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1.1. Preâmbulo  

 
 
O olho é a nossa janela para o mundo e a perda da sua funcionalidade tem um efeito 

profundo e devastador sobre o modo como nos interrelacionamos com o meio que 

nos rodeia. Apesar disso, existe uma certa tendência para subestimar a 

complexidade e pluraridade de processos que sustentam a sua função. 

A circulação ocular assegura o aporte de nutrientes e oxigénio ao globo ocular e a 

eliminação dos produtos resultantes do seu metabolismo. Qualquer disfunção na 

circulação ocular pode ter consequências na funcionalidade do olho e, 

consequentemente, na visão, daí a importância da realização deste estudo em que 

contribuímos para a compreensão dos mecanismos de controlo da circulação ocular.  

 

A circulação ocular compreende dois compartimentos: um retiniano e outro coroideu. 

Os vasos coroideus, localizados entre a esclera e a retina, constituem a principal 

fonte de suprimento sanguíneo para as estruturas oculares.  

O controlo da circulação ocular é um componente vital na manutenção da 

homeostase retiniana. A retina é autorregulada, dependendo da acção do endotélio 

(Warpeha et al., 1999) e de mecanismos miogénicos (Blum et al., 2000, 2006; 

Jeppesen et al., 2004; Blum e Gora, 2005), não sendo significativamente 

influenciada pelo sistema nervoso autónomo apesar de possuir receptores 

adrenérgicos (Gisladottir et al., 2006). A coróide é essencialmente regulada pelo 

sistema nervoso autónomo, sendo inervada por nervos simpáticos vasoconstritores 

e parassimpáticos vasodilatadores (Bill e Sperber, 1990). Desde 1994 alguns 

autores defendem também a presença de auto-regulação, existindo porém 

controvérsia acerca do mecanismo ser do tipo miogénico, endotelial ou misto (Kiel, 

1994; Kiel e Lovel, 1996).  

A compreensão dos mecanismos de controlo é fundamental para o desenvolvimento 

de terapêuticas eficazes para restaurar um fluxo sanguíneo retiniano normal em 

situações de doença. No entanto, esta não é uma tarefa fácil devido à complexidade 

destes mecanismos e devido à heterogeneidade nas propriedades vasoactivas dos 

vários segmentos que compõem a árvore vascular ocular. 

A elevada incidência e morbilidade na população humana de doenças isquémicas 

retinianas como sejam a retinopatia diabética e a neuropatia óptica do glaucoma 

motivou a procura de estratégias terapêuticas alternativas para profilaxia e controlo 

das alterações circulatórias. 
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Numa preparação in vivo é difícil impedir que estímulos fora do olho e por via 

central, actuando nas áreas determinantes das aferências simpáticas e 

parassimpáticas, alterem reflexamente a circulação em estudo. 

A vantagem de estudos feitos com preparações isoladas é a de eliminar influências 

sistémicas e estudar componentes vasculares que estão inacessíveis in vivo. 

Nenhum dos modelos desenvolvidos até ao momento conseguiu esclarecer a 

questão da existência de autoregulação coroideia, ou estudar a variabilidade do 

tónus miogénico intrínseco em condições basais e após administração de fármacos 

importantes no controlo da circulação ocular. 

 

Neste trabalho propusemo-nos desenvolver um modelo experimental de olho isolado 

in situ de coelho que mimetizasse ao máximo as conexões vasculares presentes no 

animal vivo, permitindo estudar os mecanismos intrínsecos de regulação da 

circulação ocular ao eliminar as influências neuronais. Propusemo-nos ajudar a 

esclarecer a questão da existência de autoregulação coroideia. Definimos também 

como objectivo estudar o comportamento da vasculatura ocular face aos principais 

neurotransmissores sugeridos como responsáveis pela questão do controlo 

diferencial da circulação ocular, tais como os agonistas e antagonistas adrenérgicos, 

a L-Arginina (precursor do óxido nítrico), o L-NAME (antagonista do óxido nítrico), a 

Endotelina-1 (ET-1), os neuropéptidos Péptido Vasointestinal (VIP) e Neuropéptido Y 

(NPY) e a amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio. 

Com a aplicação deste modelo de olho isolado de coelho visámos também estudar no 

domínio da frequência a vasomotricidade intrínseca em condições basais e após a 

administração intraarterial dos fármacos adrenérgicos, da   ET-1, do óxido nítrico, dos 

neuropéptidos NPY e VIP e da amlodipina. 
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1.2. Anatomia do globo o ocular 

 

1.2.1. Embriologia 

 

O olho desenvolve-se a partir da neuroectoderme do tubo neural, da mesoderme e da 

ectoderme superficial que o rodeiam. A neuroectoderme diferencia-se em retina e 

nervo óptico. A mesoderme forma as estruturas restantes, à excepção do cristalino, 

das glândulas lacrimais e do epitélio do saco conjuntival e das pálpebras, que se 

originam a partir da ectoderme superficial. As três lâminas do globo ocular – a retina, 

a coróide e a esclera – reflectem a origem do globo ocular como um derivado do 

cérebro embrionário: a retina é a continuação do tecido encefálico, a coróide 

corresponde à pia--aracnóide e a esclera à duramáter (Climent et al., 1998). 

Durante o desenvolvimento embrionário ocorre uma evaginação lateral do extremo 

rostral do tubo neural designada por vesícula óptica que, ao contactar com a 

ectoderme, estimula o seu espessamento. A parte distal da parede da vesícula 

evagina-se para formar um cone óptico. A ectoderme espessada dá lugar à vesícula 

do cristalino. As duas paredes do cone óptico originam as camadas pigmentar e 

sensorial da retina. O corpo vítreo primário que ocupa o cone óptico é irrigado pela 

artéria hialoideia. A mesoderme, que está entre a ectoderme e a vesícula do cristalino 

e entre a vesícula e a retina, condensa-se e dá lugar à coróide, corpo ciliar e íris e, 

externamente, dá lugar à esclera e à córnea, com excepção do epitélio anterior da 

córnea que deriva da ectoderme superficial (Climent et al., 1998). 

 

1.2.2. Constituição do globo ocular  

 
O globo ocular é constituído por três túnicas, que se situam em íntima aposição. No 

seu conjunto formam uma lâmina estratificada que rodeia o centro, que é líquido e 

gelatinoso. A túnica fibrosa externa, que dá forma e protege o globo ocular, é a única 

completa, sendo formada pela esclera e pela córnea. A túnica vascular média, que 

consiste principalmente em vasos sanguíneos e músculo liso, regula a nutrição do 

olho, a forma do cristalino e o tamanho da pupila. A túnica nervosa interna, 

constituída fundamentalmente por tecido nervoso, é a camada mais directamente 

implicada na visão, e converte estímulos visuais em impulsos nervosos capazes de 

ser interpretados pelo cérebro. 
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A porção posterior da túnica vascular ou média está profundamente unida à esclera 

num anel situado ao redor do nervo óptico. A sua porção anterior está unida à esclera 

junto à união esclerocorneal.  

A coróide forma os 2/3 posteriores da túnica vascular e reveste a esclera desde o 

nervo óptico até ao limbo, situando-se entre a esclera e a retina. É formada por tecido 

conjuntivo muito pigmentado, com uma rede vascular alimentada pelas artérias 

ciliares posteriores e drenada pelas veias vorticosas. É responsável pela nutrição da 

retina, que se situa na sua face interna. O sangue desta rede de vasos capilares 

produz a coloração vermelha do fundo do olho na superfície interna do hemisfério 

posterior que, por vezes, se vê com o oftalmoscópio. 

A parte posterior da coróide apresenta uma superfície triangular (excepto no homem 

e no suíno) com cor característica em cada espécie: azul, verde ou amarelo 

(variações raciais e individuais) que se designa por tapetum lucidum (tapete lúcido). 

Esta porção é avascular. As células tapetais possuem bastonetes cristalinos que 

recebem a luz, produzindo iridiscência. O tapete faz com que os olhos dos animais 

brilhem quando olham para a luz, reflectindo e aumentando a estimulação das células 

fotorreceptoras sensíveis da retina subjacente e, dessa forma, melhora a visão nos 

lugares escuros, sendo uma das razões pelas quais os animais vêm melhor à noite 

do que o homem (Cook, 1999).  

A coróide está intimamente ligada à camada externa pigmentada da retina e quando 

se retira a retina durante a dissecção, geralmente permanece aderente a ela.  

É formada por quatro camadas: 

• Lâmina supracoroideia – contacta com a esclera. 

• Lâmina vasculosa – com abundantes vasos.  

• Lâmina coroidocapilar – com rede capilar. Entre estas duas está o 

tapete. 

• Lâmina basal – contacta com a retina (Climent et al., 1998) . 

O corpo ciliar corresponde a um espessamento da túnica vascular a meio caminho 

entre o equador e o limbo. Consiste num anel elevado com cristas que irradiam até 

ao cristalino, situado no centro. Na parte anterior o anel continua-se pela íris. As 

cristas radiais, conhecidas como processos ciliares, enviam fibras zonulares até ao 

equador do cristalino, suspendendo-o. Entre o corpo ciliar e a esclera encontra-se o 

músculo ciliar liso com funções na acomodação do cristalino. Na sua face interna está 

coberto por epitélio, correspondente à parte cega da retina (Cook, 1999). 

É constituído por três partes: 

• Orbicular ciliar – parte mais posterior, continuação da coróide. 
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• Processos ciliares – pregas de disposição radial e número variável (70-80 

no cão, 100 nos equídeos). Estas fibras originam-se ao nível do orbicular 

ciliar e estão ligadas ao equador do cristalino pelas fibras zonulares ou 

ligamento suspensor do cristalino (Climent et al., 1998). 

• Músculo ciliar – fibras musculares lisas meridionais e circulares inervadas 

pelo sistema parassimpático. Bem desenvolvido nos carnívoros (Climent et 

al., 1998). 

 

A iris é a parte mais pequena da túnica vascular ou úvea, situada entre a córnea e o 

cristalino. Projecta-se dentro do globo ocular, posteriormente à córnea, sendo a única 

estrutura interna que se vê com facilidade sem instrumentos.Tem uma forma circular, 

com um orifício central que se designa por pupila e um bordo periférico que 

corresponde ao bordo ciliar. Este bordo ciliar posteriormente relaciona-se com o 

corpo ciliar e, anteriormente, une-se à córnea por intermédio do ligamento pectinado, 

ao nível do ângulo iridoesclerocorneano. Entre as fibras deste ligamento pectinado 

estão os espaços do ângulo iridocorneal (espaços de Fontana) por onde passa o 

humor aquoso, que é drenado da câmara anterior até ao plexo venoso da esclera, 

sendo um dos determinantes da pressão intraocular (PIO), pela resistência à saída do 

humor aquoso (Slatter, 1992). 

É através da abertura pupilar que a luz penetra na parte posterior do olho. A íris 

divide o espaço entre o cristalino e a córnea em câmara anterior e posterior, que 

comunicam através da pupila, estando ambas preenchidas com humor aquoso. 

É composta por três camadas: 

• Camada epitelial anterior – contínua, através do ângulo iridocorneal, com o 

epitélio posterior da córnea. Possui pregas da íris, umas concêntricas ao 

bordo pupilar e outras de disposição radial. 

• Camada média – tecido conjuntivo que contem os dois músculos lisos. 

• Camada posterior de epitélio pigmentado - que é o prolongamento anterior da 

camada pigmentada da retina e está intimamente associada com o músculo 

dilatador da pupila (Slatter, 1992).  

 

A íris é visível através da córnea, dando aos olhos a sua coloração característica. A 

sua face posterior é pigmentada. A cor dos olhos depende do número de células 

pigmentadas presentes no estroma conjuntivo e do tipo de pigmento das células. No 

olho castanho as células pigmentadas ou melanócitos estão presentes em grande 

quantidade. O olho amarelo possui menos células pigmentadas, enquanto que o olho 
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azul possui um número mínimo de melanócitos. O olho de coloração vermelha existe 

nos animais albinos, em que o pigmento também está ausente da parte irídica da 

retina, isto é, a íris está completamente desprovida de pigmento e os olhos aparecem 

vermelhos porque é visível o sangue dos capilares (Cook, 1999). 

A íris pode ser subdividida em duas porções:  

• Anel menor da íris – parte central, mais lisa e mais escura que a periférica, 

com pregas de disposição radial que desaparecem quando a pupila se dilata. 

São proliferações da íris vascularizadas e pigmentadas. Corresponde ao 

círculo arterioso menor da íris nos equídeos e nos suínos. Por vezes nos 

ungulados são visíveis grânulos irídicos no bordo pupilar superior que contêm 

aglomerados de capilares, provavelmente para atenuar a luz, funcionando 

como “viseira”. 

• Anel maior da íris – a parte periférica termina ao nível do ligamento pectinado. 

Possui pregas permanentes e temporárias. Corresponde ao círculo arterioso 

maior da íris, próximo do corpo ciliar, de onde partem os vasos radiais em 

direcção à pupila (Cook, 1999). 

Na espessura da íris encontram-se os músculos lisos responsáveis pelos reflexos 

pupilares, ou seja, pela modificação da forma e tamanho da pupila em função da luz. 

A forma característica da pupila nas diferentes espécies animais só se aprecia em 

miose, uma vez que em midríase são todas circulares. 

• Músculo esfíncter da pupila – localiza-se próximo do bordo pupilar, e 

corresponde a uma banda de musculatura lisa de disposição circular no cão, 

elíptica e horizontal nos herbívoros e fusiforme e vertical no gato. O seu bordo 

pupilar fixa-se no epitélio pigmentado e o seu bordo periférico une-se ao 

músculo dilatador da pupila, sendo inervado por fibras parassimpáticas 

oriundas do gânglio ciliar e nalgumas espécies do pterigopalatino (rato e 

coelho) (Cook, 1999). 

• Músculo dilatador da pupila – é constituído por células pigmentadas 

transformadas em mioepiteliais, e o seu bordo periférico está ligado ao 

músculo ciliar, sendo inervado por fibras simpáticas pertencentes ao gânglio 

cervical cranial.  

Consoante a quantidade de luz que chega ao fundo do olho, assim a pupila se 

encontra em miose ou midríase. A miose corresponde à contracção pupilar, 

favorecendo também a drenagem de humor aquoso. Por seu turno, a midríase 

corresponde à dilatação pupilar, dificultando a drenagem de humor aquoso. 
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A túnica nervosa ou interna ou retina contem as células receptoras sensitivas à luz 

sendo um prolongamento do cérebro, ao qual permanece ligada pelo nervo óptico. A 

retina tem a forma de uma hemisfera oca, inicia-se quando o nervo penetra na 

coróide, forra a coróide internamente e termina ao nível do corpo ciliar e íris. Apenas 

os 2/3 posteriores da retina podem ser estimulados pela luz, e só essa parte mais 

espessa é que está provida de células receptoras, correspondendo à porção óptica. 

O terço restante é a porção cega, que faz parte da íris e do corpo ciliar, estando 

representada por uma fina capa de pigmento. O rebordo causado pela abrupta 

diminuição de espessura na união das partes cega e óptica é a ora serrata, 

delimitando a coróide do corpo ciliar. Por vezes neste local inicia-se o “descolamento 

da retina” (Cook, 1999). 

A presença de tanto pigmento retiniano e coroideu faz com que o interior do globo 

ocular apareça negro, como o interior de uma câmara, bem como a pupila. As 

paredes negras absorvem a luz reflectida e a luz dispersa, evitando que volte a incidir 

sobre a retina, o que daria uma imagem pouco nítida. 

Histologicamente consideram-se 10 estratos na porção óptica, mas anatomicamente 

e funcionalmente apenas se podem distinguir 4 estratos (começando na coróide): 

1. Estrato pigmentado - camada simples de células pigmentadas. 

2. Estrato neuroepitelial - camada neuroepitelial contendo células 

neurorreceptoras, cones (relacionados com a visão diurna cromática) e 

bastonetes (relacionados com a visão nocturna monocromática) e seus 

núcleos.  

3. Estrato ganglionar da retina - camada de células ganglionares bipolares. 

4. Estrato ganglionar do nervo óptico - camada de células ganglionares 

multipolares, cujos axónios não mielinizados, situados internamente às células 

em profundidade, passam pelo disco óptico, onde se juntam para formar o 

nervo óptico (Slatter, 1992). 

 

O disco óptico é a área ventrolateral do globo por onde saiem as fibras do nervo 

óptico. Como aqui as fibras nervosas atravessam todas as camadas em direcção à 

área cribiforme da esclerótida, não há espaço para os cones e bastonetes e, por isso, 

esta área é um ponto cego. Pelo contrário, nos primatas, a curta distância 

dorsolateralmente ao disco, localiza-se uma área de máxima resolução óptica que é a 

mácula ou fóvea. O eixo visual é a linha que liga a mácula, o cristalino e o objecto 

que se vê, e não coincide com o eixo óptico porque a mácula está situada 

ligeiramente dorsal ao pólo posterior do globo, definindo com este o ângulo K (Alm e 

Bill, 1987).  
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O disco óptico possui uma forma circular nos carnívoros, oval nos ruminantes e 

equídeos e elíptico nos suínos. No que respeita à sua localização, nos cães grandes 

e gatos situa-se no tapete, por cima do seu bordo ventral, e nos cães pequenos e 

ungulados localiza-se ventralmente ao tapete. A escavação do disco óptico 

corresponde a uma depressão no seu centro (Alm e Bill, 1987). 

