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RESUMO

ABSTRACT

A alergia ocular, também conhecida como conjuntivite alérgica (CA),
é uma reação de hipersensibilidade mediada por imunoglobulina
E (IgE) do olho desencadeada por aeroalérgenos, principalmente
ácaros da poeira doméstica e pólen de gramíneas. Os sintomas
geralmente consistem em prurido ocular ou periocular, lacrimejamento e olhos vermelhos que podem estar presentes durante todo
o ano ou sazonalmente. A alergia ocular tem frequência elevada,
é subdiagnosticada e pode ser debilitante para o paciente. É potencialmente danosa para a visão, nos casos em que ocasiona
cicatrização corneana grave, e na maioria dos pacientes associa-se
a outros quadros alérgicos, principalmente rinite, asma e dermatite
atópica. É classificada em conjuntivite alérgica perene, conjuntivite
alérgica sazonal, ceratoconjuntivite atópica e ceratoconjuntivite
vernal. O diagnóstico procura evidenciar o agente etiológico e a confirmação se dá pela realização do teste de provocação conjuntival. O
tratamento baseia-se em evitar o contato com os desencadeantes,
lubrificação, anti-histamínicos tópicos, estabilizadores de mastócitos, imunossupressores e imunoterapia específica com o objetivo
de obter o controle e prevenir as complicações da doença.

Ocular allergy, also known as allergic conjunctivitis, is an
immunoglobulin E-mediated hypersensitivity reaction of the eye
triggered by airborne allergens, primarily house dust mites and
grass pollen. Symptoms usually consist of ocular or periocular
itching, watery eyes, and red eyes that may be present year-round or
seasonally. Ocular allergy has a high frequency, is underdiagnosed,
and can be debilitating for the patient. It is potentially harmful to
vision in cases of severe corneal scarring, and in most patients, it is
associated with other allergic conditions, especially rhinitis, asthma,
and atopic dermatitis. It is classified as perennial allergic conjunctivitis,
seasonal allergic conjunctivitis, atopic keratoconjunctivitis, and
vernal keratoconjunctivitis. Diagnosis seeks to identify the etiologic
agent, and confirmation is given by conjunctival provocation testing.
Treatment is based on avoiding contact with triggers, lubrication,
topical antihistamines, mast cell stabilizers, immunosuppressants,
and specific immunotherapy with the aim of achieving control and
preventing disease complications.

Descritores: Alergia ocular, conjuntivite alérgica, rinoconjuntivite.

Keywords: Ocular allergy, allergic conjunctivitis,
rhinoconjunctivitis.
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Introdução
A alergia ocular, também conhecida como conjuntivite alérgica (CA) é uma reação de hipersensibilidade
mediada por imunoglobulina E (IgE) do olho desencadeada por aeroalérgenos, principalmente ácaros da
poeira doméstica e pólen de gramíneas. Os sintomas
geralmente consistem em prurido ocular ou periocular,
lacrimejamento e olhos vermelhos, que podem estar
presentes durante todo o ano ou sazonalmente1.

por tecido conjuntivo e linfoide. Entre a episclera e
a conjuntiva temos a cápsula de Tenon, membrana
colagenosa espessa que envolve o olho do nervo
óptico ao limbo (Figura 1).
A primeira camada é a epitelial. Composta por
células caliciformes, glândulas unicelulares que secretam mucina. As células caliciformes podem produzir
até 2,2 mL de muco por dia. O muco é essencial

A alergia ocular tem frequência elevada, é subdiagnosticada e pode ser debilitante para o paciente, e,
muitas vezes, desafiadora. É potencialmente danosa
para a visão nos casos em que ocasiona cicatrização
corneana grave, e na maioria dos pacientes associase a outros quadros alérgicos, principalmente rinite,
asma e dermatite atópica1.

Fórnice superior

Porção orbital
superior

Anatomia do olho
O olho de maneira geral pode ser dividido em três
partes: externa (composta por córnea e esclera), camada média (trato uveal-íris, corpo ciliar e coroide),
e a camada interna, composta pela retina.

Porção tarsal
superior
Porção tarsal
inferior
Porção orbital
inferior

Conjuntiva
bulbar
inferior

Fórnice inferior

Conjuntiva
A conjuntiva é uma membrana mucosa, fina e
transparente que recobre a esclera e também as
pálpebras, internamente (região conhecida como
fundo de saco). Tem vascularização rica, composta

Conjuntiva
bulbar
superior

Figura 1
Aspecto anatômico da conjuntiva
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para a integridade da superfície ocular, pois lubrifica
e protege as células epiteliais. A mucina reduz a
tensão superficial do filme lacrimal para garantir sua
estabilidade. Melanócitos: os melanócitos são vistos
principalmente no limbo, fórnice, plica semilunar,
carúncula e nos locais de perfuração dos vasos ciliares anteriores. Às vezes, eles dão à conjuntiva uma
coloração acastanhada. Células de Langerhans: as
células de Langerhans são, na verdade, células dendríticas. Sua principal função é processar o material
do antígeno e apresentá-lo na superfície a outras células do sistema imunológico. Assim, elas funcionam
como células apresentadoras de antígenos. A maior
densidade de células de Langerhans foi encontrada
na conjuntiva tarsal, seguida pelo fórnice e conjuntiva
bulbar. O número de células diminui com a idade.
A segunda camada é a substância própria.
Consiste em uma camada linfoide superficial e uma
camada fibrosa mais profunda. É rica em mastócitos,
linfócitos, células plasmáticas e neutrófilos.
Os linfócitos, principalmente linfócitos T, são
encontrados em abundância na conjuntiva. Eles
estão presentes na substância própria e no epitélio
em uma proporção de 2:3. Agregações linfoides
semelhantes ao tecido linfoide associado à mucosa
(MALT) encontrado no intestino e brônquios, também
são observadas na conjuntiva. Essas agregações
linfoides que consistem em linfócitos T e B são
conhecidas como tecido linfoide associado à conjuntiva (CALT).
Os mastócitos são basófilos semelhantes a células
granulocíticas. A conjuntiva contém um grande número de mastócitos na substância própria. O número
total de mastócitos na conjuntiva e tecido anexial é
de aproximadamente 50 milhões. A conjuntivite alérgica é uma reação de hipersensibilidade mediada
por mastócitos típica. Em pacientes com conjuntivite
alérgica, os mastócitos também foram encontrados
no epitélio conjuntival.
A terceira camada é a fibrosa, contém vasos,
nervos e as glândulas de Krause.
A função da conjuntiva é proteger a superfície
ocular de agentes externos e manter a lubrificação
ocular, uma vez que o muco produzido pela conjuntiva
ajuda a evitar o ressecamento ocular. É dividida em
conjuntiva palpebral, bulbar e fornicial.
A conjuntiva palpebral é novamente subdividida
em conjuntiva marginal, conjuntiva tarsal e orbital. A
conjuntiva marginal é uma zona de transição entre
a pele da pálpebra e a conjuntiva propriamente dita.

Começa nas faixas intermarginais da pálpebra como
uma continuação da pele. É constituída por epitélio
estratificado. A conjuntiva marginal continua na superfície posterior da pálpebra por uma curta distância
de 2 mm, até um sulco ou prega rasa, onde se funde
com a conjuntiva propriamente dita. Este sulco é
denominado sulco subtarsal.
A parte fornicial é uma dobra que reveste o fundo
de saco formado pela conjuntiva que cobre a superfície posterior das pálpebras até a conjuntiva que
cobre a superfície anterior do globo, essa porção é
mais espessa e fracamente fixada para permitir o
movimento do globo. É dividido em quatro regiões,
conforme descrito a seguir.
O fórnice superior fica entre a pálpebra superior e
o globo. Ele se estende de 8 a 10 mm da borda superior do limbo. O fórnice inferior fica entre a pálpebra
inferior e o globo. Ele se estende até uma distância
de 8 mm abaixo da parte inferior do limbo. O fórnice
lateral está situado entre o canto lateral do olho e o
globo. Ele se estende por uma distância de 15 mm da
parte lateral do limbo. O fórnice medial é o mais raso
e contém a carúncula e a plica semilunar.
A conjuntiva bulbar é a mais fina de todas as partes
da conjuntiva, e tão transparente que a esclera e os
vasos brancos subjacentes são vistos claramente.
Ela está frouxamente presa, exceto por uma zona
de 3 mm perto do limbo e perto das inserções dos
músculos retos. A conjuntiva límbica é a parte da
conjuntiva bulbar que cobre a região límbica e se
funde com o epitélio corneano.

Semiologia da conjuntivite alérgica
Diante de um paciente com suspeita de conjuntivite alérgica, devemos estabelecer a origem etiológica
de sua condição e estabelecer se seus sintomas são
devidos a uma condição primária ou são secundários
a outras doenças, como olho seco ou blefarite, que
são causas frequentes de inflamação conjuntival e
cujo tratamento deve se concentrar no tratamento
das causas subjacentes2.
Para isso, é importante valorizar as ferramentas
da clínica médica, que incluem uma boa anamnese,
exploração clínica e a realização de exames complementares que nos permitem estabelecer um diagnóstico preciso, e assim tratar o paciente corretamente.
A avaliação inicial deve incluir aspectos relevantes do
exame oftalmológico geral e, em seguida, concentrarse no exame específico da condição alérgica.
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Anamnese
É necessário perguntar sobre os tópicos relacionados a seguir.
– Duração dos sintomas, sua evolução e recorrência.
– Fatores que os exacerbam.
– Apresentação uniu ou bilateral.
– Tipo de secreção: seroso, mucoso, purulento,
filamentoso, etc.
– Exposição a diferentes ambientes e/ou substâncias.
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– conjuntiva: lateralidade dos sintomas, tipo de
reação conjuntival (folicular, papilar), distribuição
(difusa, local), etc.;
– cílios: perda, triquíase, secreções, parasitas
(demodex, piolhos);
– sistema lacrimal: punção e canais;
– conjuntiva tarsal e fornix: folículos, cicatrizes,
corpos estranhos, etc.;
– conjuntiva bulbar: folículos, edema, nódulos,
quemos, laxidade, papilas, úlceras, corpos estranhos, queratinização, etc.

– Esfrega (“fricção”) os olhos.
– Lentes de contato: uso do regime, tipo de lentes,
higiene, líquidos de limpeza, etc.
– História de alergias, asma, eczema, atopia, etc.
– Medicamentos tópicos e/ou sistêmicos em uso.
– Comprometimento imunológico: imunossupressão,
quimioterapia, transplantes, etc.
– Doenças sistêmicas: atopia, síndrome de Stevens
Johnson, câncer, etc.
– Exposição à fumaça do tabaco: fumante ativo ou
passivo, uso de drogas ilegais.
– Ocupações e hobbies, exposição a poluentes do
ar, viagens, hábitos de exercício, dieta, etc.

Exame físico
O exame físico inicial do paciente com conjuntivite
alérgica inclui a avaliação da acuidade visual, o exame
externo e o exame com uma lâmpada de fenda.
Deve incluir uma exploração detalhada de:
– linfadenopatias regionais: especialmente pré-auriculares, a fim de descartar a doença infecciosa;
– pele: em busca de sinais de rosácea, eczema,
seborreia, etc.;
– anormalidades das pálpebras e anexos: inflamação, descoloração, ulcerações, nódulos, perda
de cílios, etc.;

Testes de diagnóstico complementares3
Manchas de diagnóstico in vivo da superfície
ocular
Existem diferentes substâncias com propriedades
de coloração que podem ser usadas para estudar a
superfície ocular e que são muito úteis para o diagnóstico e monitoramento de pacientes com conjuntivite
alérgica. Estas são a fluoresceína, a rosa de bengala
e o verde da lisamina.

Culturas alvo
Biópsia/escovação/conjuntival raspada
Testes de sangue/lágrimas
Provocação conjuntival
Outros métodos de diagnóstico

Fisiopatologia da conjuntivite alérgica
As doenças alérgicas dos olhos são causadas
pela exposição direta da mucosa ocular a alérgenos
ambientais, que são dissolvidos na lágrima e penetram na conjuntiva para se juntar aos anticorpos IgE
ligados à superfície de mastócitos.

Além disso, através do uso da lâmpada de fenda
(biomicroscópio), deve ser dada atenção a:

Uma vez que a conjuntiva é uma área da mucosa
semelhante à mucosa nasal, os mesmos alérgenos
que desencadeiam a rinite alérgica podem estar
envolvidos na patogênese da conjuntivite alérgica.
Antígenos comuns no ar, como poeira, fungos, pólen e
gramíneas, podem causar os sintomas da conjuntivite
alérgica aguda, como prurido, vermelhidão, queimação e lacrimejamento.

– bordas palpebrais: inflamação, hiperedema ou
hipopigmentação, alterações das glândulas de
meibomia, queratinização, etc.;

Em indivíduos sensibilizados, as células Th2 liberam citocinas proinflamatórias (IL-4, IL-5, IL-13) que
estimulam a produção de IgE por células B4.

– sintomas e sinais: hiperemia, presença de folículos e papilas, aderência de pálpebras, prurido,
irritação, dor, fotofobia, visão turva, epífora, etc.
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As reações produzidas podem ser divididas em um
estágio inicial com duração de 20 a 30 minutos, que
está relacionado à ativação específica dos mastócitos
conjuntivais que causa sua degranulação, liberando
histamina, proteoglicanos, proteases (triptase, quimases), bem como a formação de mediadores lipídicos
(prostaglandinas e leucotrienos), interleucina (IL-4,
IL-5, IL-6, IL-8, IL-13) e fator de necrose tumoral
alfa (TNF-α). Essa reação segue uma fase tardia
originada pela estimulação de células epiteliais e
fibroblastos com a liberação de citocinas proinflamatórias e quimiocinas e caracterizada por infiltração
de células inflamatórias (neutrófilos, eosinófilos,
linfócitos e macrófagos), com consequente inflamação conjuntival persistente. Ao contrário de outras
doenças alérgicas, há pouca infiltração eosinofílica
em formas agudas, que aumentam à medida que
a patologia é crônica.

têmico e asma. No entanto, o papel de Th17 e IL-17
na conjuntivite alérgica ainda não está claro6.

Desde a descoberta de duas subpopulações de
células T CD4+ funcionalmente diferentes (TH1 e
TH2) há cerca de 30 anos, tornou-se rapidamente
evidente que as células TH2 desempenham um papel
crucial no desenvolvimento da inflamação alérgica do
trato respiratório. Comumente, assumiu-se que uma
resposta imune th2 e tipo I hipersensibilidade formam
a base da conjuntivite alérgica. Acredita-se que os
principais fatores que contribuem para a gravidade da
CA são a carga de alérgenos na superfície ocular e a
IgE específica produzida localmente. Além disso, há
uma correlação muito significativa entre a presença de
IgE específica de alérgenos em lágrimas e sintomas
de alergia ocular. Esta liberação contínua de histamina, juntamente com o aumento da carga alérgica, leva
a uma população em expansão de mastócitos que
residem no tecido conjuntival, perpetuando assim a
resposta alérgica. Existe uma correlação geral entre
o grau de infiltração celular e a gravidade da doença.
Além disso, sabe-se que os produtos de infiltração
celular promovem irritação conjuntival. Além disso,
as células epiteliais conjuntivas e fibroblastos geram
a resposta alérgica, produzindo citocinas e outros
fatores que mantêm a inflamação local e levam à
remodelação tecidual5.

A prevalência de sintomas de alergia ocular em
adolescentes brasileiros em 3.120 escolares foi
de 15,5%, considerando o critério de mais de três
episódios de prurido ocular nos últimos 12 meses.
Neste estudo a prevalência de CA foi maior no sexo
feminino, com 17,4% em comparação ao masculino,
com 13,3%. Fatores genéticos, hormonais e uso de
cosméticos estão sendo investigados como possíveis
causas11. Em outros estudos todos os sintomas de
alergia ocular pesquisados foram significativamente
mais prevalentes em adolescentes do sexo feminino,
incluindo prurido ocular, lacrimação, sensibilidade à
luz e sensação de areia nos olhos. As meninas apresentaram mais sintomas oculares, porém, menores
taxas de sensibilização do que os meninos1,8.

Descobriu-se que novas subpopulações de
células T auxiliares – células Th17 que produzem
interleucina-17 (IL-17) – desempenham um papel
importante na patogênese da conjuntivite mediada
por Th2. Estudos mostraram que as células Th17
estão envolvidas em uma variedade de inflamações
imunológicas, incluindo psoríase, artrite reumatoide,
doença inflamatória intestinal, lúpus eritematoso sis-

Epidemiologia
Existe carência de dados internacionais sobre a
prevalência de alergia ocular. Nos Estados Unidos,
estima-se que a alergia ocular (AO) afete 15-20% da
população geral7. Acredita-se que sintomas oculares
ocorram em 30-70% dos pacientes com rinite alérgica
(RA)8, sendo que são mais comumente desencadeados por alérgenos intra do que extradomiciliares9.
Na Suécia, a prevalência estimada de conjuntivite alérgica foi de 19%, na Turquia, a prevalência
de conjuntivite alérgica (CA) em crianças entre 6 e
14 anos foi de 7%. No Paquistão, a prevalência de
conjuntivite em pacientes com idades entre 5 e 19
anos foi de 19%10.

Na maioria dos estudos os sintomas mais frequentemente relacionados são: lacrimejamento (74%),
seguido de fotofobia (50%) e sensação de corpo
estranho (37%). Nestes a prevalência de conjuntivite
alérgica foi de 20%, afetando mais pessoas do sexo
feminino do que do masculino (56% versus 46%;
p = 0,01)10. Estudos mais recentes mostram uma
tendência à mudança na prevalência dos sintomas de
CA em relação ao sexo, sendo que na infância são
mais frequentes em meninos e, após a puberdade,
nas meninas8,9.
A conjuntivite alérgica (CA) é frequentemente
subdiagnosticada em pacientes com rinite e asma.
O diagnóstico de conjuntivite foi registrado pelo médico assistente em 16% de 1.549 asmáticos (idade
média de 4,3 anos), no entanto, 618 (44%) tiveram
pelo menos um sintoma ocular que sugeria alergia
ocular (AO)12.
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A CA isolada foi estimada em 6-30% da população
geral. A conjuntivite alérgica sazonal é a forma mais
frequente; entretanto, estudos de centros terciários
de referência em oftalmologia relatam que as formas
crônicas, como ceratoconjuntivite primaveril e atópica,
são as mais frequentemente vistas por oftalmologistas. Uma pesquisa envolvendo 304 oftalmologistas
mostrou que a maioria dos pacientes com conjuntivite
alérgica sofre anualmente de poucos episódios de
conjuntivite leve e intermitente. No entanto, 30% dos
pacientes são acometidos por episódios frequentes
com sintomas intensos e persistentes. O tratamento
frequentemente não é apropriado9.
Trabalho realizado em um centro brasileiro de
oftalmologia avaliou 207 pacientes; destes, 38% foi
diagnosticado com ceratoconjuntivite primaveril; 39%
com ceratoconjuntivite atópica; 13% com conjuntivite
alérgica perene e em 10% dos pacientes não houve
diagnóstico definido. A presença de alergia extraocular foi maior em pacientes com conjuntivite atópica
(91%), e menor em pacientes com primaveril (32%).
Os sintomas mais intensos foram prurido e lacrimejamento em pacientes com ceratoconjuntivites, e houve
correlação positiva entre a intensidade dos sintomas
e dos sinais clínicos13.

