iniciado na segunda 

semana de pós-operatório. Sessenta e três por cento do total de visitas pós-operatórias 

demonstraram ceratite epitelial puntiforme, que estavam associadas aos receptores de 

idade mais avançada e ao uso de antibióticos tópicos. Ceratopatia em furacão e ceratite 

filamentar constituíram as outras anormalidades mais comuns. A primeira delas estava 

associada a uma sensibilidade corneana pré-operatória diminuída e blefarite anterior. 

Nenhuma das variáveis analisadas no estudo pareceu ter influência no desenvolvimento 

da ceratite filamentar [100].  
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Fig. 16. (a)Defeito epitelial persistente em botão corneano doador e (b)corante de 

fluoresceína adicionado para delinear mais claramente a lesão  

 

 

1.6.6. Astigmatismo 

 

 

Astigmatismo significativo e altas ametropias, mesmo após uma ceratoplastia 

penetrante bem sucedida, constituem uma das principais causas de uma reabilitação 

visual lenta, podendo ser motivo de grande insatisfação para os pacientes [101]. Fatores 

que podem afetar o astigmatismo no pós-operatório incluem a técnica cirúrgica, tipo e 

tamanho dos trépanos, tempo de remoção ou ajuste das suturas, aposição dos tecidos 

doadores e receptores, trepanação oval ou excêntrica e disparidade de espessura entre o 

doador e o receptor [102, 103]. Valores médios de astigmatismo têm sido relatados entre 

3,1 a 9,1 D, com uma variação de 0 a 19 D. Aproximadamente 1/3 dos olhos requerem 

uma cirurgia refrativa adicional após a ceratoplastia penetrante [101].  Estudos recentes 

têm avaliado a realização da trepanação corneana utilizando-se o femtosecond laser ou 

comparando esse corte com o feito através de um trépano convencional. Em ambos os 

casos pode-se observar um consenso geral de que a trepanação com o femtosecond 

laser  produz resultados visuais muito bons, com baixos graus de astigmatismo residual, 

obtidos de maneira mais rápida que a cirurgia tradicional [104-108]. O ceratocone é a 

doença mais importante a ser considerada como condicionadora de astigmatismo no pós-
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operatório, devido, em parte, pela grande instabilidade inerente ao tecido e pelo alto 

astigmatismo antes da cirurgia nesses olhos [101].   

 

 

 

1.7. Procedimentos combinados  

 

 

Nos primórdios do transplante de córnea, a ceratoplastia penetrante, por si só, já 

apresentava riscos suficientes para que procedimentos combinados pudessem ser 

considerados. No entanto, a alta associação de distrofia endotelial de Fuchs e catarata e 

entre doença corneana e glaucoma tornou-se um grande estímulo para que a realização 

de outros procedimentos fossem considerados durante o transplante de córnea [38]. 

 

 

1.7.1. Catarata 

 

 

No final dos anos 60 e início da década de 70, a extração intra-capsular da catarata 

passou a ser feita concomitantemente com a ceratoplastia. Com a melhora na qualidade 

das lentes intra-oculares e das técnicas cirúrgicas na metade dos anos 70, a cirurgia 

tríplice, isto é, ceratoplastia, extração do cristalino e implante da lente intra-ocular, passou 

a ser realizada (fig.17) [38].  

No entanto, o tratamento de pacientes com catarata e doença corneana ainda é 

controverso. Alguns cirurgiões defendem a realização da cirurgia tríplice, enquanto outros 

recomendam a ceratoplastia penetrante inicialmente, seguido, mais tarde, pela extração 

da catarata e implante da lente intra-ocular (cirurgia em 2 tempos) [109] . A cirurgia tríplice 

tem como vantagens evitar uma segunda operação, permite uma recuperação visual mais 

rápida, tem uma menor chance de falência do transplante, mas pode resultar em maiores 

erros refrativos pela incapacidade de predizer corretamente o cálculo da lente intra-ocular 

[110]. Estudos realizados sobre falência de transplante em olhos submetidos à cirurgia em 
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2 tempos mostravam taxas que variavam de 0% a 66%, mas muitos desses artigos foram 

escritos na década de 70 [109, 110]. Na verdade, com o avanço nas técnicas cirúrgicas 

da extração da catarata e com o uso de material viscoelástico, a ocorrência de falência de 

transplante, independentemente da abordagem cirúrgica utilizada, tem diminuído nos 

últimos anos [23, 110-112] . Um trabalho realizado por Shimmura e col. foi constituído por 

2 grupos onde 11 olhos foram submetidos à cirurgia tríplice e uma mesma quantidade à 

cirurgia em 2 tempos, sendo a extração da catarata feita através da técnica de 

facoemulsificação. Em seus resultados, 91% dos olhos submetidos à cirurgia em 2 

tempos apresentaram valores refracionais dentro do esperado (± 2 D) versus 45% dos 

olhos submetidos à cirurgia tríplice. Quanto à densidade endotelial, não foram observados 

diferenças entre os 2 grupos após um ano de seguimento. Ao final de seu trabalho, os 

autores ponderaram que a cirurgia tríplice talvez fosse a melhor opção para os pacientes 

idosos, que poderiam não tolerar um segundo procedimento, e para aqueles com distrofia 

endotelial de Fuchs, já que apresentavam um maior risco de perda endotelial comparado 

com outras doenças [113]. Hsiao e col., corroborando essa opinião, consideraram 

pacientes jovens e com bom potencial visual como os melhores candidatos à cirurgia em 

2 tempos, pois o tempo de espera para a reabilitação visual é relativamente curto para um 

jovem e a chance de erros refrativos próximos da emetropia são maiores do que na 

cirurgia tríplice [110].    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Olho submetido à cirurgia tríplice com suturas interrompidas 
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1.7.2. Glaucoma 

 

 

Frequentemente, a terapia medicamentosa para o controle do glaucoma não é satisfatória 

e a intervenção cirúrgica se torna necessária. O tratamento cirúrgico de um glaucoma 

coexistente a uma opacidade corneana requer considerações quanto à cirurgias 

combinadas ou em etapas e ainda quanto ao tipo de cirurgia de glaucoma ou transplante 

de córnea a ser realizado. As opções cirúrgicas para o glaucoma incluem trabeculoplastia 

a laser, procedimentos ciclodestrutivos, trabeculectomia e implantes de drenagem [75, 

114-116].  

 

 

1.8. Correção cirúrgica de erros refrativos pós-ceratoplastia 

 

 

Muitos dos pacientes que são submetidos ao transplante de córnea não 

conseguem obter uma acuidade visual satisfatória com óculos ou mesmo com lentes de 

contato. Alguns com transplante claro podem ainda ser considerados legalmente cegos 

quando a superfície corneana é irregular ou quando um alto astigmatismo pós-operatório 

existe. Para estes pacientes, a cirurgia refrativa torna-se uma opção viável para reduzir a 

ametropia pós-ceratoplastia. Antes de se tentar uma correção cirúrgica, é importante que 

haja estabilidade tectônica, refrativa e imunogênica. Esse tempo exato varia, mas 

geralmente a cirurgia deverá ser realizada pelo menos 1 ano após a ceratoplastia e 3 

meses após a remoção das suturas. Alguns procedimentos podem ser considerados 

nesses casos, entre eles, cirurgias excisionais, incisionais e fotoablativas [102, 109].   

Ressecções corneanas em cunha podem ser realizadas em astigmatismos 

extremos, mas considerações técnicas, imprecisões na correção do astigmatismo e risco 

de induzir um astigmatismo irregular limitam o seu uso [38, 101, 109]. 

Procedimentos como incisões relaxantes ou ceratotomia astigmática são úteis para 

baixo a moderado astigmatismo pós-operatório e podem ser realizadas no consultório, 

mas os seus efeitos refrativos podem ser imprevisíveis e a reabilitação visual é 
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relativamente lenta. Além disso, pelo efeito corneal coupling, eles normalmente têm pouco 

efeito no equivalente esférico refrativo, potencialmente deixando uma ametropia residual 

significativa e baixa acuidade visual sem correção [38, 101, 109]. 

O uso das técnicas de excimer laser realizadas na superfície, como o PRK 

(ceratectomia fotorrefrativa), para a correção de erro refrativo pós-transplante tiveram vida 

curta devido à tendência pronunciada para induzir a formação de haze, pela regressão do 

efeito refrativo, perda da melhor acuidade visual corrigida e aumento da possibilidade de 

rejeição. Um novo método promissor é o uso concomitante da mitomicina C 0,02% (0.2 

mg/ml) para prevenir a formação de cicatriz em olhos de alto risco submetidos ao PRK 

[38, 101, 109]. 