 

1.2.3. Circulação ocular  

 

1.2.3.1. Irrigação arterial do globo ocular  

 

A circulação sanguínea do globo ocular e dos seus anexos é complexa. A maioria da 

irrigação vem da artéria oftálmica externa, que é um ramo da artéria maxilar. Quando 

chega à órbita emite um ramo anastomótico com a oftálmica interna, que é importante 

no Homem. Esta última vem da cerebral rostral e acompanha o nervo óptico pelo 

canal óptico. As artérias que se originam da oftálmica externa e da malar (ramo distal 

menor da artéria maxilar) podem dividir-se em três grupos: 

A. irrigam o globo ocular; 

B. irrigam músculos oculares; 

C. abandonam a órbita e irrigam as estruturas adjacentes ao olho (Alm e Bill, 

1987). 

 

A. Os ramos da artéria oftálmica externa para o globo ocular penetram a esclera para 

irrigar a túnica vascular e a retina: 

1. Artérias ciliares posteriores curtas - perfuram a esclera em redor do nervo 

óptico e irrigam a porção adjacente da coróide, enviando ramos para o nervo 

óptico, formando o anel de Haller-Zinne. 

2. Artéria central da retina – formada por estes últimos ramos e dela derivam as 

artérias retinianas. 

3. Artérias ciliares posteriores longas – atravessam a esclerótida por detrás do 

equador e emitem artérias finas episclerais.  

4. Artérias ciliares anteriores – penetram ao nível do sulco esclerótico e 

anastomosam-se entre si para formar o círculo arterioso maior da íris, donde 

saiem ramos para a pupila, corpo ciliar e conjuntiva. Os capilares junto ao 

limbo nutrem a córnea por difusão (Alm e Bill, 1987). 
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B. irrigam músculos oculares 

5. Ramos musculares – penetram nos músculos proximalmente e, por isso, não 

sangram muito aquando da enucleação. 

 

C. abandonam a órbita e irrigam as estruturas adjacentes ao olho 

6. Artéria lacrimal – irriga glândula lacrimal, parte lateral das pálpebras e 

conjuntiva.  

7. Artéria supraorbitária – passa dorsalmente e abandona a órbita pelo buraco 

supraorbitário, dando ramos para a pálpebra superior. 

8. Artéria malar - origem na artéria maxilar, passa ventralmente ao olho e irriga a 

pálpebra inferior.  

9. Artéria etmoidal externa – sai da órbita pelo buraco etmoidal e irriga o labirinto 

etmoidal da cavidade nasal (Alm e Bill, 1987). 

 

Retina 

Em relação à vascularização da retina, a artéria e veia central de retina penetram ao 

nível do disco óptico e o seu padrão de distribuição varia com a espécie. Nos 

equídeos existem numerosos vasos de pequeno calibre que irradiam da periferia do 

disco, e o padrão de distribuição denomina-se parangiótico. Nos carnívoros e 

ungulados existe um número variável de vasos de grande calibre, e o padrão 

designa-se holoangiótico. No cão existem 10 a 17 artérias e 7 a 12 veias, e no gato 

16 a 23 artérias e veias. O coelho apresenta um padrão intermédio que se denomina 

merangiótico, possuindo um número muito pequeno de vasos que irradiam 

lateralmente do nervo óptico (Cook, 1999). 

Os vasos retinianos localizam-se na camada plexiforme de fibras nervosas da retina, 

e nutrem os dois terços internos da retina. A camada mais externa, incluindo a dos 

fotoreceptores, é avascular, sendo nutrida pela coróide. 

A oclusão experimental de artérias retinianas em porcos demonstrou que são vasos 

terminais, sem anastomoses. O embolismo de artérias retinianas destrói as camadas 

internas da retina, no entanto danos irreparáveis só ocorrem ao fim duma hora, o que 

poderá ser pelo facto de a retina edematosa se poder expandir, ao contrário do 

cérebro edematoso que sofre danos irreparáveis ao fim de 6 a 8 minutos de isquémia 

(Alm e Bill, 1987). 

No gato 80% do oxigénio consumido pela retina é oriundo da coróide (Alm e Bill, 

1972), sendo o valor correspondente de 65% para o macaco (Alm e Bill, 1973a). No 

porco cerca de 60% das necessidades de oxigénio e 75% das necessidades de 

glucose retinianas são asseguradas pelos vasos coroideus (Shabo e Maxwell, 1972). 
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A coróide possui um papel muito importante no fornecimento de nutrientes para a 

retina em primatas onde a fóvea avascular é alimentada quase exclusivamente pela 

coróide. 

No gato as artérias retinianas derivam das artérias cilioretinianas, que são ramos 

directos da circulação ciliar. Estas artérias cilioretinianas também existem num terço 

dos seres humanos, suprem uma pequena área retiniana e são visíveis quando 

emergem do bordo da papila óptica (Kogure et al., 1970).  

No que se refere à vascularização do nervo óptico, a parte retroocular é nutrida por 

ramos da artéria central da retina e por vasos da pia-máter. A parte intraocular não 

recebe ramos da artéria central da retina, com excepção das camadas mais 

superficiais do disco óptico. A parte remanescente da cabeça do nervo óptico e a 

lâmina cribosa recebem o seu suprimento sanguíneo do ramos directos das artérias 

coroideias e de artérias ciliares posteriores curtas (Hayreh e Weingast, 1980). 

A coriocapilaris peripapilar não contribui para a vascularização do nervo óptico, mas 

debaixo da coriocapilaris os vasos coroideus de maior calibre penetram na porção 

prélaminar do nervo óptico. 

Em relação à barreira hemato-ocular, existem duas barreiras hematoretinianas: a 

interna e a externa ou Membrana de Bush. A membrana hematoretiniana interna 

possui junções próximas (“tight junctions”) entre as suas células endoteliais para 

evitar a passagem de agentes patogénicos, e o mesmo se passa no segmento 

anterior na barreira hematoaquosa. 

Na coriocapilaris existem fenestrações que possibilitam uma elevada permeabilidade, 

provavelmente para permitir a passagem de vitamina A para a retina e uma 

concentração elevada de glucose retiniana (Alm e Bill, 1987), mas isso torna a 

coróide mais susceptível a agentes patogénicos. No entanto, o epitélio pigmentado da 

retina possui junções próximas e intervem entre a camada de fotoreceptores da retina 

e a coróide fenestrada. 

 

Coróide 

Em relação à disposição dos vasos na coróide, as artérias ciliares posteriores 

ramificam-se atrás do globo ocular em 10 a 20 artérias curtas e em 2 artérias longas 

no Homem. As artérias ciliares posteriores curtas atravessam a esclera no pólo 

posterior e formam a coriocapilaris, uma camada densa de vasos sanguíneos 

adjacente à membrana de Bruch no Homem e ao epitélio pigmentado da retina nos 

animais, que não possuem membrana de Bruch (Alm e Bill, 1987). 

A coriocapilaris está disposta duma forma lobular formando uma rede densa de 

capilares largos que possuiem fenestrações que se pensa que auxiliem a passagem 
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de vitamina A e outros metabolitos para o epitélio pigmentado da retina (EPR). O 

EPR é uma zona de grande intercâmbio de metabolitos entre a coriocapilaris e os 

fotorreceptores e tem merecido especial atenção depois do reconhecimento do facto 

de no processo de fotocoagulação existir absorção de energia pelo EPR, que ajuda a 

regredir neovasos distantes da área tratada (Foulds, 1990). 

As artérias ciliares posteriores longas, uma nasal e outra temporal, suprem a periferia 

da coróide.  

As artérias ciliares anteriores acompanham os músculos rectos e penetram na 

esclera, formando anéis arteriais anastomóticos a três níveis: um círculo episcleral, 

um círculo intramuscular no músculo ciliar e o círculo arterioso maior da íris. As 

artérias ciliares posteriores longas contribuem para os círculos no músculo ciliar e na 

íris. Por sua vez, o círculo do músculo ciliar também envia ramos para a periferia da 

coróide (Alm e Bill, 1987). 

As arteríolas coroideias funcionam como vasos terminais, apesar da sua continuidade 

na coriocapilaris, e foi demonstrado que o embolismo de artérias coroideias destrói a 

camada externa da retina, o que poderá explicar lesões focais no fundo ocular. A 

situação é diferente no segmento anterior do olho, onde os círculos arteriosos que 

resultam da anastomose das artérias ciliares anteriores e posteriores longas 

permitem cirurgias extensas no segmento anterior sem ocorrência de isquémia (Alm e 

Bill, 1987). 

A coróide possui um fluxo sanguíneo 10 vezes superior ao cerebral, o que 

aparentemente é um exagero mesmo para as elevadas necessidades metabólicas da 

retina, e que está relacionado com uma baixa resistência oferecida pelos largos 

capilares coroideus (Foulds, 1990). O fluxo sanguíneo elevado através da úvea 

também ajuda a proteger do calor excessivo provocado por exemplo por uma sauna 

ou por visualização de luzes muito brilhantes (Bill et al., 1983).  

 

1.2.1.2. Drenagem venosa 

 

O sangue venoso retiniano é drenado por uma veia que sai do olho acompanhando o 

nervo óptico, sendo drenada para o seio cavernoso.  

O sangue venoso coroideu é drenado pelas veias vorticosas, uma por cada 

quadrante, ao nível do pólo posterior do globo ocular. O sangue da úvea anterior é 

drenado pelas veias vorticosas, embora hajam comunicações anastomóticas 

pequenas com as veias episclerais. O humor aquoso é drenado para estas veias 

episclerais a partir dos vasos colectores que saiem do canal de Schlemm (Alm e Bill, 

1987). 
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As veias da órbita variam consoante as espécies, mas geralmente são satélites das 

artérias e encontram-se entre a periórbita e os músculos extrínsecos do olho. O 

mesmo é válido para as veias do globo ocular, com excepção do plexo venoso da 

esclera, que drena as veias ciliares anteriores e a maior parte das procedentes da 

coróide, que confluem em 4 grandes veias vorticosas (vórtex – remoinho), as quais 

atravessam a esclera ao nível do equador. Todas essas veias confluem para dois 

vasos principais, as veias oftálmica externa dorsal e ventral, que no fundo da órbita 

formam o plexo oftálmico (Climent et al., 1998). 

 

1.2.1.3. Inervação 

 

Somática motora e sensorial 

É necessário distinguir os nervos que se destinam aos movimentos dos olhos (nervos 

motores) e os que se encarregam de recolher a sensibilidade deste orgão e 

estruturas anexas (nervos sensitivos).  

Os nervos motores são o oculomotor comum (III par craniano), o troclear ou patético 

(IV), o abducente ou oculomotor externo (VI) e o facial (VII). O nervo oculomotor (III) 

entra na órbita pelo buraco orbitário e inerva os músculos elevador da pálpebra 

superior, recto dorsal, recto medial, recto ventral, oblíquo ventral e uma parte do 

músculo retractor. O nervo troclear (IV) acompanha o III e inerva o músculo oblíquo 

dorsal. O nervo abducente (VI) acompanha o III e inerva o músculo retractor do globo 

e o recto lateral. O nervo facial (VII), através do seu ramo auriculopalpebral, passa 

entre o olho e o pavilhão auricular e aproxima-se das pálpebras por detrás, inervando 

o músculo orbicular do olho. Pode bloquear-se para aliviar a pressão que exerce o 

tónus muscular sobre um olho doloroso. O músculo elevador da pálpebra superior 

imobiliza-se com este bloqueio (Climent et al., 1998).  

Os nervos sensitivos são o nervo óptico (II) e o trigémeo (V). O nervo óptico (II) entra 

na órbita pelo buraco óptico e passa para as células receptoras de luz da retina, é 

móvel para permitir os movimentos do globo, estando coberto pelas meninges. É o 

único par craniano visível aquando do exame físico, e os seus sinais podem ser úteis 

no diagnóstico de patologia neurológica. O nervo trigémio (V), por intermédio do seu 

ramo oftálmico, passa pelo buraco orbitário e emite os seguintes ramos sensitivos: 

nervos ciliares longos para a córnea, nervo lacrimal para as pálpebras e conjuntiva no 

ângulo lateral, nervo supraobitário que acompanha a artéria homónima para a 

pálpebra superior e pele medial da órbita, nervo infratroclear (não existe em todas as 

espécies) para o ângulo medial do olho e nervo etmoidal, que segue a artéria 

etmoidal para inervar a parte caudal da cavidade nasal. Por intermédio do seu ramo 
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maxilar só tem um ramo importante, que é o nervo zigomático, que inerva os 

segmentos ventrolaterais das pálpebras e conjuntiva pelo ramo zigomáticofacial, e a 

pele caudal da órbita por um ramo zigomáticotemporal (Cook, 1999). 

 

Inervação autonómica 

O sistema nervoso autónomo, através das suas fibras simpáticas e parassimpáticas, 

influencia o globo ocular. As fibras nervosas simpáticas têm origem no gânglio 

cervical cranial, seguindo as artérias ou o nervo oftálmico até à órbita, onde inervam o 

músculo orbitário que mantem o olho proeminente, retrai a terceira pálpebra e abre a 

fenda palpebral e o músculo dilatador da pupila. A perda de inervação simpática 

produz um olho afundado na órbita, com protusão da terceira pálpebra e com miose 

pupilar – síndrome de Horner (Cook, 1999). 

As fibras nervosas parassimpáticas entram na órbita com o nervo oculomotor, 

fazendo sinapse no gânglio ciliar, e as fibras pós-sinápticas que formam os nervos 

ciliares curtos inervam o músculo ciliar que controla a acomodação do cristalino e o 

constritor da pupila, produzindo miose (Ganong, 2001). 

No rato e no coelho existe uma fonte adicional de inervação parassimpática ocular 

que é o gânglio pterigopalatino (Ruskell, 1971). 

Recentemente, estudos moleculares levaram a conclusões sobre a existência de 

heterogeneidade entre os adrenoreceptores α1, sendo que actualmente são 

classificados em três subtipos: α1A, α1B e α1D. Existem evidências que sugerem que em 

algumas espécies como o gato e o coelho e possivelmente no homem os alfa-

adrenoreceptores presentes no músculo dilatador da íris são atípicos e não podem 

ser classificados de acordo com os critérios convencionais. No caso do rato, pelo 

contrário, está provado que os adrenoreceptores que medeiam a midríase 

neurogénica são típicos, e são do tipo α1A (Yu e Koss, 2002).  

Existem diferenças importantes na inervação autonómica dos vasos sanguíneos 

periféricos, dos vasos cerebrais e dos vasos retinianos. Os nervos autonómicos 

inervam os vasos sanguíneos periféricos, enquanto que os vasos cerebrais e 

retinianos não possuem nervos simpáticos, apesar da presença de receptores 

adrenérgicos α e β. Nos vasos sanguíneos periféricos o SNA e os factores libertados 

pelo endotélio regulam o tónus vascular, enquanto que nos vasos cerebrais e na 

retina o endotélio vascular controla localmente o tónus vascular (Alm e Bill, 1987). 

A inervação simpática dos vasos sanguíneos causa vasoconstrição na maioria das 

camas vasculares. A contracção ocorre quando o cálcio intracelular aumenta. A 

actividade simpática pode provocar o aumento do cálcio de várias formas: primeiro, a 

libertação de norepinefrina pode activar α-adrenorreceptores; segundo, os nervos 



                                                                                                                            
 

                

 15 

simpáticos libertam um transmissor que produz uma despolarização da membrana e 

despoleta a entrada de cálcio; terceiro, os nervos simpáticos podem libertar péptidos 

vasoactivos que actuam durante curtos espaços de tempo (Hirst e Edwards, 1989). 

A circulação cerebral é controlada pela libertação endotelial de factores vasoactivos 

que afectam o músculo arterial adjacente e pela activação de canais de potássio. As 

propriedades vasodilatadoras do endotélio devido ao ON, prostaciclina e factores 

polarizantes derivados do endotélio podem ser afectadas por doenças, levando à 

produção de endotelina pelo endotélio vascular. A activação dos canais de potássio 

conduz ao relaxamento dos vasos cerebrais em resposta a agonistas, mensageiros 

intracelulares e hipóxia, e esta activação pode estar alterada na hipertensão crónica, 

na hemorragia subaracnoideia e na diabetes (Faraci e Heistad, 1998). 

 

1.2.2. Modelo animal – coelho 

 

Nos coelhos existe uma circulação retiniana do tipo merangiótico, em que apenas 

pequenas porções da retina são irrigadas por vasos evidentes, e por isso constitui um 

modelo muito útil no estudo da regulação da circulação coroideia devido à fraca 

irrigação retiniana e devido ao facto de as características anatómicas da coróide 

serem praticamente constantes em todos os mamíferos (Wudka e Leopold, 1956). 