Desencadenantes da conjuntivite
As formas mais comuns de conjuntivite alérgica
(CA) estão relacionadas ao tipo de alérgeno ao qual
o paciente foi exposto e previamente sensibilizado,
e incluem conjuntivite alérgica perene (CAP) ou sazonal (CAS). A diferença entre as duas é dada pela
periodicidade ou persistência dos sintomas. A CAP
é geralmente causada por alérgenos internos, como
ácaros do pó doméstico, pelos de animais, baratas,
esporos de fungos ou outros. A CAE geralmente é
causada pelo pólen e é descrita com mais frequência
em climas temperados, que se caracterizam por ter
quatro estações bem diferenciadas durante o ano e
apresentar chuvas nos meses de inverno, clima presente na América Anglo-Saxônica, onde uma maior
prevalência de CAS é relatada.
A presença de polens e outros alérgenos sazonais, como fungos extradomiciliares (por exemplo:
Cladosporium, Aspergillus) depende de fatores geográficos e meteorológicos; principalmente da temperatura e umidade relativa do ambiente. Alérgenos
domiciliares menores, como os de gatos, cães e
roedores, tendem a se tornar voláteis e permanecer
suspensos no ar por mais tempo, o que lhes dá a
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capacidade de produzir sintomas graves ou incômodos4. Em contraste, os ácaros do pó doméstico
ou alérgenos de baratas, devido ao seu tamanho
maior, só podem permanecer suspensos por alguns
minutos no ar. Muitos pacientes são sensibilizados
a mais de um alérgeno, ou seja, são polissensibilizados e podem apresentar sintomas permanentes
com exacerbações sazonais. Ser polissensibilizado
parece estar associado à persistência e gravidade
das doenças alérgicas14.
O papel da alergia mediada por IgE foi claramente
demonstrado em CAS e CAP, e duas fases da inflamação foram caracterizadas. A fase inicial, mediada
por IgE, começa alguns segundos ou minutos após
a exposição ao alérgeno e dura de 20 a 30 minutos.
A fase tardia, que começa algumas horas depois, é
responsável pela inflamação contínua, com sintomas
persistentes e risco de danos. Os testes de provocação de alérgenos conjuntivais são reproduzíveis
e usados para confirmar o diagnóstico de CA por
alérgenos sazonais e perenes, tanto em estudos de
pesquisa, quanto na prática clínica.

Alergia ocular ao pólen na América Latina
Os sintomas oculares (SO) associados à CAS
ocorrem quando o pólen dissolve-se no filme lacrimal
e atravessa a conjuntiva. Vinte por cento dos indivíduos com polinose submetidos à provocação nasal
polínica apresentam SO, sugerindo que o mesmo
pode ocorrer sem o contato direto do alérgeno na
conjuntiva15.
A polinose é comum em regiões onde existe um
inverno rigoroso, de baixas temperaturas, seguido
de uma primavera exuberante (clima temperado ou
subtropical). Assim, na América Latina, é prevalente
em países como Argentina, Chile, Uruguai e Sul do
Brasil (PR, SC, RS). Entretanto, pode-se considerar,
eventualmente, também em regiões tropicais onde
existam elevadas altitudes compensando as baixas
latitudes.
A maioria dos estudos concentra-se na rinite,
e poucos têm examinado sintomas oculares como
entidade independente. Muitas vezes, descrevemse SO como sintomas de alergia nasal, usando a
expressão “rinoconjuntivite alérgica” ou simplesmente
“rinite alérgica” ou combinam todos os sintomas dos
olhos como SO16. Isso, naturalmente, vem dificultar
estudos sobre a epidemiologia da CAS, não somente
na América Latina, como também em outras partes
do mundo17,18.
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No Brasil, a polinose por gramíneas é encontrada, basicamente, nos estados do Sul (PR, SC,
RS), onde predomina o clima subtropical, com estações climáticas bem-definidas, diferentemente do
restante do país, com clima tropical. As gramíneas
são o principal agente associado a modificações
do meio ambiente externo nas últimas décadas,
pelo aumento da população e a vegetação natural
sendo substituída por atividades agrícolas e pastoris.
Aqui se pode incluir o Lolium multiflorum (azevém)
de intensa atividade alergênica, afora o Cynodon
dactylon e Paspalum notatum.
Estudo retrospectivo sobre a CAS, envolvendo 876
pacientes com polinose na área de Caxias do Sul, RS,
Brasil, onde a totalidade estava sensibilizada a antígenos de pólen de gramíneas mix, a CAS ocorreu em
86,2% dos casos, sendo classificada como grave em
24,8%, com “sintomas difíceis de tolerar interferindo
nas atividades diárias e no sono”19.
Na cidade de Bahía Blanca (AR), o pólen aéreo
começou a ser registrado a partir de 1995. Ao longo dos anos seguintes, foram realizados estudos
aerobiológicos intermitentes e outros continuamente
nas cidades de Buenos Aires, Bariloche, Córdoba,
Neuquén (Valle del Rio Negro), Mar del Plata, Paraná,
Santa Fé, Santa Rosa, Mendoza e, recentemente, na
cidade de Trelew. Na cidade de Bahía Blanca, como
em Buenos Aires, a sensibilidade cutânea através
de testes com alérgenos correspondeu às contagens
aerobiológicas e à representação geográfico-regional
das espécies estudadas. Atualmente, segue-se com
a coleta de dados de algumas cidades, e novos
desafios e questões estão se abrindo para serem
revelados em pesquisas futuras.
Muitos dos estudos realizados até agora podem ser
encontrados resumidos no Atlas Alergopalinológico
da República Argentina, publicado em 2019 pela
Associação Argentina de Alergia e Imunologia
Clínica.
A prevalência das diferentes espécies de plantas
é mencionada de acordo com estudos aerobiológicos. Associa-se a sensibilidade cutânea alérgica ao
pólen, ou a sorológica, na rinoconjuntivite alérgica e/
ou asma.
A subdivisão das Gymnospermae quanto ao
pólen aéreo é representada pela ordem Pinales,
que compreende as Cupressaceae que são uma
família de coníferas da ordem Cupressales de grande importância econômica e paisagística mundial.
Essas espécies estão presentes em quase todas as

cidades da Argentina e se destacam, principalmente,
na cordilheira patagônica, sendo uma das espécies
polínicas mais abundantes na cidade de Bariloche.
Nothofagus, também conhecidas como “faias do
sul”, é um gênero de várias espécies de árvores
e arbustos nativos do hemisfério sul da América e
na Australásia.
Em geral, a sensibilidade ao pólen das
Cupressaceas representa baixa sensibilidade aos
testes cutâneos; entretanto, tornam-se sintomatologicamente importantes, pois são os primeiros
polens a aparecer em abundância. O aparecimento
incipiente desses polens faz com que os pacientes
experimentem os primeiros sintomas da estação
polínica, que, às vezes, causam o efeito priming, que
é o aumento da sensibilidade para outras espécies
que florescem mais tarde. Além disso, na família
Cupressaceae, são muitas as espécies que mantêm
uma polinização de várias semanas. No estudo, existe
sensibilidade alérgica a proteínas de Nothofagus, a
qual ainda necessita ser determinada20‑23.
A ordem Lamiales, que inclui várias subfamílias, é representada pelas Oleaceae, constituídas
de variedades de Fraxinus spp (fresno), com alta
polinização aérea, mas baixa sensibilidade cutânea.
Encontraram-se, aqui, a Olea europae (oliveira)
e várias espécies de Ligustrum (ligustro) que representam um grande número de grãos de pólen
e acompanham a floração das gramíneas como
aquela precoce no início do verão. O ligustro e a
oliveira mostraram sensibilização significativa em
pacientes alérgicos tanto regional quanto globalmente. A oliveira é importante na região de Bahía
Blanca pelo seu uso na produção de azeite e na
arborização urbana. O mesmo ocorre na cidade de
Mendoza, predominantemente para fins comerciais.
A elevada sensibilização ao pólen das oliveiras foi
demonstrada na cidade de Bahía Blanca. Em outras
cidades, como Rosário e Buenos Aires, o ligustro
representa uma prevalência maior em sensibilidade
cutânea e pólen aéreo24‑27.
A ordem dos Proteales, representada por
Platanus spp., é uma espécie abundante nas cidades
de Buenos Aires e La Plata, principalmente nas árvores lineares urbanas. Apesar de apresentarem uma
quantidade moderada de grãos no ar, mostraram que
o pólen provoca maior sensibilidade em pacientes
com rinoconjuntivite alérgica em CABA e, na cidade
de Londres, é responsável por sintomas alérgicos
de moderados a graves. Seu período de polinização
(da ordem de duas semanas) pode ser um fator que
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agrava ou induz a uma maior sensibilização a outros
polens, pois parece dar continuidade à floração de
freixos e ciprestes28,29.
A ordem Fagales, dentro da família Betulaceae,
representantes como Castanea nativa (castanha,
Quercus spp. – carvalho) e Alnus spp. (amieiro),
possuem períodos de polinização de menos de um
mês, e, em alguns casos, somente duas semanas.
Portanto, nenhum deles representa um agente
causador persistente de rinoconjuntivite, entretanto
em pacientes polissensibilizados, devido a reações
cruzadas, podem contribuir para a exacerbação dos
sintomas alérgicos30.
Poaceae, ou ragmíneas, são os polens mais representativos em estudos aerobiológicos em quase
todas as cidades da Argentina, assim como no resto
do mundo, onde mostram ser a causa mais comum
de alergias sazonais31.
É considerado como sendo a causa mais comum
de sintomas de rinoconjuntivite, especialmente no
início do verão, causados pela subfamília Pooideae
e, a seguir, no final do verão, pela floração das
subfamílias Chloridoideae e Panicoideae. A subfamília
Chloridoideae está bem representada por Cynodon
dactylon, e também por Distichils spicata na cidade
de Bahía Blanca, que demonstrou sensibilidade cutânea em pacientes com rinoconjuntivite alérgica. Esta
última erva é uma espécie herbácea perene, nativa
da América, do Canadá, do Chile e da Argentina. A
segunda família, Panicoideae, é representada pelo
Paspalum notatum e Sorghum halepense, chamado
“elatior” na classificação taxonômica moderna. As
espécies das duas últimas subfamílias são chamadas de “subtropicais”, possuem fotossíntese e
comportamento fenológico diferentes, com floração
posterior a das Pooideae, que são chamadas de
“temperadas”. As gramíneas subtropicais têm um
grau significativamente semelhante às gramíneas
temperadas. Estudos recentes dessas espécies
subtropicais descrevem seus próprios alérgenos que
não compartilham com as Pooideae 32,33.
Existe uma grande variedade de espécies que não
pertencem a árvores e gramíneas, que geralmente é
chamada de “grupo de ervas daninhas”, ou weeds,
em inglês. Esse é um grupo que engloba grande
número de gêneros, sendo difícil usar um único nome
taxonômico. Nesse grupo, estão as Asteraceae, a
família das Angiospermas com maior riqueza e diversidade biológica. Na República da Argentina, são
predominantes, especialmente nas regiões pampeana
e patagônica, na costa Leste do continente: Salsola
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Kali, Kochia scoparia, Chenopodium spp, e outras
se destacam entre elas.
Em outros países latino-americanos, podem ser
listados vários pesquisadores que mostram resultados em contagens aerobiológicas e em estudos de
sensibilização cutânea a polens. No Chile, Pedro
Mardones demonstrou, em vários estudos, a prevalência de árvores e gramíneas. No Uruguai, existem
vários trabalhos multidisciplinares sobre a flora alergógena e pólen aéreo na cidade de Montevideo e
Concepción del Uruguay34. No México, há o Centro
de Estudos Aerobiológicos que possui vários centros
onde monitoram o pólen no ar de diferentes espécies.
Deve-se mencionar que esse país latino-americano
está localizado no hemisfério norte.
Países como Colômbia, junto com a Venezuela e o
Equador, estão localizados no Equador propriamente
dito, e têm como patrimônio uma grande diversidade
vegetal, a qual está em estudo.
No Paraguai, durante três anos, na cidade de
Assunção, um grupo de alergistas formado por Perla
Alcaráz, Cinthia Perez, Rosmary Stanley e Pedro
Piraino, tem estudado o pólen aéreo e apresentam
dados importantes como a presença moderada
de grãos de pólen ao longo do ano. Destaca-se,
especialmente, o pólen da espécie Cecropia adenopus, que, antes, era classificada como uma árvore
das Moraceae, mas, atualmente, está na família
Urticaceae. Também chamada de ambay, é uma árvore pertencente à família botânica das Cecropiaceae.
Ela cresce nas florestas marginais dos rios do Brasil,
na região amazônica da Bolívia e do Paraguai e no
Nordeste da Argentina. Pode medir até 15 metros
de altura, e seu tronco tem um diâmetro entre 20
e 30 centímetros. O pólen dessa espécie é o mais
prevalente em quantidade e frequência, com persistência quase anual. Até o momento, não há estudos
sorológicos ou de sensibilidade cutânea.
No Peru, Oscar Calderón tem encontrado pólen em várias cidades, há mais de um ano, cujos
resultados serão publicados em breve. Da mesma
forma, na Bolívia, recentemente, Fabiola Ramallo
passou a monitorar os polens de Santa Cruz de la
Sierra. Em pouco tempo, essas publicações deverão
ser complementadas com estudos de sensibilidade
alérgica aos polens encontrados.

Mudanças climáticas, poluição e conjuntivite
As conjuntivas oculares são ricamente vascularizadas e estão constantemente expostas a fatores

12

Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 6, N° 1, 2022

Diretriz Latino-americana sobre o Diagnóstico e Tratamento da Alergia Ocular – Chong-Neto HJ et al.

externos. São vulneráveis à influência adversa de
bactérias, vírus, alérgenos, produtos químicos e poluentes do ar, que podem causar sua inflamação35.
A poluição atmosférica é um dos fatores de risco
mais importante que afetam as pessoas em todo o
mundo36, sobretudo as mais vulneráveis: crianças e
idosos35.
Os olhos são vulneráveis à poluição do ar, seja
por exposição aguda, de curto prazo, ou crônica38.
Indivíduos que vivem em áreas com alto nível de
poluição experimentam sintomas de conjuntivite com
mais frequência. Os olhos humanos são protegidos
apenas por uma fina camada de filme lacrimal, e as
inervações presentes na superfície ocular são muito
sensíveis a substâncias químicas ambientais39,40.
Os poluentes atmosféricos incluem: material
particulado (PM10, PM2,5), partículas de exaustão
de diesel (DEPs), gases (NOx, SO2, O3, CO e oxidantes) além de compostos orgânicos e partículas
metálicas8. Nas grandes cidades, a principal fonte
de poluentes está relacionada ao tráfego de veículos
automotores, e os poluentes dele decorrente (TRAPs)
são uma mistura de PM derivados da combustão,
DEPs e emissões gasosas, NOx, CO, oxidantes e
aerossóis orgânicos41.
O aumento da exposição a concentrações elevadas (> 10 μg/m3) de CO, NO2, SO2, O3 ou PM, seja
nos dias anteriores ou no dia de atendimento em
unidade de urgência, tem sido acompanhado por
aumento significante de atendimentos por conjuntivite,
assim como dos sintomas42‑47. Além disso, o clima
quente e os ventos fortes, aliados à disseminação de
alérgenos do pólen, podem potencializar esses efeitos
levando à instabilidade da superfície ocular48.
Geralmente as formas mais graves de conjuntivite
se associam a maiores danos relacionados à poluição
ambiental41. Metanálise recente confirma a poluição
do ar como um fator importante de risco para conjuntivite. O NO2 seguido pelo O3 foram os relacionados a
maior impacto, sobretudo entre as mulheres menores
de 18 anos49.
Fatores meteorológicos (umidade, temperatura)
também podem afetar a saúde ocular. À exposição a
ambiente controlado com baixa umidade documentouse sobre o filme lacrimal efeitos adversos na taxa de
evaporação, espessura da camada lipídica, estabilidade e produção de lágrimas, gerando desconforto
ocular significativo50. Por outro lado, o aumento da
temperatura pode não induzir diretamente desconforto
nos olhos como a baixa umidade, mas pode levar à

exacerbação da conjuntivite alérgica ao elevar os
níveis de pólen51.

Relação entre conjuntivite e poluição:
mecanismos
Até o momento, os mecanismos fisiopatológicos
subjacentes da conjuntivite causada por poluentes
atmosféricos ainda não são claros. Como os olhos
humanos estão diretamente expostos à poluição do
ar, alguns estudos especulam que as partículas de
PM2.546,52,53 e PM1054 poderiam facilmente causar a
inadaptabilidade das células epidérmicas intraoculares, levando à morte celular e inflamação tecidual49.
Em segundo lugar, NO2 e O3 têm fortes efeitos de
estresse oxidativo, que podem estimular a inflamação
das células conjuntivais49. O NO2 é um gás ácido, que
ao entrar nos olhos, muda facilmente o ambiente das
células internas da epiderme ocular, quebra a função
das células oculares e causa inflamação55,56. É plausível que a associação entre poluição do ar e o risco
de eventos de conjuntivite seja decorrente desses
mecanismos potenciais49.
A exposição crônica aos poluentes presentes no
ar favorece os danos celulares, como a hiperplasia
das células caliciformes do epitélio na superfície ocular57. A exposição aos DEPs aumenta a expressão
de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento
nas células do epitélio da conjuntiva, o que significa
ativação da inflamação conjuntival39.
Todos esses poluentes podem danificar diretamente a superfície ocular pela redução do pH do líquido
lacrimal ou por sua oxidação. Além disso, o PM10
pode causar respostas desreguladas das células T e
inflamação41, e estar significativamente associado à
contagem reduzida de células Tregs, como demostrado em estudo de coorte de nascimentos58.

Doenças associadas à poluição do ar
As condições associadas à poluição do ar são principalmente: irritação ocular, desconforto, conjuntivite,
síndrome do olho vermelho e disfunção da glândula
meibomiana.

Síndrome do olho seco
A síndrome do olho seco (SOS) é a condição oftalmológica mais comum59 e tem frequência de 11%
a 58%. Muitos fatores podem ter influência na ocorrência de sintomas de SOS: fumar, consumir álcool,
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baixa umidade, poluição do ar, exposição à luz solar,
fatores sociodemográficos, cirurgias oftalmológicas
no passado e uso de lentes de contato (neste grupo
a influência da poluição do ar é mais perceptível)60.
Entre indivíduos moradores em grandes cidades,
distúrbios de filme lacrimal ocorrem com maior frequência61. Estudo realizado no Brasil mostrou associação entre a exposição à alta concentração de NO2
e distúrbios do filme lacrimal, além de sensação de
desconforto ocular40.

formação são: idade, sexo, tabagismo ativo, exposição à radiação ultravioleta e diabetes. Indivíduos
expostos à queima doméstica de biomassa (carvão,
madeira, fezes de animais), sobretudo para cocção
de alimentos, apresentaram maior frequência de catarata, principalmente entre as mulheres63. No caso
do uso de fogões movidos a gás liquefeito de petróleo
ou biogás, o risco de catarata foi muito menor. A falta
de ventilação na cozinha foi um fator de risco independente para catarata64.