Laser in situ keratomileusis (LASIK) é uma opção terapêutica útil que apresenta 

várias vantagens sobre o PRK, entre elas, menos haze estromal, reabilitação visual 

rápida, menor quantidade de astigmatismo irregular, regressão mínima e um grande 

espectro de desordens refrativas tratáveis. LASIK personalizado pode melhorar os 

resultados naqueles com astigmatismo irregular e com aberrações de alta ordem. 

Contudo, há um maior risco de complicações relacionadas ao flap do que na cirurgia feita 

em córneas normais, tais como: button-hole, flaps finos ou irregulares, deslocamento do 

flap, ceratite lamelar difusa, crescimento epitelial e perfuração corneana (fig. 18). Típicas 

complicações pós-ceratoplastia também podem ocorrer, como rejeição e falência, e o 

edema corneano pode se manifestar como fluido na interface lamelar. Outra desvantagem 

é a possibilidade de enfraquecimento ou deiscência da incisão corneana durante a 

aspiração do microcerátomo. No entanto, alguns trabalhos mostraram que pacientes 

jovens, com boa acuidade visual pré-operatória, baixos graus de miopia e astigmatismo, 

cicatrização da ferida, função lacrimal normal, endotélio corneano saudável e com 

anisometropia e/ou intolerância ao uso de lentes de contato após ceratoplastia 

penetrante, eram bons candidatos à cirurgia de LASIK e que o mesmo constituía um 

procedimento seguro e eficaz [117-120].  
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Fig. 18. Crescimento epitelial corneano após cirurgia refrativa (LASIK) 

 

 

1.9. Retransplante 

 

 

Retransplante de córnea constitui uma importante e crescente indicação para 

ceratoplastia penetrante. Alguns estudos relatam especificamente esse tema, cada qual 

abordando os seus objetivos sobre diversos aspectos como indicações, sobrevida do 

transplante, causas e fatores de risco para falência ou ainda comparação com o 

transplante primário [81, 121-124].  

Indicações primárias: As indicações primárias mais comuns para a ceratoplastia 

penetrante de pacientes submetidos ao retransplante variaram de acordo com a região 

estudada. Em Israel e na Índia, a principal indicação do transplante primário foi cicatriz 

corneana vascularizada. Nos trabalhos realizados em países do Ocidente, a principal 

indicação foi ceratopatia bolhosa pseudofácica, que correspondeu a praticamente metade 

dos casos em Toronto e a 1/4 dos casos na Filadélfia. Ceratopatia bolhosa pseudofácica 

e afácica também foi a principal indicação na Arábia Saudita [81, 121-124]. 

Sobrevida: As taxas de sucesso dos retransplantes de córnea variam e são dependentes 

da definição de sucesso, do tempo de seguimento e do número de procedimentos. 

Bersudsky e col. relataram uma sobrevida média de 14,3 meses para o transplante 

primário e de 8,7 meses para o terceiro retransplante. Weisbrod e col. observaram uma 

taxa de sobrevida de 63,9% em 2 anos e de 45,6% em 5 anos nos casos de 

retransplantes. Os pacientes submetidos a apenas um transplante apresentaram valores 
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significantemente mais altos para 2 e 5 anos, 78,8% e 64,6%, respectivamente. Al-

Mezaine e col. relataram uma taxa de sobrevida dos retransplantes de 98% no primeiro 

ano, 83% em 2 anos e 49% em 5 anos. Patel e col. notaram que 39% dos pacientes 

submetidos a múltiplos transplantes, ou seja, a mais de um retransplante, apresentaram 

falência. Além disso, múltiplos transplantes foi a principal indicação clínica para os 

retransplantes que evoluíram para falência (31%) . Uma observação comum dos artigos 

demonstrou a diminuição gradual da sobrevida média dos retransplantes, fato esse 

associado tanto ao tempo como ao número de cirurgias. Bersudsky e col. relataram taxas 

de sucesso de 0% no quarto retransplante [81, 121, 122, 124]. 

Acuidade visual: A acuidade visual dos pacientes submetidos ao retransplante estava 

inversamente relacionado ao número de cirurgias [121-124]. Bersudsky e col., ao 

avaliarem 122 retransplantes, relataram que 15% dos 86 olhos que permaneceram claros 

tinham acuidade visual  entre 20/20 e 20/40, 27% dos olhos apresentavam acuidade 

visual entre 20/80 e 20/200 e aqueles com visão menor que 20/200 constituíram a maioria 

da amostra [124]. Vanathi e col. observaram que aproximadamente metade dos 53 olhos 

permaneceram transparentes ao final de seu estudo. A melhor acuidade visual corrigida 

desses 28 transplantes claros variou de 15/200 a 20/30. Apenas 9,4% dos olhos 

obtiveram uma acuidade visual igual ou maior do que 20/60 ao final do primeiro ano e 

todos esses casos eram de olhos que haviam sido submetidos a apenas um retransplante 

[123]. Os resultados visuais do trabalho de Al-Mezaine e col. mostraram que dos 243 

retransplantes, 54,3% permaneceram claro no último exame (o tempo médio de 

seguimento foi de 43 meses). Desse total, 5% tinham acuidade visual entre 20/20 e 20/40, 

em 27% a visão variava entre 20/50 e 20/160 e em mais da metade a acuidade visual era 

menor que 20/200. Os olhos com diagnóstico inicial de distrofia estromal e ceratocone 

foram os que tiveram melhor prognóstico visual. Menos de 1/4 dos olhos com o 

diagnóstico inicial de ceratopatia bolhosa pseudofácica e afácica, cicatriz corneana e 

distrofia endotelial de Fuchs conseguiram uma acuidade visual melhor que 20/200 após o 

retransplante [121]. Patel e col. reviram os registros de 271 olhos retransplantados, 

amostra que representava 16% do número total de transplantes no período de 6 anos. 

Dados relativos à acuidade visual e com um seguimento mínimo de 2 anos estavam 

disponíveis em 150 retransplantes. Desses, 26% apresentaram falência. Dos 111 
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retransplantes que permaneceram claros, e diferindo dos estudos anteriores, 41% tinham 

uma acuidade visual corrigida melhor ou igual a 20/40, 23% apresentavam acuidade 

visual entre 20/50 e 20/100 e em 21% dos olhos a visão foi de 20/200 a 20/400. Atribuiu-

se tal fato a uma melhora no manejo pós-operatório e a um tratamento cirúrgico mais 

agressivo do astigmatismo, além de outras razões não-identificadas pelo autor [122]. 

Causas de falência: A investigação das principais causas para a falência dos 

retransplantes também foi objeto de estudo, variando conforme a região analisada [122-

124]. Em Israel, rejeição, edema secundário ao glaucoma e úlcera ou perfuração de 

córnea foram as causas mais comuns de falência de transplante, incluindo os primários e 

os retransplantes [124]. Recorrência de doença herpética, glaucoma incontrolável, 

rejeição, úlceras perfuradas e descompensação endotelial foram os principais motivos de 

falência nos retransplantes na Índia [123]. No estudo realizado nos Estados Unidos, dos 

219 casos no qual a falência do transplante pode ser determinada, mais da metade 

estava relacionado à falência endotelial sem sinais de rejeição. Outras causas comuns 

constituiram-se: rejeição, recorrência da doença e ulceração. O aumento do número de 

casos por falência endotelial foi associado a uma maior quantidade de ceratoplastias 

penetrantes realizadas em olhos com glaucoma ou em olhos que foram submetidos a 

múltiplos procedimentos, como trabeculectomia ou colocação de tubo. No entanto, o uso 

de uma terapia imunossupressora mais nova, como ciclosporina A tópica, a utilização 

mais frequente dos corticosteróides e a melhora educacional  do paciente para detectar 

sinais de rejeição e valorizar a importância de seguir corretamente as orientações 

médicas, poderiam ter contribuído para um decréscimo nos casos de rejeição [122]. 

Fatores de risco: Múltiplos procedimentos cirúrgicos, glaucoma, neovascularização, 

sinéquia anterior periférica, presença de desordens da superfície ocular foram os 

principais fatores descritos pelos autores como contribuintes para uma maior chance de 

falência do retransplante. O glaucoma, na maioria dos casos, seria secundário às 

múltiplas manipulações intra-oculares que aumentariam a chance de dano mecânico do 

ângulo, formação de sinéquia anterior periférica e aumento da reação inflamatória no pós-

operatório [81, 121-124]. 
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1.10. Objetivo 

 

 

1. Avaliar histopatologicamente, através das colorações de hematoxilina e eosina e 

pelo ácido periódico com base de Schiff, os botões corneanos provenientes de falência de 

transplante de córnea, correlacionando tais achados com o tempo decorrido entre o 

diagnóstico clínico e a realização da nova cirurgia (retransplante). 
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2. PACIENTES, MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1. Pacientes   

 

 

Selecionaram-se 72 botões corneanos de 58 pacientes dos arquivos do Henry C. 

