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Retinopatia da prematuridade

A retinopatia da prematu-
ridade (ROP) é uma do-
ença vasoproliferativa 

secundária à inadequada vas-
cularização da retina imatura 
dos recém-nascidos prematu-
ros, que pode levar à cegueira 
ou a graves sequelas visuais. 

A retinopatia ocorre porque 
a vascularização da retina só 
se completa próximo dos no-
ve meses de gestação. Quando 
o bebé nasce antes do tempo, 

Quanto menor o tempo de gestação ou menor 
o peso, maior o risco potencial para aumentar 
a gravidade da retinopatia da prematuridade.

A retinopatia da prematuridade é uma doença que afeta a retina em desenvolvimento, 

em prematuros com menos de 31 semanas de gestação e peso abaixo de 1250 gramas.

PRIMEIRO ANO

O distúrbio ocular que provoca
ALTERAÇÕES NA VISÃO

prematuro, em geral a retina ainda 
apresenta uma parte sem vasos de-
senvolvidos. A vascularização da reti-
na necessita de cerca de 36-38 sema-
nas de vida uterina para se formar 
completamente. Essa parte avascu-
lar da retina produz uma substância 
chamada VEGF, que irá estimular 

a formação de vasos novos, chama-
dos neovasos. Por serem frágeis, os 
neovasos podem sangrar e formar 
membranas/cicatrizes que repuxam 
a retina, fazendo com que ela se sol-
te provocando um descolamento da 
membrana, principal causa de defici-
ência visual e cegueira na ROP.  

É obrigatório manter a vigilância destes  
recém-nascidos ao longo do desenvolvimento  
do sistema visual, até, pelos menos aos cinco  
ou seis anos, com uma periodicidade semestral
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EXAME OFTALMOLÓGICO EM 
TODOS OS PREMATUROS

A retinopatia da prematurida-
de é uma doença que afeta prin-
cipalmente bebés prematuros com 
menos de 31 semanas de gestação 
e peso abaixo de 1250 gramas. De 
notar que quanto menor o tempo 
de gestação ou menor o peso, mai-
or o risco potencial para aumentar 
a gravidade da ROP. Não esquecer 
que o risco também está aumen-
tado nos prematuros que apre-
sentaram uma maior instabilida-
de cardiorrespiratória no período 
neonatal.

Assim, e com estas condicionan-
tes, a vigilância de uma possível 
ROP obriga a um exame oftalmoló-
gico em todos os recém-nascidos com 
um peso ao nascer inferior a 1500 
gramas, ou no caso de peso superi-
or a 1500 gramas, mas submetido a 
terapêutica de suporte com oxigénio 
por período prolongado.

É uma das principais causas de 
cegueira evitáveis na infância, esti-
mando-se haver 50 mil crianças ce-
gas em todo o Mundo devido a esta 
patologia. A incidência de cegueira 
causada pela ROP é muito influenci-
ada pelo nível de cuidados neonatais 
(disponibilidade de recursos huma-
nos, equipamentos, acesso e qualida-
de de atendimento), assim como pela 
existência de programas de triagem 
e tratamento. 

Por conseguinte, existe grande 
variabilidade de ocorrência da do-
ença em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.

CLASSIFICADA  
EM CINCO ESTÁDIOS

A doença (ROP) é classificada em 
cinco estádios de acordo com a gra-
vidade. São os seguintes:

ESTÁDIO I – Crescimento dis-
creto dos vasos sanguíneos. Muitas 
crianças melhoram sem tratamen-
to, com possibilidade de desenvolver 
visão normal;

ESTÁDIO II – Vasos com anor-
malidade moderada. Como no caso 

anterior, a doença pode resolver-se 
naturalmente, sem complicações;

ESTÁDIO III – Os vasos sanguí-
neos crescem em direção ao centro 
do olho, indicando um agravamento 
da doença e a necessidade de trata-
mento para prevenir o descolamen-
to da retina;

ESTÁDIO IV – A retina apresenta-
-se parcialmente descolada;

ESTÁDIO V – Total descolamento 
da retina, capaz de causar deficiên-
cia visual severa e até cegueira.

O DIAGNÓSTICO DEVE SER 
MUITO CUIDADOSO

Na maioria dos casos, a ROP apre-
senta-se nos estádios I ou II. Con-
tudo, nalguns casos, a doença pode 
desenvolver-se rapidamente para es-
tádios mais graves. Por isso, é essen-
cial que a equipa de neonatologia en-
caminhe os prematuros de risco para 
um exame oftalmológico detalhado. 
A retinopatia da prematuridade não 
apresenta sintomas, logo, o diagnós-
tico depende de um exame cuidadoso 
de fundo de olho por um oftalmolo-
gista bem treinado. Se o recém-nas-
cido apresenta a ROP em estádio III 

é necessário um tratamento com la-
ser ou crioterapia, para travar a pro-
gressão da doença. A partir do es-
tádio IV a cirurgia é recomendada, 
mas também há uma maior proba-
bilidade de baixa visão e de cegueira 
ainda maior.

MÉTODOS QUE IMPEDEM A 
PROGRESSÃO DA DOENÇA

Os principais métodos terapêuti-
cos adotados para impedir a progres-
são da doença são:
➜  Laser, aplicação na área avascular 

da retina periférica para inibir a 
produção de VEGF, logo tentando 
inibir o aparecimento de neovasos 
e diminuir o risco de descolamen-
to da retina;

➜  Medicamentos antiangiogénicos, 
fármacos usados para inibir a pro-
dução de VEGF, ainda em fase de 
avaliação,

➜  Vitrectomia, cirurgia necessária 
nos casos mais graves, que desen-
volvem descolamento da retina. 

A prevenção é a melhor maneira de evitar o aparecimento de complicações visu-
ais. Desta forma, os bebés que apresentam riscos no desenvolvimento da retino-
patia da prematuridade devem ser observados e ter um acompanhamento obri-
gatório e urgente.
Os recém-nascidos que demonstram regressão espontânea devem ser, mesmo as-
sim, acompanhados por um médico oftalmologista, pois os bebés com esta pato-
logia (ROP) têm maior probabilidade para desenvolver patologias oculares como 
descolamento de retina, miopia, estrabismo (olhos tortos), erros refrativos assimé-
tricos, ambliopia (olho preguiçoso) e glaucoma.
Assim, é obrigatório manter a vigilância destes recém-nascidos ao longo do de-
senvolvimento do sistema visual, até, pelos menos aos cinco ou seis anos, com 
uma periodicidade semestral.
O principal modo de prevenção desta patologia é uma gravidez de termo, bem 
acompanhada em termos clínicos, por isso, as futuras mães devem tomar algumas 
precauções, evitando riscos desnecessários, a bem do recém-nascido, o(a) filho(a).

É OBRIGATÓRIO MANTER A VIGILÂNCIA

Os bebés que apresentam riscos no 
desenvolvimento da retinopatia da 

prematuridade devem ser observados e ter um 
acompanhamento obrigatório e urgente 
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