Além disso, no coelho o suprimento sanguíneo é assegurado pela artéria oftálmica 

externa, sendo a artéria oftálmica interna vestigial ou ausente. Quando presente, 

entra na órbita através do foramen óptico envolvendo o nervo óptico inferior e 

lateralmente, formando um pequeno tronco comum antes de entrar no globo ocular. A 

artéria oftálmica externa, muito desenvolvida, corre ao longo da face dorsal anterior 

da grande asa do esfenóide, localizando-se junto ao nervo óptico, onde anteriormente 

se anastomosa com a artéria oftálmica interna se ela estiver presente. As artérias 

ciliares posteriores originam-se do tronco comum da artéria oftálmica e transportam 

todo o suprimento sanguíneo para a úvea porque no coelho não existem artérias 

ciliares anteriores, fornecendo artérias ciliares posteriores curtas e longas. As 

coriocapilares formam uma membrana que se estende através de toda a parede 

interna da esclera, desde o nervo óptico até à ora serrata (Alm e Bill, 1987). 

No Homem, o débito da artéria oftálmica contém cerca de 90% do débito das artérias 

coroideias e cerca de 10% do débito retiniano mas no coelho a relação entre os dois 

débitos é ainda maior no sentido coroideu (Bill, 1974). Já o rato possui um padrão 

vascular retiniano como o homem, sendo um modelo útil para estudos de circulação 

retiniana. 
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A drenagem venosa no olho de coelho é assegurada por um plexo venoso oftálmico 

caudal ao globo ocular que pode causar uma hemorragia grave aquando duma 

enucleação. 

 

 

1.3. Regulação da circulação ocular 

 

Na maioria dos tecidos, o controlo da circulação é complexo porque existem 

numerosos factores a influenciar a resistência vascular: respostas miogénicas locais, 

substâncias produzidas ao nível do endotélio e factores metabólicos locais, bem 

como substâncias circulantes e os nervos autonómicos. 

A estratégia geral é a de que os factores locais tentam optimizar as condições 

relativas às concentrações de dióxido de carbono, tensão de oxigénio e pH 

(autoregulação do fluxo sanguíneo), enquanto que os factores circulantes e os nervos 

autonómicos estão envolvidos nos ajustes momento a momento da distribuição do 

“output” cardíaco, de acordo com certas prioridades. Existe uma grande variação 

entre os tecidos no que diz respeito à importância relativa dos factores locais e dos 

outros (Bill e Sperber, 1990). 

Tal como nos outros tecidos, os factores que influenciam o fluxo sanguíneo através 

do olho são a pressão de perfusão, a resistência dos vasos sanguíneos e a 

viscosidade do sangue. A pressão de perfusão é a diferença entre a pressão arterial 

e a pressão venosa. No globo ocular considera-se, para efeitos práticos, que a 

pressão venosa é igual à pressão intraocular (PIO), excepto para pressões 

intraoculares muito baixas (Bill et al., 1983).  

Assumindo que a viscosidade do sangue é constante, o fluxo sanguíneo (FS) é igual 

a: 

 

FS = (Pa-PIO)/R    

 

Em estudos clínicos a pressão nas artérias oculares à entrada do globo ocular não 

pode ser determinada pelos métodos disponíveis, podendo no entanto efectuar-se o 

seu cálculo aproximado. Assumindo que a pressão arterial (Pa) varia entre 80 e 140 

mmHg, a pressão arterial média ao nível do coração é de 100 mm Hg (a pressão 

diastólica mais um terço da pressão de pulso). Na posição de sentado ou em pé, com 

o olho posicionado a uma distância de 25 cm acima do coração, a pressão na artéria 
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carótida interna ao nível do olho é cerca de 80 mm Hg. A diferença de cerca de 20 

mm Hg corresponde a uma coluna de sangue com 25 cm de altura (Bill, 1963).  

Uma redução adicional na pressão sanguínea ocorre ao longo da artéria oftálmica 

externa. No coelho esse valor foi estimado em 14 mm Hg (Bill, 1963).  

Logo, no Homem, uma estimativa do valor da pressão sanguínea nas artérias à 

entrada do olho é de 65 a 70 mm Hg na posição de pé. Se o indivíduo se deitar, a 

pressão aumenta. Uma boa estimativa da pressão venosa pode ser feita medindo a 

PIO, uma vez que as duas são praticamente iguais para PIO normal e alta. Logo, 

para uma PIO normal de 15 mm Hg, o valor normal do fluxo sanguíneo ocular é de 

cerca de 50 mm Hg, podendo pode ser ainda mais baixo em indivíduos saudáveis 

(Bill, 1963). 

A pressão de perfusão ocular pode ser reduzida quando se verifica uma diminuição 

da pressão arterial ou um aumento da PIO. Isto resultará numa diminuição do fluxo 

sanguíneo, a menos que haja uma diminuição na resistência dos vasos. Em tecidos 

como o rim e o cérebro, ocorre uma redução na resistência vascular quando baixa a 

pressão de perfusão, e esta capacidade de autoregulação tende a manter o fluxo 

sanguíneo constante apesar das pequenas variações na pressão de perfusão. Esta 

capacidade de autoregulação foi demonstrada na úvea anterior de gatos (Alm e Bill, 

1972) e macacos (Alm e Bill, 1973a), na retina de gatos (Alm e Bill, 1973b), macacos 

(Alm e Bill, 1973a), porcos (Ffytche, T. et al., 1974) e coelhos (Bill, 1974) e no nervo 

óptico de macacos (Geijer e Bill, 1979).  

Uma redução na pressão de perfusão também pode ser causado por uma alteração 

da posição do corpo. Logo, na posição de sentado ou de pé a pressão de perfusão é 

menor do que na posição de deitado, devido à diminuição da pressão sanguínea 

arterial por razões hidrostáticas. Isto não é compensado pela pequena diminuição de 

PIO que pode ocorrer (Bill e Sperber, 1990). 

 

1.3.1. Métodos de avaliação do fluxo sanguíneo ocular 

 

No que concerne os métodos de medição do fluxo sanguíneo, a inacessibilidade dos 

vasos oculares torna difícil a medição precisa do seu fluxo. Muitos dos métodos 

utilizados são invasivos e não são aplicáveis a estudos clínicos como, por exemplo a 

canulação directa de veias da úvea (Bill, 1962a), métodos calorimétricos (Bill, 1962b), 

eliminação dum gás inerte como o kripton-85 (Friedman et al., 1964), controlo da 

tensão de oxigénio no corpo vítreo em gatos (Alm e Bill, 1972), observação directa 

através de janela escleral (Friedman e Oak, 1965) e a técnica das microsferas 

radioactivas (Alm e Bill, 1972). 
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O tempo de circulação médio na retina humana foi estimado em 4.7±1.1 segundos 

(Hickam e Fraiser, 1965) e na retina e coróide de gatos entre 3 e 4 segundos 

(Friedman et al., 1964).  

Métodos menos invasivos recorrem a radiação X para mostrar a perfusão ocular e 

alterações na perfusão. Quando um contraste é injectado na corrente sanguínea, o 

sangue pode ser visualizado com raios X. Pode obter-se um angiograma em que se 

visualizam os vasos sanguíneos e as estruturas radioopacas e após subtração digital 

visualizam-se as diferenças nas imagens com e sem o contraste (Flammer, 2001). 

Também é possível avaliar a quantidade de sangue que está a fluir a nível do cérebro 

no modo de exame do tipo SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography). 

Os métodos modernos de ressonância magnética também podem evidenciar a 

perfusão da região da cabeça, por exemplo, e são visíveis alterações na perfusão do 

córtex visual em pacientes com esclerose múltipla quando são estimulados 

visualmente (Flammer, 2001). 

Outro exemplo de técnica menos invasiva é a angiografia fluoresceínica da retina, 

sendo o verde de indocianina mais apropriado para os estudos coroideus (Alm e Bill, 

1987). Na angiografia fluoresceínica o corante é injectado numa veia periférica do 

paciente e, após passagem pelo coração, espalha-se por todo o organismo, inclusivé 

pelo olho. Com a incidência duma luz azul a fluoresceína é estimulada para emitir 

uma coloração verde-amarelada e as imagens resultantes, gravadas em vídeo ou 

câmara fotográfica, permitem avaliar a perfusão do fundo ocular e a presença de 

microaneurismas ou microhemorragias, sendo um exame de rotina nos pacientes 

com Diabetes Mellitus tipo I para despiste precoce de lesões de retinopatia diábética 

(Flammer, 2001). 

A medição da temperatura da córnea é outro dos métodos desenvolvidos para avaliar 

de forma indirecta a perfusão do globo ocular, mas necessita de validação adicional 

(Flammer, 2001). 

Na microscopia capilar observam-se os capilares da extremidade do dedo do 

paciente debaixo dum microscópio, vendo-se células sanguíneas individuais a 

atravessar os capilares. A velocidade dos glóbulos vermelhos pode ser medida e 

influenciada pela aplicação de uma corrente de ar frio (azoto líquido), sendo o fluxo 

sanguíneo reduzido possivelmente até uma cessação completa. Num paciente com 

desregulação vascular, esta interrupção do fluxo sanguíneo pelo frio dura mais tempo 

do que num paciente saudável. Com a gravação em vídeo da perfusão antes, durante 

e após o teste do frio esta técnica adopta a designação de vídeocapilaroscopia 

(Flammer, 2001). 
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Utilizam-se ainda actualmente sistemas baseados em ultrasonografia e aparelhos 

que avaliam a componente pulsátil do fluxo sanguíneo ocular (Schmetterer, 2006).  

O eco Doppler pode ser utilizado em vasos sanguíneos e em cavidades cardíacas 

onde há fluxo sanguíneo. O seu princípio de funcionamento reside na alteração da 

frequência dos ecos quando os impulsos de ultrasons colidem com interfaces em 

movimento de fluxo, os eritrócitos. Com o recurso a efeito Doppler obtem-se a 

diferença entre frequência de impulsos emitidos e ecos recebidos, e pode ser 

traduzida em velocidades de fluxo sanguíneo. No Doppler colorido esta variação de 

frequência pode ser traduzida em cor: os tons de azul correspondem a fluxo que se 

afasta da fonte emissora, tons de vermelho quando se aproxima e tons de amarelo 

em situações intermédias. A intensidade do brilho associado à cor depende da 

intensidade e direcção do fluxo (Chetboul, 1999). Com a ecografia com Doppler 

colorido (CDI) a localização, direcção e velocidade do fluxo sanguíneo num órgão são 

examinados com ultrasons. Permite avaliar os pacientes glaucomatosos conferindo 

informação sobre a velocidade do fluxo sanguíneo, mas não sobre a quantidade de 

sangue que se desloca (Flammer, 2001).  

O exame de Doppler colorido, também designado por Triplex porque avalia três 

variáveis, foi utilizado para analisar os parâmetros hemodinâmicos da velocidade de 

fluxo e resistência nas artérias oftálmica, central da retina e ciliar posterior curta em 

70 indivíduos normais, de forma a permitir a padronização dos valores para a 

população normal e tornar possível o emprego desta técnica na investigação de 

desordens vasculares oculares (Costa et al., 1996). 

A Velocimetria com Laser Doppler (Green, 1983) assenta no facto de um objecto 

estacionário iluminado por uma luz de um determinado comprimento de onda reflectir 

esta luz inalterada, mas se o objecto estiver em movimento, o comprimento de onda 

da luz reflectida altera-se. Uma vez mais o efeito Doppler está envolvido, tal como no 

CDI, mas desta vez em vez de ultrasons utilizam-se raios LASER para calcular a 

velocidade do fluxo sanguíneo num determinado vaso, apesar de não providenciar 

informação sobre a perfusão de todo o olho (Flammer, 2001). Dados humanos e 

animais obtidos por Velocimetria com Laser Doppler demonstram que o fluxo nos 

vasos de maior calibre é regulado e depende da pressão sanguínea e da hiperóxia 

(Grunwald et al., 1984a).  

Contrastando com a Velocimetria com Laser Doppler, na Fluxometria com Laser 

Doppler a radiação LASER não é dirigida para um grande vaso mas sim para uma 

área entre grandes vasos, onde normalmente existem muitos capilares sanguíneos. 

O efeito Doppler é empregue para calcular o fluxo sanguíneo nesta área, por 

exemplo, na região do nervo óptico. As desvantagens são que a perfusão só pode ser 
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avaliada em pequenas regiões selecionadas e que, devido à penetração limitada da 

radiação LASER nos tecidos, a perfusão só pode ser avaliada superficialmente. Por 

estas razões este método é empregue em situações específicas, por exemplo, avaliar 

a perfusão antes e depois de uma certa terapêutica, não sendo um método muito 

utilizado na avaliação de pacientes com glaucoma (Flammer, 2001). 

Na fluxometria com Laser Doppler de Varrimento (Scanning) um raio LASER varre 

uma certa zona, por exemplo a região peripapilar, repetidamente, o que permite 

calcular o efeito Doppler para cada localização e representar a zona 

esquematicamente. Um exemplo de um destes aparelhos é o Heidelberg Retina 

Flowmeter. O exame é simples de realizar, tanto para o paciente como para o clínico, 

e os resultados são facilmente apreciáveis. As desvantagens são a impossibilidade 

de medir velocidades muito altas ou muito baixas, e que outras causas que 

provoquem alterações de brilho podem influenciar os resultados (Blum et al., 2000). 

Outro dos métodos que permite avaliar o fluxo sanguíneo ocular baseia-se no facto 

de o sangue penetrar no olho num fluxo pulsátil. Uma vez que a túnica fibrosa não é 

muito maleável, a pressão intraocular varia também de forma pulsátil. A dimensão 

destas flutuações na PIO permitem inferir sobre a perfusão do globo ocular. Neste 

sistema de Fluxo Sanguíneo Ocular (OBF) as pulsações são gravadas e, após isso, o 

fluxo sanguíneo pode ser calculado. O método é simples mas tem a desvantagem de 

providenciar informação vaga sobre as pulsações e de avaliar apenas a porção 

pulsátil da perfusão do olho (Flammer, 2001). 

Existe ainda a possibilidade de avaliar o diâmetro dos vasos retinianos utilizando um 

instrumento que se chama Retinal Vessel Analyzer (RVA). Os vasos retinianos 

envolvidos na regulação do fluxo sanguíneo retiniano, não são rígidos nem inflexíveis 

porque como têm de satisfazer as variáveis necessidades metabólicas da retina, 

adaptando-se constantemente às necessidades de perfusão. O RVA consegue 

monitorizar, gravar e analisar o diâmetro dos vasos retinianos e as suas flutuações. 

Nesta análise o aparelho grava as alterações na secção transversal de um 

determinado vaso retiniano. É um método de avaliação relativamente recente e com 

aplicações, por exemplo, no estudo de resposta a terapêuticas (Flammer, 2001). 

A avaliação da Pressão Arterial sistémica poderá ter interesse uma vez que é um 

factor importante para a perfusão do olho. Pensa-se actualmente que uma Pressão 

Arterial muito baixa poderá ser um factor de risco para o desenvolvimento de certas 

doenças, nomeadamente glaucoma (Kaiser e Flammer, 1991). Existe a possibilidade 

de avaliar a pressão arterial de um paciente ao longo de 24 horas, sendo que no caso 

do glaucoma parece particularmente importante avaliar os picos de hipotensão 

nocturna em pacientes hipotensos (Osusky et al., 2000). 
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Devido às limitações existentes para cada técnica é aconselhável utilizar mais do que 

uma em estudos clínicos para os resultados serem mais consistentes (Schmetterer, 

2006). 

Recentemente foi desenvolvido um oxímetro espectrofotométrico não invasivo 

automático para avaliar a saturação de oxigénio em doenças isquémicas oculares, 

mas só foi avaliado em estudos preliminares (Stefansson, 2006). 

 

1.3.2. Neurotransmissão, Co-transmissão e Neuromodulação 

 

Segundo Morris e Gibbins, um neurotransmissor pode ser definido como uma 

substância que é libertada por uma terminação nervosa quando invadida por um 

potencial de acção e que, uma vez libertada, influencia a excitabilidade ou o estado 

metabólico da célula-alvo, o que pode incluir o neurónio de onde foi libertado (Morris 

e Gibbins, 1995).  

Para uma substância ser considerada um neurotransmissor tem de obedecer a 4 

critérios: (1) ser sintetizada no neurónio, (2) estar presente na terminação nervosa 

pré-sináptica e exercer a sua acção na terminação pós-sináptica, (3) ao ser 

administrada exogenamente como um fármaco mimetizar a acção da substância 

libertada endogenamente e (4) existir um mecanismo para a sua remoção do seu 

local de acção, ou seja, da sinapse (Kander et al., 2000). 

Até 1960 pensava-se que a transmissão dos nervos autonómicos para a periferia era 

mediada por uma catecolamina ou pela acetilcolina. Desde 1970, sabe-se que 

existem mais substâncias que se comportam como neurotransmissores, 

nomeadamente adenosina e neuropéptidos (Morris e Gibbins, 1995). Um único 

neurónio pode conter e libertar diversos neurotransmissores, por exemplo uma 

purina, uma catecolamina e um neuropéptido (Greenwood et al., 2000). 

