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RESUMO

A retinopatia solar é uma afecção ocular que pode ocorrer quando existe
observação solar (direta ou indireta) sem proteção adequada. Tradicionalmente,
os casos relatados são ligados a contemplações de eclipses solares em
pacientes usuários, ou não, de alucinógenos, rituais religiosos ou distúrbios
psíquicos 

7,8
. O achado retiniano típico se constitui em uma lesão branco

amarelada localizada na região foveolar. A sua fisiopatogenia tem sido atribuída
à ação do comprimento de luz azul do espectro solar (reação fotoquímica).
Estudos histopatológicos

2
 demonstram a presença de alterações variáveis no

epitélio pigmentado e fotorreceptores retinianos em portadores de retinopatia
solar.
Local: Departamento de Retina e Vítreo do serviço de Oftalmologia da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.
Objetivo: Descrever dois casos de retinopatia solar aguda avaliados pelo exame
de tomografia de coerência óptica (OCT).
Método: Avaliação ocular clínica e tomográfica consecutiva em dois pacientes
com história recente de  retinopatia solar. A tomografia de coerência óptica é
um novo exame para avaliação da retina, utiliza-se do princípio de ondas de
coerência fazendo cortes tomográficos  da retina. O modelo utilizado (OCT –1)
foi derivado do protótipo descrito por Hee e colaboradores

9
.

Resultados:  Ambos os casos apresentaram história clínica e achados
fundoscópicos similares. O exame com tomografia de coerência óptica  não
demonstrou anormalidades  da área macular em ambos os casos.
Conclusão: Mesmo com poucos casos na literatura, é possível que o exame
de OCT seja um indicador do prognóstico visual em casos de afecções
maculares por retinopatia solar. A ausência de alterações estruturais precoces
constatadas nos casos examinados pode ser justificada pelo grau leve de
acometimento foveal encontrado.
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ABSTRACT

Optical coherence tomography study in patients with solar retinopathy

Introduction: The explanation for the acquisition of  solar retinopathy has been
attributed to photochemical damage produced  by light. Typically, a small yellow-
white lesion may be observed in the foveolar area after sun exposure.
Histopathological studies reveal signs of  pigment epithelium and retinal
photoreceptor damage.
Objective: To describe the clinical findings and results of optical coherence
tomography (OCT –1) in two patients following sungazing during solar eclipse.
Local: The Ophthalmology Department of the University of São Paulo Medical
School.
Method:  Observational case series.
Results: OCT findings showed no macular abnormalities in both patients with
early signs of solar maculopathy.
Conclusion: Despite the very few cases of OCT in solar retinopathy, it is possible
that OCT evaluation is very useful in terms of prognostic and follow-up in patients
with this type of maculopathy.

ESTUDO COM TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA EM PACIENTES COM RETINOPATIA SOLAR

INTRODUÇÃO

Deterioração visual causada pela observação
de eclipse solar já era suspeitada há
milênios, a partir de observações iniciais

por Platão. Curiosamente, há relatos demonstrando
que Galileu sofrera injúria ocular em suas
observações telescópicas do sol1.

Observação de eclipses solares, uso de
drogas alucinógenas e distúrbios psíquicos
perfazem a maioria dos casos com história
sugestiva de retinopatia solar6,7,8,10,13,14.
Tipicamente, boa parte dos casos afetados
desconhece esta associação. Clinicamente, após
queixa de embaçamento visual súbito e central,
observa-se uma  pequena lesão branco
amarelada localizada na área foveal destes
pacientes2,3.

A fisiopatologia  da maculopatia solar tem
sido atribuída ao comprimento de luz azul do
espectro solar5. Diferentemente de outras
maculopatias fóticas causadas por aumento local
da temperatura (necrose de coagulação), a
maculopatia por eclipse solar ocorre por um
mecanismo fotoquímico tecidual não dependente
de aumento térmico local5.

Em 21 de junho de 2001, examinamos
duas pacientes jovens com queixa visual súbita
após observação de eclipse solar sem proteção

adequada. Após confirmação dos achados
oculares compatíveis com maculopatia solar, os
pacientes foram submetidos a exame de
tomografia de coerência óptica (OCT).9

CASO 1
Paciente saudável do sexo feminino, 36

anos, negra e doméstica. Procurou o PS-Oftalmo
do HCFMUSP (21/06/2001) com queixa de
embaçamento visual súbito em ambos os olhos.
Acuidade visual era de 20/40 com melhor
correção em ambos olhos. Ao exame de fundo
de olho observou-se lesão branco amarelada na
fovéola de ambos os olhos (foto 1). Perguntada
sobre algum tipo de exposição solar, a paciente
lembrou ter observado eclipse solar por 30
minutos sem proteção adequada 4 dias antes
da consulta. Após exames de visão de cores
(ishihara normal), perimetria computadorizada
(diminuição da sensibi l idade central) e
angiofluoresceinografia (normal), realizou-se
exame de OCT na região macular de ambos os
olhos. Neste dia do atendimento, este se
mostrou normal sem alteração estrutural das
camadas retinianas maculares de ambos os
olhos. Sem qualquer tratamento proposto, a
paciente retornou 1 mês depois com acuidade
visual de 20/20 em ambos  olhos. Nesta ocasião,
o exame de  OCT também não revelou
alterações neste caso.
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Foto 2: caso 1 - olho esquerdo quatro dias após exposiçãoFoto 1: caso 1 - olho direito quatro dias após exposição

