
Relato de Caso

Amaurose Permanente Após Sinusite Aguda:
Relato de Um Caso

Permanent Visual Loss Following Acute Sinusitis: Case Report

Fabrízio Ricci Romano*, Lucinda SimoceU**, Richard Voegels***, Ossamu Butugan ****.

* Médico Estagiário da Divisão de Clínica Otorrinoiaringoiógica do Hospital das Clínicas da FMUSP.
*• Médica Residente de 3° ano da Divisão de Clínica Otorrinoiaringoiógica do Hospital das Clínicas da FMUSP.

Médico Assistente Doutor da Divisão de Clínica Otorrinoiaringoiógica do HCFMUSP.
Professor Associado da Disciplina de Otorrinolaringologia da FMUSP.

Trabalho apresentado como Pôster no 35° Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, em Natal, 16 a 21 de outubro de 2000 e no The Nose 2.000, em Washington
DC, EUA, 9 a 11 de setembro de 2000.

Endereço para correspondência: Fabrízio Ricci Romano- Divisão de Clínica Otorrínolaríngológica-Hospital das Clínicas da FMUSP - Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
255 - 6° andar - sala 6021 - São Paulo - SP - Telefone/Fax: (Oxxll) 3088-0299.

Artigo recebido em 14 de março de 2001. Artigo aceito em 18 de julho de 2001.

Resumo

Unitermos:

Apesar de rara devido aos avanços na antibioticoterapia, a perda visual decorrente de infecções
sinusais é um quadro dramático que necessita de rápida intervenção para evitar danosperma-
nentes. Esta perda pode ocorrer como extensão de uma infecção orbitária levando à isquemia
da artéria central da retina, tromboflebite das veias orbitárias ou neurite óptica ou através da
síndrome do ápice orbitário superior.

Alterações visuais em quadros de sinusite aguda são emergências rinológicas, necessitando de
investigação e tratamentos rápidos e adequados. Normalmente, os atrasos nas indicações
cirúrgicas decorrem de tomografias duvidosas que dificultam a diferenciação clara entre abs-
cesso ou celulite orbitária. Nestes casos, a evolução clínica com perda progressiva ou súbita
da acuidade visual deve ditar o momento da intervenção.

Neste relato apresenta-se o caso de um jovem de 25 anos, sem doenças de base, que após
um quadro de sinusite aguda, desenvolveu amaurose irreversível apesar do tratamento cirúr
gico e medicamentoso imediato. Pretende-se através deste caso revisar as possíveis causas
desta complicação, alertando para a necessidade de intervenção rápida e agressiva nestes
pacientes.

sinusite, perda visual, complicações orbitárias

SUMMARY

Key word.s:

With the new antibiotics, visual loss following acute sinusitis is becoming infrequent. However,
because of the severity of these cases, immediate diagnosis and treatment is necessary to
prevent permanent damage. Visual loss can be due to extension of an orbitary infection or
superior orbitary apex syndrome.

Visual alterations associated with acute sinusitis are rhinologic emergencies, requiring quick
diagnosis and therapeutic management. Usually, delayed surgical interventions are due to
inconclusive CT scans, which do not allow an adequate differentiation between orbitary cellulitis
or abscess. In the.se cases, the visual evaluation dictates the correct timing of the procedure.

We report the case of a young man with no concomitant diseases, who developed irreversible
visual loss following acute sinusitis, despite the immediate and aggressive treatment.

sinusitis, visual loss, orbitary infections.
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Introdução

Com os ivc(-*nic's nvancos um antil^ioíicoterapia, a
perda de \ isão permanente decorrente de uni cjuadro

infeccioso sinusal tornou-se extremamente rara' poiém,
des klo às conse(|üências tiramáiicasciue ira/ ao paticnic,

este quadro deve ser coniiecido e estudado para e\'itan]l()S
sua ocorrcMieia.

Tabela I. Classificação de Chandier.