A maioria dos neurónios autonómicos contem um ou mais neuropéptidos, 

adicionalmente ao transmissor não-peptidérgico (Greenwood et al., 2000). 

Co-transmissores, por definição, são simplesmente dois ou mais transmissores que 

podem ser libertados do mesmo terminal nervoso. A co-transmissão está muito 

difundida no sistema nervoso autónomo periférico, e os detalhes da co-transmisão 

variam de tecido para tecido e de espécie para espécie (Morris e Gibbins, 1995). 

Neuromodulação é definido em neurobiologia como sendo uma acção não sináptica 

de uma substância nos neurónios, que altera a sua sensibilidade à estimulação ou 

inibição sináptica. A neuromodulação é frequentemente produzida por neuropéptidos 

e por esteróides circulantes e esteróides produzidos no sistema nervoso. A função do 
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neuromodulador é influenciar a acção do neurotransmissor ao nível da célula-alvo 

(Ganong, 2001). 

 

1.3.3. Autoregulação retiniana  

 

Ao contrário da maioria dos vasos localizados ao longo do corpo, os vasos da retina 

não possuem (Laties, 1967) ou praticamente não possuem inervação autonómica. A 

circulação retiniana não tem qualquer mecanismo de inervação intrínseca, depende 

apenas da regulação mediada pelo endotélio (Warpeha et al., 1999). 

O endotélio vascular liberta numerosas substâncias com efeitos vasoactivos, 

nomeadamente óxido nítrico, prostaciclina e endotelinas (Vanhoute e Mombouli, 

1996).  

A retina, apesar de possuir receptores adrenérgicos (Forster et al., 1987; Gisladottir et 

al., 2006) não é inervada, dependendo em grande parte da regulação mediada pelo 

endotélio (Greenwood et al., 2000). Não existe controvérsia àcerca da capacidade de 

autoregulação por parte da retina. Há muito que é aceite que a circulação retiniana 

possui mecanismos poderosos de autoregulação (Ffytche et al., 1974).  

Riva e colaboradores demonstraram que no homem uma diminuição de 36% ou 

menos na pressão de perfusão retiniana era compensada por mecanismos de 

autoregulação (Riva et al., 1981). Outros autores provaram que a retina mantinha a 

sua capacidade autoreguladora apesar do aumento transitório da pressão arterial 

sistémica devido ao exercício físico (Robinson et al., 1986).  

Parece provável que os factores miogénicos e as tensões locais de oxigénio e de 

dióxido de carbono, o pH e os metabolitos resultantes de qualquer tendência para o 

metabolismo anormal estejam envolvidos na autoregulação do fluxo sanguíneo 

retiniano. Existe também a possibilidade de factores relacionados com a visão 

transmitidos localmente puderem influenciar os vasos retinianos de uma forma que 

não pode ser avaliada com experiências relacionadas com administrações 

intravasculares: a barreira heamatoretiniana pode impedir a difusão destes 

transmissores do sangue para a retina (Greenwood et al., 2000). 

Os resultados obtidos por Bill e Sperber em estudos efectuados em macacos apoiam 

a hipótese do fluxo sanguíneo retiniano ser autoregulado, desempenhando os 

factores metabólicos locais um papel importante na prevenção de uma nutrição 

deficiente. Segundo estes autores, o fluxo sanguíneo coroideu não é autoregulado, 

sendo independente do metabolismo da retina e estando aferido para um nível de 

perfusão tão elevado da retina que permite variações fisiológicas no seu 

metabolismo. Um elevado número de hormonas e neurotransmissores presentes na 
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corrente sanguínea podem afectar os vasos coroideus e consequentemente a retina, 

tais como a epinefrina, norepinefrina e angiotensina II. No entanto, nenhum destes 

factores estará presumivelmente envolvido na regulação do fluxo sanguíneo retiniano 

ou coroideu sujeito às variações metabólicas da retina (Bill e Sperber, 1990).  

Além disso, estudos realizados por Yu demonstraram que, na retina do rato, o nível 

de oxigénio na região irrigada pela camada capilar superficial é bem regulado, 

enquanto o da camada capilar mais profunda não é (Yu et al., 1994).  

Num estudo realizado em voluntários saudáveis submetidos a exercício físico 

dinâmico, as medições com laser Doppler do fluxo sanguíneo na artéria oftálmica 

mostraram uma marcada redução na sua velocidade, enquanto que na retina o fluxo 

se manteve estável, o que foi interpretado como um sinal de autoregulação (Németh 

et al., 2002). 

Os valores de pressão arterial dentro dos quais existe autoregulação retiniana variam 

entre 25 e 60 mm Hg (Delaey e Van de Voorde, 2000). Estes estudos in vivo não 

permitem fazer a distinção entre os vários mecanismos que participam na 

autoregulação retiniana, como sejam o mecanismo miogénico, os factores 

metabólicos locais, hormonas em circulação e neurotransmissores. A influência de 

hormonas e neurotransmissores na resistência das artérias da retina pensa-se que 

seja pequena devido ao facto de não atravessarem a barreira hematoretiniana e à 

ausência de respostas à estimulação eléctrica de nervos autonómicos oculares. Pelo 

contrário, existem grandes evidências que apoiam a hipótese da autoregulação 

metabólica (Delaey e Van de Voorde, 2000).  

Os dados colhidos com estudos in vitro apoiam a hipótese de um mecanismo de 

autoregulação misto miogénico e endotelial, visto que artérias retinianas isoladas de 

bovino exibiram respostas miogénicas dependentes do cálcio extracelular, que 

entram na célula muscular por canais de cálcio do tipo L, operados por voltagem 

(Delaey e Van de Voorde, 2000; Jeppesen et al., 2003). 

Vários estudos realizados por Blum e seus colaboradores apoiam a hipótese da 

existência duma resposta miogénica em artériolas retinianas avaliada in vivo através 

do RVA (“Retinal Vessel Analyser”), tendo estes investigadores concluído que esta 

resposta miogénica era influenciada pela idade dos pacientes, apresentando os 

pacientes mais velhos menor capacidade de autoregulação (Blum et al., 2000; 

Jeppesen et al., 2004), pelo oxigénio (Blum e Gora, 2005) e estava diminuída na 

retinopatia diabética (Blum et al., 2006). 

Num estudo recente, Jeppensen e colegas concluíram que as arteríolas retinianas 

terminais de menor diâmetro desempenham o papel regulador mais proeminente 

(Jeppensen et al., 2007).  
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1.3.4. Regulação da circulação coroideia: Controle autonómico versus 

autoregulação  

 

A circulação coroideia possui inervação simpática e parassimpática (Laties, 1967), o 

que presumivelmente permite um controle sistémico da circulação coroideia. No 

entanto, existe controvérsia acerca da capacidade de autoregulação funcional da 

circulação coroideia (Bill, 1963; Alm e Bill, 1973a; Yu et al., 1988; Kiel e Sheperd, 

1992; Kiel, 1994; Hardy et al., 2000).  

Até ao início da década de 90, a opinião de quase todos os autores era a de que 

existia autoregulação retiniana, mas que a coróide era controlada apenas pela 

inervação autonómica. Segundo vários autores, estudos em diferentes espécies 

tinham demonstrado que reduções na pressão de perfusão causavam reduções 

correspondentes no fluxo sanguíneo coroideu. Pelo contrário, as reduções de fluxo 

sanguíneo arterial teriam um efeito pequeno sobre a circulação ao nível da retina, 

tanto nos animais de experiência como no homem. As alterações na pressão de 

perfusão seriam, assim, compensadas por factores que tentavam manter um fluxo 

sanguíneo normal na retina, mas não na coróide (Robinson et al., 1986). 

Na maioria dos tecidos existe necessidade de variações na nutrição baseadas na 

actividade. Estudos in vitro indicaram que também podem haver variações na 

actividade retiniana (Bill e Sperber, 1990). Uma questão interessante será averiguar 

se variações na actividade retiniana são acompanhadas por variações na actividade 

coroideia. Segundo estes autores, as alterações no fluxo sanguíneo retiniano 

poderiam ser devidas a mecanismos autoregulatórios, mas para ocorrerem variações 

na circulação coroideia seria necessária a intervenção dos nervos autonómicos, que 

estariam envolvidos num mecanismo protector que evitaria aumentos agudos de 

pressão arterial no olho em situações de stress (“fight or flight mechanisms”) em que 

existe aumento agudo da pressão arterial sistémica. As fibras do nervo facial, 

parassimpáticas, vasodilatadoras, que inervam a coróide, teriam um efeito 

desconhecido segundo estes autores (Bill e Sperber, 1990). A diferença na regulação 

entre a retina e a coróide poderia ser explicada pela localização destes vasos 

sanguíneos e por diferenças nas taxas de fluxo sanguíneo, visto que na retina os 

vasos sanguíneos se encontram distribuídos nas camadas mais internas dos tecidos 

e a situação metabólica destes tecidos pode afectar a resistência dos vasos 

directamente. A taxa de extracção de oxigénio é cerca de 40-50%, o que é 

semelhante ao que acontece no cérebro. O suprimento sanguíneo para a retina 

desde a coróide constitui uma vantagem óptica óbvia, mas leva à difusão durante 

uma distância relativamente grande, o que exige concentrações elevadas de 
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substractos na coróide. A tensão de oxigénio bem como as concentrações de glucose 

nos tecidos coroideus são excepcionalmente elevadas, pouco menores do que no 

sangue arterial. 

Existe uma diminuição gradual da tensão de oxigénio ao nível da retina. O mínimo 

localiza-se na região da camada nuclear externa. Logo, nesta região o oxigénio 

consumido é oriundo das camadas vasculares retinianas e coroideias. Um pré-

requisito para a concentração elevada de substractos ao nível da coróide é que o 

fluxo sanguíneo por grama de tecido seja elevado, sendo o mais elevado de todos os 

tecidos do organismo (Bill e Sperber, 1990). 

 

O fluxo sanguíneo retiniano é mantido constante apesar de poderem ocorrer grandes 

variações na pressão de perfusão (45-145 mm Hg) no adulto (Kiel e Sheperd, 1992; 

Kiel e van Heuven, 1995). Pelo contrário, o fluxo sanguíneo retiniano só é 

autoregulado entre os valores de 45 e 85 mm Hg no recém-nascido (Hardy et al., 

2000). Estes limites de autoregulação no recém-nascido sugerem que não existe 

vasoconstrição suficiente quando se aumenta a pressão de perfusão. O fluxo 

sanguíneo coroideu também é autoregulado no adulto para grandes variações na 

pressão de perfusão (Kiel e Sheperd, 1992; Kiel e van Heuven, 1995). Pelo contrário, 

no recém-nascido praticamente não existe autoregulação coroideia. Logo, quando 

existe um modesto aumento da pressão de perfusão em consequência de uma 

manipulação iatrogénica do recém-nascido doente como entubação endotraqueal e 

aspiração, o fluxo sanguíneo coroideu e a tensão de oxigénio aumenta e este 

excesso não é consumido pela retina e pode induzir formação de radicais livres de 

oxigénio e danificar a retina. Apesar do oxigénio ser fundamental para a 

sobrevivência de todos os organismos aeróbios, a hiperóxia pode ser tóxica 

especialmente para os tecidos de recém-nascidos prematuros que ainda não 

desenvolveram as suas defesas antioxidantes (Hardy et al., 2000) nem completaram 

a circulação retiniana.   

 

1.3.2.1. Papel dos nervos autonómicos 

 
Simpático 

O olho é densamente inervado por nervos autonómicos que se encontram 

distribuídos ao nível da úvea e das porções extraoculares dos vasos sanguíneos 

retinianos. Os nervos simpáticos têm origem ao nível do gânglio cervical superior 

(Homem) ou cranial (restantes espécies), e os nervos parassimpáticos ao nível dos 

gânglios pterigopalatino e ciliar (Loewy, 1990). 
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A microvasculatura da maioria das espécies animais possui receptores no músculo 

liso para catecolaminas. Os receptores adrenérgicos podem ser classificados em α ou 

β, e por sua vez subclassificados em α1 ou α2, e em β1, β2 ou β3.  

Os receptores α-adrenérgicos podem localizar-se pré-sinapticamente ou pós-

sinapticamente. Os receptores β-adrenérgicos localizam-se nas células musculares 

lisas e são pré-sinapticos (Loewy, 1990). A estimulação eléctrica da cadeia simpática 

cervical em gatos (Alm e Bill, 1973b) e macacos (Alm, 1973a) causa uma 

vasoconstrição e reduz o fluxo sanguíneo uveal, não existindo efeitos ao nível da 

retina nem do nervo óptico. Estudos de inibição farmacológica permitiram concluir 

que que a vasoconstrição na coróide anterior é mediada por adrenoreceptores α1 no 

gato (Koss e Gherezghiher, 1993) e no rato (Kawarai e Koss, 1998) e que a 

vasodilatação na coróide anterior do rato é mediada por adrenoreceptores β1 

(Kawarai e Koss, 1999). 

Noutro estudo foi concluído que a vasoconstrição α -noradrenérgica ocorre por toda a 

coróide do rato enquanto que a vasodilatação nitrérgica só ocorre na coróide anterior 

(Steinle et al., 2000).  

A coróide de coelhos apresenta fibras nervosas que rodeiam os vasos coroideus e 

fibras menores intervasculares (Ramirez et al., 1999). 

Um estudo realizado em arteríolas coroideias isoladas de porquinho-da-índia concluiu 

que são inervadas por três tipos diferentes de nervos: adrenérgicos que evocam 

respostas excitatórias, colinérgicos que evocam respostas inibitórias e uma 

população de nervos que são imunoreactivos à sintetase do ON e à Substância P 

(Hashitani et al., 1998).  

Yu e Koss descobriram que só o subtipo α1A de adrenoreceptores é que medeia a 

resposta midriática no rato (Yu e Koss, 2003).  

Num estudo realizado em coelhos a injecção de dopamina e de apomorfina, um 

agonista da dopamina, ao nível da câmara anterior produziram midríase e o 

haloperidol antagonizou este efeito. Estes resultados sugerem a presença de 

receptores para a dopamina na íris pré-sinapticamente nas terminações nervosas 

simpáticas e a sua activação provoca a libertação de norepinefrina (Srjvastava et al., 

1991).  

Apesar de existir controvérsia quanto à presença de receptores β-adrenérgicos na 

coróide, estudos recentes apontam nesse sentido. Bill (1962) e Koss e Gherezghiher 

(1993) não encontraram evidências de receptores β na coróide de gatos. Por outro 

lado, Chiou e Chen (1993) e Kiel e Lovell (1996) encontraram provas da existência de 

receptores β na coróide de coelhos e Steinle e colegas no rato (Steinle et al., 2000). 
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No coelho anestesiado com pentobarbital, Kiel e Lovel (1996) concluíram que o 

bloqueio α-adrenérgico causava vasodilatação e o bloqueio β-adrenérgico 

vasoconstrição.  

Recentemente Steinle e colegas demonstraram que os receptores β-adrenérgicos 

presentes na coróide de ratos desempenham um papel na manutenção duma 

arquitectura vascular normal (Steinle et al., 2002). 

Num estudo recente em ratos anestesiados concluiu-se que a estimulação somática 

aferente podia provocar respostas reflexas no fluxo coroideu, quer fosse uma 

resposta vasodilatadora usando as fibras parassimpáticas eferentes ou uma resposta 

vasoconstritora usando as fibras simpáticas eferentes, independentemente da 

pressão arterial. Foi também demostrado que a resposta vasodilatadora induzida 

somaticamente era devida à libertação de ON pelos nervos parassimpáticos e a 

vasoconstritora pela de noradrenalina pelos nervos simpáticos (Shimura et al., 2002). 

Nos coelhos conscientes não existe praticamente tónus expontâneo nos nervos 

simpáticos para a úvea, e o mesmo se passa quando estão anestesiados com o 

pentobarbital. Mas sob anestesia com o uretano existe um tónus simpático 

correspondente a uma frequência de estimulação de cerca de 0,5 a 1 Hz. Parece 

provável que o papel dos nervos simpáticos no olho seja prevenir a sobreperfusão 

sanguínea e a quebra das barreiras oculares sob condições de estimulação aguda 

simpáticas e aumentos de pressão sanguínea decorrentes de situações de stress do 

tipo luta ou fuga (“fight or flight situations”) (Marques-Neves et al., 2001). 

A activação de fibras nervosas simpáticas pode proporcionar um fluxo sanguíneo 

normal na coróide apesar do aumento da pressão arterial, e a vasoconstrição nas 

porções extraoculares dos vasos que nutrem a retina podem ajudar os mecanismos 

autoreguladores miogénicos e metabólicos na prevenção da sobreperfusão retiniana. 

Poderíamos especular que uma neuropatia localizada como no caso da diabetes 

poderá constituir um risco, uma vez que a protecção simpática será menor do que o 

normal (Bill e Sperber, 1990).   