Witelson Ophthalmic Pathology Laboratory, McGill University Heath Centre, Montreal, 

Canadá, portadores de falência de transplante penetrante de córnea e que possuíam 

disponibilidade de tecido representativo e de informações clínico-patológicas. Realizaram 

as cirurgias três cirurgiões experientes em três diferentes hospitais. Todos os 

procedimentos cirúrgicos foram feitos entre janeiro de 1999 e março de 2006, sendo a 

maioria das cirurgias no período de 2001 a 2005. Outros trinta e cinco botões corneanos 

que não se enquadravam nesses critérios foram descartados do estudo. Dividiram-se os 

botões corneanos em três grupos, de acordo com o tempo decorrido entre o diagnóstico 

da falência de transplante e a realização da nova cirurgia (retransplante): 

Grupo 1: tempo inferior a 6 meses; 

Grupo 2: período entre 6 meses e 1 ano; 

Grupo 3: tempo superior a 1 ano. 

O tempo do diagnóstico da falência de transplante foi definido como o exame 

clínico documentado no prontuário no qual se confirmava a falência do botão corneano e 

o paciente era novamente inscrito na lista de transplante. 

Revisaram-se os prontuários médicos desses pacientes com o objetivo de coletar 

as seguintes informações clínicas: data do diagnóstico da falência do transplante, data do 

retransplante, idade e sexo. 
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2.2. Avaliação clínica 

 

 

Participaram do estudo pacientes com diagnóstico de falência de transplante 

penetrante de córnea. O diagnóstico foi baseado na história clínica, nos achados 

biomicroscópicos e nos resultados histopatológicos dos tecidos corneanos obtidos 

durante a realização do novo transplante de córnea (retransplante).  

 

 

2.3. Amostras de tecido 

 

 

Setenta e dois botões corneanos com falência de transplante foram rotineiramente 

fixados em solução tamponada de formaldeído a 10% e subsequentemente incluídos em 

bloco de parafina. Obtiveram-se todos os blocos de parafina nos arquivos do Henry C. 

Witelson Ophthalmic Pathology Laboratory and Registry (McGill University Heath Centre, 

Montreal, Canadá). Aproximadamente metade de cada botão corneano foi submetido à 

análise, através das lâminas. A outra parte permaneceu conservada no bloco de parafina 

sem ter sido submetida aos cortes para confecção das lâminas. Coraram-se seções de 4 

µm de cada amostra pela hematoxilina e eosina e pelo ácido periódico com base de 

Schiff, através de técnicas de rotina, previamente descritas e usadas [125]. 

 

 

2.4. Análise de características histopatológicas 

 

 

Toda a análise dos resultados foi feita por dois observadores com conhecimento na 

área, independentes e ignorando a interpretação do outro observador. Ambos, ao 

avaliarem os botões corneanos, desconheciam o intervalo de tempo decorrido entre o 

diagnóstico da falência do transplante e a realização da nova cirurgia (retransplante). 

Avaliaram-se os seguintes achados histopatológicos: (1) reação inflamatória, (2) vasos 
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estromais (neovascularização), (3) descompensação endotelial, (4) pannus subepitelial e 

(5) sinéquia anterior. Classificou-se a reação inflamatória como severa quando a presença 

de células inflamatórias era observada em mais de 1/3 de toda a espessura corneana. 

Caso contrário, se a presença dessas células  fosse esparsa, com acometimento menor 

que 1/3, a reação inflamatória era considerada como discreta. Já os últimos quatro 

achados histopatológicos foram avaliados exclusivamente pela sua ausência ou presença.  

 

 

 

2.5. Análise estatística 

 

 

Fizeram-se análises separadas para cada grupo de pacientes. A associação entre 

os achados histopatológicos e o tempo decorrido entre o diagnóstico clínico e a realização 

da nova cirurgia (retransplante) foi analisada através do teste correlation coefficient. 

Considerou-se estatisticamente significante o valor de p menor que 0,05. Os 

cálculos foram feitos usando o programa de computador SPSS®, versão 11.5 (SPSS Inc, 

Chicago, Illinois, Estados Unidos). 

 

2.6. Comitê de ética em pesquisa 

 

 

O protocolo desse estudo foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade 

Federal de São Paulo (anexo) e da Universidade McGill (McGill University Healthy Centre, 

Montreal, Canadá). 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1 Características clínico-patológicas 

 

 

Compôs-se o  grupo de estudo por 72 botões corneanos de 58 pacientes com 

diagnóstico clínico-histopatológico de falência de transplante. Vinte e sete pacientes 

(46,6%) eram do sexo masculino e trinta e um pacientes (53,4%), do sexo feminino. A 

idade dos pacientes, por ocasião da realização do retransplante, foi de 69,8 + 12,3 anos 

(média + desvio-padrão). Sessenta e sete (93,1%) botões corneanos provieram de 

pacientes acima dos 50 anos de idade. 

Trinta e cinco cirurgias (48,6%) foram realizadas no olho direito e trinta e sete 

(51,4%), no olho esquerdo. Submeteram-se dez olhos a 2 retransplantes e um olho a 3 

retransplantes. 

Dentre os achados histopatológicos avaliados no estudo, descompensação 

endotelial foi o mais observado, estando presente em 97,2% da amostra total de córneas. 

Em seguida, em ordem decrescente de frequência, os outros achados mais comuns 

foram: reação inflamatória discreta (83,3%), pannus subepitelial (38,9%), vasos estromais 

(11,1%) e sinéquia anterior (2,8%). Os dados histopatológicos estão expostos no quadro 

1.   

Após a avaliação histopatológica dos botões corneanos, houve a divisão em três 

grupos, de acordo com o tempo decorrido entre o diagnóstico clínico e a realização da 

nova cirurgia (retransplante). O grupo 1 (tempo inferior a 6 meses) foi constituído por 18 

botões corneanos, o grupo 2 (período entre 6 meses e 1 ano) continha 23 botões 

corneanos e o grupo 3 (tempo superior a 1 ano) compôs-se por 31 botões corneanos.  
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Quadro 1.  Dados com a proporção dos achados histopatológicos nos 3 grupos 

(em percentagem) 

 

 

 
Descompensação  

endotelial 
 

  Reação 
inflamatória    
discreta      

  Pannus 
subepitelial 
 

   Vasos 
estromais 
 

Sinéquia       
anterior 
 

Grupo 1           94,4     88,9     27,8       0     5,6 

Grupo 2           100     91,3     39,1     4,3       0 

Grupo 3           96,8     74,2     45,2    22,6     3,2 

Total           97,2     83,3     38,9    11,1     2,8 
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Grupo 1 : 

 

 

O grupo 1 foi constituído por 18 botões corneanos de 18 pacientes. A idade, por 

ocasião do retransplante, era de 70,7 + 11,2 anos (média + desvio-padrão). Sete 

pacientes (38,9%) eram do sexo masculino e onze pacientes (61,1%), do sexo feminino. 

Os achados histopatológicos mais comuns nesse grupo, em ordem decrescente de 

frequência, foram: descompensação endotelial (94,4%), pannus subepitelial (27,8%) e 

sinéquia anterior (5,6%). A reação inflamatória foi considerada discreta em 88,9% das 

córneas e não se observaram vasos estromais nesse primeiro grupo. Os dados clínico-

patológicos estão expostos no quadro 2. 
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Quadro 2.  Dados clínico-patológicos de 18 casos de falência de transplante de 

córnea pertencentes ao grupo 1 

 

 

Caso Sexo Idade Olho 
Reação 
inflamatória  

Vasos  
estromais 

Descompensação 
endotelial 

Pannus 
subepitelial 

Sinéquia 
anterior 

  1   F   84  OE       discreta      não              sim        não      não 

  2   M   67  OD     discreta      não              sim        não      não 

  3   M   65  OD     severa      não              não        não      não 

  4   F   42  OD     discreta      não              sim        sim      não 

  5   M   69  OD     discreta      não              sim        não      não 

  6   M   65  OE     discreta      não              sim        não      não 

  7   F   87  OE     severa      não              sim        sim      não 

  8   F   69  OD     discreta      não              sim        não      sim 

  9   F   54  OE     discreta      não              sim        não      não 

 10   M   78  OE     discreta      não              sim        não      não 

 11   F   82  OE     discreta      não              sim        sim      não 

 12   M   74  OD     discreta      não              sim        não      não 

 13   F   67  OE     discreta      não              sim        sim      não 

 14   F   69  OD     discreta      não              sim        não      não 

 15   F   67  OD     discreta      não              sim        sim      não 

 16   F   69  OD     discreta      não              sim        não      não 

 17   M   84  OE     discreta      não              sim        não      não 

 18   F   81  OE     discreta      não              sim        não      não 
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Grupo 2 : 

 

 

O grupo 2 foi constituído por 23 botões corneanos de 22 pacientes. A idade, por 

ocasião do retransplante, era de 70,0 + 10,0 anos (média + desvio-padrão). Doze 

pacientes (54,5%) eram do sexo masculino e dez pacientes (45,5%), do sexo feminino. 