Grupo I Edema inflamatório - ceiuilte pré-septal
Grupo 2 Celuliteorbitária

Grupo 3 Abscessosubperiostal
Grupo 4 Abscessoorbitário

Grupo 5 Trombose de seio cavernoso

A perda de \ isào secundária às infecvòes sinusais

pode ocorrer de 2 maneiras principais: como extensão
diret;i de uma celuíite orhitária e seus subgrupos (alis-

cessos suhperiosteais. orhitários) ou como componente
da cliamada síndi-ome ck> apex orbitário, em c|ue há
comprometimento dos \ asos e nenos situados no forame
óptico e na fissura orliilária superitir". As complicações
orbitárias de sinusites foram classifictidas por CiiANni.i-K'
em 5 grupos (Tabela l), sendo cjue o aiicesso iniraconal
e a trombose de seio ca\'ernoso são os mais associados

à perda de visão, A rapidez na aikirdagem terapêutica
adecjuada destas complicações é essencial para prev enir
danos visuais permanentes. Apesar dos avanços diag
nósticos, especialmente em relação aos métodos de

imagem, ainda ocorrem com[")licaçòes decorrentes de
atrasos na abordagem destes pacientes, principalmente
devido a achados ""duvidosos" em tomografias e radio
grafias.

O obietivo deste estudo é relatar o caso de um

paciente atendido em nosso serviço com sinusite aguda
que evoluíra com amaurose irreversível a despeito da
abordagem clínico-cii\'irgica.

Relato de Caso

FSS, 2S anos. sexo masculino, apresentou-se ao

Pronto Socorro de Otorrinolaringologia com queixas de

edema, hiperemia e (.Uir periorbitária escjuerda há 48 horas
associados à diminuição da acuidade visual do olho esc|uer-

do há 5 horas de sua entrada no PS. Referia obstrução nasal

à esquerda com rinorréia purtilenta, ttis.se e febre não
medida há 9 dias cpie não melhoravam ao tratamento com
dipirona sódica.

Ao exame físico apresentav a temperatura axilar de
37.4"C, freqüência cardíaca de 72 bpm, pressão arterial de
120 X HOmml Ig e frecjüência respiratciria de 20 incur.sões
por minuto. Na < jroscopia oii.servava-.se secreção purulenta
em orofaringe ("sinal da vela"). Na rinoscopia anterior
notava-se edema e hijieremia da nuicosa nasal esquerda

com hipertrofia de cometo métlio e secreção puiulenta
abundante jiroveniente do meato médio esciuei"do. Na
otoscopia nã<) se ()bsc-r\ aram alterações.

Figura 1. Corte axiaí de TC evidenciando abscesso intraconal

e imagem suge.stiva de gás junto ao nervo óptico esquerdo.

O paciente realizou uma avaliação oftahnológica
que mostrou edema hipalpebral à esquerda com proptose
importante, acuidade visual 20/2s à direita e à esquerda
ausência de percepção luminosa. Reflexo pupilar direto
presente ã direita e ausente à esquerda, e o reflexo
consensual presente à esquerda e ausente à direita. Moti-
lidade ocular extrínseca normal à direita e paralisia à
esquerda. Fundosçopia do olho esquerdo com engurgi-
tamento venoso e algumas áreas de hemorragia retiniana.

Foi realizada tomografia computadorizada de seios
parana.sais que mostiou uma pansinusopatia com compro
metimento inti"aorbitário (Figuras l e 2).

O jiaciente foi internado recebendo sorti de n"íanu-

tenção, clindamicina endovenosa 2.-tg'dia e hídrocoitisona
òOOmg/ciia. Devido ã alteração de acuidade visual ohsen a-
da ao exame de percepção luminosa, optou-se pela
intervenção ciriii gica que fora l ealizada 9 horas após sua

entrada no FS. Realizou-se uma sinusectomia endoscópica

ã escjuerda com abordagem dos seit")s maxilar, etmóide
anterior e posterior e esfenóide, com resseeçào da lãi"nina

papirácea à esquerda e drenagem de grande quantidade
de secreção purulenta, fétida, com grumos enegrecidos e
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Figura 2. Corte coronal de TC evidenciando imagem sugestiva
de gás dentro da cavidade orbitária esquerda.

em quantidade abundante. O paciente foi tamponado com
rayon em meato médio por 24 horas.

Evoluiu com regressão do edema e da hiperemia

bipalpebral, porém sem recuperação da acuidade visual à
esquerda. A cultura do material obtido na cirurgia foi

negativa e o exame bacterioscópico revelou cocos Gram
positivos isolados e aos pares, com raros bacilos gram-

negativos. Sorologias para HIV-1 e HlV-2 negativas. Rece

beu alta no 9" dia pós-operatório com discreta hiperemia
orbitária e amaurose esquerda. No acompanhamento ambula-
torial, realizou exames oítalmológicos para definir a acuidade
visual após completa cura do quadro sinusal e, após 3

meses da cirurgia, sua percepção luminosa em olho es
querdo estava ausente. Recebeu alta do acompanhamento
oftalmológico com diagnóstico de neurite óptica pós-

infeccíosa irreversível.