Porque é que o homem possui uma rede densa de células ganglionares coroideias e 

as outras espécies como o rato e o coelho não possuem? Uma hipótese é a de que o 

desenvolvimento desta rede está relacionada com uma área central para a visão, a 

fovea centralis, que só está presente nos primatas. A maioria das células 

ganglionares localiza-se na região adjacente à fóvea e foi demonstrado em macacos 

ser nessa zona que ocorre o fluxo coroideu mais elevado (Alm e Bill, 1973a). 
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Parassimpático 

No rato e no coelho existe o gânglio pterigopalatino que constitui uma fonte adicional 

de inervação parassimpática, para além do gânglio ciliar (Ruskell, 1971). 

As fibras do nervo facial parassimpáticas vasodilatadoras, que inervam a coróide, 

teriam um significado fisiológico desconhecido segundo estes autores (Bill e Sperber, 

1990). 

A estimulação eléctrica do nervo facial intracranialmente ou do nervo petroso maior 

no ouvido médio provoca grande vasodilatação da úvea e aumento do fluxo 

sanguíneo no gato, coelho e macaco. O efeito depende da frequência da 

estimulação, obtendo-se o efeito quase máximo aos 10 Hz. O efeito é não-

muscarínico, e logo é devido a um neurotransmisor que não a acetilcolina. O péptido 

vasointestinal (VIP) é um bom candidato, pelo menos nos coelhos. O péptido está 

presente nos nervos que têm origem no gânglio pterigopalatino e é um potente 

vasodilatador coroideu. O péptido HI é outro candidato possível, actuando 

paralelamente com o VIP. No entanto, nos gatos nenhum destes péptidos é um 

potente vasodilatador, o que sugere que poderão existir variações específicas nos 

neurotransmissores, embora o efeito da estimulação nervosa seja o mesmo (Bill e 

Sperber, 1990).   

A importância fisiológica da vasodilatação coroideia induzida pelo nervo facial não é 

bem compreendida. Durante a exposição à luz num olho em primatas parece existir 

aumento de temperatura no olho contralateral indicando vasodilatação. As fibras 

nervosas aferentes e eferentes envolvidas no reflexo seriam em princípio 

transportadas pelo nervo óptico. No entanto, parece possível que o reflexo possa 

envolver o nervo facial. Poderíamos suspeitar que a vasodilatação mediada pelo 

nervo facial pudesse ser importante durante o sono, uma vez que nessa altura existe 

uma combinação de escuridão, o que estimula o metabolismo dos fotoreceptores, 

com uma redução marcada na pressão arterial (Bill e Sperber, 1990).  

 

1.3.2.2. Efeito da activação de áreas bulbares 

  

As eferências autonómicas para o sistema cardiovascular são determinadas pela 

informação aferente que chega a uma área do sistema nervoso ventral lcoalizada na 

face dorsal da porção caudal do bulbo, que se designa por núcleo do tracto solitário. 

Este núcleo bulbar pertence à rede autonómica central, juntamente com os núcleos 

vagais, origem das projecções nervosas que transportam informação parassimpática, 

e o conjunto de células da face rostroventrolateral do bulbo donde emerge o fluxo 

simpático. Com o objectivo de esclarecer as influências do sistema nervoso 



                                                                                                                            
 

                

 29 

autónomo sobre a circulação ocular, Marques-Neves realizou várias experiências em 

coelho utilizando um modelo experimental que lhes permitisse abordar a circulação 

ocular in vivo, com a realização de uma craneotomia parafrontal esquerda e 

colocação de um cristal Doppler para medição do débito oftálmico e com a colocação 

de outro na região cervical para medição do débito carotídeo. Após a estimulação 

eléctrica e química do núcleo do tracto solitário, verificou-se um aumento no débito da 

circulação oftálmica, aumento este que precede uma descida da pressão arterial 

sistémica e da frequência cardíaca, o que traduz uma diminuição do tónus simpático 

e aumento do parassimpático. Os autores sugerem a possibilidade de se tratar de um 

mecanismo de protecção (Marques-Neves, 2004). 

Em estudos subsequentes a estimulação eléctrica e química da face 

rostroventrolateral do bulbo provocou uma diminuição do débito da oftálmica que 

precede no seu início a subida da pressão arterial e da frequência cardíaca. Os 

resultados mostram que a vasoconstrição de origem simpática é capaz de se 

sobrepor ao aumento do débito de origem cardíaca, o que pode funcionar como um 

mecanismo de protecção da circulação ocular (Marques-Neves, 2004).  

A inervação parassimpática do olho é complexa, contribuindo para ela as fibras do 

oculomotor comum e ainda, para a circulação coroideia, ramos do facial. As fibras 

parassimpáticas que inervam o coração têm origem no núcleo ambíguo e dorsal do 

vago, e as suas eferências estão diminuídas durante a estimulação da face dorsal do 

bulbo, a qual provoca aumento do débito da oftálmica. No trabalho de Marques-

Neves explora-se a possibilidade de fibras com origem no corpo de neurónios 

localizados no núcleo ambíguo contribuírem para o controlo da circulação ocular. 

Após a estimulação do núcleo ambíguo observou-se aumento do débito da oftálmica, 

intensa bradicardia e diminuição da pressão geral. O aumento do débito da oftálmica 

coincide ou sucede-se à diminuição do débito carotídeo, pelo que os resultados não 

permitem esclarecer um efeito primário directo de fibras parassimpáticas com origem 

no núcleo ambíguo sobre a circulação ocular. Os resultados sugerem, porém, que a 

queda no débito da carótida possa desencadear uma vasodilatação reflexa no 

território da oftálmica, o que apoia a hipótese da existência dum mecanismo 

protector. Para consolidar estes resultados, foram realizados estudos com 

marcadores neuronais colocados no espaço retrobulbar de ratos que confirmaram a 

existência de trajectos monosinápticos aferentes com origem na circulação coroideia 

que se projectam para o núcleo do tracto solitário (Marques-Neves, 2004). 
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1.3.2.3. Autoregulação coroideia 

 

A ausência de autoregulação coroideia é intrigante, uma vez que a maioria dos leitos 

vasculares são autoregulados (Alm e Bill, 1987). O mecanismo por detrás da 

autoregulação é duplo, tendo um componente miogénico e um componente endotelial 

que actuam em conjunto.  

O estímulo para o mecanismo miogénico é a variação na pressão transmural. 

Quando esta pressão diminui, como acontece quando se aumenta a PIO, a actividade 

de células pacemaker na parede das arteríolas reduz-se, e como consequência existe 

uma redução no tónus das arteríolas e na resistência vascular. Segundo Alm e Bill 

(1987), a ausência de resposta dos vasos da coróide a aumentos da PIO sugeria que 

não existiam células pacemaker na parede das arteríolas. No entando, estudos mais 

recentes de Castro-Caldas (1996) confirmaram a existência de mecanorreceptores 

coroideus.  

O estímulo para o mecanismo metabólico é a acumulação local de metabolitos 

vasodilatadores, como o dióxido de carbono, e a hipóxia. Os vasos coroideus reagem 

aos níveis de dióxido de carbono e seria de esperar que existisse alguma 

autoregulação metabólica. Mas a diferença arteriovenosa no nível de CO2 é muito 

baixa, e mesmo uma marcada diminuição do fluxo não causa uma grande elevação 

na tensão de CO2, logo não altera a resistência dos vasos coroideus. No entanto, 

com fluxos sanguíneos muito baixos seria de esperar que existisse uma acumulação 

de metabolitos vasodilatadores e logo alguma autoregulação (Alm e Bill, 1987). 

Lemmingson (1968) investigou gatos de idades diferentes e observou contracções e 

dilatações espontâneas nas arteríolas retinianas e nos esfíncteres précapilares dos 

animais jovens, tendo encontrado muito menos vasomotricidade nos vasos retinianos 

dos gatos adultos. 

Experiências anteriores demonstraram que a coróide consegue manter o seu fluxo 

sanguíneo, apesar de existirem alterações na pressão de perfusão induzidas pelo 

exercício físico no Homem, através dum aumento na resistência vascular, que 

poderá ocorrer não apenas na coróide mas também na artéria oftálmica. Isto poderá 

representar um mecanismo de protecção ocular, pois os casos de hipertensão 

arterial sistémica não são acompanhados por hipertensão ocular. Não se pode falar 

de autoregulação sem se remover o input neural (Riva, 1997).                                                                      

Existem vários investigadores que defendem a teoria da existência de autoregulação 

coroideia. Um dos autores que mais artigos publicou nesse sentido foi Kiel (Kiel e 

Sheperd, 1992; Kiel, 1994; Kiel e van Heuven, 1995; Kiel e Lovell, 1996; Kiel, 1999; 
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Kiel, 2000). Devido ao facto de ser um dos principais pontos de interesse deste 

trabalho, vale a pena descrever sumariamente as suas investigações. 

Nos seus trabalhos em 1992, Kiel e Sheperd utilizaram coelhos anestesiados com 

pentobarbital e variaram a pressão arterial média e a pressão intraocular. Quando 

aumentaram a PIO acima de 25 mm Hg e mantiveram a pressão arterial constante, o 

fluxo coroideu diminuiu linearmente. No entanto, quando a PIO foi mantida constante 

a diferentes níveis, e a pressão arterial média foi reduzida progressivamente de 80 

para 20 mm Hg, verificou-se que existia autoregulação coroideia. A eficácia da 

autoregulação foi maior com PIO de 5 mm Hg, e nestas condições o fluxo sanguíneo 

coroideu manteve-se constante até um valor de pressão arterial média mínimo de 40 

mm Hg. Quando se manteve a PIO constante a 15 e a 25 mm Hg a eficácia da 

autoregulação diminuiu. As simulações utilizando um modelo matemático miogénico 

aproximaram-se dos resultados experimentais obtidos, e devido à relação 

inversamente proporcional entre a eficácia da autoregulação e a PIO, concluiu-se que 

a autoregulação coroideia devia depender dum mecanismo miogénico (Kiel e 

Sheperd, 1992). 

A capacidade de autoregulação miogénica destina-se a manter a pressão hidrostática 

capilar durante as flutuações na pressão arterial, preservando o equilíbrio de Starling 

para as trocas ao nível dos capilares (Guyton, 1991; Berne e Levy, 1993). Ao 

estabilizar a pressão ao nível dos capilares, o mecanismo miogénico minimiza as 

alterações no fluxo sanguíneo que, no caso coroideu, poderiam influenciar a PIO e a 

nutrição da retina (Kiel, 1994).  

Num segundo protocolo experimental, recorrendo a coelhos anestesiados, Kiel 

confirmou os seus resultados de 1992, variando a PIO e a pressão arterial média e 

recorrendo a um vasodilatador, a hidralazina. Os seus resultados foram consistentes 

com a hipótese da regulação miogénica coroideia minimizar as alterações 

dependentes da pressão arterial média e as consequentes flutuações na PIO (Kiel, 

1994). 

Em trabalhos subsequentes, Kiel e van Heuven (1995) concluíram que o gradiente de 

perfusão coroideu era equivalente à pressão arterial média (PAM) menos a PIO, e 

que os fenómenos de autoregulação eram mais eficientes quando a PAM variava e a 

PIO não era controlada. 

Ainda no coelho anestesiado com pentobarbital, Kiel e Lovel (1996) estudaram as 

alterações entre o fluxo coroideu e a pressão arterial média fazendo variar a PIO com 

quatro valores diferentes de PAM. O bloqueio α-adrenérgico causou vasodilatação e 

o bloqueio β-adrenérgico causou vasoconstrição. Concluíram que exitia um tónus 

simpático nos vasos coroideus que não estava sujeito ao baroreflexo. 
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Em posteriores estudos realizados por Kiel (1999) em coelhos foi proposto que o 

óxido nítrico e a ET-1 produzidas localmente exerceriam influências competitivas na 

capacidade inerente dos vasos coroideus de autoregulação miogénica, sendo que 

este mecanismo local seria modulado por factores humorais neurais extrínsecos cuja 

acção estaria diminuída no coelho anestesiado. 

Mais tarde o mesmo autor publicou um estudo referente ao papel da ET-1 no fluxo 

sanguíneo coroideu, e concluiu que existia uma resposta bifásica à administração de 

ET-1 exógena tal como nos outros tecidos, com uma breve fase inicial dilatadora 

seguida por uma longa fase constritora. Concluiu ainda que existiam os dois subtipos 

de receptores ETA e ETB na vasculatura coroideia e que mediavam efeitos 

antagónicos, com os ETA a mediarem a vasoconstrição e os ETB a mediarem a 

vasodilatação (Kiel, 2000). 

Riva e colaboradores também defendem a existência de autoregulação coroideia em 

resposta a moderados decréscimos da pressão arterial. No seu estudo realizado no 

homem concluíram que este mecanismo poderia representar uma protecção no caso 

de aumentos moderados da PIO, mecanismo este que não conseguiria actuar em 

casos de grandes aumentos da PIO (Riva et al., 1997). 

Várias circulações especiais apresentam capacidade autoreguladora, e têm também 

controlo nervoso reflexo, como por exemplo a circulação coronária, hepática e 

entérica (Berne e Levy, 1993). Segundo Haefliger, a circulação oftálmica apresenta 

mecanismos reguladores com origem endotelial nas artérias retinianas (Haefliger et 

al., 1994), ciliares (Haefliger et al., 1992) e oftálmica (Haefliger et al., 1993). 

Riva e colaboradores realizaram um estudo em porcos miniatura com fluxometria por 

laser Doppler em que concluíram que existiam alterações rítmicas que correspondiam 

a vasomotricidade nos vasos ao nível do nervo óptico com frequências que variavam 

entre 2.5 e 4.5 ciclos/minuto, e flutuações menos regulares na coróide e na retina 

(Riva et al., 1990). 

Recorrendo a fluxometria por laser Doppler, Riva e colaboradores investigaram o 

fluxo sanguíneo coroideu e a sua regulação na região da fóvea do fundo de olho 

humano. O local escolhido para as medições foi a fóvea por ser sede de várias 

patologias como a degenerescência da mácula e a distrofia da mácula que poderão 

ter uma etiologia coroideia, por os vasos retinianos estarem ausentes desta região, a 

sua localização ser fácil porque é a área com que o paciente olha para o feixe de 

raios laser e por ser a área mais importante do fundo ocular humano. A coriocapilaris 

não foi sensível a concentrações elevadas de oxigénio e o seu fluxo sanguíneo 

aumentou com o aumento dos níveis de CO2 (Riva et al., 1994). 
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Num estudo recente realizado em coelhos aos quais foram efectuadas 

simpatectomias superiores cervicais uni ou bilaterais concluiu-se que o gânglio 

cervical superior desempenha um papel na regulação da circulação coroideia por 

originar aumentos no fluxo e diminuições na pressão de perfusão, além de que a 

existência dum plateau na curva de resposta demonstrou a presença de 

autoregulação na coróide do coelho dentro duma variação limitada da pressão de 

perfusão, que não foi afectada pela simpatectomia (Chou et al., 2002). 

Polska e colegas apresentaram resultados de um estudo em pacientes saudáveis em 

que avaliavam os limites da autoregulação coroideia após alteração na pressão de 

perfusão ocular, calculada como sendo 2/3 da pressão arterial média menos a PIO. 

Diminuíram a pressão de perfusão ocular aumentando a PIO com a aplicação de uma 

ventosa («suction cup») e aumentaram-na induzindo um aumento na pressão arterial 

sistémica com exercício isométrico. Concluíram que a coróide conseguia manter o 

seu fluxo sanguíneo estável para variações da pressão de perfusão ocular 

compreendidas entre – 30% e + 60%, apesar de existir grande variação entre os 

indivíduos (Polska et al., 2007). 

 

Regulação autonómica da coróide 

Muitos estudos nos últimos 40 anos demonstraram que as oscilações de alta 

frequência (HF) são devidas ao parassimpático.  

Diaz e colegas, em colaboração com a NASA, demonstraram que os vasos coroideus 

exibem uma resposta parassimpática (aumento das HF) em resposta a uma injecção 

endovenosa de fenilefrina que induz vasoconstrição sistémica. Estas oscilações de 

alta frequência permitem manter o fluxo sanguíneo coroideu, enquanto que no dedo 

se verificou uma redução significativa no fluxo sanguíneo. Segundo estes autores, a 

autoregulação autonómica da coróide evoluiu no sentido de proporcionar a 

manutenção da perfusão a orgãos essenciais durante uma resposta vasoconstritora 

ou isquémica e posteriores estudos serão necessários no sentido de determinar o 

papel desta resposta em doenças como a degenerescência da mácula, diabetes 

mellitus ou hipertensão arterial (Diaz et al., 2007). 

 

1.3.3. Inervação nitrérgica  

 

O monóxido de azoto ou óxido nítrico (ON) é sintetizado pelo endotélio vascular a 

partir da L-Arginigna por intermédio da sintetase do óxido nítrico (SON). O tónus 

vascular é regulado pela produção de ON através das duas isoformas de sintetase do 

ON: neural e endotelial. 
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O ON desempenha um papel no controlo do tónus dilatador basal das artérias, 

parecendo existir uma libertação basal de ON que assegura o fluxo sanguíneo, 

protege contra estímulos vasoconstritores e previne adesões plaquetárias. A 

libertação de acetilcolina, bradiquinina e histamina estimulam a libertação de ON, que 

provoca vasodilatação (Meyer et al., 1992).  