Disfunção da glândula meibomiana

Influência na microcirculação na retina

As glândulas meibomianas são glândulas sebáceas, cuja excreção é o componente mais externo
do filme lacrimal e evita que as lágrimas evaporem
da superfície do olho. Os sintomas relatados por pacientes com disfunção das glândulas meibomianas
(DGM) são: prurido ocular, sensação de desconforto,
sensação de olhos secos e vermelhidão dos olhos. A
DGM é uma das causas mais comuns de SOS.
Muitos fatores influenciam os distúrbios da função
das glândulas, entre outros: blefarite crônica, uso de
lentes de contato, síndrome de Sjögren, acne rosácea,
umidade e qualidade do ar57, principalmente as altas
concentrações de NO240.

A poluição do ar tem sido identificada como um
fator de risco independente para o desenvolvimento
e progressão da doença cardiovascular, todavia a
sua influência sobre a microcirculação ainda é pouco estudada. Comparativamente às mudanças da
macro e da microcirculação coronariana, justifica-se
lesões patológicas nos vasos da retina, indicativos
de arteriosclerose.

Blefarite
Blefarite é um estado inflamatório que cobre as
bordas e a pele das pálpebras, glândulas do tarso e folículos dos cílios. A causa da blefarite é mecânica (por
exemplo: por poeira, fumaça), e também por infecção
bacteriana. A conexão entre a blefarite e a poluição do
ar não é bem examinada. Estudo realizado no Brasil
demostrou correlação significante entre exposição a
altas concentrações de PM10 e CO no ar e aumento
da incidência de blefarite, no dia da exposição62.

Influência sobre a córnea
A córnea está constantemente exposta a fatores
externos, como poluentes atmosféricos, radiação
ultravioleta e fumaça de cigarro. O estresse oxidativo,
que é um efeito desses fatores, favorece os danos à
córnea e a deficiência visual. As concentrações de
PM2,5 entre 20 μg/mL e 200 μg/mL é genotóxico,
estimula danos ao DNA e diminui a eficiência das
células do epitélio corneano52.

Catarata
A frequência da catarata é maior nos países em
desenvolvimento, e os fatores que auxiliam a sua

Estudo brasileiro avaliou a associação entre poluição do ar e o estreitamento dos vasos na retina e
demonstrou estreitamento do equivalente arteriolar
central da retina (CRAE) em 0,8 μm em resposta à
exposição crônica (2 anos) a PM2,5 (3 μg/m3) em
mais de 4.500 indivíduos65. À exposição aguda, no dia
prévio à avaliação, a concentração mais elevada de
PM2,5 (7 μg/m3) determinou estreitamento do CRAE
em 0,4 μm. Louwies e cols.66 mediram o diâmetro dos
vasos retinais em 85 indivíduos saudáveis e avaliaram
como a exposição de curto prazo ao PM10 e poeira
de carbono os afeta. O estreitamento da CRAE em
0,93 μm e o estreitamento do equivalente venular central da retina (CRVE) em 0,86 μm foi observado a cada
10 μg/m3 de aumento da concentração de PM10.
Essas descobertas chamam a atenção para o fato
de que não apenas a exposição crônica, mas também
a de curto prazo aos poluentes atmosféricos causa
anormalidades na microcirculação da retina, podendo
causar distúrbios na nutrição e oxigenação da retina,
o que pode levar à deficiência visual. Os distúrbios da
microcirculação retiniana também podem impactar em
incidentes cardiovasculares no futuro38.

Comorbidades
A CA pode ter impacto significativo na qualidade
de vida, afetando o sono e causando problemas
emocionais e comprometimento de atividades da
vida diária ou social, como produtividade no trabalho
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ou desempenho escolar. A CA ocorre concomitantemente com a rinite alérgica (RA) e outras doenças
alérgicas na maioria dos pacientes, pelo menos 60%
dos pacientes com conjuntivite alérgica podem ter
rinite67. Os sintomas oculares também podem estar
presentes sem envolvimento nasal em 2 a 7% dos
pacientes com CA68,69. Asma e dermatite atópica são
outras comorbidades comuns. Em adolescentes, a
maioria dos dados epidemiológicos, incluindo dados
de diferentes fases do Estudo Internacional de Asma
e Alergias na Infância (ISAAC), associam os sintomas
oculares aos nasais, dificultando a separação da
prevalência de CA da rinite alérgica.
Um estudo realizado em Xangai analisou a prevalência de sintomas de alergia ocular, rinite alérgica,
asma, dermatite atópica e sensibilização a ácaros,
pólen e alimentos em uma população de crianças e
adolescentes. A prevalência geral de sintomas de RA,
asma diagnosticada e dermatite atópica diagnosticada foi de 40,4%, 11,6% e 16,7%, respectivamente.
Crianças pequenas tiveram uma prevalência maior de
diagnóstico de rinite alérgica e dermatite atópica do
que adolescentes. Houve diferenças associadas ao
gênero na prevalência de rinite alérgica e asma entre
crianças pequenas, mas não entre adolescentes. A
sensibilização a ácaros, alimentos e pólen foi associada a uma maior prevalência de doenças alérgicas70.
Uma pesquisa conduzida pelo American College
of Allergy, Asthma and Immunology descobriu que
35% das famílias entrevistadas tiveram alergias,
das quais mais de 50% relataram sintomas oculares
associados71. A importância da CA se deve principalmente à sua frequência, que varia de 5% a 22%
da população72.
Estudo realizado por Geraldini M. e cols., que
incluiu 3.120 pacientes entre 12 e 18 anos, obteve
prevalência de sintomas de conjuntivite alérgica de
20,7%. Pelo menos uma comorbidade (asma, rinite
ou eczema atópico) foi relatada por 75,3% das crianças com CA. Rinite foi a comorbidade mais frequente
(64,6%). A asma apareceu em 31,4%, e eczema
atópico em 13,1%. O percentual de crianças com nenhuma, uma, duas ou três comorbidades relacionadas
à conjuntivite alérgica, foi 24,7%, 44,7%, 27% e 3,6%,
respectivamente. Aqueles pacientes com sintomas
perenes foram mais frequentemente associados às
três comorbidades em comparação com aqueles com
sintomas sazonais (66,7% versus 56,9%; p = 0,034),
enquanto asma e eczema tópico não diferiram entre
os dois grupos (33,1% versus 24,8%; p = 0,062) e
(12,3% versus 16%; p = 0,25), respectivamente. A

probabilidade de um adolescente com CA apresentar
asma, rinite e eczema atópico foi (OR = 5,7; IC 95%:
4,5 a 7,1); (OR = 3,6, IC 95% 3,0 a 4,3) e (OR = 2,6,
IC 95% 2,0 a 3,5), respectivamente. A associação
entre asma e CA foi maior entre aqueles com CA e
rinite do que entre aqueles com CA isolada (36,8%
versus 20,5%; p < 0,01)1.

Classificação da conjuntivite alérgica
Até à data, já foram propostos vários métodos e
nomenclaturas para classificar as diferentes formas de
hipersensibilidade ocular, sendo a classificação mais
aceita e utilizada e adotada pela European Academy
of Allergy and Clinical Immunology (EAACI)73, que
engloba dois grupos: hipersensibilidade ocular não
alérgica e alergia ocular, que por sua vez, se subdivide
em formas mediadas pela IgE – como a conjuntivite
alérgica sazonal (CAS) e perene (CAP) e a mais
de metade dos casos de queratoconjuntivite vernal
(VKC) e atópica (AKC) – e formas não IgE mediadas,
que incluem alguns casos das últimas duas formas,
bem como a blefaroconjuntivite de contacto (CBC)
(Figura 2).
Os diferentes distúrbios de hipersensibilidade
ocular vão desde situações ligeiras, geralmente
intermitentes e com sintomas agudos (CAS, CAP e
CBC) até formas moderadas a graves, geralmente
crônicas e que podem afetar a visão (conjuntivite
giganto-papilar, VKC e AKC).
As principais caraterísticas diferenciadoras dos
diferentes distúrbios de hipersensibilidade ocular
encontram-se sumariadas na Tabela 1.

Conjuntivite alérgica
A conjuntivite alérgica é a forma de alergia ocular
mais frequente e envolve mecanismos IgE mediados,
originando sintomas oculares bilaterais que se associam habitualmente à presença de rinite. O sintoma
mais característico é o prurido ocular, podendo também ocorrer com frequência queixas de lacrimejo,
hiperemia conjuntival, edema palpebral e ligeira hipertrofia papilar da conjuntiva tarsal73. O envolvimento da
córnea é raro, mas pode ocorrer visão turva8.
Consoante à periodicidade dos sintomas, subdivide-se em conjuntivite alérgica sazonal (CAS) e
conjuntivite alérgica perene (CAP).
Na CAS os sintomas são intermitentes e mais prevalentes na primavera e outono, quando os níveis de
polens são mais elevados. Na CAP os sintomas são
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Distúrbios de hipersensibilidade ocular

Hipersensibilidade ocular
não alérgica

Alergia ocular

Conjuntivite giganto-papilar (GPC)
Conjuntivite irritativa
Blefarite irritativa

IgE mediada

Não IgE mediada

Conjuntivite alérgica sazonal (SAC)
e perene (PAC)

Blefaroconjuntivite de contato (CBC)
Ceratoconjuntivite vernal (VKC)
Ceratoconjuntivite atópica (AKC)

Ceratoconjuntivite vernal (VKC)
Ceratoconjuntivite atópica (AKC)

Outras

Figura 2
Classificação dos distúrbios de hipersensibilidade ocular
Adaptado de Leonardi A et al.73

persistentes e surgem relacionados com a exposição
e sensibilização a alergênios peranuais, tais com os
ácaros do pó, faneras e fungos ou devido à presença
de múltiplas sensibilizações.

Ceratoconjuntivite vernal
A ceratoconjuntivite vernal (VKC) corresponde a
uma forma de alergia ocular rara, persistente e grave,
que ocorre principalmente em zonas com clima quente, tais como a bacia do Mediterrâneo, Norte da África
e Oriente Médio. É tipicamente sazonal (primavera
até ao fim do verão) e acomete com maior frequência
crianças do sexo masculino (ratio sexo masculino/
feminino 3/1), com idades compreendidas entre
os 4-12 anos, desaparecendo após a puberdade.
Aproximadamente 50% dos doentes não apresenta
história de doença atópica ou sensibilização alérgica,
o que sugere que a VKC não é uma patologia totalmente IgE mediada8.
O primeiro sintoma a surgir é o intenso prurido
ocular bilateral, habitualmente desencadeado por
estímulos não específicos como o vento, poeira, luz
forte ou esforço físico, ao qual se segue extrema
fotofobia, queimor e sensação de corpo estranho

e, muitas vezes, visão turva. Observa-se injeção
conjuntival, ptose, secreção mucosa e cremosa e
blefarospasmo.
Existem três formas major de doença: tarsal, límbica e mista. Nos países ocidentais a forma tarsal é a
mais frequente, enquanto que nos países subtropicais
predomina a forma límbica, também conhecida como
limboconjuntivite endêmica tropical. A forma tarsal é
caraterizada pela presença de papilas gigantes (entre
7 a 8 mm de diâmetro) na conjuntiva tarsal superior
que se assemelham a pedras de calçada (coblestones), infiltradas por fibrina e muco (pseudomembrana). Na forma límbica ocorrem papilas límbicas com
excrescências brancas nos ápices, com um aspecto
gelatinoso – nódulos de Horner-Trantas. Surge envolvimento corneano: ceratopatia punctiforme ou úlcera
redonda “em escudo”, e há uma alta incidência de
ceratocone nestes doentes, podendo os casos mais
graves originar cegueira.

Ceratoconjuntivite atópica
A ceratoconjuntivite atópica (AKC) é uma patologia
ocular inflamatória crônica, com atingimento bilateral
em nível das pálpebras, conjuntiva e possivelmente
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da córnea. Corresponde à entidade com maior risco
de cegueira e ocorre em adultos (18-50 anos) que
apresentam manifestações sistêmicas de atopia,
nomeadamente dermatite atópica. A sua prevalência
nos doentes com dermatite atópica varia entre os
20% e 77%, e corresponde a uma das complicações
oftalmológicas mais graves da dermatite atópica.
Geralmente há história familiar de outras doenças
atópicas com níveis elevados de IgE sérica. Na sua
patogênese estão envolvidos mecanismos IgE mediados, Th2 e Th1. Ao contrário da VKC, que raramente
ultrapassa os 5-10 anos de evolução, a AKC pode
durar décadas.

que tende a endurecer e fissurar, estando as pálpebras frequentemente inflamadas, maceradas e com
crostas – blefarite crônica. Pode associar-se à colonização palpebral por Staphylococcus aureus e disfunção da glândula meibomiana. O desenvolvimento
de queratopatia com neovascularização é particularmente grave, e, com relativa frequência, complica-se
por cataratas, herpes simples, queratocone, blefarite
crônica, fibrose conjuntival e descolamento da retina,
com deterioração sustentada da visão.

Clinicamente é semelhante à conjuntivite vernal,
com formação de papilas (menores) no tarso superior.
Um sinal caraterístico é o eczema no nível palpebral

A blefaroconjuntivite de contacto (CBC) é uma forma de alergia ocular não IgE-mediada em que ocorre
dermatite de contacto no nível das pálpebras, com ou

Blefaroconjuntivite de contacto

Tabela 1
Caraterísticas dos principais distúrbios de hipersensibilidade ocular

Incidência

CAS

CAP

VKC

AKC

CBC

GPC

++++

++

+

+/-

–

–

Crônico com
exarcebações
intermitentes

Persistente

Não IgE

Não alérgico

+- dermatite
contato em
outros locais

Sem atopia

++ Mulheres
de meia idade
ou mais velhas
(F/M = 2/1)

–

Eczema

–

Apresentação
Intermitente
Persistente
			
			
Mecanismo
imunológico

IgE

IgE

Persistente com
Crônico
exarcebações		
intermitentes		
IgE/Não IgE

IgE/Não IgE

Contexto clínico

Rinite
Rinite
Atopia
Dermatite
alérgica
alérgica		
atópica
					
Idade/Sexo

Início
Início
infância/
infância/
adulto jovem
adulto jovem
			

++ Crianças
++ Adultos
sexo M
(18-50 anos)
(M/F = 3/1);		
resolução > 20		

Pálpebras
Edema
Edema
			

Edema,
ptose

Eczema,
blefarite

Conjuntivite
Papilas
Papilas
			

Papilas
gigantes

Papilas
Hiperemia
gigantes		

Córnea
–
–
			
			

Nódulos de
Horner-Trantas,
úlceras, CPS

Nódulos de
Horner-Trantas,
úlceras, CPS

–

Papilas
gigantes
Raro

CAS = conjuntivite alérgica sazonal, CAP = conjuntivite alérgica perene, VKC = ceratoconjuntivite vernal, AKC = ceratoconjuntivite atópica, CBC = blefaroconjuntivite
de contacto, GPC = conjuntivite giganto-papilar, CPS = ceratite pontilhada superficial.
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sem dermatite extraocular e com possível atingimento
da conjuntiva. Frequentemente afeta mulheres de
meia-idade ou mais velhas9.
Surge associada ao uso repetido de medicação
ocular “conjuntivite medicamentosa”, por toxicidade
ou sensibilização de contacto aos constituintes dos
medicamentos, habitualmente os conservantes.
Além dos constituintes e conservantes dos tópicos
oculares, também vários produtos de cosmética e
metais podem estar envolvidos como agentes causais. Os cosméticos aplicados no cabelo, na face ou
nas unhas podem ser inadvertidamente transferidos
para os olhos, provocando sensibilização, por vezes
sem qualquer sintoma no ponto de origem, onde a
epiderme é mais espessa.
Os sintomas mais frequentes são prurido e sensação de queimor palpebral, com detecção ao exame
físico de edema, eritema, eczema ou liquenificação na
pele palpebral, hiperemia conjuntival e papilas.

Hipersensibilidade ocular não alérgica
A hipersensibilidade ocular não alérgica inclui
várias entidades, nomeadamente a conjuntivite
giganto-papilar (GPC), conjuntivite irritativa, blefarite
irritativa, entre outras.

Conjuntivite papilar gigante
A conjuntivite papilar gigante (GPC) surge no
contexto de hipersensibilidade não alérgica a produtos
que contactem de forma crônica com a superfície
ocular, mais frequentemente lentes de contacto e
seus produtos de limpeza e conservantes, próteses
oculares ou suturas pós-operatórias. O mecanismo
envolvido relaciona-se com o trauma mecânico
crônico.
Clinicamente assemelha-se a outras formas de
hipersensibilidade ocular, podendo originar sintomas
de prurido ocular, sensação de corpo estranho,
visão turva e produção de secreções mucosas.
Por vezes verifica-se agravamento dos sintomas
na época da primavera. O doente desenvolve uma
reação papilar na pálpebra superior (com ou sem
queratopatia), que é mais comum com o uso de
lentes de contacto macias (5-10%) em comparação
com as rígidas (4%).
Habitualmente a GPC resolve com a interrupção
do uso de lentes de contacto ou quando há remoção
do corpo estranho que está em contacto com a superfície ocular.
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Diagnóstico da conjuntivite alérgica
Testes sorológicos e cutâneos na avaliação da
alergia ocular
O diagnóstico das diferentes conjuntivites é clínico.
A etiologia é determinada por pesquisa de IgE específica para aeroalérgenos. Teste in vivo, teste cutâneo
alérgico ou de puntura, deve ser realizado por profissional treinado, sendo de fácil realização, baixo custo,
alta sensibilidade e especificidade. Identifica-se IgE
específica para ácaros, polens, epitélios de animais,
baratas e fungos. A pesquisa de IgE específica no soro, in vitro, também pode ser utilizada para identificação de alergia aos mesmos aeroalérgenos que o teste
cutâneo. Mais recentemente, foram desenvolvidas
plataformas simples ou múltiplas de detecção de IgE
para proteínas específicas das fontes de alérgenos,
chamados de componentes, e isto tem nos aproximado à Medicina de Precisão. Há necessidade de
laboratório especializado, custo maior, mas também
com boa sensibilidade e especificidade74.
Os testes cutâneos de punctura (prick tests) ainda
são a principal ferramenta no diagnóstico do fenótipo
alérgico da doença das vias aéreas na prática diária
do alergista. A IgE sérica total, por sua vez, parece
estar correlacionada com a complexidade do repertório de IgE75, e a IgE sérica específica é muito útil
na população pediátrica e como complemento ou
substituição aos testes cutâneos76.
Contudo, a vasta maioria dos testes diagnósticos
e extratos para vacinas disponíveis comercialmente
usam alérgenos na fase sólida, obtidos da fonte
original, através da extração e purificação proteica.
A disponibilidade de um painel amplo de moléculas
alergênicas recombinantes ou altamente purificadas
para diagnóstico in vitro modificou profundamente o
conhecimento básico na área, mas também as condutas na prática clínica77. Além disso, atualmente é
possível definir o repertório de IgE do paciente usando
essas moléculas alergênicas espécie-específicas e
de retividade cruzada78. Isso se tornou uma brilhante
solução, particularmente nos pacientes ditos “polissensibilizados”, e não apenas na alergia alimentar ou
a himenópteros, mas também na alergia respiratória76.
Até o presente momento, há poucos dados na literatura a respeito do uso do diagnóstico resolvido por
componentes (CRD), particularmente, com a tecnologia multiplex, nas doenças alérgicas das vias aéreas
superiores (RA e conjuntivite alérgica), em especial
com relação aos chamados “alérgenos perenes”,
como ácaros, fungos e epitélios de animais. Nessa

18

Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 6, N° 1, 2022

Diretriz Latino-americana sobre o Diagnóstico e Tratamento da Alergia Ocular – Chong-Neto HJ et al.

seção, revisaremos as publicações disponíveis sobre
CRD na rinoconjuntivite alérgica (RCA), particularmente estudos sobre perfil de sensibilização nesses
pacientes, o que há de dados divididos por fontes
de alérgeno, e algumas novidades sobre métodos
que podem auxiliar na abordagem das conjuntivites
mais graves através da detecção de IgE específica
na lágrima.