Descompensação endotelial (100%), pannus subepitelial (39,1%) e vasos estromais 

(4,3%) foram os achados histopatológicos mais comuns no segundo grupo. A reação 

inflamatória foi considerada discreta em 91,3% do total de córneas e não se observou 

sinéquia anterior. Os dados clínico-patológicos estão expostos no quadro 3. 
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Quadro 3.  Dados clínico-patológicos de 23 casos de falência de transplante de 

córnea pertencentes ao grupo 2 

 

 

Caso Sexo Idade Olho 
Reação  
inflamatória  

Vasos  
estromais 

Descompensação 
endotelial 

Pannus  
subepitelial 

Sinéquia  
anterior 

  1   F   67 OD    discreta       não              sim          Nãonnnn        não       não 

  2   F   81 OD    severa       sim              sim        não       não 

  3   M   72 OD    discreta       não              sim        não       não 

  4   F   66 OD    discreta       não              sim        não       não 

  5   M   55 OE    discreta       não              sim        sim       não 

  6   M   56 OE    discreta       não              sim        sim       não 

  7   M   71 OD    discreta       não              sim        não       não 

  8   M   69 OE    discreta       não              sim        sim       não 

  9   M   80 OE    discreta       não              sim        não       não 

 10   M   47 OD    discreta       não              sim        não       não 

 11   F   68 OE    discreta       não              sim        não       não 

 12   F   58 OD    discreta       não              sim        sim       não 

 13   F   87 OE    severa       não              sim        sim       não 

 14   M   68 OD    discreta       não              sim        sim       não 

 15   F   63 OE    discreta       não              sim        não       não 

 16   M   77 OE    discreta       não              sim        não       não 

 17   F   73 OD    discreta       não              sim        sim       não 

 18   M   59 OE    discreta       não              sim        sim       não 

 19   F   80 OD    discreta       não              sim        não       não 

 20   M   72 OD    discreta       não              sim        não       não 

 21   F   82 OE    discreta       não              sim        sim       não 

 22   M   83 OD    discreta       não              sim        não       não 

 23   M   71 OE    discreta       não              sim        não       não 
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Grupo 3 : 

 

 

O grupo 3 representou a maior amostra de córneas e foi constituído por 31 botões 

corneanos de 28 pacientes. A idade, por ocasião do retransplante, era de 69,0 + 14.0 

anos (média + desvio-padrão). Catorze pacientes (50%) eram do sexo masculino e a 

mesma quantidade, do sexo feminino. Nesse grupo, os achados histopatológicos mais 

comuns, também em ordem decrescente de frequência, foram: descompensação 

endotelial (96,8%), pannus subepitelial (45,2%), vasos estromais (22,6%) e sinéquia 

anterior (3,2%). Observou-se reação inflamatória discreta em 74,2% das amostras. Os 

dados clínico-patológicos estão expostos no quadro 4. 
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Quadro 4.  Dados clínico-patológicos de 31 casos de falência de transplante de 

córnea pertencentes ao grupo 3 

 

Caso Sexo Idade Olho 
Reação  
inflamatória  

Vasos  
estromais 

Descompensação 
endotelial 

Pannus  
subepitelial 

Sinéquia  
anterior 

  1   F   58 OD     severa       sim              sim        sim       sim 

  2   M   67 OE     severa       não              sim        sim       não 

  3   F   52 OD     discreta       sim              sim        sim       não 

  4   M   68 OE     discreta       não              sim        sim       não 

  5   M   46 OD     discreta       não              sim           Não               não       não 

  6   F   89 OE     discreta       não              sim        não       não 

  7   F   89 OD     discreta       não              sim        não       não 

  8   F   61 OE     discreta       não              sim        sim       não 

  9   F   91 OD     discreta       não              sim           Não               não       não 

 10   M   76 OD     discreta       não              sim           Não               não       não 

 11   M   71 OD     discreta       não              sim           Não               não       não 

 12   M   71 OD     discreta       não              sim           Não               não       não 

 13   M   72 OD     severa       sim              sim        sim       não 

 14   M   53 OE     discreta       não              sim        sim       não 

 15   F   62 OE     severa       sim              sim        sim       não 

 16   F   78 OE     severa       sim              sim        sim       não 

 17   M   66 OE     discreta       sim              sim           Não               não       não 

 18   F   92 OE     discreta       não              sim           Não               não       não 

 19   M   85 OE     discreta       não              sim        sim       não 

 20   F   72 OE     discreta       não              sim          Não                não       não 

 21   M   78 OD     discreta       não              sim          Não                não       não 

 22   F   35 OD     discreta       não              sim        sim       não 

 23   M   64 OE     discreta       não              sim        não       não 

 24   M   86 OD     severa       não              sim        sim       não 

 25   F   64 OE     discreta       não              sim          Não                não       não 

 26   F   59 OE     discreta       não              sim          Não                não       não 

 27   F   89 OD     severa       sim              sim          Não                não       não 

 28   M   45 OE     discreta       não              sim        sim       não 

 29   M   63 OE     severa       não              sim        sim       não 

 30   F   72 OD     discreta       não              não          Não                não       não 

 31   F   72 OE     discreta       não              sim          Não                não       não 
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Associação dos achados histopatológicos entre os diferentes grupos: 

 

 

Os seguintes achados histopatológicos foram estudados quanto a uma possível 

correlação entre o tempo de realização da cirurgia e o diagnóstico inicial de falência de 

transplante: reação inflamatória: discreta ou severa (Fig. 19), presença de vasos 

corneanos estromais (Fig. 20), descompensação endotelial (Fig. 21), pannus subepitelial 

(Fig. 22) e presença de sinéquia anterior (Fig. 23). Apesar da descompensação endotelial 

ter sido a alteração patológica mais frequentemente observada nos três grupos, não 

houve uma correlação estatisticamente significativa desta variável (tabela 1). O mesmo foi 

observado quanto ao nível de reação inflamatória, presença de sinéquia anterior e de 

pannus subepitelial (tabelas 2, 3 e 4). Conforme exposto na tabela 5, o único achado 

histopatológico que apresentou variação estatisticamente significativa (p<0,05) foi a 

presença de vasos corneanos estromais, com um aumento progressivo na sua incidência 

com o passar do tempo (p=0,0092).   
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Fig. 19. Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando infiltrado 

inflamatório severo(seta) (H&E X160) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando vaso 

estromal(seta) (H&E X160) 
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Fig. 21. Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando descompensação 

endotelial evidenciada por uma diminuição significativa na quantidade de células 

endoteliais(seta) e espessamento da membrana de Descemet (PAS X320) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.  Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando 

formação de pannus subepitelial(seta) (PAS X160) 
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Fig. 23. Aspecto microscópico de tecido corneano apresentando sinéquia anterior 

periférica(seta) (H&E X160) 
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Quadro 5.  Presença de descompensação endotelial de acordo com os diferentes 

grupos temporais 

 

 

                Descompensação endotelial 

           Sim         Não       Total 

    Grupo 1           17           1         18 

    Grupo 2           23           0         23 p=0,7519 

    Grupo 3           30           1         31 
 

      Total           70           2         72 

 

 

 

 

Quadro 6.  Característica da reação inflamatória de acordo com os diferentes 

grupos temporais 

 

 

                        Reação inflamatória 

      Discreta      Severa       Total 

    Grupo 1          16           2         18 

    Grupo 2          21           2         23 p=0,1358 

    Grupo 3          23           8         31 
 

      Total          60          12         72 
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Quadro 7.  Presença de sinéquia anterior de acordo com os diferentes grupos 

temporais 

 

 

                       Sinéquia anterior 

           Sim         Não        Total 

    Grupo 1            1          17          18 

    Grupo 2            0          23          23 p=0,7519 

    Grupo 3            1          30          31 
 

      Total            2          70          72 

 

 

 

 

Quadro 8.  Presença de pannus subepitelial de acordo com os diferentes grupos 

temporais 

 

 

                      Pannus subepitelial 

           Sim         Não       Total 

    Grupo 1            5          13         18 

    Grupo 2            9          14         23 p=0,2422 

    Grupo 3           14          17         31 
 

      Total           28          44         72 
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Quadro 9.  Presença de vasos estromais de acordo com os diferentes grupos 

temporais 

 

 

                        Vasos estromais 

           Sim         Não       Total 

    Grupo 1            0          18         18 

    Grupo 2            1          22          23 p=0,0092 

    Grupo 3            7          24          31 
 

      Total            8          64          72 
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4. DISCUSSÃO 

 

 

O transplante de córnea é atualmente o transplante mais amplamente realizado em 

todo o mundo. Apenas nos Estados Unidos, mais de 40.000 cirurgias ocorrem a cada ano 

[2, 4, 85, 126, 127]. Os transplantes de córnea feitos em olhos ditos como de bom 

prognóstico, apresentam uma taxa de sobrevida de 90% no primeiro ano de pós-

operatório [6]. Isso se torna ainda mais marcante considerando-se que o cruzamento de 

HLA não é rotineiramente realizado e a imunossupressão limita-se ao uso tópico de 

corticosteróides [127]. A principal razão para tais resultados é a existência do chamado 

“privilégio imunológico” que a córnea normal, assim como todo o segmento anterior, 

possui. Este inclui a ausência de vasos sanguíneos e linfáticos, a raridade de células 

apresentadoras de antígeno na córnea central normal, a baixa expressão das moléculas 

da classe I e a ausência de moléculas da classe II do MHC, um espectro único de 

citocinas imunomodulatórias produzidas localmente, expressão do Fas-Ligand e o ACAID 

(anterior chamber-associated immune deviation) [128].  