É inquestionável que a vasculatura coroideia é fundamental para a entrega de 

oxigénio e nutrientes à retina. Experiências em gatos e macacos anestesiados 

demonstraram que a percentagem de oxigénio transportada pela coróide e 

consumida na retina é 80% e 65%, respectivamente (Alm e Bill, 1972, 1973a). No 

porco cerca de 60% do oxigénio e 75% da glucose são entregues à retina pela 

coróide (Törnquist e Alm, 1979). Nos gatos a tensão de oxigénio nos tecidos da retina 

supridos pela coróide (incluindo os fotorreceptores) é mais de duas vezes superior à 

suprida pelos vasos retinianos (Alm e Bill, 1973b). Nos primatas a fóvea avascular é 

totalmente dependente do suprimento sanguíneo coroideu.  

Mesmo assim, o papel fisiológico da inervação nitrérgica densa dos vasos coroideus 

é pouco claro, uma vez que o fluxo sanguíneo da coróide é tão alto que excede os 

requisitos metabólicos. A taxa de extracção de oxigénio da coróide é baixa; a 

diferença arteriovenosa na concentração de oxigénio é de apenas 2-3%. 

Adicionalmente, as fenestrações da membrana coriocapilar são altamente 

permeáveis à glucose e a moléculas maiores (Bill, 1984).  

Uma possibilidade é a de que o fluxo sanguíneo coroideu elevado funcione como 

mecanismo de protecção contra a elevação da temperatura ocular (Parker et al., 

1980). Este aumento poderá ocorrer quando se observam objectos brilhantes, 

especialmente em primatas em que a luz é focada na fóvea. Nestas condições a 

inervação nitrérgica poderá ser responsável por um aumento reflexo no fluxo 

sanguíneo coroideu (Parker et al., 1980).  

Existem provas da inervação nitrérgica do olho humano, de rato (Kelly et al., 1998) e 

do nervo óptico de coelho (Sugiyama et al., 2000).  

A densa inervação vasodilatadora, especialmente na região da fóvea no Homem, 

pode ser importante para aumentar o fluxo sanguíneo coroideu em situações de alta 

intensidade luminosa com elevados metabolismos retinianos, especialmente na 

camada de fotoreceptores que é irrigada pela coróide, ou reduções na pressão 

arterial sistémica. A existência duma rede de células ganglionares menos densa no 

rato e no coelho pode estar relacionada com a ausência de fóvea. O diâmetro das 

células ganglionares coroideias parece aumentar com a idade, o que poderá ser 

devido a acumulação de grânulos de lipofuscina, um acontecimento típico durante o 

envelhecimento neuronal. O facto deste aumento de diâmetro parecer ser mais 
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precoce na região da fóvea pode estar relacionado com o maior stress oxidativo 

devido à maior intensidade luminosa (Flügel et al., 1994). 

Num modelo de olho isolado de bovino foi libertado ON pelo endotélio que teve um 

papel vasodilatador, regulando o fluxo sanguíneo na microcirculação oftálmica, o que 

poderá indicar uma acção protectora contra o vasospasmo (Meyer et al., 1992). 

No rato as fibras ON-positivas têm origem no gânglio pterigopalatino, que cora com o 

ON e com VIP, e devem assumir um papel na vasodilatação causada pela 

estimulação do nervo facial, que não é abolida pela inibição colinérgica (Yamamoto et 

al., 1993). 

Foi provado que o ON é um potente neurotransmissor vasodilatador na artéria 

oftálmica isolada do Homem (Haefliger et al., 1992), no músculo ciliar humano 

(Nathanson e McKee, 1995), nas artérias ciliares e oftálmica de cães (Toda et al., 

1999), nas arteríolas retinianas de porco miniatura (Donati et al., 1995), na artéria 

central da retina de porco (Kulkarni et al., 2002) e na artéria oftálmica e ciliar do porco 

(Haefliger et al., 1993). 

O papel vasodilatador do ON na coróide foi documentado em cães Beagle (Deussen 

et al., 1993), em gatos (Mann et al., 1995) e em ratos (Koss, 1998) anestesiados com 

fluxometria por laser Doppler. 

Num estudo em coelhos concluiu-se que o ON regula a circulação ao nível do nervo 

óptico e que a acetilcolina aumenta a circulação promovendo a síntese de ON 

(Sugiyama et al., 2000). 

Noutro estudo em coelhos constatou-se que o ON poderá desempenhar um papel 

neuroprotector em fases agudas de isquémia do nervo óptico provocadas pela 

elevação da PIO (Okuno et al., 2002). 

Nas aves existe uma população distinta de células no gânglio ciliar que se designa 

por neurónios coroideus e que controla a vasodilatação coroideia. Estes neurónios 

coroideus inervam os vasos coroideus e contêm uma isoforma de sintetase do ON. 

Outra fonte de neurónios ON-positivos nas aves e nos mamíferos é o gânglio 

pterigopalatino. Num estudo realizado em pombos foi demonstrado que o ON neural 

desempenha um papel proeminente no aumento do fluxo sanguíneo coroideu 

aquando da estimulação do núcleo de Edinger-Westphal, enquanto que o ON 

endotelial possui um papel importante no controlo do fluxo sanguíneo coroideu em 

situações de ausência de estímulos (Zagvazdin et al., 1996). 

Num estudo efectuado por Yu e colegas em ratos com diabetes induzida os 

resultados sugerem que os níveis baixos de tetrahidrobiopterina, um cofactor 

essencial na síntese do ON, poderão ser responsáveis pela disfunção endotelial 

observada (Yu et al., 2001). 
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Em ratinhos geneticamente modificados que não possuem o gene para a SON foi 

provado que em arteríolas isoladas o mecanismo de vasodilatação em resposta ao 

fluxo mantinha-se quase igual ao de ratinhos normais que possuíam o ON, devido a 

um aumento da produção de prostaglandinas endoteliais (Sun et al., 1999). 

Existem provas da inervação nitrérgica do olho humano, de rato (Kelly et al., 1998) e 

do nervo óptico de coelho (Sugiyama et al., 2000). Estudos em coelhos revelaram 

que o ON regula a circulação ao nível do nervo óptico e que a acetilcolina aumenta a 

circulação promovendo a síntese de ON (Sugiyama et al., 2000), podendo o ON 

desempenhar um papel neuroprotector em fases agudas de isquémia do nervo óptico 

provocadas pela elevação da PIO (Okuno et al., 2002).  

No rato as fibras ON-positivas têm origem no gânglio pterigopalatino, que cora com o 

ON e com VIP, e devem assumir um papel na vasodilatação causada pela 

estimulação do nervo facial que não é abolida pela inibição colinérgica (Yamamoto et 

al., 1993). 

O óxido nítrico, a endotelina 1 e um neurotransmissor vasodilatador desconhecido 

poderão influenciar a resistência dos vasos coroideus, uma vez que respondem a 

alterações na pressão de perfusão (Iannaccone et al, 1998; Okuno et al., 2002).  

No homem os nervos nitrérgicos perivasculares são numerosos na parede das 

artérias coroideias e arteríolas. Os nervos coroideus perivasculares derivam das 

células ganglionares coroideias intrínsecas ou células ganglionares extrínsecas, 

provavelmente localizadas nos gânglios pterigopalatino e trigémio. Os axónios destas 

células nervosas extrínsecas penetram na esclera conjuntamente com as artérias 

ciliares posteriores curtas. Existem axónios nitrérgicos semelhantes na parede da 

artéria central da retina e das artérias ciliares anteriores. Os nervos nitrérgicos da 

artéria central da retina não penetram no olho, enquanto que os das artérias ciliares 

anteriores inervam a íris e o corpo ciliar, contribuindo para a acomodação do 

cristalino e para a eliminação do humor aquoso (Tamm e Lütjen-Drecoll, 2000).  

 

1.3.4. Endotelina-1 in vivo 

 

As endotelinas são péptidos endógenos vasoconstritores. A endotelina-1 (ET-1), ET-2 

e ET-3 são produzidas em vários tecidos, onde actuam como moduladores de 

importantes processamentos celulares. Estes péptidos ligam-se a duas classes de 

receptores transmembranários, ETA e ETB, onde iniciam as suas funções 

mitogénicas, vasoconstritores e de desenvolvimento. A ET-2 é o vasoconstritor mais 

potente, seguido pela ET-1 e ET-3. Só a ET-1 é sintetizada pelas células endoteliais. 
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A ET-1 é uma hormona vascular importante que foi isolada pela primeira vez de 

células em cultura de endotélio aórtico (Yanagisawa et al., 1988), e já foi 

demonstrado que é um dos mais potentes vasoconstritores da vasculatura ocular 

(Nyborg et al., 1990; Meyer et al., 1993; Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000).  

A sua administração intraarterial no homem ou em várias espécies animais provoca 

uma redução significativa no fluxo sanguíneo através da retina, coróide e região do 

nervo óptico (Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000).  

A alteração nas concentrações plasmáticas de ET-1 já foi demonstrada em várias 

doenças humanas, tais como na oclusão da veia retiniana (Iannaccone et al., 1998), 

no glaucoma com PIO normais (Flammer, 1999; Haefliger et al., 1999), na 

microangiopatia diabética e no síndrome de microangiopatia ocular nos pacientes 

com Vírus da Imunodeficiência Adquirida. Os valores de referência para a ET-1 são 

0,4 a 3,2x1012M (Iannaccone et al., 1998) e os valores observados nestas doenças 

são o dobro. 

Experiências realizadas em coelhos anestesiados com injecções intravítreas de ET-1 

induziram uma obstrução completa transitória nos vasos retinianos. Análise dos 

electroretinogramas obtidos comprovaram a isquémia retiniana total e a ausência de 

isquémia coroideia Este modelo de isquémia absoluta transitória da retina pode 

revelar-se útil em estudos patofisiológicos de doenças isquémicas retinianas (Takei et 

al., 1993).  

Os vasospasmos induzidos pela endotelina in vitro podem ser contrariados pelo 

magnésio, o que também parece útil in vivo (Gaspar et al., 1995). 

Também foi demonstrado que a administração com minibombas osmóticas 

retrobulbares de ET-1 no coelho induziu isquémia e cupping do nervo óptico (Orgül et 

al., 1996) e a mesma técnica no rato produziu perda gradual de células ganglionares 

e dos seus axónios (Chauhan et al., 2004). 

Dallinger e colegas comprovaram que a ET-1 contribui para a vasoconstrição na 

retina humana induzida pela hiperóxia (Dallinger et al., 2000). 

Na coróide de coelhos anestesiados a ET-1 provocou uma resposta bifásica com 

vasodilatação inicial por activação dos receptores ETB breve seguida de prolongada 

vasoconstrição por activação dos receptores ETA (Kiel, 2000). 

 

1.3.5. Inervação peptidérgica 

 

Os neuropéptidos, encontrados no sistema nervoso e no sistema endócrino, formam 

a unidade principal destes dois sistemas controladores do organismo. 
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Péptido Vasointestinal (VIP) 

O péptido vasointestinal (VIP) é um neuropéptido que está amplamente distribuído 

pelo sistema nervoso e, tanto quanto se sabe até ao momento, é um vasodilatador 

(Loewy, 1990). 

O VIP é constituído por 28 aminoácidos e é produzido em muitas áreas do organismo 

incluindo o intestino, pâncreas e cérebro. Tem diversas funções ao nível do sistema 

digestivo acelerando a motilidade gastrointestinal e no cérebro coordena o ritmo 

circadiano. 

O VIP também se encontra no coração e tem efeitos significativos ao nível do sistema 

cardiovascular, causando vasodilatação coronária e exercendo um efeito inotrópico e 

cronotrópico positivos. Localiza-se também nos nervos perivasculares, 

desencadeando uma resposta vasodilatadora que é mediada pela vasoconstrição 

existente nesse território vascular (Ikezaki et al., 1998). 

A circulação coroideia está sob influência do sistema nervoso autónomo, provocando 

a estimulação de fibras simpáticas uma diminuição do débito enquanto que a 

estimulação de fibras parassimpáticas origina uma vasodilatação que não é abolida 

pela aplicação de fármacos anticolinérgicos (antinicotínicos ou antimuscarínicos). 

Estas observações sugerem que o intermediário químico não seja a acetilcolina mas 

sim um neuropéptido como o VIP (Ikezaki et al., 1998). 

Através de estudos com colorações de imunocitoquímica neurónios VIP-positivos 

foram identificados no gânglio pterigopalatino, gânglio ciliar e/ou úvea em gatos 

(Uddman et al., 1980), coelho (Flügel et al., 1994), porquinho-da-índia (Terenghi et 

al., 1985), rato (Flügel et al., 1994) e Homem (Miller et al., 1985; Flügel et al., 1994). 

Em coróides humanas, de rato e de coelho, foi demonstrada a existência duma rede 

perivascular de fibras nervosas cujas terminações acompanhavam as varicosidades 

das arteríolas coroideias. Na coróide humana a maioria dos axónios concentram-se 

na região da fóvea. Alguns neurónios foram imunoreactivos para o VIP, o que 

demonstra a sua presença na coróide humana, do coelho e do rato (Flügel et al., 

1994).  

A estimulação eléctrica do nervo facial intracranialmente ou do nervo petroso maior 

no ouvido médio provoca grande vasodilatação da úvea e aumento do fluxo 

sanguíneo no gato, coelho e macaco. O efeito depende da frequência da 

estimulação, obtendo-se o efeito quase máximo aos 10 Hz. O efeito é não-

muscarínico e, logo, é devido a um neurotransmisor que não a acetilcolina. O péptido 

vasointestinal (VIP) é um bom candidato, pelo menos nos coelhos. O péptido está 

presente nos nervos que têm origem no gânglio pterigopalatino e é um potente 

vasodilatador coroideu. O péptido HI é outro candidato possível, actuando 
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paralelamente com o VIP. No entanto, nos gatos nenhum destes péptidos é um 

potente vasodilatador, o que sugere que poderão existir variações específicas nos 

neurotransmissores, embora o efeito da estimulação nervosa seja o mesmo (Bill e 

Sperber, 1990). 

No nervo óptico de macaco e gato foram encontradas fibras imunoreactivas ao VIP, 

ao NPY, ao CGRP e à SP, estando a inervação peptidérgica ausente da retina (Ye et 

al., 1990).  

O neurotransmissor VIP também foi encontrado nos nervos da glândula lacrimal 

porcina (Adeghate et al., 1997). 

No porquinho da índia foram detectados a co-existência de neuropéptidos nos 

neurónios parassimpáticos craniais, sendo o VIP oriundo do gânglio esfenoplatino e 

responsável pela vasodilatação dos vasos sanguíneos e eventualmente por 

ocorrência de vasodilatação também ao nível do corpo ciliar (Morris e Gibbins, 1995). 

 

Neuropéptido Y (NPY) 

O NPY é constituído por 36 aminoácidos, sendo um neurotransmissor encontrado no 

cérebro e no sistema nervoso autónomo que aumenta o efeito vasoconstritor dos 

neurónios noradrenérgicos. Tem sido associado à regulação de numerosos 

processos fisiológicos no cérebro, nomeadamente à regulação do balanço energético, 

memória, aprendizagem e epilepsia. 

Níveis elevados de NPY no líquido cerebroespinal estão relacionados com elevada 

ingestão de comida e diminuição da actividade física. 

Nos coelhos a estimulação simpática resulta em vasoconstrição, mesmo após o 

bloqueio em massa dos receptores α-adrenérgicos, o que sugere que deve haver a 

libertação de co-transmissores não-adrenérgicos. Noutros sistemas vasculares é o 

NPY que desempenha este papel. Este neuropéptido está presente nos nervos 

adrenérgicos da coróide, e quando injectado intravenosamente, produz 

vasoconstrição. Logo, é provável que seja um co-transmissor também ao nível do 

olho (Bill e Sperber, 1990).  

No nervo óptico de macaco e gato foram encontradas fibras imunoreactivas ao NPY 

(Ye et al., 1990), e nos nervos da glândula lacrimal porcina (Adeghate et al., 1997). 

No porquinho da índia foram detectados a co-existência de neuropéptidos nos 

neurónios parassimpáticos craniais, sendo o NPY oriundo do gânglio esfenopalatino, 

ótico e dos microgânglios locais e responsável pela vasodilatação dos vasos 

sanguíneos e eventualmente por ocorrência de vasodilatação também ao nível do 

corpo ciliar, pelo estímulo da secreção dos folículos pilosos das pálpebras e das 

glândulas lacrimal e zigomática (Morris e Gibbins, 1995).  
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Péptido relacionado com o gene da calcitonina (CGRP) 

No nervo óptico de macaco e gato foram encontradas fibras imunoreactivas ao CGRP 

e SP que se colocalizam e que poderão ter finalidade sensorial (Ye et al., 1990).  