Perfil de sensibilização em pacientes com
rinoconjuntivite
Conforme já destacamos, a literatura é escassa
em relação à RCA, em particular no que diz respeito
ao perfil de sensibilização dessa população utilizando
esse método. Duas casuísticas em populações asiáticas publicadas recentemente avaliaram a técnica
multiplex de detecção de IgE por componentes em
pacientes atópicos e a compararam com os tradicionais testes cutâneos ou o método FEIA79,80.
No estudo de Singapura, avaliou-se atópicos com
RA, asma e DA e verificou-se que a sensibilização a
ácaros foi associada ao fenótipo RA, enquanto asma
e DA não tiveram predominância de um único Ag.
Além disso, o ISAC não se mostrou útil como ferramenta de triagem caso a suspeita maior (clínica ou
epidemiológica) fosse de monossensibilização80. No
levantamento realizado na Coreia, mostrou-se que a
concordância entre ISAC e FEIA é bastante elevada
para os ácaros Dermatophagoides, mas o mesmo
não ocorreu com os polens de bétula e com o fungo
Alternaria alternata, para os quais a sensibilidade do
FEIA foi superior ao ISAC79.
Em uma coorte britânica de nascidos vivos, reavaliados na idade de 11 anos, utilizou-se a técnica
multiplex para avaliar os padrões de sensibilização
e sua relação com as doenças atópicas apresentadas pelas crianças. Encontrou-se que crianças com
rinoconjuntivite eram mais sensibilizadas a ácaros e
polens, enquanto as asmáticas eram sensibilizadas,
não só a essas duas fontes de Ag, mas também a
epitélios de animais. Por fim, as portadoras de eczema
eram mais sensibilizadas ao ovo e Ag bovinos81.
Um estudo em atletas de elite participantes
das Olimpíadas de Pequim avaliou 72 indivíduos
polissensibilizados (definidos com base em resultados de testes cutâneos) utilizando o método
ImmunoCAP-ISAC. Os atletas foram classificados
em quatro grupos de acordo com o quadro clínico
apresentado: rinoconjuntivite alérgica, asma, alergia
alimentar e assintomáticos. Além de se mostrar útil

para diferenciar os verdadeiros polissensibilizados
daqueles com testes positivos por Ag de reatividade
cruzada, o método confirmou que o fenótipo rinoconjuntivite era mais associado à monossensibilização,
ao passo que asmáticos eram mais frequentemente
polissensibilizados82.
Em um estudo retrospectivo realizado na porção
ocidental da República Tcheca, utilizando plataforma
multiplex ImmunoCap-ISAC® para detecção de IgE
específica, foram analisados os resultados de 1.331
pacientes atendidos entre dezembro de 2011 e junho
de 2013. Observou-se que em 826 pacientes com
mediana de idade de 32,6 anos, as amostras foram
positivas para pelo menos um componente derivado
de pólen, sendo 62% deles com diagnóstico de rinite.
O maior índice de sensibilização foi aos componentes
de gramíneas (81%), sendo o Phl p 1 (69,6%) o mais
frequente, seguido dos componentes derivados de
Betulaceae (54,8%), onde o Bet v 1 (54,2%) foi o
mais prevalente. Sensibilização aos componentes
derivados de Cupressaceae (14,1%), Oleaceae
(10,8%) e de árvores Pla a 2 (15,5%), foram menos
prevalentes83.
Em estudo com 120 pacientes atópicos com rinoconjuntivite e/ou asma, foi comparada a técnica de
microarray (ISAC CRD 103) com FEIA (ImmunoCap)
para o diagnóstico de alergia aos polens de gramíneas e cipreste. Ambos microarray e Cap apresentaram
elevada sensibilidade (S) e especificidade (E) na
detecção de alergia a gramíneas (ISAC: S = 97,7%
e E = 92,3%; Cap: S = 95,3% e E = 96,1%) apresentando concordância entre as duas técnicas. Na
detecção de alergia ao cipreste, o ISAC apresentou
sensibilidade semelhante ao Cap, mas especificidade
superior (ISAC: S=91,7% e E=91,3%; Cap: S=91,7%
e E=80,4%, p=0,034)84.
Na Coreia do Sul, foram avaliados 168 pacientes
adultos com rinite alérgica e comparou-se a detecção
de IgE específica por ImmunoCap e ImmunoCapISAC® para polens de bétula e artemísia, entre outros
aeroalérgenos. A sensibilidade por ImmunoCap para
bétula foi de 86,9% contra 43,6% por ImmunoCapISAC®, κ = 0,511. No caso da artemísia, a sensibilidade por ImmunoCap foi de 92,3% contra 69,2% por
ImmunoCap-ISAC®, κ = 0,67079.
Em estudo de 101 adultos com rinoconjuntivite na
Alemanha, comparou-se a detecção de IgE específica
para 8 componentes de gramínea (rPhl p 1, rPhl p
2, nPhl p 4, rPhl p 5b, rPhl p 6, rPhl p 7, rPhl p 11 e
nPhl p 4) plataforma simples e multiplex, ImmunoCap
e ImmunoCap-ISAC®. O coeficiente de correlação foi
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significativo em sete componentes [0,88 (rPhl p 1),
0,96 (rPhl p 2), 0,70 (nPhl p 4), 0,94 (rPhl p 5b), 0,92
(rPhl p 6), 0,85 (rPhl p 11), e 0,78 (rPhl p 12)], sendo
a exceção para o rPhl p 785.
Em Curitiba, 101 crianças com rinite alérgica
realizaram teste cutâneo para o pólen de Lolium
multiflorum, entre outros aeroalérgenos e dosagem de
IgE específica por plataforma multiplex ImmunoCap
ISAC versão 103. A sensibilização alérgica ao pólen
de Lolium multiflorum determinada por teste cutâneo
alérgico foi de 14,9%, já a sensibilização aos componentes de gramíneas mais frequentes foram Cyn
d 1 em 16,8%, Phl p 1 e Phl p 4 em 14,8% e 12,9%,
respectivamente86.

Aplicação clínica dos componentes na
conjuntivite
Conforme já citado, o uso do chip multiplex na
RCA com relação à sensibilização aos ácaros da
poeira, tanto Dermatophagoides como Blomia tropicalis, mostrou acurácia comparável ao FEIA e testes
de punctura. Além desses dados, mostrou-se que
os componentes Der p 1 e Der p 2 se correlacionam
com atopia e níveis séricos de IgE anti-Der p, diferentemente dos componentes Der p 10 e MUXF3
(bromelina)87,88. Outra aplicação do ImmunoCAPISAC em relação à sensibilização aos ácaros foi
demonstrada num estudo francês publicado em 2012,
no qual mostrou-se que a imunoterapia sublingual
com extrato de Dermatophagoides pteronyssinus +
farinae por um ano não induziu nova sensibilização
aos três alérgenos do Der p (1, 2 e 10).
Em relação à sensibilização a fungos, não há estudos particularmente realizados em RCA utilizando a
técnica microarray multiplex. Um estudo retrospectivo
em crianças com RCA ou asma comparou o componente Alt a 1 dosado pelo método FEIA e a fonte
de alérgeno Alternaria, e mostrou que a acurácia de
ambos é bastante comparável, permitindo que qualquer um pudesse ser usado para diagnóstico dessa
sensibilização89.
Por mais que os alérgenos de animais ditos “peludos” estejam mais associados à asma, há alguns
dados publicados em relação à RCA e uso da técnica
multiplex. O principal fato a ser conhecido pelo médico
assistente ao paciente exposto ou sensibilizado a animais domésticos, particularmente cão e gato, é a de
que as albuminas (exemplos Fel d 2, Can f 3) são proteínas que não acarretam sintomas e têm reatividade
cruzada entre si, ao passo que as lipocalinas (Can f 1
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e Can f 2) e secretoglobinas (Fel d 1) são associadas
à reatividade clínica e não têm mimetismo molecular.
Nesse contexto, foi sugerido que o ImmunoCAP-ISAC
poderia ser indicado com vistas a diferenciar sensibilização de alergia, ou mesmo para avaliar indivíduos
de maior risco para futura reatividade de acordo com
o grau de exposição90. Nessa mesma linha, um estudo
sueco de coorte recentemente publicado mostrou que
os componentes Fel d 1 e Can f 1 documentados pelo
chip multiplex eram melhores preditores da evolução
da alergia ao longo do tempo do que os extratos de
gato e cão91.
A plataforma multiplex tem sido utilizada na detecção de sensibilização precoce para componentes de
polens e posterior desenvolvimento de rinite alérgica.
Em uma coorte de nascimento alemã, seguida até
os 13 anos de idade, foi aplicado questionário e
coletado amostra de sangue de 820 crianças aos
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 13 anos. Diagnóstico de rinite
alérgica sazonal relacionada ao polén foi realizado
de acordo com sintomas nasais. Anticorpos IgE específicos para Phleum pratenses e 8 componentes
foram realizados por FEIA e plataforma multiplex.
Cento e setenta e sete desenvolveram rinite alérgica
sazonal. A sensibilização ao Phl p 1 foi precoce e a
mais comum (78%)92 nas crianças com rinite alérgica.
A sensibilização aos 3 anos prediz a rinite alérgica
aos 12 anos, VPP = 68% e VPP = 84%93. Em outro
estudo em crianças que utilizou plataforma multiplex
para detecção de IgE específica, foi avaliado o soro
de 764 indivíduos para investigação da patogênese
de IgE positiva para proteínas da família PR-10 e
rinite alérgica à bétula aos 16 anos. Questionário e
soro foram coletados aos 4, 8 e 16 anos de crianças em Estocolmo, e realizado ImmunoCap-ISAC.
O risco de persistência de rinite alérgica ao Bet
v 1 aos 16 anos foi oito vezes maior (OR = 8,2)
quando a criança apresentava uma sensibilização
a PR-10 aos 4 anos.

Detecção de IgE específica na lágrima
Dois estudos recentes utilizaram a técnica multiplex microarray de detecção dos componentes alergênicos na lágrima em pacientes com alergia ocular,
sendo um deles um relato de caso94 e o outro artigo
uma série de 10 pacientes com ceratoconjuntivite
vernal95. Ambos mostraram que a IgE específica por
componentes é quantificável pelo método ISAC na
lágrima e pode diferir dos resultados da IgE específica
sérica. Esses dados sugerem que, num futuro próxi-
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mo, os CRD em secreções possam ser incorporados
e colaborar no diagnóstico etiológico das doenças
alérgicas, particularmente aquelas de difícil definição,
como a ceratoconjuntivite vernal, por exemplo.

Teste de provocação conjuntival com alérgenos
O teste de provocação conjuntival com alérgenos
(TPCA) é uma ferramenta diagnóstica para investigar as doenças de hipersensibilidade da superfície
ocular externa mediadas por IgE, avaliando os
efeitos inflamatórios causados pela aplicação conjuntival do alérgeno em um indivíduo previamente
sensibilizado96. O objetivo do teste é reproduzir com
precisão os sinais e sintomas (prurido ocular, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, quemose e edema
conjuntival/palpebral) de conjuntivite alérgica (CA). A
hiper-reatividade conjuntival específica ao alérgeno
(HRCe) desencadeada pelo TPCA é uma cascata
de eventos inflamatórios típicos de uma hipersensibilidade mediada por IgE, que afeta a mucosa
conjuntival de indivíduos previamente sensibilizados
ao alérgeno testado e geneticamente predispostos.
TPCA positivo provoca no olho testado os mesmos
sinais e sintomas de CA que ocorrem durante a
exposição natural ao alérgeno. Ao desencadear
HRCe, o TPCA confirma o alérgeno testado como
o fator etiológico da alergia ocular97.
Provocações conjuntivais com grãos de polens
para diagnosticar polinose (hay fever) e mensurar
a tolerância do paciente durante experimentos de
dessensibilização com extratos de polens foram realizadas por Blackey, em 1873. Até a década de 1970,
TPCA foi utilizado principalmente para fins diagnósticos, mas atualmente também tem sido empregado
para o estudo da fisiopatologia da CA, avaliação
de eficácia de medicamentos tópicos oculares e de
imunoterapia alérgeno-específica98. Outra indicação
do TPCA é como um teste alternativo para avaliar
a reatividade mucosa em outras doenças alérgicas
mediadas por IgE, como a rinite, a asma, a alergia
alimentar e a alergia ao látex99.
Recentemente, uma publicação do Grupo de
Interesse em Alergia Ocular da EAACI reuniu recomendações para a prática clínica do TPCA99.

Quando realizar
A maioria dos casos de alergia ocular é de conjuntivite benigna, mediada por IgE, de evolução intermitente (conjuntivite alérgica sazonal) ou persistente

(conjuntivite alérgica perene), para os quais uma
causa alérgica deve ser sempre pesquisada. A identificação dos aeroalérgenos é geralmente realizada
pelos testes cutâneos de leitura imediata por puntura
(TCA) ou pela dosagem sérica de IgE-específica ao
alérgeno (S-IgE) total ou aos seus componentes
moleculares100.
TCA e dosagem de IgE sérica ao alérgeno mostram boa correlação com TPCA. Abelson e cols.97
observaram 84% de TPCA positivos em 396 indivíduos com TCA positivo e história sugestiva de CA,
sugerindo o uso rotineiro do teste cutâneo alérgico
como ferramenta diagnóstica para alergia ocular.
Reatividade ao mesmo alérgeno que apresentou
TCA positivo foi detectada pelo TPCA em 94% dos
indivíduos com queixas oculares, o que demonstra
alto valor preditivo positivo do TCA em prever uma
provocação conjuntival positiva ao alérgeno, quando
existe história clínica sugestiva101.
Entretanto, TCA positivo e S-IgE elevada indicam
apenas sensibilização a um alérgeno específico.
Leonardi e cols.102 encontraram concordância de 81%
de resultados positivos de TCA e S-IgE ao mesmo
alérgeno com TPCA positivo. Nos casos em que
não havia concordância, houve maior positividade
dos testes cutâneos e/ou sorológicos (23%) em relação às provocações oculares (6%). Assim, o uso
de testes cutâneos e sorológicos, sem comprovação
por provocação ocular, poderia levar a um aumento
no número de casos falso positivos de CA. É importante ressaltar que sensibilização sistêmica pode
ocorrer sem alergia clínica, e sintomas locais podem
ocorrer sem evidência de sensibilização sistêmica.
Em outro estudo, correlação significativa de níveis
lacrimais elevados de IgE-especifica ao alérgeno
ocorreu apenas com provocação conjuntival positiva,
e não com TCA e S-IgE. Estes achados sugerem a
possibilidade da conjuntiva ser o único órgão alvo
sensibilizado em indivíduos alérgicos103.
Para fins diagnósticos, TPCA é o único método
que confirma uma resposta conjuntival específica a
um alérgeno suspeito pela história clínica nos casos
de CAS e, principalmente, de CAP.
O TPCA está particularmente indicado quando
a sensibilização não é concordante com a história
clínica, quando um paciente é polissensibilizado ou
quando os testes cutâneos ou sorológicos são negativos ou contraditórios, apesar de história médica
fortemente sugestiva que um alérgeno específico
esteja envolvido na patologia ocular. Para CAS e
PAC, a detecção do alérgeno mais relevante é fun-
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damental antes de se iniciar imunoterapia alérgenoespecífica99.
Na ceratoconjuntivite vernal (CCV), o TPCA não
é prática rotineira, sendo usado para identificar alérgenos para imunoterapia nos casos resistentes a
tratamento medicamentoso104.
O TPCA também é muito utilizado para o estudo
da fisiopatologia das diversas formas de alergia
ocular, para a coleta de células, dosagem de mediadores químicos, citocinas e outros biomarcadores
inflamatórios105.
Outra indicação do TPCA é para o seguimento de
imunoterapia alérgeno-específica e para a avaliação
do efeito antialérgico de medicamentos tópicos para
o tratamento da CA, sendo um método reconhecido
pela Food and Drug Administration (FDA) para essas
finalidades106.
Existem alguns estudos do uso de TPCA para
confirmar alguns casos de alergia ocupacional ao
látex e alergia alimentar. Em uma população de 174
crianças com suspeita de alergia alimentar a leite
de vaca, ovo, amendoim e peixe, TPCA negativo
excluiu alergia alimentar clínica, independentemente do valor da IgE sérica ao alérgeno. Da mesma
forma, TPCA positivo confirmou alergia alimentar
mediada por IgE107.