No entanto, apesar desse “privilégio”, um episódio de rejeição imunológica ocorre 

em cerca de 25% dos casos de transplante de córnea ditos como de bom prognóstico, 

dos quais 20% descompensam a córnea [5]. Em olhos considerados como de alto risco, a 

taxa de sobrevida a longo prazo (10 anos) é menor do que 35% [6]. 

A falência de transplante, ao longo das últimas décadas, tem se tornado uma das 

principais indicações clínicas para a realização de ceratoplastia penetrante. Tal fato está 

associado não só a uma maior disponibilidade de material doador como também ao 

consequente aumento no número de cirurgias e na incidência de falência de transplante 

[39-42]. Mas, ao contrário dos transplantes primários, os casos de retransplantes 

possuem um pior prognóstico, fato esse associado tanto ao tempo como ao número de 

cirurgias [81, 121, 122, 124]. 

O propósito deste estudo foi avaliar botões corneanos oriundos de falência de 

transplante e correlacioná-los com o tempo. O tempo do diagnóstico da falência de 

transplante foi definido como o exame clínico documentado no prontuário no qual se 



 

63 

 

 

 

 

confirmava a falência do botão corneano e o paciente era novamente inscrito na lista de 

transplante. Nesse sentido, dividimos a nossa amostra de córneas em três grupos 

temporais distintos e analisamos cinco achados histopatológicos previamente 

determinados. Vale ressaltar que essa divisão dos grupos só foi feita após a avaliação 

dos 72 botões corneanos pelos dois patologistas independentes, que não tinham a 

informação relativa ao intervalo de tempo entre a falência do transplante e a realização do 

retransplante. Tentamos, dessa maneira, obter uma idéia mais precisa da história natural 

da doença, identificando as alterações histopatológicas mais frequentes nas fases iniciais, 

assim como aquelas que aparecem ou persistem, numa maior ou menor intensidade, ao 

longo do tempo. Com isso, pensamos contribuir para a prática clínica, através de uma 

melhor seleção de pacientes que serão submetidos a um transplante de córnea ou 

através de condutas que permitam uma melhora na sobrevida dos transplantes. 

A distribuição geral por sexo da amostra de pacientes estudada foi semelhante aos 

estudos realizados sobre retransplantes em Israel e no Canadá, onde o número de 

homens e de mulheres foi praticamente semelhante [81, 124]. Um trabalho discordante 

quanto à distribuição por gênero foi realizado na Índia, pois 82% dos pacientes eram do 

sexo masculino, sendo que a maioria destes também provinham de áreas rurais ou da 

periferia urbana [123]. Em nosso estudo, a idade média dos pacientes, por ocasião do 

retransplante, era de 69,8 + 12.3 anos. Pacientes acima dos 50 anos de idade foram 

responsáveis por 93,1% dos botões corneanos analisados. O resultado é muito similar a 

outro trabalho realizado por Weisbrod e col. no Canadá, onde a idade média era de 69 

anos, sendo que aproximadamente 90% dos pacientes tinham mais de 50 anos. Os 

autores também observaram que os pacientes do grupo do retransplante eram 5 anos 

mais velhos, se comparados com aqueles submetidos ao transplante de córnea primário 

[81]. Em outro estudo sobre retransplante, realizado na Índia, por Vanathi e col., a idade 

média (45,2 + 16.5 anos) era muito mais baixa do que a observada na nossa amostra  

[123]. O alto número de falência de transplante em pacientes do sexo masculino e numa 

idade mais precoce, em países em desenvolvimento, pode ser creditado a uma grande 

quantidade de casos pré-operatórios com mau prognóstico, como trauma, e a um 

seguimento pós-operatório inadequado [47, 48]. Calix Netto e col., em levantamento feito 

em Sorocaba (SP), observaram que pacientes submetidos ao transplante de córnea 
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primário tinham uma idade média de 37 anos [53]. Mesmo não se tratando de casos de 

retransplante, tais números devem ser ressaltados já que a cegueira corneana em 

pacientes jovens, numa idade produtiva, em países como o Brasil, tem um impacto 

econômico severo, devendo-se dar uma atenção maior a esse problema de saúde 

pública. 

No nosso estudo, a presença de vasos corneanos estromais, ou seja, 

neovascularização corneana profunda, foi o único achado histopatológico estatisticamente 

significante relacionado ao tempo de falência do transplante de córnea (p=0.0092), 

apresentando um aumento progressivo na sua incidência. As outras alterações 

patológicas avaliadas foram reação inflamatória, descompensação endotelial, pannus 

subepitelial (neovascularização corneana superficial) e presença de sinéquia anterior. 

Descompensação endotelial consistiu-se no achado histopatológico mais 

observado neste estudo, estando presente em 97,2% da amostra total de córneas. 

Descompensação endotelial é o denominador comum da falência do transplante [57]. As 

células endoteliais corneanas, além de serem essenciais na manutenção da 

deturgescência estromal, também são o principal alvo de um ataque imune durante um 

processo de rejeição corneana. As células endoteliais não têm capacidade mitótica, mas 

na presença de um processo de cicatrização espalham-se para cobrir a superfície 

posterior da córnea e manter as funções de bomba e barreira do endotélio [92, 129]. 

Bertelmann e col. relataram perdas médias de células endoteliais de pacientes 

submetidos à ceratoplastia penetrante de 28,8% após 6 meses, 39,8% após 12 meses e 

49% após 24 meses [130]. Uma diminuição na densidade de células endoteliais afeta a 

capacidade do endotélio de manter a sua função primária, o que é evidenciado pelo 

aumento da espessura corneana. Isso eventualmente leva a uma descompensação 

endotelial e a um transplante opaco, tipicamente observado quando a densidade 

endotelial alcança aproximadamente 500 células [129]. Diferentes fatores têm mostrado 

contribuir para uma perda mais rápida de células endoteliais, entre eles: métodos de 

armazenamento da córnea, trauma cirúrgico, pressão intra-ocular aumentada, pacientes 

receptores com idade mais avançada e reações imunes (agudas e subclínicas crônicas) 

[129-132]. No entanto, a sobrevida do transplante é, em boa parte, determinada também 

pela densidade celular endotelial logo após a ceratoplastia (aproximadamente 2 meses). 
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De fato, alguns estudos mostraram que transplantes de córnea que não lucraram êxito 

devido à falência endotelial tardia não apresentavam uma perda de células endoteliais 

maior do que aqueles transplantes que evoluíram favoravelmente. Como as córneas 

transplantadaws tinham poucas células endoteliais, imediatamente após a cirurgia, e com 

a diminuição que ocorre progressivamente, elas atingiam um nível crítico de densidade de 

células endoteliais mais precocemente [92, 129, 131, 132]. 

Pacientes receptores com idade avançada também têm sido associados aos 

fatores de risco para falência endotelial tardia. Uma explicação seria o fato de que 

pacientes mais idosos apresentariam uma menor quantidade de células endoteliais na 

córnea receptora remanescente, assim reduzindo a possibilidade de migração celular da 

córnea periférica do receptor para a córnea doadora, a fim de compensar danos das 

células endoteliais doadoras [129, 132]. Corroborando essa hipótese, Bertelmann e col. 

constataram, em outro estudo, que a taxa mais baixa de perda de células endoteliais pós-

ceratoplastia penetrante foi observada nos pacientes com diagnóstico de ceratocone 

[130]. A maioria dos pacientes com essa patologia é jovem, possui córneas com uma boa 

densidade celular endotelial e olhos com pouca reação inflamatória. 