Discussão

Desde 1893, a perda de visão tem sido descrita
como complicação de infecções orbitárias"'. Na era pré-
antibióticos cerca de 20% dos pacientes com inflamações

pós-septais apresentavam este tipo de complicação''. Atual
mente, esta taxa gira em torno de 10%"''', sendo que em

15% destes ca.sos, e.sta perda será permanente^.

Apesar das complicações orbitárias por sinusites
terem diminuído muito com os novos antibióticos, elas

continuam causando alterações visuais, em alguns casos

irreversíveis. Não podemos esquecer também do aumento
na freqüência de alterações do sistema imune (AIDS,
quimicíterapia, imunossupressores), que podem estar con
tribuindo para estes quadros^. Nestes casos, há maior
incidência de agentes Gram-negativos, bactérias multire-

sistentes e fungos^. Em nosso meio, verificamos que em um
período de 15 anos, 128 pacientes foram internados para

tratamento de complicações orbitárias de sinusites\ No

caso relatado, o paciente era aparentemente saudável, não
apresentando condições de base que explicassem a seve
ridade do quadro.

Os possíveis mecanismos que levam à perda visual
são basicamente três: neurite óptica pela infecção adjacen
te; isquemia por compressão da artéria central da retina e
isquemia por tromboflebite das veias orbitárias*^, que foi a
provável causa em nosso paciente. Portanto, uma descom-

pressão rápida da órbita em casos de abscessos orbitários
ou subperiostais, associada a tratamento medicamentoso
adequado (antibioticoterapia endovenosa e corticóides), é
essencial para tentar reverter estes quadros. É importante
lembrar também que a perda visual pode mais raramente
ser causada pelo envolvimento de vasos e nervos da fissura
orbitária superior e do forame óptico, na chamada síndrome
do ápice orbitário superior". Nestes casos, costuma-se
encontrar menos sinais externos de acometimento ocular,
como proptose, oftalmoplegia, edema palpebral e que-
mose"*'".

Na grande maioria dos casos, inclusive o apresenta
do, as complicações orbitárias decorrem de sinusites
etmoidais*^. Raramente, a perda de visão decorre de infec
ções esfenoidais, nestes casos, ela ocorre devido à íntima
relação do nervo óptico com o seio esfenoidal'-\ A lâmina
óssea que separa estas estruturas é menor que 0,5mm em
78% das pessoas e deiscente em 4%".

A infecção sinusal se estende à órbita por duas vias
principais: pelas veias orbitárias sem válvulas, que permi
tem uma conexão direta entre o etmóide e a órbita; ou
diretamente pela lâmina óssea'\ Isto é mais comum
anteriormente, onde esta estrutura é mais fina^.

Quando Ci iandlkr publicou sua clássica classificação
de compicações orbitárias de sinusites (Tabela 1), utilizou
o exame físico da órbita e estruturas adjacentes associado
a radiografias simples. Hoje, em dia, o principal método
diagnóstico nestes casos é a tomografia computadorizada
que permite uma avaliação detalhada de estruturas ósseas
e partes moles". Baseado nisto, Mortimer"', em 1997,
propôs uma nova classificação, subdividindo as complica
ções pós-septais em subperiosteais e intraconais, e exclu
indo a trombose de seio cavernoso, por acreditar que esta
é uma complicação intracraniana. Ele também classificou a

síndrome do ápice orbitário superior ã parte entre as
celulites intraconais. O problema é que nem sempre a
tomografia é eficaz para diferenciar abscessos de celulites

orbitárias. Nestes casos, é importante uma avaliação cuida
dosa da evolução da acuidade visual do paciente para
evitar atrasos na indicação de exploração cirúrgica*'.
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Conclusão

A ocorrência de alterações visuais em pacientes
com sinusite é uma emergência rinológica. O paciente
deve ser investigado detalhadamente, receber tratamento

medicamentoso adequado e acompanhamento criterioso
da evolução clínica e visual. Quando a tomografía compu
tadorizada mostrar evidências de abscesso, o paciente
deve ser submetido à drenagem cirúrgica imediata. Em

casos duvidosos, qualquer evidência de piora visual, ou
evolução não adequada deve também levar à cirurgia, para
evitar danos irreversíveis ao paciente.
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