Recomendações práticas para a realização do
TPCA
Antes da provocação conjuntival, os pacientes
devem estar assintomáticos, sem conjuntivite ou
rinite em atividade e asma instável. O TPCA deve
ser evitado em indivíduos com história de cirurgia
ocular e patologias oculares infecciosas e inflamatórias recentes (< 6 meses), gestantes e nutrizes,
imunodeficiências, neoplasias, insuficiência hepática
ou renal, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares em uso de betabloqueadores ou que podem
descompensar, caso seja necessária a aplicação de
adrenalina para o tratamento de possível reação
anafilática100.
Exame oftalmológico completo deve ser realizado antes da provocação para afastar qualquer
inflamação conjuntival, sendo imprescindível nos
casos de conjuntivite crônica, quando a presença
do oftalmologista durante a provocação ocular, além
do alergista, é necessária. O exame da conjuntiva
para a detecção de quemose leve visível apenas à
lâmpada de fenda pode evitar que doses altas de
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alérgenos sejam utilizadas durante a provocação,
e assim, evitar o aparecimento de reação de fase
tardia, que poderia causar exacerbação grave da
conjuntivite crônica99.
Não há recomendação para a realização de TPCA
em patologias da superfície ocular que não são causadas por hipersensibilidade mediada por IgE, como
ceratoconjuntivite sicca, blefarite e blefaroconjuntivite,
conjuntivite papilar gigante decorrente de intolerância
a lentes de contato ou corpo estranho, blefaroconjuntivite de contato com suspeita de alergia a conservantes de colírios, medicamentos e cosméticos96.
O TPCA não pode ser realizado durante o período
de exposição natural ao alérgeno, como por exemplo,
durante a polinose97.
Medicamentos tópicos oculares e orais que podem
interferir no resultado da reação conjuntival devem ser
descontinuados antes do TPCA. Anti-histamínicos H1,
estabilizadores de mastócitos e corticoides tópicos
oculares devem ser interrompidos por pelo menos
dois dias antes da provocação. Para ciclosporina e
anti-inflamatórios não hormonais tópicos, o período
de interrupção é por pelo menos uma semana.
Anti-histamínicos orais devem ser suspensos uma
semana antes do TPCA (três semanas para o
cetotifeno), corticoides orais por duas semanas e
antileucotrienos por três semanas.
Como em outros tipos de provocação in vivo,
o Termo de consentimento informando os riscos e
benefícios do TPCA deve ser fornecido, discutido
e assinado pelos pacientes ou responsáveis legais
antes da provocação conjuntival. TPCA pode ser
realizado em crianças e adultos, mas exige cooperação e entendimento do procedimento para resultado
confiável96,99.
O local para a realização do TPCA (consultórios
e hospitais) deve contar com estrutura para o tratamento de possíveis efeitos adversos graves, como
exacerbação de asma, urticária aguda e anafilaxia.
Medicação de resgate, como anti-histamínico H1 e
corticoide tópicos e sistêmicos, broncodilatador de
ação curta e adrenalina, deve estar sempre disponível. Todo TPCA positivo deve ser tratado com
anti-histamínico H1 tópico ocular, e o indivíduo deve
permanecer no local do teste por 2 horas ou até o
desaparecimento completo dos sintomas. Corticoide
ocular e anti-histamínico H1 oral devem ser considerados nas reações intensas, que possam evoluir para
reação de fase tardia. Esses indivíduos devem ser
monitorados pela equipe médica por 24 horas99.
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Um resumo das indicações e contraindicações do
TPCA está disposto na Tabela 2.

Como realizar
O TPCA apresenta alta sensibilidade e especificidade ao alérgeno para o diagnóstico de conjuntivite alérgica na vigência de sintomas sugestivos, quando realizado com extratos alergênicos
padronizados101,108.

A qualidade do extrato é fundamental para resultados confiáveis. Os extratos devem ser padronizados,
preferencialmente liofilizados e sem conservantes. A
quantidade de alérgenos maiores deve ser conhecida
e pode variar de acordo com o fabricante. Extratos
comerciais padronizados para TPCA, que atendam
a todas essas especificações, são de alto custo,
disponíveis apenas em alguns países e para poucos
alérgenos, o que limita o uso rotineiro do TPCA na

Tabela 2
Indicações e contraindicações para o teste de provocação conjuntival com alérgenos (TPCA)
Indicação

Clínica

Confirmar o papel do alérgeno suspeito no desencadeamento dos sintomas em doenças da
superfície ocular mediadas por IgE, principalmente na CAP e quando a IT está indicada.
Definir alérgeno(s) clinicamente relevante(s) nos casos de polissensibilização.
Esclarecer casos com história clínica de CA, mas com testes cutâneos e/ou sorológicos
inconclusivos ou negativos.
Diagnóstico de alergia ocupacional (ex.: látex) ou alimentar.

Pesquisa

Quantificar as propriedades antialérgicas de medicamentos tópicos oculares para CA.
Investigar a tolerância ao alérgeno na conjuntiva (ex.: pré e pós-IT).
Investigar a fisiopatologia da inflamação alérgica ocular (mediadores, células, citocinas).

Contraindicação
Conjuntivite em atividade (paciente sintomático).
Procedimentos cirúrgicos oculares recentes (3-6 meses).
História de descolamento de retina, doença de retina, retinopatia diabética, patologia da
superfície ocular não mediada por IgE.
Gravidez ou lactação.
Asma não controlada /doença sistêmica grave.
Exposição natural ao alérgeno (ex.: estação polínica).
Em uso de anti-H1/CE oculares/orais, imunossupressores, antileucotrienos.
Lentes de contato (devem ser removidas 72 horas antes).
Consentimento

Livre, esclarecido, obrigatório.

Presença do médico

Obrigatória.

Local de realização

Ambulatorial ou preferencialmente hospitalar, com condições de tratar emergências, como
asma aguda/urticária e anafilaxia, equipe treinada para o procedimento.

CAP = conjuntivite alérgica perene, CA = conjuntivite alérgica, IT = imunoterapia alérgeno-específica, antiH1 = antihistamínicos H1, CE = corticoides.
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prática clínica. Para uso, os extratos são diluídos em
solução salina ou diluente, em temperatura ambiente,
de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. Após a diluição, a estabilidade da solução é
garantida por 6-24 horas. Mistura de diferentes alérgenos não deve ser utilizada99.
A técnica de referência para TPCA foi descrita por
Abelson e cols.97. Com pipeta dosimetrada, 20-40 µL
de doses crescentes do extrato alergênico diluído são
instiladas no quadrante látero-inferior da conjuntiva
bulbar de um olho, em intervalos de 15-20 minutos,
até que ocorram sintomas de CA, quando o teste é interrompido e considerado positivo (Figura 3). Quando
a dose máxima é aplicada e não ocorrem sintomas,
TPCA é considerado negativo. O olho contralateral
recebe apenas diluente ou solução salina fisiológica,
e serve como controle da reação conjuntival no olho
testado. Para o aumento das doses do alérgeno, podem ser utilizadas razões de diluição 10 (ex. 1:10001-100-1:10) ou 2 (ex. 1:32-1:16-1:8-1:4-1:2). A razão
2 parece ser mais apropriada, pois fornece aumento
progressivo de doses, com reações mais específicas,
seguras e confiáveis99.
A reação ocular é dose-dependente, com reações
mais intensas na medida em que doses maiores de
alérgeno são aplicadas na conjuntiva, o que pode
levar a sintomas clínicos de reação de fase tardia,
6-12 horas após TPCA (Figura 4)109.
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O TPCA é um teste reprodutível. O intervalo mínimo entre duas provocações oculares deve ser de
7 dias. Em nosso estudo, TPCA foi reprodutível em
78% dos indivíduos alérgicos com a mesma dose de
alérgeno que desencadeou reação positiva no primeiro TPCA com intervalo de 1 semana, e em 21% com
uma dose imediatamente maior101. Refratariedade
de resposta a provocações conjuntivais repetidas em
intervalos mais curtos (< que 1 semana), ou muitas
vezes durante um período de tempo prolongado, foi
observada110. É possível que a aplicação de doses
crescentes de alérgenos em intervalos curtos e regulares promova uma diminuição da HRCe111.

Como avaliar uma resposta positiva
Existe grande variação na graduação da resposta
ocular durante o TPCA. Até o momento, não existe
consenso universal sobre um sistema único de graduação a ser seguido.
O TPCA é considerado positivo quando desencadeia prurido e hiperemia conjuntival de intensidade
moderada. Prurido ocular é o critério principal a ser
avaliado durante o TPCA, ocorrendo em 96% dos
testes positivos101, e é reconhecido pela FDA para
avaliação de eficácia clínica a medicamentos antialérgicos e imunoterapia99. Prurido ocular e periocular
espontâneo é o sintoma mais precoce da HRCe, apa-

OLHO PROVOCADO

OLHO CONTROLE

(L. perenne - diluição 1:32)
Escore total de sinais e sintomas: 9

(Diluente)
Escore total de sinais e sintomas: 0

Figura 3
Teste de provocação conjuntival com alérgenos (TPCA) positivo no olho direito
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Lolium perenne
Lolium perenne

Diluente (glicerina 50%)

Diluente (glicerina 50%)

Antes da provocação

Antes da provocação

Phl p 5: 12.46 µg/mL
Phl p 5: 12.46 µg/mL

Phl p 5: 24.95 µg/mL
Phl p 5: 24.95 µg/mL

Phl p 5: 49.90 µg/mL
Phl p 5: 49.90 µg/mL

Figura 4
Progressão da hiperemia conjuntival com doses crescentes de alérgeno durante teste de provocação
conjuntival com alérgenos (TPCA) com Lolium perenne. Adaptado de Mourão EMM et al.101

recendo 3-5 minutos após a exposição ao alérgeno,
com pico em torno de 10-15 minutos e desaparecendo
gradualmente após 20 minutos. Hiperemia conjuntival
é também um sinal primário de HRCe, ocorrendo 5
minutos após a exposição ao alérgeno, atingindo
pico de intensidade em 20 minutos e começando a
desaparecer após 30 minutos101. Em nossa série de
provocações oculares, prurido espontâneo antes de
hiperemia conjuntival foi relatado pelos indivíduos
alérgicos em 66% de TPCA positivos com uma dose
imediatamente menor de alérgeno. Alguns protocolos
de provocação conjuntival para fins diagnósticos de
CA utilizam o prurido como o único critério de positividade para o TPCA100.
Devido à subjetividade da resposta, uma vez que
a intensidade do prurido é informada pelo paciente,
é recomendado para TPCA o uso de outros sinais
e sintomas da HRCe, como hiperemia conjuntival,
lacrimejamento e quemose, que são avaliados pelo
médico. Estes quatro sinais e sintomas são avaliados
por uma escala de escore cumulativo97. O TPCA é

considerado positivo quando a soma dos escores
de prurido, hiperemia, lacrimejamento e quemose
é ≥ 5, com pelo menos 2 graus de intensidade em
prurido e em hiperemia (Tabela 3). Esse escore é
calculado antes e após 15 minutos da aplicação da
dose do alérgeno no olho testado. Esse escore total
de sinais e sintomas oculares pode variar de 0 a 13
pontos (Figura 5). Alguns estudos sugerem também
um escore complementar para edema palpebral, que
pode ocorrer em 53% dos TPCA positivos101.
Esforços têm sido feitos para reduzir a subjetividade das observações dos sinais e sintomas oculares
durante as provocações conjuntivais como o uso de
fotografia digital, termometria e estesiomêtro, mas
nenhum método até o momento foi incorporado na
prática do TPCA112.

Segurança e efeitos adversos
Apesar de pouco relatados na literatura médica,
efeitos adversos de provocações oculares, como
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Tabela 3
Escala graduada de sinais e sintomas para Teste de provocação conjuntival com alérgenos (TPCA)
Escore

Prurido

Hiperemia

Quemose

Lacrimejamento

0

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Leve: vasos
sanguíneos dilatados

Leve: confirmado com
lâmpada de fenda

Leve: olhos
levemente molhados

Moderada: conjuntiva
elevada (visualização
evidente – conjuntiva
edemaciada –
especialmente na área
do limbo)

Moderado:
rinorreia ocasional

1
Prurido intermitente
		
2

Prurido ocular leve e contínuo
Moderado:
(consciência constante
vasos sanguíneos
da sensação de prurido, porém
dilatados
sem desejo de esfregar os olhos) 		
			
			

3

Prurido ocular intenso
(consciência constante da
sensação de prurido, porém
com desejo de esfregar os olhos)

4

Prurido ocular incapacitante
(o indivíduo insiste em esfregar
os olhos)
		

Grave: vasos
Grave: abaulamento
sanguíneos numerosos
da conjuntiva
e obviamente dilatados 		

Grave: lágrimas
correndo pela face

Extremamente grave:
vasos sanguíneos
numerosos e dilatados,
ingurgitados

Não aplicável

Não aplicável

Adaptado de Abelson MB et al.97.

rinoconjuntivite aguda, edema periorbital, urticária,
broncoespasmo e anafilaxia, podem ocorrer. Estas
reações são na sua maioria leves e autolimitadas,
relacionadas com a reação de fase imediata da inflamação alérgica99.
Em uma série de 950 provocações oculares, houve
apenas duas reações sistêmicas leves em indivíduos
sensibilizados, um caso de urticária de aparecimento
tardio e um episódio de sibilos em um indivíduo asmático. Um caso de anafilaxia foi relatado em outro
estudo97.
Em uma série de 77 TPCA positivos com extratos
padronizados (Alk Abelló) de Dermatophagoides pteronyssinus (83,8 µg/mL de Der p 1), Blomia tropicalis
(42,4 ng/mL de Blo t 5) e Lolium perenne (399,2 µg/
mL de Phl p 5), 88% dos indivíduos apresentaram
prurido nasal, espirros, obstrução nasal e coriza com
resolução espontânea em 1 hora113. Isso ocorre por
drenagem direta dos alérgenos para o nariz através
do ducto nasolacrimal. Para minimizar a absorção

do alérgeno e reduzir o risco de eventos adversos,
Anderson e cols. recomendam a oclusão do ducto
nasolacrimal durante TPCA114. Edema palpebral foi
observado em 53% de TPCA positivos. Um indivíduo
sensível a Lolium perenne desenvolveu reação de
fase tardia, com edema periorbital intenso no olho
provocado (25 µg/mL de Phl p 5) com duração de 48
horas, necessitando tratamento oral com corticoide e
anti-histamínico H1. Outros dois indivíduos também
sensíveis a Lolium apresentaram edema moderado
de pálpebra inferior, com duração de 3 horas mesmo
após tratamento tópico e oral com anti-histamínico
H1. As doses de provocação foram 25 e 12,5 µg/mL
de Phl p 5, respectivamente. Um paciente apresentou
quemose acentuada na dose de 12,5 µg/mL de Phl p
5, seguido por epífora e prurido ocular intenso, sendo
tratado com tampão ocular por 8 horas, anti-histamínicos H1 oral e tópico, e corticoide tópico ocular. Todos
esses pacientes apresentavam diâmetro de pápula
≥ 10 mm para Lolium perenne no TCA. Ainda em nos-
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so estudo, um indivíduo asmático controlado, sensível
a Blomia tropicalis (diâmetro de pápula ≥ 8 mm no
TCA), apresentou episódio de broncoespasmo e falta
de ar com a dose de 28,9 ng/mL de Blo t 5), sendo
tratado com beta 2-agonista aerossol, corticoide e
anti-histamínico H1 orais113.
Apesar de ser considerado seguro mesmo com
doses altas de alérgenos, risco potencial de reações
graves e com risco de vida podem ocorrer, o que justifica a realização de TPCA por equipe treinada com

o método, em ambiente hospitalar ou equipado para
o tratamento de anafilaxia99,100,113.
Concluindo, o TPCA é um método simples, rápido
e seguro para avaliar doenças alérgicas oculares
mediadas por IgE, principalmente nos casos de conjuntivite alérgica perene, em indivíduos polissensibilizados ou quando não existe concordância entre os
sintomas e o alérgeno suspeito. Com isto, sugerimos
um protocolo de realização do TPCA, como demonstrado na Figura 6.

Hiperemia conjuntival

1.0: Leve: vasos
sanguíneos dilatados

Quemose

2.0: Moderado: vasos
sanguíneos dilatados

2.0: Moderado: conjuntiva
elevada (visualização evidente –
conjuntiva edemaciada –
especialmente na área
do limbo)
3.0: Grave: vasos
sanguíneos numerosos
e obviamente dilatados

4.0: Extremamente grave:
vasos sanguíneos numerosos,
dilatados e ingurgitados

Edema palpebral

1.0: Leve: edema detectável
da pálpebra inferior

2.0: Moderado: edema definido
da pálpebra inferior

3.0: Grave: edema significativo
de pálpebra inferior

Figura 5
Referências fotográficas durante teste de provocação conjuntival com alérgenos (TPCA) positivo
Adaptado de Mourão EMM et al.101
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Examinar a superfície ocular
para avaliar a presença
de sinais inflamatórios
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Preparação
Verificar contraindicações
Coletar Termo de Consentimento Informado
Explicar procedimento
Suspender anti-histamínicos H1/corticoides tópicos/orais

Sem
contraindicações

Verificar as condições do material
– Soluções de extratos alergênicos (padronizados/
até 6h após reconstituição)
– Temperatura ambiente
– Medicação de resgate (anti-histamínicos H1/
corticoides/beta 2-agonistas spray/adrenalina)

Normal

TPCA
20 µL (1 gota) no quadrante látero-inferior
da conjuntiva bulbar
– Solução controle em um olho (olho controle)
– Diluição do extrato alergênico
no outro olho (olho testado)

Esperar 15 minutos

Repetir com
uma concentração
alergênica maior

Avaliar o escore de sinais e sintomas - TOSS
PRURIDO
0 - nenhum
1 - leve
2 - moderado
3 - grave
4 - incapacitante

HIPEREMIA
0 - nenhuma
1 - leve
2 - moderado
3 - grave

LACRIMEJAMENTO
0 - nenhuma
1 - leve
2 - moderado
3 - grave

QUEMOSE
0 - nenhuma
1 - leve
2 - moderado
3 - grave

EDEMA
PALPEBRAL
0 - nenhum
1 - leve
2 - moderado
3 - grave

POSITIVO
P+H > 2
ou
TOSS > 5

REAÇÃO POSITIVA / TCPA POSITIVO
(reação de fase imediata)

Tratar com anti-H1 tópico e/ou CE tópico.
Se sintomas sistêmicos: anti-H1 VO
2h observação/ liberar apenas após regressão dos sintomas

NEGATIVO

Negativo com concentração
alergênica maior (1:2)

Monitorar para reação de fase tardia nas próximas 24h

Sinais e sintomas /
TOSS positivo

Sem sinais e sintomas

TPCA POSITIVO
(reação fase tardia)

TCPA NEGATIVO

Figura 6
Teste de provocação conjuntival com alérgenos (TPCA) – Fluxograma de investigação de conjuntivite alérgica

Diagnóstico diferencial

Conjuntivites nos erros inatos da imunidade

O olho vermelho é um sinal comum e que muitos
consideram a “marca registrada” de todas as formas
de conjuntivite, embora também possa estar presente
pelo comprometimento de outras estruturas do olho
que não a conjuntiva, como por exemplo, esclerite,
uveíte e glaucoma agudo (Figura 7).

Erros inatos de imunidade (EII), ou imunodeficiências primárias (IDP), manifestam-se como
suscetibilidade aumentada a doenças infecciosas,
autoimunidade, doenças autoinflamatórias, alergia e/
ou malignidade. Até o momento existem 430 defeitos
genéticos descritos, associados a erros inatos de
imunidade116.

Estes incluem condições alérgicas agudas e
crônicas (por exemplo conjuntivite papilar gigante,
conjuntivite vernal, ceratoconjuntivite atópica, conjuntivite límbica superior, conjuntivite folicular; causas
infecciosas – por exemplo, doença de clamídia, molusco contagioso, síndrome oculoglandular pirinaud);
e vários distúrbios como ceratoconjuntivite sicca, acne
rosacea, penfigoide ocular e blefaroconjuntivite115.