A contribuição da reação imune para a perda de células endoteliais vem sendo 

avaliada em diversos estudos, com resultados contraditórios. Trabalhos comparando 

transplantes homólogos e autólogos mostraram uma perda maior de células endoteliais 

no primeiro grupo [12, 14, 15]. Outros, no entanto, não sugeriam que processos 

imunológicos seriam responsáveis pela perda rápida de células endoteliais na maioria dos 

transplantes de córnea [92, 129]. Estudos histopatológicos de transplantes de córnea com 

falência endotelial tardia também não demonstraram evidências de rejeição [92, 131]. 

Obviamente, em quadros francos de rejeição há uma janela de tempo no qual ela pode 

ser tratada e uma perda acentuada de células endoteliais prevenida. Quanto mais se 

espera para tratar a rejeição, maior é a perda de células endoteliais. Isso mostra a 

importância da educação dos pacientes em reconhecer os sintomas da rejeição de 

transplante e em procurar imediatamente assistência médica [129]. 

Na verdade, a causa da perda rápida de células endoteliais pós-ceratoplastia ainda 

permanece desconhecida. Mas possíveis formas de se tentar minimizá-la ou diminuir os 

casos de insucesso por falência endotelial tardia seriam: através de uma melhor seleção 
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das córneas doadoras, melhora nas técnicas de preservação do tecido, diminuição do 

trauma cirúrgico ou aumento do número de células endoteliais nas córneas doadoras. 

Isso talvez possa ser conseguido através do uso de fatores de crescimento, adição de 

células humanas cultivadas ou pelo uso da terapia genética, técnicas ainda não utilizadas 

em humanos, mas que poderão, no futuro, aumentar a densidade celular endotelial nas 

córneas doadoras e prolongar a sobrevida do transplante [92, 131]. 

Quanto à presença de pannus subepitelial, observamos um aumento progressivo 

desse achado com o decorrer do tempo de falência do transplante de córnea. Ele foi 

observado em 27,8% das córneas do grupo 1, em 39,1% das córneas do grupo 2 e em 

45,2% das córneas do grupo 3. Apesar disso, tal dado não foi estatisticamente significante 

(p=0,2422). Estudos realizados ao redor do mundo têm associado a presença de 

vascularização a uma maior chance de falência de transplante, mas a grande maioria 

deles não faz distinção se a vascularização é superficial ou profunda ou só avaliam os 

vasos estromais profundos [31, 80, 83, 95]. Clinicamente, o crescimento de novos vasos 

sanguíneos, provenientes da arcada limbar em direção ao transplante, pode ser 

observado em aproximadamente 50% dos pacientes submetidos à ceratoplastia de baixo 

risco no primeiro ano de pós-operatório. Em 10% desses pacientes, os vasos alcançam a 

interface ou invadem o tecido doador nos locais de sutura corneana, dirigindo-se, então, 

para o centro [133, 134]. Cursiefen e col. compararam a influência do tipo de trepanação 

das córneas (mecânica versus não-mecânica) com a presença de neovascularização 

corneana periférica superficial em transplantes de córnea de baixo risco. A 

neovascularização corneana superficial foi consideravelmente menor após a trepanação 

não-mecânica, com o uso do excimer laser, técnica adotada em 83% dos pacientes. 

Mesmo assim, mais da metade dos 184 pacientes desenvolveram neovascularização 

corneana periférica moderada um ano após a cirurgia [135]. Uchino e col. avaliaram a 

relação de ceratopatia bolhosa e neovascularização corneana periférica. Os autores 

demonstraram que os pacientes com doença de longa duração e também com 

neovascularização corneana periférica apresentavam conjuntivalização devido à 

deficiência de células germinativas limbares na periferia corneana. Tais pacientes estavam 

mais sujeitos a complicações como retardo na epitelização e, alguns casos, a defeitos 

epiteliais persistentes, que poderiam comprometer o resultado final do transplante. Não se 
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sabe a etiologia desses novos vasos superficiais, embora possa estar relacionada ao 

aumento de citocinas inflamatórias  no edema corneano e a depleção das células 

germinativas no limbo por trauma repetido do epitélio [136]. Provavelmente essas mesmas 

explicações possam justificar uma maior presença de neovasos superficiais nos casos de 

botões de córnea com falência de transplante e que foram operados mais tardiamente. 

O achado de sinéquia anterior periférica, em nosso estudo, não obteve valor 

estatisticamente significante (p=0,7519), quando comparada nos três grupos temporais 

distintos. Tal alteração só foi observada em 2 olhos (2.8%) de toda a amostra analisada. 

Essa percentagem foi bem abaixo do que imaginávamos encontrar. Consideramos que 

isso possa ser parcialmente explicado pelo fato de que a avaliação histopatológica não 

engloba toda a extensão da córnea. Aproximadamente metade de cada botão corneano é 

submetido à análise, através das lâminas. A outra parte permanece conservada no bloco 

de parafina sem ter sido submetida aos cortes para confecção das lâminas. Logo, alguns 

casos com sinéquia anterior periférica podem não ter sido detectados. Esperaríamos uma 

maior quantidade de córneas com sinéquia anterior periférica já que, invariavelmente, 

olhos submetidos a retransplantes necessitam de um número maior de manipulações 

cirúrgicas adicionais do que olhos submetidos a um transplante único [123, 124]. Alguns 

desses procedimentos são mandatórios para tratar complicações pós-operatórias da 

primeira cirurgia, como glaucoma ou catarata. Contudo, eles têm uma maior chance de: 

causar dano mecânico do ângulo, de aumentar a reação inflamatória e de formar múltiplas 

sinéquias no pós-operatório, podendo apresentar um efeito deletério na sobrevida do 

transplante. Weisbrod e col. obervaram uma maior taxa de sinéquia anterior periférica nos 

pacientes submetidos ao retransplante do que naqueles submetidos ao primeiro 

transplante de córnea [81]. Maguire e col. relataram taxas de falência de transplante de 

córnea duas vezes maiores se sinéquias anteriores periféricas estivessem presentes em 3 

ou 4 quadrantes no pré-operatório [94]. Outros autores também notaram um aumento de 

risco de falência na presença de sinéquia anterior periférica [82, 94]. O motivo dessa 

associação relacionava-se ao fato de que as sinéquias anteriores periféricas expõem o 

endotélio corneano aos vasos sanguíneos e, com isso, aumenta a chance de rejeição do 

transplante corneano [82, 94]. Além disso, elas também podem acelerar a perda de 

células endoteliais através do contato direto ou ainda, indiretamente, por aumento da 
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reação inflamatória no segmento anterior [82]. Há também uma tendência aumentada em 

direção à falência do transplante secundário ao glaucoma [94].  

A reação inflamatória observada, com o decorrer do tempo, também não obteve 

um valor estatisticamente significante (p=0,1358), sendo considerada discreta na maioria 

das córneas. Apesar disso, observamos que no último grupo a reação inflamatória severa 

representou 25,8% dos casos contra 11,1% no grupo 1 e 8,7%  no grupo 2. Tal fato pode 

estar associado a evidências que indicam que a neovascularização corneana ocorre em 

conjunto com a infiltração celular e, como já observamos, a presença de vasos estromais 

foi maior no último grupo de córneas. Neutrófilos são a população de leucócitos 

dominantes que infiltram nos estágios precoces da lesão de vários órgãos e tecidos, 

incluindo a córnea. Apesar dos mecanismos que induzem à neovascularização e à 

linfangiogênese na córnea não estarem completamente esclarecidos, diversas linhas de 

pesquisa sugerem que células derivadas da medula óssea, como neutrófilos e 

macrófagos são potentes iniciadores da angiogênese, causado em parte pela habilidade 

em liberar fatores pró-angiogênicos potentes, podendo ter um papel importante nesse 

processo [137, 138]. A vascularização corneana aumenta a possibilidade de rejeição 

corneana, constituindo a principal causa de falência nos retransplantes [124]. Além disso, 

os neutrófilos iniciam uma cascata de complexos que podem levar, em uma última 

análise, a uma resposta inflamatória completa [139]. A resposta imune pode ser 

comparada com um arco reflexo. Há um braço aferente, um processamento central e uma 

via eferente. A via aferente é o reconhecimento, correspondendo à sensibilização do 

receptor aos antígenos transplantados. Essa etapa envolve a apresentação dos antígenos 

ao sistema imunológico (sendo as células apresentadoras de antígeno fundamentais) e à 

ativação dos linfócitos T. Todas as camadas da córnea podem levar a uma resposta 

imune. O papel crítico dos linfócitos T na resposta imune é bem reconhecido na ação 

central. Os linfócitos CD4+ iniciam uma sequência de eventos principalmente por meio de 

citocinas que regulam a ativação, proliferação e diferenciação das células do sistema 

imunológico. A fase eferente da resposta imune contra o transplante de córnea consiste 

no processo de: atacar o enxerto, com a entrada de linfócitos T na circulação geral a partir 