Num estudo realizado sobre os efeitos do CRGP (Calcitonin Gene-Related Peptide) 

ao nível de artérias oftálmicas de coelho utilizaram artérias intactas e artérias após 

desnudamento do seu endotélio, para perceber se o CRGP inibia as contrações 

induzidas pela norepinefrina, concluindo que em condições fisiológicas normais o 

mecanismo pelo qual a CRGP induz relaxamento da artéria oftálmica não passava 

pela hiperpolarização da membrana endotelial (Zschauer et al., 1992). 

 

Substância P (SP) 

A vasodilatação das arteríolas retinianas no Homem induzida pela substância P é 

aparentemente mediada pela síntese de ON a partir de L-Arginina pelo endotélio 

vascular (Kitamura et al., 1993). 

Foram encontradas fibras imunoreactivas ao SP e ao CGRP no nervo óptico de 

macaco e gato que se colocalizam e que poderão ter finalidade sensorial (Ye et al., 

1990). 

 

1.3.6. Efeito da adenosina 

 

Os nucleótidos e os nucleósidos como o ATP e a adenosina têm uma grande 

variedade de acções biológicas. São utilizados como transportadores de energia, são 

necessários à formação de ácidos nucleicos e são substratos essenciais de diversas 

enzimas. Para além destas características, actuam como mediadores intracelulares e 

exercem um grande número de funções biológicas, incluindo a contracção e 

relaxamento do músculo liso, neurotransmissão no sistema nervoso central e 

periférico, regulação das secreções exócrinas e endócrinas, a resposta imunitária, a 

agregação de plaquetas, a dor e a modulação da função cardíaca (Ongini e 

Fredholm, 1996). O ATP (Adenosina Trifosfato) e os seus metabolitos, incluíndo a 

Adenosina, modulam o tónus vascular, quer em condições fisiológicas quer em 

condições patológicas. Os seus efeitos são devidos à activação das membranas 

celulares pela sua ligação aos receptores purinérgicos e actua essencialmente como 

vasodilatador através da activação dos seus receptores A2A e A2B aumentando a 

adenilcilcase, quer actuando sobre as células endoteliais, quer actuando sobre as 

células do músculo liso ou ainda sobre a terminações nervosas adrenérgicas. Assim, 

a adenosina, através da sua ligação aos receptores A1 e A2 dos vasos arteriais, 

exerce um efeito vasoconstritor ou vasodilatador, respectivamente, consoante a 
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proporção relativa destes receptores nas diferentes artérias (Jacobson e Pawlik, 

1994).  

A adenosina foi proposta como tendo um papel importante no controlo do tónus 

retiniano (Greenwood et al., 2000). 

Foi postulado que o papel mais importante da adenosina era a proteção do sistema 

nervoso central em situações de isquémia, hipoxia ou excitação neuronal prolongada. 

Nestas condições ocorre a libertação de adenosina que exerce múltiplos efeitos: 

vasodilatação, inibição da actividade neuronal e aumento da gluconeogénese, 

resultando em neuroproteção (Macaluso et al., 2004).  

Num estudo realizado em coelhos aos quais foram efectuadas injecções intravítreas e 

endovenosas de adenosina e de antagonistas dos seus receptores concluiu-se que 

as injecções endovenosas não produziam alterações circulatórias ao nível do nervo 

óptico, enquanto que as injecções intravítreas aumentaram o fluxo sanguíneo na 

papila óptica. Concluiu-se que esse efeito era mediado por receptores A1 e A2A 

através da activação dos canais K ATP (Hirao et al., 2004). 

Um estudo muito recente testou a eficácia de um fármaco agonista para os 

receptores A2A e verificou que não só produzia hipotensão ocular como aumentava o 

fluxo sanguíneo, podendo ser uma nova arma terapêutica no combate ao glaucoma 

(Konno et al., 2007). 

 

1.3.7. Efeito do oxigénio 

 

Devido ao elevado fluxo sanguíneo coroideu, o nível de oxigénio não afecta muito a 

regulação da circulação coroideia. Apesar de ser sensível aos níveis de CO2, é difícil 

que se atinja um nível capaz de estimular uma regulação endotelial da circulação 

coroideia (Alm e Bill, 1987). 

Existe, no entanto, uma patologia, felizmente já praticamente erradicada, designada 

por retinopatia de prematuridade e que ocorre porque os níveis de oxigénio dentro 

das incubadoras dos bebés prematuros podem ser muito elevados. No recém-

nascido estão ausentes os mecanismos de autoregulação da retina e da coróide que 

limitam a quantidade de oxigénio transportada, por insuficiência de vasoconstritores e 

elevada formação de vasorelaxantes. A oxigenação elevada conduz ao dano 

endotelial da retina imatura por ausência de defesas antioxidantes, por um 

mecanismo que envolve a produção de prostaglandinas, ON e radicais livres de 

oxigénio e que leva à vasoconstrição, citotoxicidade vascular e retinopatia 

vasoproliferativa (Hardy et al., 2000). 
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1.4. Preparações isoladas oculares vasculares e suas aplicações na 

investigação oftálmica  

 

Várias preparações isoladas de estruturas oculares vasculares têm sido utilizadas em 

estudos de biologia, fisiologia e farmacologia da circulação ocular, tanto em 

condições normais como patofisiológicas. No entanto, ainda existem potencialmente 

muitos estudos que poderão ser feitos em preparações deste tipo que ajudem a 

esclarecer a regulação da circulação ocular (Yu et al., 2003). 

A experiência já demonstrou que não existe uma preparação única capaz de 

esclarecer todas as dúvidas que permanecem relacionadas com esta questão (Yu et 

al., 2003). Torna-se indispensável seleccionar o tipo de preparação que melhor 

responderá à questão inicial que se colocar. Este tipo de estudos que envolvem 

preparações isoladas de estruturas vasculares do olho tem particular importância 

para a compreensão de duas doenças com grande incidência: a diabetes e o 

glaucoma.  

A compreensão das propriedades vasoactivas presentes ao nível do globo ocular 

poderão sugerir novas terapêuticas que minimizem os efeitos secundários destas 

doenças. 

Existe uma heterogeneidade marcada nos diferentes vasos oculares em termos 

estruturais, funcionais, de inervação e nos tecidos que irrigam. Um fármaco 

vasoactivo pode ter um efeito diferente consoante seja aplicado à face interna ou 

externa dum vaso (Yu et al., 2003). A resposta vasoactiva do sistema vascular no seu 

todo é que determina a velocidade do fluxo sanguíneo através do sistema, mas isto é 

regulado por uma série de factores nas diferentes regiões da árvore vascular.  

Os componentes isolados da vascularização ocular tais como a artéria oftálmica ou 

as artérias oftalmociliares podem ser estudados em miógrafos que medem a força 

mecânica vasoactiva gerada pelo vaso. Os vasos retinianos de animais de grande 

porte podem ser estudados com este tipo de sistemas, mas o pequeno diâmetro dos 

vasos retinianos da maioria dos animais impede a utilização desta técnica. Em vez 

disso, utilizam-se técnicas de perfusão para o estudo dos vasos retinianos e dos seus 

efluentes, ou do corpo ciliar.  

Também existe a possibilidade de recorrer a modelos de olho isolado perfundidos, 

utilizando a pressão de perfusão como medida do seu estado vasoactivo. No entanto, 

quando vários componentes da vascularização ocular estão a ser perfundidos 

simultaneamente, pode tornar-se difícil avaliar a contribuição de cada um dos 

elementos.  
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A vantagem de preparações isoladas é a de eliminar influências sistémicas e estudar 

componentes vasculares que estão inacessíveis in vivo.  

A desvantagem é a de que, independentemente de se tentar mimetizar ao máximo o 

ambiente in vivo dos vasos sanguíneos, o estudo in vitro será sempre uma imitação 

do que se passa no organismo e, por isso mesmo, limitado. Mas este tipo de estudos 

melhorou em muito os nossos conhecimentos sobre as propriedades vasoactivas dos 

diferentes segmentos da vascularização ocular em condições fisiológicas e de 

doença. 

 

1.4.1. Preparações isoladas de elementos vasculares oculares 

 

Estas preparações são utilizadas para explorar as propriedades vasoactivas da 

circulação ocular ou dos seus componentes. Existem preparações do globo ocular 

isolado que tentam compreender os mecanismos de controlo da totalidade da 

vascularização do olho, e existem preparações de vasos oculares isolados, desde as 

artérias extraoculares de maior calibre às artérias retinianas, que tentam estudar as 

respostas vasoactivas individuais destes vasos. 

 

1.4.1.1. Preparações de olho isolado 

 

O uso deste tipo de preparações permite-nos captar as propriedades vasoactivas da 

vasculatura ocular intacta. Os pioneiros nesta preparação foram Gouras e Hoff 

(1970), e a preparação foi optimizada por Niemeyer, que recentemente publicou uma 

revisão sobre as aplicações deste tipo de preparação (Niemeyer, 2001). A espécie 

mais utilizada nestes estudos é o gato, mas a técnica também foi aplicada a olhos de 

macaco, cão, porco, porquinho da índia e ratos.  

Encontramos referências à utilização de modelos de olho isolado de coelho em testes 

toxicológicos, como método alternativo à anterior utilização de testes de produtos 

cosméticos em olhos de coelhos vivos (Cooper et al., 2001; Merril et al., 2006).  

Evidentemente que o cateterismo da artéria oftálmica de olhos de menores 

dimensões como o do rato é mais difícil, mas existem várias vantagens na utilização 

de ratos, como por exemplo a sua fácil manutenção, baixo custo e o facto de 

existirem modelos experimentais de ratos com diabetes induzida para estudos 

retinianos. Num destes estudos, Su e colegas desenvolveram um modelo 

experimental de olho isolado obtido de ratos de quatro semanas de idade com 

diabetes induzida pela estreptozotocina, e detectaram alterações na vasoactividade 
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nos olhos diabéticos, com um aumento da resposta às catecolaminas (Su et al., 

1995). 

Num estudo recente foram utilizadas preparações de olhos isolados de porco para 

validar um método de avaliação da perfusão ocular, o “Heidelberg Retina Flowmeter” 

(Townsend et al., 2006). 

 

1.4.1.2. Preparações de segmentos arteriais isolados 

 

Os vasos extraoculares da maioria das espécies animais têm dimensões suficientes 

para permitir o estudo das suas propriedades contrácteis recorrendo a um miógrafo. 

As forças geradas pelos músculos dos vasos são medidas por um transdutor de força 

isométrico, que capta as tensões activa e passiva medindo as alterações na 

distância, amplificando-se o resultando. Este sistema tem sido utilizado no estudo da 

vasoactividade de segmentos arteriais isolados de várias espécies animais, como por 

exemplo artérias ciliares posteriores longas do homem (Yu et al., 1992a), artérias 

oftalmociliares do gato (Yu et al., 1992b), cão, porco e bovino (Dalske, 1974).  

A técnica do miógrafo não é a indicada para vasos de diâmetro inferior a 200 µm, que 

é o caso da maioria dos vasos retinianos. A alternativa é um sistema de 

microperfusão intraluminal, no qual o parâmetro monitorizado para testar a 

vasoactividade é o diâmetro do vaso que é medido através da análise digital duma 

imagem microscópica (Su et al., 1995; Yu et al., 1994). Realiza-se o cateterismo 

bilateral do vaso sanguíneo e o diâmetro do vaso é medido após a administração 

selectiva de drogas intraluminal ou extraluminalmente, enquanto se mantem um fluxo 

fisiológico através do vaso (Yu et al., 2003). 

A dificuldade na obtenção de olhos humanos para utilização experimental levou ao 

desenvolvimento de técnicas de criopreservação, de forma a realizar múltiplas 

experiências a partir de cada segmento arterial dissecado dum olho. Foram 

realizados estudos em olhos de porco e homem para optimização da técnica, e as 

respostas obtidas com vasos criopreservados foram pouco menores do que as 

obtidas com vasos de olhos frescos (Bank e Brockbank, 1987). 

Nestas preparações de vasos isolados também podem ser realizadas medições do 

cálcio intracelular e estudos que tentam definir a patologia das alterações vasculares 

no glaucoma (Buckley et al., 1997).    

Existem diferenças nos resultados obtidos aquando da aplicação de drogas na face 

intraluminal da artéria comparativamente à aplicação na face extraluminal. Várias 

hipóteses foram colocadas para explicar esta assimetria da parede vascular, 

nomeadamente a solubilidade aquosa ou lipídica das drogas (Lew e Duling, 1990), 



                                                                                                                            
 

                

 45 

possíveis diferenças no tipo, quantidade e localização dos receptores nas faces intra 

ou extraluminal das células endoteliais e do músculo liso (Yu et al., 1994), o stress 

induzido pelo fluxo na célula endotelial (Bevan et al., 1988), interacção com factores 

libertados pelo metabolismo celular dos tecidos adjacentes ao vaso e o papel 

desempenhado pela inervação autonómica dos vasos (Mazmanian et al., 1993). 

Num estudo recente foram utilizadas artérias oftálmicas de rato submetidas a 

perfusão contínua para estudar e quantificar o seu comportamento miogénico e a sua 

resposta a drogas vasoactivas in vitro. Este estudo revelou pela primeira vez a 

presença de propriedades autoreguladoras miogénicas na artéria oftálmica, tendo a 

ET-1, vasopressina, serotonina, U-46619, fenilefrina e L-NAME assumido um papel 

vasoconstritor e o carbacol, isoprenalina, péptido relacionado com gene da 

calcitonina (CGRP), VIP, histamina e adenosina assumido um papel vasodilatador por 

ordem decrescente de intensidade (Jarajapu et al., 2004). 

 

1.4.2. Aplicações das preparações isoladas de elementos vasculares oculares 

 

As preparações isoladas de elementos oculares vasculares são utilizadas para 

estudar a regulação fisiológica e farmacológica do fluxo sanguíneo ocular em 

condições normais e patológicas. Nos últimos 10 anos as questões mais prementes 

para as quais se procuram respostas com este tipo de modelos são: 

• Mecanismos de controlo da microcirculação ocular em indivíduos saudáveis, 

particularmente os efeitos das substâncias endógenas vasoactivas e 

farmacológicas ao nível do músculo liso vascular e os mecanismos pelos 

quais essas substâncias alteram o tónus vascular; 

• Patogénese e estratégias terapêuticas das doenças oculares que envolvem 

anomalias vasculares; 

• Caracterização das propriedades vasoactivas de drogas oftálmicas 

selecionadas usadas correntemente para baixar a PIO (Okamura et al., 2002; 

Yu et al., 2003).  

    

1.4.3. Substâncias que afectam a microvasculatura ocular in vitro 

 

Existem substâncias vasoactivas endógenas e farmacológicas que alteram o tónus 

vascular. Apesar de muitos vasos oculares consistirem apenas numa camada de 

endotélio e poucas camadas de células de músculo liso, os efeitos e mecanismos de 

acção de muitas substâncias ainda não estão esclarecidos (Yu et al., 2003). 
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De acordo com estudos feitos em preparações isoladas de segmentos arteriais, 

existem várias substâncias que afectam a microvasculatura ocular. 

 

1.4.3.1. Agonistas adrenorreceptores 

 

Ao contrário da maioria dos vasos localizados ao longo do corpo, os vasos da retina 

não possuem (Laties, 1967) ou praticamente não possuem inervação autonómica. 

Existe controvérsia acerca das respostas da retina às catecolaminas. A estimulação 

simpática e a administração intraarterial de noradrenalina (Alm, 1977) aparentemente 

não desencadeia efeitos consistentes retinianos, apesar de existência de receptores 

adrenérgicos α1 e α2 na retina ter sido demonstrada (Forster et al., 1987; Gisladottir et 

al., 2006). 

Os estudos com as preparações de artérias isoladas também demonstraram 

assimetria nas respostas aos agonistas adrenérgicos, sendo que as contrações eram 

mais acentuadas quando a droga era administrada intraluminalmente em comparação 

com a administração extraluminal (Yu et al., 1994). Estes resultados reflectem a 

presença de receptores α na vasculatura ocular. De acordo com o observado em 

estudos na artéria oftalmociliar do gato, os receptores α1 estão presentes, e os 

receptores α2 estão ausentes (Yu et al., 1992b).  

As células musculares lisas da maioria dos microvasos possuem os receptores β-

adrenérgicos que medeiam a vasodilatação e contrariam os efeitos vasoconstritores 

da estimulação adrenérgica. No entanto, no que diz respeito à vasculatura ocular, 

existem vários estudos in vitro que apoiam a hipótese da quase inexistência de 

receptores β-adrenérgicos ou, no caso de existirem, do seu papel funcional 

irrelevante (Hoste et al., 1989; Nyborg et al., 1990; Su et al., 1995; Yu et al., 1992b, 

1994). 

 

1.4.3.2. 5-hydroxitriptamina (5-HT) 

 

Este composto é libertado pela parede vascular e pode actuar como um modulador 

local do tónus microvascular, afectando directamente as células musculares lisas ou 

indirectamente através da sua acção sobre os nervos adrenérgicos. Os receptores 

para este mediador localizam-se na membrana das células musculares lisas e pode 

existir reactividade cruzada com os receptores α.  