Embora o envolvimento ocular não seja comum,
uma variedade de manifestações oftálmicas pode se
desenvolver e, em alguns casos, pode até mesmo
preceder os sintomas típicos de uma síndrome de
imunodeficiência específica117.
O conhecimento dos mecanismos envolvidos
nas manifestações oculares em pacientes com IDP
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Localização

Pálpebra

Acne rosácea

Estafilocócica

Conjuntiva

Alérgica

Crônica
Conjuntivite vernal
Conjuntivite atópica
Conjuntivite papilar
gigante

Infecciosa

Viral
Adenovírus

Bacteriana
Clamídia
Gonocócica

Agudo

Parasítica

Glândula lacrimal

Imune

Autoimune

Olho seco

Ducto lacrimal

Intraocular

Uveíte
Sarcoide
Autoimune
Infecciosa

Vasculite
Episclerite/Esclerite
Pseudotumor
Pênfigo/Penfigoide
Doença de Kawasaki

Imunodeficiência
Ataxia-telangiectasia
AIDS

Sazonal
Perene

Fúngica

Contato

Figura 7
O diagnóstico diferencial de doenças alérgicas oculares inclui uma variedade de outras causas, como alérgica, infecciosa, autoimune e mecânica ou inespecíficas que desencadeiam a resposta de hipersensibilidade de tecidos extraoculares e intraoculares
imunologicamente ativos. Adaptado de Bielory et al.7

permite o diagnóstico precoce e o tratamento específico, levando à redução ou prevenção de morbidades
visuais graves.
Existem poucos relatos de casos e algumas revisões descrevendo as manifestações oculares em
pacientes com EII. Nesses pacientes, as conjuntivites
podem resultar do aumento da suscetibilidade às
infecções e autoimunidade118.
Existem poucas revisões e relatos de casos de
conjuntivites em pacientes com imunodeficiência
primária. Um estudo prévio em 90 pacientes com
IDP, observou uma recorrência de conjuntivite não
folicular e não purulenta em 9% dos casos, e uma
maior predisposição naqueles com baixos níveis
ou ausência das principais imunoglobulinas séricas.
Entre as IDP associadas às conjuntivites, as principais foram a imunodeficiência combinada grave, a
agamaglobulinemia ligada ao X, e a imunodeficiência
comum variável. A ausência de IgA na lagrima, por
si só, não foi um fator preditivo para presença de
conjuntivite ou ceratoconjuntivite119.

Imunodeficiência combinada grave (SCID) é o
termo aplicado ao grupo de doenças raras, graves e
fatais, caracterizadas por defeitos nas respostas de
células T e B, resultando em ausência de resposta
imune adaptativa. A SCID representa a forma mais
grave de IDP, com sinais e sintomas que aparecem
nos primeiros meses de vida, e é caracterizada pelo
atraso no crescimento associado a infecções bacterianas, virais e fúngicas recorrentes, incluindo aumento
de suscetibilidade a infecção por microrganismos
oportunistas. A maioria das manifestações oculares
é um resultado direto desta suscetibilidade. Outras
anormalidades oculares descritas são associadas à
infecção por citomegalovírus (CMV) ou após transplante de medula óssea. Esses achados incluem
coriorretinite, retinite associada a CMV e neurite
óptica120‑122. Infecções oportunistas em pacientes
com SCID incluem coriorretinite por toxoplasmose,
ceratite e/ou endoftalmite fúngicas e conjuntivite e
coriorretinite por Pneumocystis jirovecii 119.
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A agamaglobulinemia ligada ao X (ALX) é causada
por mutações no gene que codifica a Bruton tirosina
quinase (BTK). Como a BTK desempenha importante
papel no desenvolvimento de células B, pacientes
com ALX não geram células B maduras, o que resulta
em ausência de plasmócitos e, consequentemente,
agamaglobulinemia. Sintomas aparecem usualmente
precocemente na infância e consistem em infecções
bacterianas respiratórias e cutâneas, sepse e meningite. Além disso, pacientes com ALX são susceptíveis
a infecções por enterovírus e podem desenvolver doenças autoimunes. A conjuntivite e ceratoconjuntivite
bacterianas por Haemophilus influenzae e Chlamydia
trachomatis têm sido observadas123,124.
A imunodeficiência comum variável (IDCV) é uma
doença heterogênia e multissistêmica caracterizada
por hipogamaglobulinemia e pobre resposta humoral
a antígenos vacinais e outros antígenos devido à
diferenciação anormal de linfócitos B e/ou defeitos
na interação entre células T e B. As manifestações
mais importantes são as infecções respiratórias e
gastrointestinais recorrentes, aumento da incidência
de doenças autoimunes e malignidades. Embora as
manifestações oculares em pacientes com IDCV
não sejam comuns, estas podem ocorrer devido às
infecções recorrentes e manifestações autoimunes.
As infecções oculares podem envolver todas as estruturas do olho. Nos casos de conjuntivite bacteriana,
tem sido identificado S. pneumoniae, H. influenzae,
Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus
e outras bactérias multi-drogas-resistentes125,126.
Outras manifestações oculares descritas em pacientes com IDCV incluem ceratite, uveíte com inflamação
granulomatosa, vasculite retiniana, coroidite, neurite
optica bilateral, corioretinite127.
A deficiência de Imunoglobulina A (IgA) é a IDP
mais comum, sendo que a maioria dos pacientes são
assintomáticos. Apesar disso, existe um aumento da
incidência de doenças autoimunes e infecções respiratórias e gastrointestinais recorrentes. Em pacientes
com deficiência de IgA, as doenças oculares raramente têm sido descritas, e podem afetar principalmente
a conjuntiva128.
A deficiência de IgM isolada ou deficiência seletiva
de IgM é uma desgamaglobulinemia primária rara
definida pelo nível de IgM menor de 20 ng/dL em
crianças, e menores que 2 desvios padrões abaixo
do normal em adultos, e níveis normais das demais
imunoglobulinas. Alta frequência de manifestações
pulmonares, incluindo infecções recorrentes do trato
respiratório superior, asma e rinite alérgica, tem sido
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descrita. Algumas manifestações oftálmicas na deficiência seletiva de IgM, como hordéolo recorrente,
conjuntivites e blefarites por Staphalococcus aureus,
têm sido documentadas129.
A doença granulomatosa crônica (DGC) é uma
doença hereditária, com herança ligada ao X ou
autossômica recessiva, na qual os fagócitos são
incapazes de gerar compostos reativos do oxigênio
para combater organismos catalase-positivos. Como
resultado, pacientes com DGC são propensos a
infecções bacterianas e fúngicas recorrentes. Além
disso, as DGC estão associadas com aumento do
risco de doenças autoimunes. Blefaroconjuntivite tem
sido consistentemente descrita em pacientes com
DGC, e pode resultar em ceratite puntata e formação
de panus130-132. Outras manifestações oftálmicas na
DGC incluem uveíte133, ceratite por cândida glabrata,
ceratite ulcerativa com formação de granulomas no
limbus, descolamento de retina, palidez de nervo
óptico e úlceras e cicatrizes da córnea130,131.
Deficiência de adesão leucocitária (LAD) tipo 1
é uma doença autossômica recessiva causada por
expressão anormal de Beta 2 integrina (CD11/CD18)
em leucócitos. As principais manifestações clínicas da
LAD-1 incluem queda tardia do coto umbilical, infecções bacterianas recorrentes, periodontites e pobre
cicatrização de feridas. Manifestações oculares têm
sido descritas em poucos casos, incluindo celulites
de pálpebras, conjuntivites134 e necrose da superfície
medial causada por Pseudomonas aeruginosa135.
A candidíase mucocutânea crônica (CMC) engloba
um grupo heterogênio de doenças caracterizadas
por candidíases recorrentes ou persistentes na pele,
mucosas e unhas. CMC pode ocorrer como sintoma
isolado, porém é frequentemente acompanhada por
doenças sistêmicas, como na Poliendocrinopatia
Autoimune, Candidíase, Distrofia Ectodérmica
(APECED). Recentemente, vários genes relacionados
à geração de IL-17 e IL-22 foram identificados e suas
mutações resultam em CMC autossômica recessiva
(CARD9, DOCK8, IL17F, IL17RA) ou CMC autossômica dominante (mutações de STAT3 e ganho de
função de STAT1). Uma anormalidade imunológica
subjacente é responsável pelo prejuízo na função de
linfócitos T, que resulta em inabilidade de produção
de citocinas como IL-17 e IL-22, que são essenciais
para expressão da imunidade mediada por célula
contra cândida. Ceratite bilateral, ceratoconjuntivite
e alterações córneas são as complicações mais comuns na APECED causada por mutações no gene
regulador de autoimunidade e síndromes APECED-
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like. Olho seco, blefaroespasmos e fotofobia podem
ser resultados diretos da ceratite. Alterações córneas
caracterizam-se por úlceras, cicatrizes e vascularização estromal podem afetar a acuidade visual. A
ceratite pode preceder as endocrinopatias136. Outras
anormalidades oftálmicas associadas à CMC incluem
opacidades da lente, iridociclite bilateral, descolamento de retina, atrofia óptica, retinite pigmentosa,
ambliopia anisométrica, miopia e redução na produção de lágrimas. A perda de cílios e sombrancelhas
tem sido atribuída à infecção crônica por cândida ou
alopecia areata137.
A síndrome de Chediak-Higashi (CHS), uma imunodeficiência autossômica recessiva rara causada por
mutações no gene LYST, é caracterizada por formação anormal de grânulos em neutrófilos e melanócitos.
Achados clínicos característicos incluem albinismo
oculocutaneo parcial, imunodeficiência grave, defeitos
na coagulação e neuropatia progressiva. Pacientes
afetados com esta síndrome frequentemente sofrem
com infecções bacterianas recorrentes. O albinismo
ocular é considerado a principal manifestação visual
em pacientes com CHS, que sofrem de fotofobia e
nistagmo138. O albinismo oculocutaneo é visto em
algumas outras IDP, como síndrome de Griselli tipo
2, Síndrome de Hermansky-Pudlak tipo 2 (HPS2) e
deficiência de p14139.
A ataxia-telangiectasia (AT) é uma doença autossômica recessiva, neurodegenerativa, devido a mutações no gene ATM, caracterizada por ataxia cerebelar,
deficiência neurológica progressiva e telangiectasias.
Outra manifestação característica inclui imunodeficiência causando infecções sinopulmonares, predisposição a malignidades, radiosensibilidade aumentada e
esterilidade. Manifestações oculares são classificadas
como telangiectasia conjuntival e distúrbios de movimentos oculares. Telangiectasias ou vasos torcidos
e dilatados, a segunda característica proeminente,
são vistos na conjuntiva bulbar e palpebral e fórnice
da conjuntiva. Normalmente, eles aparecem mais
tarde na idade de 3-6 anos em comparação com a
ataxia, mas ocasionalmente são observados mais
cedo, particularmente em crianças com uma história
familiar positiva140. Essas alterações vasculares não
causam disfunção ocular.
A síndrome de Bloom (BS) é doença autossômica
recessiva rara com reparo de DNA causada por mutação no gene BLM. BS é caracterizada por baixa estatura, eritema cutâneo facial, lesões cutâneas hiper e
hipopigmentadas, imunodeficiência, hipogonadismo
e um aumento da incidência de doenças malignas e

diabetes. A patologia relacionada ao olho é altamente variável e pode incluir drusas retinianas de início
precoce (descritas principalmente como manchas
semelhantes ao corpo coloide), eritema telangiectásico, que pode se estender às pálpebras e conjuntiva
bulbar, conjuntivite, retinoblastoma unilateral, perda
de cílios, alterações de pigmento da íris e opacidades
do cristalino subcapsular. Retinopatia diabética não
proliferativa acompanhada de retinite hemorrágica
devido à leucemia aguda e hipoplasia do nervo óptico
bilateral também foi relatada141.
A síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS) é uma imunodeficiência ligada ao X caracterizada pela tríade de
infecções bacterianas recorrentes, eczema e diátese
hemorrágica associada com trombocitopenia congênita e plaquetas pequenas. Os pacientes possuem
maior risco de desenvolver manifestações autoimunes
e malignidades. As complicações oftálmicas são consequências da diátese hemorrágica ou do aumento
da suscetibilidade a infecções, e incluem conjuntivite,
blefaroconjuntivite, úlceras conjuntivais e de córnea,
episclerite, ceratite ulcerativa, erupções palpebrais
necrosantes e eczema palpebral. Os vírus do molusco
contagioso e do herpes simplex estão associados à
blefaroconjuntivite142. A necrose retiniana aguda relacionada ao vírus varicela zoster se apresenta como
uveíte difusa, vasculite retiniana e retinite aguda, e pode causar sequela visual séria. O defeito plaquetário
pode levar à hemorragia ocular, como sangramento
periorbital, hemorragia na conjuntiva, subconjuntiva,
retina, disco óptico e vítreo142.

Tratamento
Tratamento não farmacológico
Medidas gerais
O tratamento não farmacológico da conjuntivite
alérgica inclui medidas gerais que são úteis para a
maioria dos pacientes. Os pacientes e/ou cuidadores
devem receber suporte educativo sobre a duração
prevista e prognóstico da alergia ocular, e possíveis complicações sobre o controle inadequado da
doença.

Cuidados básicos com a visão
Os pacientes devem ser orientados a não esfregar
os olhos, pois a fricção pode causar degranulação
mecânica dos mastócitos e piora dos sintomas. A
aplicação de colírios de lágrimas artificiais ou solu-
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ções oculares sem conservantes são úteis para diluir
e remover antígenos da superfície ocular, reduzindo
a concentração de mediadores no filme lacrimal, e
consequentemente os sintomas alérgicos. Por outro
lado, a lavagem frequente dos olhos com água corrente deve ser evitada, uma vez que pode reduzir a
estabilidade da camada lacrimal143.
Embora a aplicação de lágrimas artificiais e
compressas frias não tenha efeito profilático sobre
a resposta alérgica ocular, estes procedimentos
podem atenuar sinais oculares de inflamação, como
hiperemia conjuntival e aumento da temperatura da
superfície ocular, em especial durante um episódio
agudo de conjuntivite alérgica. Estudo envolvendo
a exposição controlada ao pólen de gramíneas em
pacientes com conjuntivite alérgica sazonal (CAS)
mostrou que a combinação da aplicação de lágrimas
artificiais e compressas frias, em conjunto com colírio
de anti-histamínico, foi superior ao uso isolado da
medicação para a redução do tempo e intensidade
dos sintomas144.
De um modo geral, os pacientes devem reduzir
ou interromper o uso de lentes de contato durante os
períodos sintomáticos, devido à propensão dos alérgenos de aderir às superfícies das lentes de contato.
Os agentes de limpeza de lentes, juntamente com as
soluções de armazenamento e enxágue devem ser
isentos de conservantes, uma vez que as reações
de hipersensibilidade a estas substâncias podem
contribuir para a reação inflamatória. Soluções salinas
caseiras não são recomendadas, devido ao risco de
contaminação bacteriana145.
Essas medidas são especialmente úteis em
pacientes portadores de conjuntivite papilar gigante
(CPG) desencadeada por lentes de contato, cujo tratamento primário baseia-se na remoção da fonte de
irritação mecânica. Neste caso, aprimorar a limpeza
e o armazenamento das lentes para evitar a aderência de antígenos, reduzir o tempo de uso, aumentar
a frequência de sua substituição e alterar o tipo e/
ou modelo das mesmas são importantes medidas
auxiliares do tratamento farmacológico146.

Controle ambiental
A identificação dos alérgenos específicos para
cada caso e a instituição de medidas inerentes para
sua prevenção constituem importantes etapas para
a abordagem adequada da alergia ocular. Do mesmo
modo, ações que minimizem a exposição a gatilhos
inespecíficos, como a exposição ao sol, vento e

Arq Asma Alerg Imunol – Vol. 6, N° 1, 2022

31

água salgada, como o uso de óculos escuros, chapéus com viseiras e óculos de natação, devem ser
implementadas.
Como na maioria das vezes a conjuntivite alérgica
está associada à rinite, as medidas preventivas devem
abordar ambas patologias. Assim, em pacientes com
conjuntivite alérgica perene (CAP) devido aos ácaros
da poeira domiciliar, atenção especial deve ser reservada ao dormitório, que deve ser bem ventilado e
ensolarado. Os reservatórios de poeira, como móveis
estofados, cortinas e tapetes muito pesados, devem
ser removidos ou ser aspirados com frequência no mínimo semanal. Os pisos devem ser preferencialmente
laváveis (cerâmica, vinil e madeira), e as cortinas do
tipo persianas ou de material que possa ser limpo com
pano úmido. Medidas adicionais incluem a substituição de travesseiros, cobertores e colchões de paina
e/ou penas pelos de espuma, fibra ou látex, lavar
regularmente as roupas de cama e cobertores com
detergente e temperaturas elevada (> 55 °C), secagem ao sol ou ar quente e utilizar capas impermeáveis
para travesseiros, edredons e colchões147,148.
Quando os principais alérgenos envolvidos são os
epitélios de animais de pelo, deve-se evitar a presença
dos mesmos no quarto e, especialmente, na cama do
paciente. Caso não seja possível restringir o animal a
uma única área da moradia, é recomendável utilizar
purificadores do tipo Hight Efficiency Particulate Air
(HEPA)147,148.
Medidas preventivas para redução dos sintomas
da conjuntivite alérgica sazonal (CAS) produzida por
polens, presentes em países de clima temperado e
também no Sul do Brasil, incluem a redução da exposição ao ar livre, especialmente nos períodos de alta
contagem de polens, entre 5 e 10 horas da manhã
e em dias secos, quentes e com ventos. As janelas
de casa e automóveis devem permanecer fechadas
durante as estações de pico do pólen e, se possível,
os sistemas de ventilação de casa e do carro devem
ser equipados com filtros especiais para evitar estes
alérgenos143,147,148. Medidas adicionais incluem a
inspeção regular do ambiente visando a redução dos
focos de umidade e o extermínio de baratas, além de
evitar irritantes inespecíficos, com destaque para a
fumaça de cigarro, inseticidas, perfumes e desodorantes, principalmente na forma de sprays147,148.