de órgãos linfóides, migração até o tecido-alvo, ataque imunológico e desenvolvimento de 

memória [5].  
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Neovascularização corneana profunda, avaliada através da presença de vasos 

estromais, consistiu-se na única alteração relacionada ao tempo que apresentou valor 

estatisticamente significante (p=0,0092). Ela não foi observada no primeiro grupo, esteve 

presente em 4,3% das córneas do segundo grupo e em 22,6% dos botões corneanos do 

grupo 3. A neovascularização da córnea sempre é clinicamente significativa. Está 

associada à principal causa de cegueira corneana ao redor do mundo (tracoma) e nos 

países industrializados (ceratite herpética), pois causam: cicatriz do tecido, ceratopatia 

lipídica, inflamação persistente, epitélio corneano anormal derivado da conjuntiva, indução 

de respostas auto-imunes e rejeições imunes após ceratoplastia [140-142]. A 

neovascularização corneana pode ocorrer como sequela a um insulto na córnea, 

resultante de causas infecciosas, alérgicas, tóxicas e imunes [143]. Na presença de 

ceratoplastia penetrante, a neovascularização do leito corneano receptor aumenta 

significativamente o risco de rejeição do transplante e, numa última análise, a chance de 

falência. Além do mais, o desenvolvimento de neovascularização corneana após o 

transplante também coloca em risco a longevidade do transplante. De fato, a 

estratificação dos fatores de risco para rejeições imunológicas mostram a vascularização 

da córnea receptora como a principal causa (isto é, clinicamente evidente) dos episódios 

de rejeição mais precoces e fulminantes [144]. As razões exatas pelas quais os 

transplantes homólogos têm um mau prognóstico na presença de córneas vascularizadas 

não é completamente compreendido, mas supõe-se que seja pela perda do privilégio 

imune normal que os olhos saudáveis possuem [144]. Acredita-se que o aumento do risco 

de rejeição imunológica num leito vascularizado ocorra porque os vasos sanguíneos 

servem como uma forma de condução dos antígenos do aloenxerto corneano até os 

tecidos linfóides periféricos, permitindo, assim, uma resposta imune celular específica [5].     

Entretanto, devem ser consideradas algumas evidências que contradizem essa 

hipótese. Estudos recentes sobre linfangiogênese mostraram que ela pode ocorrer junto 

com a angiogênese na neovascularização corneana. Em córneas humanas 

vascularizadas, o grau de linfangiogênese estava diretamente relacionado ao grau de 

hemangiogênese, o que significa dizer que em córneas altamente vascularizadas há uma 

chance muito maior dos vasos linfáticos estarem presentes se compararmos com córneas 

pouco ou moderadamente vascularizadas. Esse fato pode estar associado à secreção de 
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fator de crescimento endotelial vascular pelas células endoteliais vasculares e pericitos. 

Isso provavelmente atrai vasos linfáticos que seguem o crescimento dos vasos 

sanguíneos. Então, enquanto os vasos sanguíneos provêm uma rota de entrada para 

immune effector cells (ex., linfócitos T aloreativos CD4+, linfócitos T de memória), a 

linfangiogênese da córnea permite a saída de material antigênico e de células 

apresentadoras de antígeno do transplante para os linfonodos regionais. Somado a isso, 

citocinas imunomodulatórias, presentes em leitos de alto risco ou induzidas após a 

manipulação cirúrgica do transplante, poderiam dirigir-se para os linfonodos, assim como 

os linfócitos T de memória e produtos da quebra da barreira hemato-aquosa, que são 

conhecidos por ativar as células dendríticas. Além de permitir o transporte, os vasos 

linfáticos também aumentam a velocidade e a quantidade de material antigênico ou de 

células apresentadoras de antígeno a alcançarem os linfonodos regionais. Esse conjunto 

de fatores pode induzir à aloimunização e, subsequentemente, à rejeição de transplante. 

Outros estudos têm mostrado que esse braço aferente da resposta imune, isto é, o 

processo permitindo a aloimunização contra antígenos do transplante pela liberação de 

células apresentadoras de antígeno e/ou antígenos para os linfonodos regionais é 

essencial para a indução da rejeição do transplante em córneas de baixo (leito receptor 

avascular) e alto (leito receptor vascularizado) risco. A excisão dos linfonodos regionais 

de drenagem em camundongos forneceu 100% de sobrevida aos transplantes de baixo 

risco e 90% de sobrevida nos casos de alto risco [5, 85, 145].  

Os mecanismos da neovascularização corneana são investigados e, esses 

mediadores, através de vários mecanismos de stress, incluindo injúria celular mecânica e 

inflamação, desempenham um importante papel na migração e proliferação das células 

endoteliais vasculares, resultando na formação de uma rede de capilares [143, 146]. 

Várias modalidades de tratamento têm sido utilizadas para ocluir, direta ou 

indiretamente, os vasos corneanos, entre elas: esteróides, radiação, crioterapia, ácido 

sulfúrico e ressecção conjuntival. O laser de argônio e o 577-nm yellow dye laser também 

podem ser usados para obliterar a vascularização corneana. O tratamento prévio da 

vascularização corneana está associado a melhores chances de sobrevida do transplante 

após a ceratoplastia [143]. 
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Um tratamento comum para a neovascularização corneana no transplante de 

córnea consiste na aplicação tópica de esteróides. As opiniões dos oftalmologistas sobre 

a eficácia dos corticosteróides na prevenção da vascularização sobre o enxerto são 

variáveis. Dohlman e col. sugerem que mostram-se efetivos para tal função, porém em 

doses relativamente altas. Olson e col. demonstraram que corticóides, dados na fase 

precoce, previnem a vascularização, não tendo efeito sobre vasos já formados [5]. Apesar 

da popularidade dessas drogas, os riscos de catarata, glaucoma e superinfecção 

associados ao uso prolongado constituem um fator limitante. No entanto, drogas anti-

inflamatórias não-esteróides e ciclosporina A têm sido amplamente inefetivas em controlar 

ou limitar a vascularização corneana [143]. Os esteróides normalmente usados na prática 

oftalmológica exercem um potente efeito antiinflamatório, principalmente pela inibição da 

enzima fosfolipase e, desse modo, a via do ácido aracdônico (diminuindo a produção de 

prostaglandinas). Pela inibição da síntese de prostaglandinas, esses esteróides também 

exercem um efeito indireto angiostático, já que algumas prostaglandinas são 

angiogênicas. Esteróides administrados sistemicamente também inibem a ativação dos 

linfócitos T, pela interferência com a transcripção de várias interleucinas estimulatórias. 

Os corticosteróides também podem ter um efeito anti-angiogênico direto pela inibição da 

expressão do gene do fator de crescimento endotelial vascular nas células de músculo 

liso vascularizadas. Cursiefen e col., ao estudarem o efeito dos esteróides tópicos na 

neovascularização corneana em transplantes de baixo risco, não observaram um 

benefício relevante da terapia a longo prazo. A explicação mais provável para tal achado 

foi de que nos casos onde há pouca inflamação, essa pode ser bem controlada pelo 

esteróide antiinflamatório (acetato de prednisolona 1%); no entanto, outros fatores 

angiogênicos, que não são afetados por esses antiinflamatórios, induziriam a 

neovascularização corneana, entre eles, o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF). A angiogênese corneana pode, por exemplo, ser induzida em coelhos 

leucopênicos, na ausência de células inflamatórias. Os autores também observaram que, 

em relação ao efeito angiogênico, a dosagem total do esteróide talvez seja mais 

importante do que a sua duração. Outra explicação para a perda do efeito estaria 

relacionada ao desenvolvimento de neovascularização corneana nas primeiras semanas 

ou meses após a ceratoplastia e não depois, tornando o tratamento a longo prazo 
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inefetivo [134].  No entanto, o nosso estudo não mostrou a presença de vasos corneanos 

estromais em nenhum dos botões corneanos pertencentes ao primeiro grupo e em  

menos de 5% das córneas do grupo 2. Ou seja, apenas 1,4% da amostra total apresentou 

neovascularização corneana profunda no primeiro ano após a falência do transplante. 

Uma combinação de esteróides anti-angiogênicos e antiinflamatórios após a ceratoplastia 

penetrante poderia, então, ajudar a prevenir a formação dos vasos estromais. Essa 

terapia poderia incluir um esteróide angiostático, como o AL-3789/Anecortave acetate, e 

um esteróide antiinflamatório, como a prednisolona. A nova classe de esteróides 

angiostáticos exerceria seu efeito angiogênico com pouco ou nenhum dos efeitos normais 

dos glico/mineralocorticóides e suas ações antiinflamatórias. Esses esteróides 

angiogênicos parecem aumentar a expressão do inibidor do ativador do plasminogênio , 

com isso, inibindo a destruição da membrana basal necessária para iniciar e manter a 

angiogênese [134]. 