Foto 3: caso 1: quatro dias e quatro meses após exposição evidenciando lesão macular em olho esquerdo e sua evolução, note que o ponto
amarelado deu lugar a região hiperpigmentada na mácula.

foto 4: caso 1,  a: oct realizado 4 dias após exposição solar em od, b: 1 mês após exposição od.
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CASO 2
Paciente saudável do sexo feminino, 24

anos, parda e do lar. Procurou o PS-Oftalmo do
HCFMUSP (21/06/2001) com queixa de
embaçamento visual súbito em ambos os olhos.
Acuidade visual era de 20/25  com melhor correção
em ambos olhos. Ao exame de fundo de olho,
observou-se lesão branco amarelada na fovéola
de ambos os olhos. Perguntada sobre algum tipo
de exposição solar, a paciente lembrou ter
observado eclipse solar por 3 a 5 minutos sem
proteção adequada 6 dias antes da consulta. Após
exames de visão de cores (ishihara normal),
perimetria computadorizada (normal) e
angiofluoresceinografia (normal), realizou-se
exame de OCT na região macular de ambos os
olhos. Neste dia do atendimento, este se mostrou
normal sem alteração estrutural das camadas
retinianas maculares de ambos os olhos. A
paciente retornou 1 mês depois sem queixas e
acuidade visual de 20/20 em ambos  olhos. Nesta
ocasião, o exame de  OCT também não revelou
qualquer alteração  neste caso.

DISCUSSÃO

Evidências clínicas e experimentais
demonstram que as estruturas posteriores do olho,
submetidas à ação da luz solar em situações de
eclipse solar, podem sofrer um dano tecidual
variável em quantidade e qualidade. Este tipo de
dano tecidual, quase sempre situado na área
macular (fovéola), tipicamente, não depende de
aumento da temperatura local. Através de uma
reação fotoquímica, acredita-se que o
comprimento de luz azul do espectro solar, bem
tolerado pelo olho, seja o principal desencadeador
deste tipo de reação. Uma vez concentrada na área
foveal, a luz solar é absorvida seletivamente no
epitélio pigmentado retiniano 2,3 (melanossomos
apicais). A partir de modificações intracelulares
nestas células pigmentadas, é possível que haja
comprometimento variável dos fotorreceptores
suprajacentes (apoptose). Por tanto, o dano
tecidual e funcional causado pela maculopatia solar
depende do grau das lesões (muitas vezes
reversíveis) nas células do EPR e fotorreceptores
maculares11.

Tradicionalmente as condições
geográficas, tempo de exposição, temperatura
corpórea e estado refrativo são fatores
sabidamente atuantes na determinação da

intensidade de uma maculopatia solar. 4,5

Entretanto, acredita-se que a predisposição de
cada paciente é o principal regulador do grau de
intensidade de qualquer maculopatia fótica. Assim,
há casos relatados com  mínima exposição solar
(durante bronzeamento natural) e dano macular
grave, e casos com mínima afecção macular após
longos períodos de contemplação solar. Casos com
dano tecidual mais grave podem evoluir com perda
variável da qualidade visual central devido ao dano
irreversível na porção retiniana externa da mácula.
Este tipo de comprometimento é responsável pelo
aspecto cístico externo que alguns portadores de
maculopatia solar desenvolvem na fase crônica
desta condição (buraco macular incompleto ou
lamelar). Não existe tratamento efetivo para a
retinopatia solar já instalada10.

No Brasil temos relatos de casos com
graus diferentes de acometimento de acordo com
o tempo e forma de exposição13,14.

Na literatura, o relato de dois pacientes
avaliados por OCT 48 horas após exposição solar
demonstrou áreas  de hiperrefletividade
envolvendo todas camadas retinianas foveolares
sem sinais de edema retiniano6.

Recente  relato de Yannuzzi et al. 12

demonstrou o achado de  pequenas alterações
císticas na região macular em pacientes com
maculopatia fóticas de diferentes etiologias (laser,
arco de solda e solar) com acuidade visual
comprometida tardiamente. Mostrando
sensibilidades diferentes entre o OCT-2  e o OCT-
3 para o achado, tendo o OCT-3  melhor resolução,
conseqüentemente melhor visualização do achado
macular.

Os pacientes do presente estudo não
apresentaram um grau importante de maculopatia
solar. Possivelmente, por este motivo, evoluíram
sem alterações detectáveis aos exames de OCT.
Mesmo com um  número limitado de pacientes e
a confrontação com dados da literatura13,14, é
possível concluir que a avaliação de casos com
maculopatia solar pode  ser estimada em grau e
extensão através da monitorização com exames
de  OCT.  Além das vantagems deste tipo de exame
ocular não invasivo (tolerância e
reprodutibilidade)9, o acompanhamento da
evolução da maculopatia solar pelo OCT também
pode aprimorar a qualidade das informações
médicas solicitadas pelo paciente.

Existe a necessidade de uma melhor
orientação da população em geral sobre as
conseqüências oculares após exposição solar
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direta sem proteção adequada, pois os meios de
comunicação geralmente indicam o uso de óculos
escuros ou filtros fotográficos velados como filtros
suficientes para prevenir a retinopatia solar. O único
meio realmente considerado eficaz é a observação
indireta por projeção em anteparo através de um
“pinhole”8,13,14.
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