Tratamento farmacológico
Os regimes de tratamento farmacológicos incluem
o uso de agentes terapêuticos, como agentes orais
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ou tópicos, incluindo anti-histamínicos e, se necessário, descongestionantes tópicos, estabilizadores
de mastócitos, agentes de ação múltipla e agentes
anti-inflamatórios.
Anti-histamínicos orais podem oferecer alívio dos
sintomas de alergia ocular, mas têm um tempo de
início de ação prolongado. Os antagonistas H1 de
segunda geração causam menos sedação e menos
efeitos anticolinérgicos (olho seco) do que os de
primeira geração149. Medicamentos com atividade
dupla anti-histamínica e bloqueadora de mastócitos
fornecem a abordagem mais vantajosa no tratamento
da conjuntivite alérgica, com alívio sintomático, início
de ação rápida e ação modificadora da doença. Em
geral, as crianças não gostam de preparações oftálmicas tópicas, pois muitas vezes se queixam de
ardor ou queimação. É importante não contaminar
os medicamentos oculares tópicos se a ponta do
aplicador entrar em contato com o olho ou a pálpebra
ou usar um frasco para vários membros da família
(especialmente com potencial de contaminação com
COVID-19). Os descongestionantes tópicos atuam
como vasoconstritores locais, reduzem o eritema, a
congestão vascular e o edema palpebral, mas não
têm efeito na prevenção da resposta alérgica ou do
prurido como sintoma primário. O uso crônico de
vasoconstritores tópicos leva à instabilidade do filme
lacrimal e irritação da conjuntiva, com subsequente
queimação ou ardência e até hiperemia de rebote. O
termo “conjuntivite medicamentosa” tem sido descrito
pelo uso excessivo e crônico de vasoconstritores tópicos no olho150. O uso combinado de anti-histamínico
e vasoconstritor demonstrou ser mais eficaz do que
o uso de qualquer um dos agentes isoladamente. O
uso de corticosteroides tópicos nasais para rinoconjuntivite alérgica diminui os sintomas oculares, presumivelmente por meio de um reflexo naso-ocular e
mais efetivamente para a conjuntivite alérgica sazonal
do que as formas perenes de conjuntivite alérgica.
Os efeitos do uso crônico em longo prazo dos corticoides nasais nos sintomas oculares não foram bem
estudados, portanto, eles não devem ser usados
para o tratamento de alergia ocular na ausência de
sintomas nasais7.
Antagonistas dos receptores de leucotrienos são
úteis no tratamento da rinite alérgica, e, apesar de ter
sido demonstrado que eles podem diminuir os níveis
de óxido nítrico na conjuntiva, seu uso para alergia
ocular é limitado147,151.
Anti-inflamatórios não hormonais bloqueiam a enzima ciclooxigenase e a produção de prostaglandinas

do ácido araquidônico. Reduzem sintomas oculares,
porém, podem provocar reações sistêmicas, desconforto à instilação e, ocasionalmente, perfuração
de córnea; portanto, seu uso deve ser monitorado. O
cetorolaco é uma apresentação disponível para uso
tópico ocular150.
Corticosteroides tópicos (ou raramente orais)
podem ser usados para os casos agudos mais graves que requerem terapia de 3-5 dias. O uso crônico
de esteroides para distúrbios oculares só deve ser
realizado em conjunto com um oftalmologista. A
administração local de corticosteroides tópicos pode
estar associada ao aumento da pressão intraocular. Existe algumas formas de pró-drogas, como o
loteprednol, que demonstrou ter efeito mínimo no
desenvolvimento de aumento de pressão intraocular
ou catarata. No entanto, todos os esteroides tópicos
podem predispor a infecções virais e devem ser usados com cautela, especialmente se o paciente tiver
história suspeita de exposição viral ou conjuntivite
unilateral. Medicamentos imunomoduladores, como
tacrolimo tópico ou ciclosporina tópica, são usados
como poupadores de corticoides e não apresentam
perfil de efeitos adversos quando comparados aos
corticoides152. A Tabela 4 apresenta uma visão geral
do tratamento da alergia ocular.

Imunossupressão
Imunomodulação tópica
Os inibidores de calcineurina tópicos são os tratamentos mais frequentemente usados como agentes
poupadores de corticoides em casos de VKC e AKC
dependentes de corticoides. Duas revisões sistemáticas sobre o uso de ciclosporina tópica (CsA) em VKC
e AKC154,155 mostraram que a CsA tópica é eficaz no
alívio dos sinais e sintomas de VKC e AKC, reduz
a dependência de colírios de corticoides tópicos,
mantendo segurança semelhante à do placebo154.
O segundo estudo destacou a relativa escassez de
ensaios clínicos randomizados avaliando a eficácia da
CsA tópica em AKC, e sugeriu que CsA fornece melhora clínica e sintomática e pode ajudar na redução
do uso de corticoides ópicos em pacientes corticodependentes, ou não responsivos a corticoides155.
A ciclosporina A (CsA) é o primeiro imunomodulador tópico usado para o tratamento de VKC grave
desde os anos 1990156. Já naquela época, a CsA
era considerada um substituto eficaz dos corticosteroides, com excelente atividade anti-inflamatória em
pacientes com VKC cortico-dependente e corticos-
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teroide resistente156. A CsA é lipofílica e, portanto,
deve ser dissolvida em uma base de álcool-óleo. Por
muitos anos, a indisponibilidade de uma preparação
comercial de CsA tópica e dificuldades técnicas na
dispensação de colírios impediam seu uso generalizado para o tratamento de VKC. A formulação
a 2% foi a primeira usada no tratamento de VKC,
mas concentrações mais baixas (1%, 0,5%, 0,1%,
0,05%) foram usadas e mostraram-se eficazes para o
tratamento de VKC moderada a grave157,158. Quando
necessário, podem ser usados corticoides tópicos
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adicionais em ciclos curtos. A absorção sistêmica
não foi detectada por métodos laboratoriais159, o que
exclui a possibilidade de efeitos colaterais locais ou
sistêmicos pela CsA. Ardor e irritação são efeitos
colaterais frequentes, mas raramente é necessário
interromper o tratamento com o medicamento. O
tratamento pode ser prescrito sazonal ou perene,
reduzindo-se as doses nas fases não ativas da doença. Eventos adversos, como infecções bacterianas
ou virais, são raros, enquanto alterações de pressão
intraocular não foram relatadas.

Tabela 4
Visão geral do tratamento no formato a passo da alergia ocular. Modificado de Bielory L et al.153
Intervenção terapêutica

Racional clínico

Agentes farmacológicos

Comentários

Primário			
Afastamento

Efetivo, simples		

> 30% melhora dos sintomas

Compressas frias

Diminui estímulo nervoso, 		
reduz vasodilatação		

Efetivo para sintomas leve
a moderado

Lágrimas livres
Lavagem
Lágrima artificial
de preservativos			

Extremamente recomendado,
confortável e seguro

Secundário			
Anti-histamínico e
Alívio no prurido
Olopatadina, cetotifeno
estabilizadores de 			
mastócitos tópicos		

Anti-histamínico e
estabilizador de mastócito

Estabilizadores de
Seguros e efetivos
Cromoglicato
mastócitos tópicos			

Alívio de sintomas leves
a moderados

Terciário			
Corticosteroides tópicos

Alívio de todas as
Loteprednol
respostas inflamatórias, 		
incluindo eritema,
edema e prurido

Apropriado para curtos períodos.
Evitar em infecções virais

Imunoterapia subcutânea
ou sublingual

Identifica e modula a		
sensibilidade alérgica		

Adjunto, além de tratar a
rinite alérgica

Auxiliar			
Anti-histamínicos orais

Levemente efetivo
Sempre de 2ª geração
no prurido		

Pode causar olho seco
e piora dos sintomas
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CsA 1% quatro vezes ao dia reduziu significativamente em duas semanas os sinais e sintomas
e os níveis lacrimais de proteína catiônica eosinofílica em um grupo de pacientes com VKC160, e foi
relatado como a concentração mínima eficaz no
tratamento de úlceras de córnea, com recorrência
observada com concentrações mais baixas161. Os
efeitos da baixa concentração de CsA 0,05% são
controversos, mas considerados um eficaz agente
poupador de corticoides162,163 e eficaz na prevenção
de recidivas de CVC164. Em um estudo clínico prospectivo e observacional em 594 pacientes, o CsA
0,1% mostrou-se eficaz e seguro para o tratamento
de VKC165.
O CsA tópico 0,1% em emulsão catiônica (CE)
foi recentemente aprovado na União Europeia e no
Canadá como um medicamento órfão para o tratamento de VKC grave com base nos resultados do
estudo VEKTIS. O estudo atingiu seu desfecho primário, demonstrando a superioridade do tratamento
com CsA-CE 4 vezes por dia e CsA-CE 2 vezes por
dia sobre o veículo, em uma pontuação de eficácia
durante o período de tratamento de quatro meses.
Este benefício foi impulsionado pela diminuição na
pontuação da fluoresceína da córnea (CFS) (refletindo menos danos à córnea) e pela redução no uso
de dexametasona como medicação de resgate em
caso de exacerbações. Além disso, o CsA-CE 0,1%
melhorou significativamente a qualidade de vida (QV)
dos pacientes avaliada pelo questionário específico
QUICK166. As melhorias na ceratite, sintomas e qualidade de vida alcançadas com CsA-CE durante os
quatro meses iniciais de tratamento foram mantidas
durante o período de acompanhamento de oito meses
subsequentes, com ambos os regimes de dosagem
de CsA-CE exibindo perfis de segurança favoráveis
ao longo do período de tratamento, fornecendo mais
evidências de que a CsA-CE tópica é uma opção
terapêutica viável para crianças e adolescentes com
VKC grave167.
O tacrolimo é uma droga potente semelhante
à CsA em seu modo de ação, mas quimicamente
distinta. Uma pomada cutânea de tacrolimus é licenciada para o tratamento de doenças palpebrais
atópicas moderadas a graves e pode ter benefícios
secundários para AKC168‑170. A aplicação conjuntival
de pomada de tacrolimus 0,03% e 0,1% foi eficaz,
bem tolerada e segura no tratamento da conjuntivite
alérgica grave169,171. Em um ensaio multicêntrico,
duplo-cego e controlado por placebo, a suspensão
oftálmica de tacrolimo 0,1% demonstrou ser eficaz

no tratamento da conjuntivite alérgica grave. A dose
foi baseada nos resultados de um estudo anterior
de variação da dose em que a suspensão oftálmica
de tacrolimo 0,1% mostrou melhora mais evidente
e perfil de segurança semelhante em comparação
com 0,01% e 0,03%. Os pacientes tratados duas
vezes ao dia por 4 semanas com tacrolimo 0,1%
melhoraram significativamente os sinais e sintomas.
O evento adverso mais frequente relacionado ao
tacrolimo foi irritação ocular172. Demonstrações sobre
a qualidade, segurança e eficácia das diferentes
preparações manipuladas usadas nos diferentes
estudos clínicos serão necessárias antes que o tacrolimo seja considerado como medicamento órfão
para VKC e AKC.
No entanto, uma preparação comercial de colírio
está disponível na Ásia com a indicação de AKC e
VKC graves. Uma revisão, com um escore de evidência de qualidade criticamente baixo, destacou os
benefícios do tacrolimus sobre o placebo em dois
ensaios randômicos controlados e quatro séries de
casos173. Em um estudo prospectivo duplo-mascarado
comparativo randômico para comparar a eficácia
da pomada oftálmica de tacrolimo 0,1% com CsA
2% mostrou que ambos foram igualmente eficazes
no tratamento de VKC174. Em um segundo estudo,
pacientes com VKC resistentes à CsA175, tratados
com tacrolimo 0,1%, mostraram uma melhora significativa nos escores clínicos em relação à CsA
1%. Um estudo recente comparando o efeito do
tacrolimo tópico a 0,1% sozinho ou em combinação
com corticosteroides tópicos em doenças oculares
alérgicas refratárias, também mostrou um potencial
efeito poupador de corticoides176. Além disso, as
pomadas cutâneas de tacrolimo 0,03% ou 0,1% demonstraram ser benéficas no tratamento do eczema
palpebral em pacientes com AKC177‑179.
Em doze pacientes tratados com tacrolimo tópico
por uma média de 8 anos, foi mostrada eficácia de
longo prazo nos sinais clínicos de AKC e VKC graves,
embora metade dos pacientes não tenha sido capaz
de descontinuar os corticoides tópicos completamente
ao longo do tempo de tratamento. Deve-se notar que
o aumento da pressão intraocular e infecções da
córnea eram efeitos colaterais potenciais180. Portanto,
a tolerabilidade dos inibidores de calcineurina tópicos
é uma preocupação, pois a sensação de queimação
é frequentemente relatada. As infecções por molusco
contagioso, vírus do papiloma e herpes são raras,
mas são riscos reconhecidos.
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Imunomodulação sistêmica
Tratamento imunossupressor sistêmico pode ser
prescrito na maioria dos casos refratários com risco
de perda de visão por AKC. A ciclosporina foi o medicamento mais utilizado181. Azatioprina e micofenolato
de mofetil são opções alternativas.

Imunoterapia para alérgenos
O paciente com conjuntivite alérgica quando procura um especialista em alergia nem sempre está
satisfeito em ter que usar com frequência ou diariamente e até mais de uma vez por dia, medicamentos
por via oral ou tópica, para controle de sintomas por
tempo prolongado. Imunoterapia (IT) é a prática de
administrar quantidades gradualmente maiores de um
extrato alergênico em indivíduo alérgico para melhorar
os sintomas associados à exposição subsequente
ao mesmo alérgeno182. IT é um procedimento efetivo
no tratamento de pacientes com doenças alérgicas
mediadas por IgE para alérgenos definidos182,183.
Pela modificação da resposta biológica, influencia
as respostas imunológicas iniciadas pelo alérgeno e
restabelece parcialmente o desequilíbrio Th1/Th2 do
indivíduo alérgico linfócitos B e T, células Treg, anticorpos bloqueadores, IL-10 e outras citocinas estão
envolvidas na ação da IT183,184. IT com injeções de
alérgenos é recomendada para pacientes com alergia respiratória mediada por anticorpos IgE, cujos
sintomas respondem inadequadamente à terapêutica
recomendada por diretrizes clínicas185.
A IT, quando adequada, deve ser usada em combinação a todas as formas de tratamento farmacológico
e não farmacológico, com o objetivo de permitir que
o paciente alérgico se torne assintomático o mais
rápido possível. Diversos estudos, randomizados,
duplo-cegos, controlados com placebo demonstraram
a eficácia, segurança, indicações e contraindicações
da IT no tratamento das doenças alérgicas186,187.
A IT com alérgenos está indicada para pacientes
que apresentem doença com mecanismo dependente
de anticorpos IgE específicos a alérgenos clinicamente relevantes. Portanto, não basta a demonstração da
sensibilização alérgica por um teste cutâneo positivo,
por exemplo, pois cerca de 1/3 da população tem teste
positivo sem demonstrar sintomas de alergia182,183.
A administração subcutânea de alérgenos é a principal via de aplicação da IT no tratamento de doenças
alérgicas. Imunoterapia sublingual (ITSL) é alternativa
efetiva, segura e conveniente à SCIT.
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Metanálises mostraram que a ITSL é um tratamento seguro, reduz sintomas e necessidade de
medicação em pacientes com rinite alérgica e asma.
Novas formulações, como comprimidos de dissolução
sublingual e adjuvantes direcionados para a mucosa
oral, aumentam a eficácia do tratamento com a ITSL.
Apesar de estudos convincentes, ainda faltam mais
informações sobre o mecanismo de ação, doses ótimas e comparação com o tratamento convencional
por via subcutânea187.
Em relação à IT em CA, os estudos são muito
limitados e insatisfatórios devido ao estudo de um tipo
de alergia ocular, avaliação de um tipo de alérgeno,
parâmetros de acompanhamento insuficientes, ou
pequeno tamanho da amostra188.
A IT é um método seguro e eficaz no controle dos
sintomas e previne exacerbações e o desenvolvimento de novas sensibilizações em pacientes com CA
sem efeitos colaterais oculares ou sistêmicos. Deve
ser considerada como uma alternativa ou mesmo
um tratamento primário para pacientes com CA para
evitar problemas oculares graves de efeito colateral
dos esteroides tópicos, para reduzir ou evitar a farmacoterapia de longo prazo, e também para reduzir
o ônus econômico dos medicamentos147.
Não há diferença significativa entre vias de administração SLIT ou SCIT para alcançar melhora clínica
e imunológica, para que o paciente possa escolher
seu método preferido de terapia. Sete dos oito artigos selecionados para revisão sistemática sobre
pacientes com intensa CA recomendaram o uso de
SLIT e SCIT para melhora dos sintomas oculares no
tratamento de rinoconjuntivite alérgica147.
Duas outras revisões sistemáticas focando sintomas oculares concluíram que a evidência era moderada para SLIT e baixa para SCIT no tratamento
de conjuntivite alérgica por pólen e por ácaros da
poeira189,190.
Ceratoconjuntivite vernal (CCV) é uma doença
conjuntival crônica alérgica mediada por mastócitos,
linfócitos e células epiteliais. Aparece mais em meninos pré-púberes e melhora na terceira década de
vida. CCV pode ter exacerbações sazonais: 50% a
60% dos pacientes apresentam teste cutâneo com
aeroalérgenos positivos. Imunoterapia nessa doença
não foi bem estudada, e não há indicação para este
tratamento. IT para ceratoconjuntivite atópica também
tem pouca evidência de benefício.
IT subcutânea com extrato de Dermatophagoides
pteronyssinus (3 µg de Der p 1 por aplicação, por 12 a
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16 semanas) em asmáticos com conjuntivite alérgica
promoveu remissão de sintomas oculares em 17 de
19 pacientes com conjuntivite leve para moderada,
demonstrando a eficácia e rapidez do início de ação
da imunoterapia com extrato padronizado191.
A imunoterapia desempenha um papel mais importante no controle de “longo prazo” da rinoconjuntivite.
Em alérgicos que tinham asma e rinoconjuntivite
quando expostos a pelos de animais (por exemplo,
alérgeno Fel d I), a imunoterapia demonstrou melhorar
os sintomas gerais de rinoconjuntivite e diminuir o
uso de medicamentos antialérgicos. Melhora clínica
e uma redução na sensibilidade ao alérgeno também
foi observada em estudo por período de 12 meses de
imunoterapia usando uma preparação purificada e
padronizada de Dermatophagoides farinae 7.

Biológicos na conjuntivite alérgica
Omalizumabe
O omalizumabe é um anticorpo monoclonal antiIgE indicado para o tratamento de asma grave e urticária crônica. É uma IgG1 humanizada capaz de se
ligar seletivamente à IgE sérica livre, especificamente
na região Cε3 do fragmento Fc, evitando a ligação
da IgE ao receptor de alta afinidade FcεRI de muitos
tipos de células, incluindo basófilos e mastócitos,
produzindo uma redução em IgE livre total, e consequente incapacidade de desencadear a liberação
de mediadores desses tipos celulares. Além disso, a
redução de IgE livre induz uma diminuição na expressão de FcεRI na superfície de mastócitos, basófilos
e células dendríticas, o que leva a uma diminuição
da inflamação alérgica e, em última análise, a uma
menor produção de IgE.
Diferentes estudos compararam o efeito de omalizumabe vs. placebo no tratamento da conjuntivite
alérgica, mostrando uma redução significativa dos
sintomas nasais e oculares (olhos vermelhos, lacrimejantes e comichão) no grupo omalizumabe em
comparação com o placebo após 12 e 16 semanas.
No entanto, o omalizumabe não foi estudado no tratamento da conjuntivite alérgica fora da pesquisa sobre
rinite alérgica147,192,193.
Há relatos de casos que mostram um bom efeito
do omalizumabe no tratamento de ceratoconjuntivite
atópica e ceratoconjuntivite primaveril com melhora
parcial ou completa, mas em casos muito graves em
relatos em crianças a melhora não foi significativa ou
duradoura194. Entretanto, não há indicação formal na
alergia ocular.

Dupilumabe
O dupilumabe é um anticorpo monoclonal humano direcionado contra a subunidade alfa do receptor
de IL-4 que bloqueia a sinalização de IL-4 e IL-13 e
demonstrou eficácia significativa em pacientes com
dermatite atópica moderada a grave. O dupilumabe é
aprovado para o tratamento de DA moderada a grave,
asma com perfil inflamatório do tipo 2 ou corticosteroide oral dependente moderada a grave e rinossinusite
crônica com pólipos nasais. Não há estudos relatando
seu uso para terapia da doença ocular alérgica.
A conjuntivite foi relatada como um efeito adverso desta, descrita como inflamação da conjuntiva
anterior e hiperemia do limbo. A incidência varia de
5 a 28% nos grupos tratados com dupilumabe em
comparação com 2-11% nos grupos com placebo. A
conjuntivite alérgica pré-existente parece ser um fator
de risco, e a conjuntivite relacionada ao dupilumabe
parece responder a 0,1% de fluorometolona, colírio
ou indicação não marcada de tacrolimus em 0,03%
de pomada oftálmica195. O aparecimento de ectrópio
cicatricial foi relatado em um paciente tratado com ele
para dermatite atópica196.
Os agentes biológicos direcionados à IL-5, como
mepolizumabe, reslizumabe ou benralizumabe, ainda não foram estudados no contexto da conjuntivite
alérgica.