Fotocoagulação dos vasos constitui outra alternativa contra a neovascularização. 

No entanto, a fotocoagulação corneana com laser de argônio não obteve aceito uniforme 

por causa de recanalização dos vasos, dano térmico ao tecido adjacente, como atrofia de 

íris e ectasia pupilar, e possível piora da lesão. O risco de fotocoagulação retiniana 

inadvertida, apesar de pequena, é motivo de preocupação. Lise acidental da sutura é 

outra importante complicação da fotocoagulação corneana com laser de argônio, tendo 

uma implicação maior em transplantes com suturas contínuas [143, 147]. 

Outra opção de tratamento da neovascularização é a diatermia com agulha fina. 

Trata-se de um procedimento simples e barato, realizado sob anestesia tópica e por 

qualquer cirurgião oftalmológico. Pode ser aplicada em diferentes profundidades para 

ocluir tanto vasos aferentes como eferentes, com igual eficácia. Um dos possíveis efeitos 

colaterais é o esbranquiçamento transitório da córnea [143]. 

Terapia fotodinâmica (PDT) baseia-se na interação da luz, uma droga fotossensível 

e oxigênio. Supõe-se que o mecanismo principal de ação do PDT seja a oclusão do leito 

vascular, o qual ocorre por dano das células endoteliais com subsequente adesão de 

plaquetas, degranulação e formação de trombo. Terapia fotodinâmica com verteporfina foi 

utilizada num estudo com apenas 2 pacientes, sendo capaz de induzir uma oclusão 

seletiva da rede de neovascularização corneana, avaliada pelo exame na lâmpada de 



 

73 

 

 

 

 

fenda e angiografia fluoresceínica da córnea. O tratamento com PDT apresenta: as 

vantagens de ser pouco invasivo, permitir a escolha seletiva da trama neovascular a ser 

destruída (sem dano do tecido normal circundante), maior conforto da irradiação com 

laser infra-vermelho, a curta duração das sessões de laser, tempo de recuperação rápido 

e a possibilidade de se repetir o tratamento várias vezes. As desvantagens incluem: o 

custo da verteporfina, particularmente quando múltiplas sessões de tratamento são 

necessárias, efeitos adversos, como distúrbios visuais, reações no local da injeção, 

reações de fotossensibilidade e dor nas costas relacionados à infusão. O custo poderá ser 

reduzido se a injeção subconjuntival de verteporfina provar ser igualmente efetiva e 

segura [147]. 

A membrana amniótica, quando usada para a reconstrução da superfície 

conjuntival e corneana, facilita a epitelização e reduz a inflamação, vascularização e 

formação de cicatriz. Kobayashi e col., em estudo com coelhos, demonstraram que a 

administração de cultura de células amnióticas, na forma de colírio, diminuía 

significativamente a angiogênese corneana. A explicação para tal achado foi pelo efeito 

inibitório na migração e crescimento das células endoteliais vasculares, através de fatores 

solúveis semelhantes às citocinas, que eram produzidos pelas células amnióticas. A 

administração de células amnióticas na forma de colírio seria fácil, efetivo e conveniente 

[146]. 

Lam e col. analisaram fatores relacionados à cirurgia e que teriam influência na 

formação de vasos corneanos após a ceratoplastia penetrante [140, 141]. Distância limbo-

transplante (LGD), distância sutura-limbo (LSD) e ângulo da sutura interna (ISA) estavam 

inversamente relacionadas à presença de neovascularização corneana. Além disso, a 

regressão dos vasos se iniciava após a remoção da primeira sutura contínua aos 12 

meses de pós-operatório e se tornava ainda mais pronunciada após a remoção da 

segunda sutura aos 18 meses. Pelo fato desses fatores de risco serem, pelo menos 

parcialmente, passíveis de variações na técnica cirúrgica, os achados possuem 

implicações práticas. Ângulos de sutura interna mais largos são aconselháveis para 

reduzir a neovascularização pós-ceratoplastia. Uma possível explicação para que um 

ângulo de sutura estreito cause mais neovascularização corneana é que quanto menor o 

ângulo de sutura, maior é a força de tração no epitélio corneano e estroma. Isso pode 
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causar um aumento na liberação de fatores de crescimento angiogênicos presentes nas 

camadas corneanas. Deve-se tentar, também, manter as suturas o mais longe possível da 

arcada limbar, sem interferir com o mecanismo de estabilidade. No entanto, vale lembrar 

que enquanto um transplante de diâmetro pequeno apresenta uma menor probabilidade 

de neovascularização e episódios de rejeição, um transplante grande traz a vantagem da 

regularidade do astigmatismo pós-ceratoplastia. Pelo fato da neovascularização corneana 

ter apresentado uma tendência a regredir após a retirada das suturas, talvez uma 

remoção mais precoce, do que a praticada hoje em dia, tenha um papel importante na 

sobrevida do transplante. Isso certamente poderá ser encorajado com o desenvolvimento 

de novos produtos para a cicatrização da ferida corneana, como agentes adesivos ou 

fatores de crescimento [140, 141]. 

Outra possibilidade de melhorar a sobrevida do transplante seria através da 

interferência no braço aferente da resposta imune (linfadenectomia farmacológica), 

especialmente em olhos de alto risco vascularizados, os quais têm mostrado conter vasos 

linfáticos. Várias estratégias potenciais de terapia anti-linfagiogênica corneana existem: 

(1) inibição da linfangiogênese, isto é, interferência no crescimento de novos vasos 

linfáticos; (2) indução da regressão dos vasos linfáticos já estabelecidos em leitos de alto 

risco vascularizados e (3) interferência com o recrutamento de células apresentadoras de 

antígeno para dentro dos vasos linfáticos corneanos. Mas, de forma prática, as pesquisas 

por agentes anti-linfangiogênicos estão apenas no início. Também, ainda não se sabe 

como induzir a regressão de vasos linfáticos já estabelecidos por desconhecimento dos 

mecanismos que permitem a persistência dos mesmos. Alvos potenciais para interferir 

com o recrutamento de células apresentadoras de antígeno para os vasos linfáticos 

incluem SLC (CCL21), LYVE-1, VEGFR3 e Podoplanin. Receptor 3 do fator de 

crescimento endotelial vascular e LYVE-1 são expressos na superfície de macrófagos e 

células endoteliais linfáticas, indicando que o bloqueio desses receptores poderia inibir o 

recrutamento para dentro dos linfáticos aferentes [133]. 

Logo, através de um conjunto de medidas a longo prazo que incluem: a prevenção 

das causas que podem levar à cegueira corneana, aprimoramento humano, das técnicas 

e dos materiais cirúrgicos, conhecimento das possíveis complicações associados ao 

avanço na compreensão da imunologia da rejeição da córnea e desenvolvimento de 
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novas drogas terapêuticas, talvez seja possível obter uma melhora na sobrevida do 

transplante de córnea, principalmente nas córneas vascularizadas de alto risco.  
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5. CONCLUSÃO 

 

 

1.  O único achado histopatológico de botões corneanos provenientes de falência 

de transplante que apresentou valor estatisticamente significante relacionado ao tempo de 

falência foi a presença crescente de vasos estromais. Considerando que a 

neovascularização corneana representa um importante fator de risco para a falência de 

transplante, esse resultado sugere, sempre que possível, a realização do transplante de 

córnea numa fase precoce (menos de 1 ano), o que poderia aumentar o sucesso da 

ceratoplastia penetrante. 
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6. ANEXOS 
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Abstract 

 

 

Purpose: To evaluate the histopathological features of corneal graft failures over 

time. 

Methods: A single-centered, retrospective analysis was performed on corneal 

specimens diagnosed as corneal graft failure retrieved from The Henry C. Witelson 

Ophthalmic Pathology Laboratory and Registry (Montreal, Canada) over a 9-year period. 

The corneal buttons were divided in three different groups according to the time between 

the diagnosis of corneal graft failure and regraft. Corneal specimens obtained during 

keratoplasty were subjected to hematoxylin and eosin (H&E) and periodic acid Schiff 

(PAS). Five different histopathological findings were evaluated in each specimen. 

Results: Overall, the most common histopathological findings was endothelial 

decompensation (97.2%). Subepithelial pannus (38.9%), vessels in the corneal stroma 

(11.1%), and anterior synechiae (2.8%) were the other present findings. The inflammatory 

reaction was considered discrete in 83.3% of the cases. The only significant 

histopathologic finding correlated with time was the presence of vessels in the corneal 

stroma (p=0.0092). 

Conclusions: Corneal neovascularization, represented by the presence of vessels in 

the corneal stroma, was the only histopathological finding correlated with time. Because it 

is a know factor of poor prognosis, our findings strongly support that early regraft has 

higher chances of success.  
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