Tratamentos alternativos
Tratamentos alternativos e complementares
(MACs) são chamados de qualquer intervenção terapêutica fora dos ditames da medicina convencional.
Embora os MACs sejam usados por aproximadamente 80% da população mundial, principalmente nos
países orientais, seu uso está se espalhando para o
Ocidente197. Esse aumento é baseado em seu baixo custo, perfis de segurança favoráveis, nos quais
são geralmente considerados como alternativas de
tratamentos “naturais” em contraste com a aversão
a medicamentos de uso crônico (especialmente corticosteroides) e os resultados às vezes ruins nessa
doença crônica com terapias convencionais. Vale
ressaltar que apesar de seu uso difundido, existem
poucos estudos randomizados de controle com placebo mostrando sua eficácia, o que faz com que estas
alternativas não sejam implementadas nas diretrizes
internacionais197.
Quando alergistas foram consultados sobre o uso
de MACs por seus pacientes, uma alta porcentagem
relatou que os faziam. Dentre eles, os mais popula-
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res foram: plantas medicinais, vitaminas, probióticos,
acupuntura, ioga, meditação, massagens corporais,
homeopatia, medicina ayurvédica, etc., para citar os
mais frequentes198.

Terapia com plantas medicinais
Também chamada de fitomedicina ou fitoterapia,
utiliza certas plantas que possuem atividade antiinflamatória199.
Butterbur (Petasites hybricus): é uma erva nativa
da Europa, Norte da África e Sudeste Asiático. Foi demonstrado que as petasinas in vitro inibem a síntese
de leucotrienos, bloqueiam a ligação da histamina aos
receptores H1 e a degranulação dos mastócitos200.
Em um estudo duplo-cego randomizado, demonstrou
a mesma eficácia da cetirizina, com menos efeitos
colaterais201.
Euphrasia (Euphasia officinalis): faz parte das
terapias antroposóficas, de grande popularidade na
Europa Central. Entre seus princípios ativos estão
taninos, flavonoides e ácido fenolcarboxílico, que
lhe conferem capacidade adstringente, antisséptica
e anti-inflamatória. Seu uso em gotas demonstrou
eficácia significativa na redução dos sintomas oculares, embora mais estudos sejam necessários para
determinar sua utilidade.
Argemone mexicana (berberina, cardose ou papoula): é uma planta nativa da América202, da qual se
extrai um líquido leitoso que contém alcaloides, e tem
efeitos anti-inflamatórios e antibióticos, o que levou ao
seu uso no tratamento da conjuntivite203.
Lycopus lucidus (licopeno da China): é uma planta
nativa da China e da América do Norte, amplamente
utilizada na medicina tradicional coreana. Possui compostos que inibem a desgranulação dos mastócitos,
reduzindo as reações alérgicas imediatas204.
Flavonoides: são metabólitos polifenólicos amplamente encontrados em vegetais e frutas que
compõem a dieta habitual (frutas cítricas, cebolas,
chá verde, vinhos, etc.), com comprovada capacidade
anti-inflamatória e antioxidante, com inúmeros benefícios à saúde (arteriosclerose, obesidade, Parkinson,
demência e doenças alérgicas, etc.). Eles suprimem
a adesão de leucócitos e degranulação neutrofílica,
diminuem a liberação de histamina de mastócitos e
basófilos e inibem a produção de IL-4 e IL-13, agindo
assim em doenças alérgicas. Os flavonoides mais
estudados para o tratamento da conjuntivite alérgica
são a quercetina, a isoquercetina e a catequina205.
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A aplicação de extratos de Artemisia abrotanum L (possui alto teor de quercetina), grânulos de
Yupingfeng (uma mistura de raízes vegetais amplamente utilizada na medicina tradicional chinesa) e
Perilla frutescens (família da hortelã) por via nasal ou
conjuntival foram avaliados por estudos duplo-cego,
randomizados, evidenciando alívio dos sintomas da
conjuntivite alérgica, com boa tolerância7,205.
Canabioides: a estimulação dos receptores canabioides presentes na conjuntiva ocular (receptores
CB1 e CB2) produz um efeito analgésico e antiinflamatório, reduzindo também a pressão intraocular.
O uso de flavonoides e canabioides abre uma série
de oportunidades terapêuticas devido à sua eficácia
comprovada com poucos efeitos colaterais205.
Outras ervas amplamente utilizadas na medicina
tradicional chinesa (Biminna, Bu-Zhong-yi-Qi-Tang,
Shi-Bi-Li) ou japonesa (Sho-seiryu-to) demonstraram
eficácia in vivo, porém mais estudos são necessários
para corroborar sua utilidade clínica206.

Medicina ayurvédica indiana
Existe bibliografia, embora escassa, sobre o uso
da medicina ayurvédica, utilizando uma mistura de
ervas e comparada com placebo ou medicação. A
eficácia e segurança de Triyushnadi Anjana e gotas de
cromoglicato foram comparadas, e melhora significativa foi observada no grupo que utilizou medicamento
ayurvédico em relação ao cromoglicato, sem efeitos
colaterais significativos207. Outras fórmulas com misturas de ervas foram testadas (Aller-7) e comparadas
com prednisona e ibuprofeno, com excelentes resultados em animais, mas não há relato de sua eficácia
em humanos206.

Acupuntura
A acupuntura é uma das formas mais difundidas
da medicina tradicional chinesa no mundo. Segundo
ela, a colocação de agulhas em locais já definidos
consegue uma redistribuição da energia vital (Qui
ou Chi) que constitui o organismo. Tem demonstrado
efeito significativo no tratamento da rinoconjuntivite
alérgica, melhorando os sintomas oculares e a qualidade de vida, quando comparado ao placebo em
estudos randomizados com placebo-controle208‑210.
A Academia Americana de Otorrinolaringologia e
Cirurgia de Cabeça e Pescoço sugere como uma
opção de tratamento em pacientes que não desejam
utilizar os tratamentos da medicina convencional211.
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No entanto, devido a potenciais erros metodológicos
(padronização de locais, técnica, etc.) e à escassez de
disponibilidade de estudos duplo-cegos controlados
com placebo que comprovem sua utilidade, pode-se
concluir que mais evidências e melhores níveis de
padronização são necessários para o tratamento da
rinoconjuntivite alérgica206.

Medicina energética
São necessários estudos controlados que possam
demonstrar o benefício do uso de técnicas de canalização de energia (Reiki, Qigong), uma vez que seu
papel no tratamento de doenças alérgicas ainda não
foi demonstrado206.
Homeopatia: a homeopatia parte do princípio de
que se a substância que produz um sintoma for incorporada ao corpo em soluções extremamente diluídas
do mesmo, consegue-se a resolução da patologia212.
Sua prática é amplamente difundida em todo o mundo,
e há farta bibliografia sobre sua utilidade no tratamento das doenças alérgicas, embora algumas dessas
publicações apresentem problemas metodológicos
que dificultam sua comparação. Numerosas publicações mostraram uma melhora significativa quando a
administração da homeopatia foi comparada com o
placebo ou uma redução no uso de anti-histamínicos
e anti-inflamatórios para tratar a rinoconjuntivite alérgica quando administrados junto com eles, tanto em
crianças como em adultos e com medicamentos de
longa duração de efeito terapêutico213-219. A imunoterapia homeopática, na qual são fornecidas extensas
diluições de alérgenos (ácaros, polens), também tem
demonstrado sua utilidade no tratamento da conjuntivite alérgica, com rápida resposta terapêutica e baixo
custo214-220. Apesar de seu uso difundido em todo
o mundo, os MACs oferecem uma resposta clínica
aceitável, com poucos efeitos colaterais e menor custo
que os medicamentos convencionais, mas geralmente
as doses e os procedimentos de administração não
são padronizados e a bibliografia em alguns casos é
escassa e metodologicamente pobre. Mais estudos
de qualidade são necessários para determinar o
mecanismo exato de ação, padronizar suas doses e
oferecer margens de segurança adequadas.

Probióticos
Estudos recentes avaliaram os efeitos de diferentes preparações de probióticos sobre os sintomas
oculares e a qualidade de vida em pacientes com

conjuntivite alérgica. Apesar dos efeitos benéficos
observados, o pequeno número de estudos e de
pacientes envolvidos não permite a generalização
destes resultados221,222.

Psicoterapia
Pacientes com formas graves de alergia ocular,
como a ceratoconjuntivite vernal (CCV) e ceratoconjuntivite atópica (CCA), podem necessitar de apoio
psicológico em função do impacto na qualidade de
vida e das limitações impostas pela doença. Uma
abordagem colaborativa entre o médico de família, o
médico especialista e o psicólogo deve ser considerada nestes casos223.

Avaliação do controle
O objetivo do tratamento na conjuntivite alérgica
é minimizar os efeitos inflamatórios associados à
resposta alérgica, promovendo alívio nos sintomas
e prevenindo as complicações associadas com o
prolongamento dessa inflamação ocular192.
Podemos definir o controle como o estado da
doença na qual as manifestações clínicas estão
ausentes ou quase completamente resolvidas com a
terapia instituída224. A avaliação do controle é parte
imprescindível no acompanhamento das doenças
crônicas, uma vez que melhoram a tomada de decisão médica e, consequentemente, o tratamento dos
pacientes. No caso da conjuntivite alérgica, o acompanhamento deve ser multidisciplinar e realizado,
sempre que possível, em conjunto com o oftalmologista. Ainda assim, é importante que os médicos
clínicos envolvidos no tratamento (especialistas e
generalistas) saibam avaliar de forma uniformizada o
controle do paciente sem a necessidade de ferramentas específicas, muitas vezes disponíveis apenas no
consultório oftalmológico. Com esse objetivo, foram
desenvolvidos questionários clínicos, que podem ser
respondidos diretamente pelo paciente (ou pelo seu
cuidador, nos casos pediátricos), sendo curtos, de
fácil compreensão e de simples execução.
Os questionários de controle para doenças crônicas podem ser baseados em sintomas objetivos e/ou
subjetivos, mas também devem, idealmente, avaliar
a qualidade de vida do paciente. Como a conjuntivite
alérgica frequentemente acontece em associação
com outras doenças como asma e rinite alérgica,
alguns questionários desenvolvidos para estas patologias também contemplam o controle da conjuntivite
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alérgica. Podemos citar o RQLQ (Rhinoconjunctivitis
Quality of Life Questionnaire)225, o RCAT (Rhinitis
Control Assessment Test)226, o escore de sintomas
nasais e extranasais (ESN), e a escala visual analógica (EVA). Nesta última, os sintomas são graduados
individualmente, em uma escala numérica de 0-10 cm
e pontuadas pelo próprio paciente, sendo considerada
uma forma simples e prática de avaliação de controle,
porém não considera aspectos de qualidade de vida.
Quando aplicados em quadros associados com rinite
alérgica, os sintomas podem ser graduados em: moderado/grave > 5 e leve ≤ 5227. No caso do RCAT, há
versões validadas e traduzidas para várias línguas,
além de possuir versões específicas tanto para adultos como para crianças. O documento ARIA (Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma)228 apenas sugere
a classificação da alergia ocular graduando gravidade e persistência dos sintomas. A gravidade pode
ser classificada como “leve”, “moderada” ou ”grave”,
com base na presença ou ausência de distúrbios visuais, comprometimento nas atividades cotidianas e
outros sintomas que gerem incômodo (Troublesome
symptoms).
Porém, quando consideramos a ocorrência apenas da conjuntivite alérgica, a literatura é escassa
para ferramentas que a avaliem exclusivamente. A
avaliação dos quatro sintomas principais: hiperemia,
prurido, edema e lacrimejamento constituem um
questionário não validado, chamado TOSS229 (Total
Ocular Symptom Score) e que pode, de maneira semelhante ao ESN, avaliar gravidade e monitoramento
de tratamento. O único questionário disponível para
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avaliação de qualidade de vida foi desenvolvido para
aplicação em crianças com ceratoconjuntivite vernal,
e é denominado QUICK230. Esse questionário gradua
frequência dos sintomas de alergia ocular em uma
escala de 3 pontos (1 - nunca, 2 - de vez em quando,
3 - sempre), mas pode ser utilizada apenas em uma
situação específica da alergia ocular.
Recentemente, Sánchez-Hernandez e cols.231
validaram um questionário (Tabela 5) para avaliação
de gravidade e controle clínico da conjuntivite alérgica.
Nesse questionário são avaliados: sintomas oculares,
escala visual analógica e hiperemia. A avaliação deste
último item é realizada através da hiperemia conjuntival e limbar separadamente, utilizando a escala de
Efron232 (Figura 8).
Além da escassez de questionários clínicos, a
dificuldade para graduação dos sintomas oculares,
também ocorre por ser uma avaliação observadordependente. Por essa razão, recomenda-se que,
independentemente da ferramenta escolhida, o
médico esteja habituado a utilizar sempre a mesma,
conhecendo seus pontos fortes e fracos, melhorando
a troca de informações entre os membros da equipe
multidisciplinar e beneficiando o acompanhamento
do paciente.
Frente ao exposto, há ainda grande necessidade
de avançarmos no desenvolvimento de questionários
mais completos, que possam mensurar a gravidade e
controle dos diferentes tipos de conjuntivite alérgica
e nas diferentes faixas etárias233, favorecendo um
melhor acompanhamento e controle dos pacientes
com alergia ocular.

Tabela 5
Critérios de controle adaptado de Sanchez-Hernandez et al.231
Controlado (todos abaixo)

Não-controlado (pelo menos 1 presente)

		
Sintomas oculares (prurido,
lacrimejamento, desconforto visual)

Sem sintomas ou poucos sintomas

Qualquer intensidade

ou < 2 dias/semana

> 2 dias/semana

		
Escala visual analógica

< 5 cm

> 5 cm

		
Hiperemia (escala de Efron)

0-1

39

2-4

40
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0 - Normal

1 - Trace

2 - Mild
Conjunctival redness

3 - Moderate

4 - Severe

Limbal redness

Figura 8
Escala de Efron

Complicações da conjuntivite alérgica
As complicações dependem fortemente do fenótipo da doença e das apresentações clínicas:
conjuntivite alérgica sazonal e perene, conjuntivite
papilar gigante e conjuntivite de contato bleforralérgica, enquanto outras nem sempre são explicadas
pela exposição a alérgenos, como ceratoconjuntivite
primaveril e ceratoconjuntivite atópica234.
Existem manifestações clínicas associadas a esta
condição com a presença de lesões oculares frequentemente encontradas, tais como: edema do fundo de
saco conjuntival, papilas na conjuntiva tarsal, defeito
do filme lacrimal, pigmentação peri-límbica, defeito do
epitélio da córnea, blefarite, pontos de Horner-Trantas,
conjuntivite infecciosa agregada e pterígio235.
Conjuntivite alérgica sazonal ou conjuntivite alérgica perene são acompanhadas por laceração do tipo
hialina, edema palpebral e quemose e, dependendo
da duração dos sintomas, as complicações associadas são infecciosas, além da síndrome do olho seco
que, embora pareça uma complicação não tão séria,
pode causar graves lesões da superfície ocular, afetando a qualidade de visão e de vida dos pacientes,
com alto custo no atendimento médico devido à alta
frequência de consultas e tratamentos235.
Ceratoconjuntivite vernal apresenta complicações
como ceratopatia puntiforme, úlceras de córnea, infiltrados conjuntivais e papilas gigantes na conjuntiva
tarsal em até 6% dos pacientes. Outras possíveis
sequelas são ambliopia e ceratocone, que em casos

graves podem necessitar de transplante de córnea.
Papilas gigantes que não respondem ao tratamento
médico podem ser removidas cirurgicamente em
caso de envolvimento da córnea e úlcera em escudo com placa inflamatória, podendo ser necessário
debridamento cirúrgico com ou sem transplante de
membrana amniótica. A deficiência de células-tronco
límbicas, uma complicação rara, pode ser tratada com
um aloenxerto limbo conjuntival236.
Na ceratoconjuntivite atópica encontramos
achados semelhantes à conjuntivite alérgica, com
agravamento do dano palpebral. O acréscimo de alterações inflamatórias crônicas na superfície ocular
(cicatriz corneana e neovascularização) e alterações
variadas nas pálpebras e na pele periorbital, que
vão desde dermatite atópica leve até liquenificação.
Complicações: blefaroconjuntivite estafilocócica e
ceratite por herpes simplex, catarata, deficiência
de células-tronco do limbo, ceratocone, glaucoma,
descolamento de retina e tumores da córnea ou
conjuntiva236.

Outras complicações
Um dos problemas mais comuns é a infecção
conjuntival; frequentemente encontramos germes
autoinoculantes, como Staphylococcus aureus,
Hemophilus influenzae e outros estreptococos.
As infecções virais induzem quadros como conjuntivite folicular aguda, tanto em crianças quanto em
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adultos, e os vírus associados são adenovírus que
induzem ceratoconjuntivite epidêmica e febre, com
transmissão por contato direto e se manifesta uma
semana após a exposição afetando um dos olhos, e
posteriormente em ambos os olhos, causando erosões puntiformes que variam de 1-50 mm com infiltrado epitelial e subepitelial, e o manejo geralmente está
relacionado ao uso adequado de esteroides.
A conjuntivite de inclusão é causada por Chlamydia
trachomatis e está relacionada a pessoas sexualmente ativas por ser uma doença óculo-genital, pois o
nome indica que há inclusão do germe de forma
sistêmica, portanto, o manejo oral com macrolídeos
é recomendado.
As infecções por herpes vírus também induzem
conjuntivite folicular, mas ocasionalmente as manifestações são poucas e devem ser evidenciadas com
técnicas de anticorpos fluorescentes. Infecções por
vírus Epstein Barr causam conjuntivite folicular ou
membranosa com ou sem hemorragias, e os sintomas são típicos de mononucleose associada à febre,
linfadenopatia, etc. E quando essa condição aparece,
é muito semelhante à ceratite por adenovírus. Eles
também podem estar associados a outros vírus
de RNA, como Paramyxoviridae, Orthomyxovirida,
Togaviridae e Flaviviridae.
Existem complicações por esfregar os olhos
cronicamente. Essas complicações são devido a
processos biomecânicos que são expressos por
mudanças estruturais da córnea e distúrbios ectáticos
da córnea, como ceratocone, ceratoglobulina e degeneração marginal pelúcida, com uma predominância
evidente de ceratocone causando remodelamento
da córnea.
Algumas das complicações são resultado da
fricção; como exemplo de glaucoma, uma vez que
os picos de pressão intraocular estão relacionados
ao atrito. Outro exemplo é hidropisia com ou sem
perfuração, prolapso da íris, ruptura da cápsula do
cristalino e deslocamento do cristalino intraocular, e
descolamento da retina234.
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