A presença de contrações induzidas pelo 5-HT foi demonstrada em artérias retinianas 

(Hoste et al., 1989), na artéria ciliar posterior longa e na artéria oftálmica (Yu et al., 
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1992 a,b) e em preparações de olho isolado (Su et al., 1995), o que implica que 

existem receptores para o 5-HT na vasculatura ocular. 

 

1.4.3.3. Histamina 

 

A histamina é um mediador potente de tónus vascular e edema periférico. 

Classicamente aceita-se que as respostas à histamina sejam mediadas pelos 

receptores H1 e H2. 

Sabe-se que a histamina induz o relaxamento das artérias retinianas bovinas 

(Benedito et al., 1991), e que induz respostas contrácteis potentes na artéria 

oftalmociliar do gato (Yu et al., 1992b) e respostas bifásicas na artéria ciliar posterior 

do homem, produzindo relaxamento em concentrações baixas e contracção em 

concentrações elevadas (Yu et al., 1992a). Um estudo defende que na artéria 

oftálmica interna e externa de cão a vasodilatação histamínica é mediada por 

receptores H1 nas células endoteliais e por receptores H2 nas células musculares 

lisas (Wang et al., 1993). 

 

1.4.3.4. Acetilcolina 

 

A acetilcolina é reconhecida como um mediador do tónus vascular e como um 

fármaco importante no estudo da função endotelial. O endotélio modula a actividade 

das células musculares lisas libertando substâncias vasoactivas tais como o óxido 

nítrico e a endotelina-1. O dano endotelial tem um papel importante na patologia das 

doenças vasculares. A acetilcolina é utilizada em estudos de funcionamento do 

endotélio vascular, tendo capacidades vasodilatadoras por promover a libertação de 

óxido nítrico por parte do endotélio. Esta capacidade vasodilatadora endotelial está 

alterada em muitos órgãos em casos de doença como a hipertensão e a diabetes. As 

doenças referidas têm repercussões oculares, tais como a retinopatia diabética ou 

hipertensiva, e suspeita-se que a disfunção endotelial também ocorra ao nível da 

vascularização do olho. 

As várias experiências com preparações isoladas de olho ou segmentos arteriais que 

utilizaram acetilcolina concluíram unanimamente que esta tinha um papel 

vasodilatador (Benedito et al., 1991; Hoste et al., 1989). Estudos realizados por Yu e 

colegas concluiram que o grau de relaxamento induzido pela acetilcolina depende de 

tónus vascular existente, o que é importante em situações de doença vascular como 

a hipertensão sistémica ou o glaucoma, nas quais a pressão de perfusão está 

alterada (Yu et al., 2001). 
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1.4.3.5. Dopamina 

 

O sistema dopaminérgico efectua alterações no fluxo sanguíneo ocular, interagindo 

com receptores específicos ao nível da vasculatura. A dopamina provoca contracção 

acentuada dos vasos cerebrais, excedendo mesmo os efeitos da noradrenalina. Os 

seus efeitos contrácteis não resultam da activação de receptores específicos, mas 

sim da interacção da dopamina com receptores para outros neurotransmissores, 

particularmente os receptores α-adrenérgicos e para o 5-HT. A dopamina tem efeitos 

muito menos potentes ao nível do olho, por exemplo ao nível da artéria oftalmociliar 

do gato possui apenas 50% do efeito contráctil da noradrenalina (Yu et al., 1992b), e 

um efeito ainda menos potente na artéria ciliar posterior longa do homem (Yu et al., 

1992a). 

 

1.4.3.6. Prostanóides e tromboxanos 

 

Os prostanóides representam uma vasta família de compostos derivados do ácido 

araquidónico com acções diversas. Um grande número de eicosanóides tais como a 

prostaglandina F2α (PGF2α) e a prostaciclina são potentes moduladores da circulação 

ocular, e vários eicosanóides são utilizados como agentes terapêuticos no glaucoma. 

As prostaglandinas têm efeitos vasodilatadores em muitos órgãos. Nos tecidos 

oculares, os efeitos vasoactivos dependem do vaso em questão, sendo que a PGF2α 

provoca contracção dos vasos que nutrem o globo ocular (Hoste, 1997; Su et al., 

1995) e das artérias da retina de bovino (Hoste e Andries, 1989; Nyborg et al., 1990;  

Al-Ghadyan et al., 1979), mas não se sabe o seu efeito ao nível das arteríolas 

retinianas. 

 

1.4.3.7. Endotelinas in vitro 

 

O papel da ET-1 como potente vasoconstritor foi demonstrado na artéria oftálmica 

humana isolada (Heafliger et al., 1992) e na artéria oftálmica e ciliar do porco 

(Haefliger et al., 1993).  

Segundo um estudo em olho isolado de bovino perfundido, a ET-1 tem um papel 

vasodilatador mediado pela libertação de prostaglandinas e uma potente acção 

vasoconstritora mediada pelos receptores ETA (Meyer et al., 1992). 
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1.4.3.8. Adenosina 

 

A adenosina e os aminoácidos excitatórios glutamato e aspartato são libertados pelo 

tecido nervoso em situações de isquémia ou hipóxia (Rudolphi et al., 1992). Os 

aminoácidos danificam as células nervosas, mas a adenosina tem um efeito 

protector. Na retina, a adenosina extraluminal causa vasodilatação arterial após uma 

situação de isquémia ou hipóxia através dos receptores A2, actuando também como 

mensageiro do estado metabólico para a vasculatura, causando vasodilatação e 

aumento do fluxo sanguíneo. A aplicação de adenosina intraluminal não tem qualquer 

efeito (Alder et al., 1996). 

Segundo Jeppensen e colegas, o relaxamento induzido pela adenosina em arteríolas 

retininas de porco envolve a activação de canais de potássio (ATP) e a bomba de 

sódio-potássio (Jeppensen et al., 2002). 

No nervo óptico de coelhos a adenosina intravítrea provocou um aumento na 

circulação na cabeça do NO proporcional à dose utilizada, enquanto que a adenosina 

intravenosa não teve qualquer efeito (Hirao et al.,  2004). 

A aplicação de agonistas dos receptores da adenosina A2A aumenta o fluxo 

sanguíneo ocular e prolonga a hipotensão (Konno et al., 2007). 

Em estudos recentes realizados por Weigert e colegas em voluntários saudáveis, nos 

quais se diminuiu a pressão de perfusão ocular aumentando a PIO com a aplicação 

de uma ventosa ocular até um valor máximo de 37 mm Hg, obtive-se uma diminuição 

do fluxo sanguíneo coroideu até um máximo de - 40%, e a administração de 

adenosina não alterou estes resultados (Weigert et al., 2007). 

 

1.4.3.9. Angiotensina 

 

A angiotensina II é um vasoconstritor potente nas artérias e arteríolas. Por ordem 

decrescente de intensidade, o poder contráctil das angiotensinas é angiotensina 

II>angiotensina III>angiotensina I. A angiotensina I converte-se em angiotensina II por 

acção da enzima de conversão da angiotensina (ACE), e os inibidores da ACE não só 

inibem a formação de angiotensina II como também aumentam os níveis de 

bradiquinina, o que activa o óxido nítrico e reduz a formação de endotelina-1. 

A presença de receptores para a angiotensina II  foi demonstrada nas artérias 

retinianas felinas, bovinas e humanas (Ferrari-Dileo et al., 1991) e a presença de 

respostas à angiotensina foi demonstrada em artérias ciliares posteriores do homem, 

bovino e porco (Nyborg et al., 1990). 
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Observou-se uma heterogeneidade acentuada nas respostas contrácteis e 

dilatadoras na retina de coelho com a administração de angiotensina II e os seus 

efeitos na circulação ocular não estão bem esclarecidos (Kohler et al., 1997). 

 

1.4.3.10. Insulina 

 

Na diabetes existem alterações das concentrações plasmáticas de insulina e de 

glucose. Na retina, o principal local afectado por estas alterações é a sua 

vascularização (Cringle et al., 1992). Sabe-se que a elevação na glicémia induz 

alterações na retina (Ernest e Goldstick 1983), e também existem estudos que 

comprovam que a alteração na glicémia e concomitantemente a alteração na 

insulinémia causam alterações na retina (Baron, 1994). Só mais recentemente é que 

se levantou a hipótese de a insulina por si só provocar lesões vasculares retinianas e 

utilizando-se um modelo de arteríola retiniana de porco isolada, concluiu-se que a 

administração extraluminal não produz qualquer efeito, mas a administração 

intraluminal de insulina provoca uma vasodilatação mediada pelo óxido nítrico e não 

pelas prostaglandinas. Estes resultados demonstram que a insulina regula a 

vasculatura ocular e pode ser relevante na patofisiologia da retinopatia diabética (Yu 

et al., 1998). 

 

1.4.3.11. Bloqueadores dos canais de cálcio 

 

Os níveis de cálcio nas células do músculo liso contraídas é 3 a 4 vezes superior do 

que nas células em descanso. As diferentes classes de bloqueadores de canais de 

cálcio, dihidropiridinas, fenilquilaminas e benzodiazepinas, possuem diferentes 

capacidades inibitórias nos vasos cerebrais e nos vasos retinianos (Yu et al., 1998). 

Em 1992, Meyer e colegas investigaram os efeito de 2 BCC, lacidipine e nifedipine, 

em artérias ciliares de porco isoladas, e concluíram que ambos reduziam as 

contracções e diminuíam a sensibilidade à ET-1, mas não afectavam a resposta 

vasodilatadora mediada pela bradiquinina e pelo nitroprussinato de sódio (Meyer et 

al., 1992). 

Outras experiências desenvolvidas também demonstraram que a nitrendipina, a 

amlodipina e a lomerizina inibiam as contracções induzidas pela ET-1 nas artérias 

retinianas bovinas (Nyborg et al., 1990). A nitrendipina e o D600, análogo do 

verapamil, causam dilatação dos vasos retinianos bovinos isolados após 

vasoconstrição induzida pelas prostaglandinas (Nielson e Nyborg, 1989), enquanto 
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que o diltiazem e o verapamil promoveram o relaxamento de segmentos arteriais da 

oftalmociliar do gato in vitro (Yu et al., 1992b). 

Num estudo efectuado em músculo liso proveniente de arteríolas coroideias de 

coelho os canais de cálcio eram inibidos pela nifedipina (Curtis e Scholfield, 2001). 

 

1.4.3.12. Lactato 

 

O lactato é um metabolito importante nos tecidos retinianos com acção 

vasodilatadora e tem sido relacionado com a regulação do fluxo sanguíneo retiniano. 

Num estudo com arteríolas retinianas isoladas de porco concluiu-se que o transporte 

de lactato pelas células vasculares causava a dilatação arteriolar através da 

estimulação da sintetase do ON e abertura dos canais de ATP-potásio (Hein et al., 

2006). 

 

1.4.4. Resposta miogénica em artérias isoladas 

 

Muitos investigadores demonstraram in vivo que existem adaptações do diâmetro 

arterial induzidas por alterações na pressão de perfusão por forma a assegurar um 

fluxo sanguíneo retiniano constante. 

Num estudo com arteríolas retinianas isoladas de bovino, Hoste e colegas 

observaram uma contracção miogénica após um estiramento rápido circumferencial 

(Hoste et al., 1989). Noutro estudo, Nyborg e colegas observaram pequenas 

contracções em resposta a aumentos na circumferência interna, e demonstraram que 

estas estavam dependentes do nível de cálcio extracelular (Nyborg et al., 1990). Yu e 

colaboradores usaram um sistema de microperfusão para comparar os efeitos de 

drogas intra e extraluminais em arteríolas retinianas isoladas de porco, e observaram 

uma resposta miogénica quando o fluxo através do segmento arterial era 

interrompido (Yu et al., 1994).  

Noutro estudo realizado por Delaey e colegas foi concluído que artérias retinianas de 

bovino isoladas contraíam expontaneamente quando expostas a aumentos de 

pressão intraluminal, exibindo uma resposta vasodilatadora entre 10 e 60 mm Hg. 

Este aumento dependia dos níveis de cálcio extracelular e era bloqueado pela 

nifedipina. Para pressões de perfusão intraluminal superiores a 60 mm Hg o diâmetro 

do vaso tendia a aumentar à medida que a pressão aumentava (Delaey et al., 2000). 
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1.5. Doenças provocadas por desregulação da circulação ocular 

 

1.5.1. Importância da regulação da circulação ocular na patogénese de doenças 

retinianas 

 

A retina desempenha a função de captar as imagens que serão processadas pelos 

centros visuais do cérebro. Ela tem necessidades metabólicas elevadas, mas a sua 

transparência não pode ser comprometida por uma rica rede vascular no seu lado 

interno.  

Actualmente reconhece-se que camadas específicas da retina são responsáveis 

pelos elevados consumos de oxigénio. Estas camadas são a de segmentos internos 

dos fotorreceptores (Linsenmeier, 1986) e as camadas plexiformes externa e interna 

(Yu et al., 1999). Para manter a homeostase retiniana é necessário promover uma 

adequada nutrição e a rápida remoção dos produtos do seu metabolismo. A camada 

dos segmentos internos dos fotoreceptores localiza-se numa região completamente 

avascular da retina, sendo irrigada pela coróide. A escassa vascularização retiniana 

precisa de irrigar ainda as camadas plexiformes externa e interna. Isto só pode ser 

conseguido com uma eficiente regulação dos elementos vasculares para 

coordenarem a circulação com as necessidades metabólicas (Yu et al., 1999). 

Alterações na regulação vascular podem ter consequências severas na retina. No 

mundo ocidental, 75% dos casos de cegueira e perda de visão são atribuídos a 

doenças retinianas com componente vascular. Estas doenças incluem retinopatias 

diabéticas e hipertensivas, degenerescência macular relacionada com a idade, 

oclusões arteriais centrais ou periféricas ou oclusões venosas. Apesar de existirem 

muitos estudos clínicos e descrições anatómicas, a base funcional destas doenças 

permanece desconhecida. Por isso, actualmente, muitas destas doenças carecem de 

um diagnóstico precoce e de um tratamento satisfatório (Haefliger e Anderson, 1999). 

Geralmente, o olho é irrigado arterialmente por uma artéria oftálmica, que origina 

artérias ciliares que alimentam a circulação coroideia/uveal, e por uma artéria central 

da retina ou artérias ciliorretinianas, que alimentam a circulação retiniana. Estas duas 

circulações, coroideia e retiniana, possuem propriedades muito diferentes. A camada 

externa dos fotoreceptores é o local onde a imagem visual é focada, sendo que esta 

região é avascular para assegurar uma acuidade visual óptima com interferência 

óptica mínima de camadas vasculares. Como consequência, a fonte principal de 

nutrientes dos fotoreceptores é a coróide, que se localiza no exterior da retina e 

assegura o suprimento em oxigénio e nutrientes por difusão passiva (Linsenmeier, 
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1986; Yu et al., 1999). Sabe-se que a totalidade de suprimento de oxigénio pela 

coróide é necessário para evitar que algumas regiões da retina fiquem hipóxicas, o 

que sugere que um fluxo sanguíneo elevado através da coróide é essencial para 

manter um nível elevado de oxigénio na coriocapillaris (Lisenmeier, 1986). 

A circulação retiniana, apesar de ser responsável por alimentar um tecido com uma 

taxa metabólica elevada, anatomicamente tem de ser estruturalmente pouco 

desenvolvida para permitir uma transparência óptica para os fotoreceptores. Uma 

outra característica dos vasos retinianos é a ausência de inervação autonómica 

(Laties, 1967), logo a regulação da circulação retiniana depende única e 

exclusivamente de mecanismos locais de controlo. Estes requisitos da retina resultam 

numa circulação com um fluxo limitado, com uma diferença acentuada na tensão de 

oxigénio artério-venosa. Esta circulação possui geralmente duas camas capilares, 

uma que alimenta a camada de fibras nervosas e células ganglionares e outra que as 

camadas médias da retina, incluindo a camada interna nuclear e plexiforme (Alm e 

Bill, 1987).  

Não existe controvérsia àcerca da capacidade de autoregulação por parte da retina. 

Estudos realizados por Yu e colegas demonstraram que na retina do rato o nível de 

oxigénio na região irrigada pela camada capilar superficial é bem regulado, enquanto 

que na região irrigada pela camada capilar mais profunda não é. Esta aparente 

vulnerabilidade da camada capilar mais profunda é uma observação importante 

porque proporciona uma explicação possível para a maior incidência de patologias 

envolvendo a camada capilar mais profunda nas doenças retinianas vasculares (Yu et 

al., 1999). 

Os vasos sanguíneos que alimentam o olho também estão envolvidos na regulação 

do fluxo sanguíneo ocular, e sabe-se que as suas propriedades vasoactivas variam 

ao longo da sua extensão (Yu et al., 1994). Este facto aumenta a complexidade dos 

mecanismos envolvidos no controlo dos vasos oculares. 

Em qualquer vaso sanguíneo existem uma complexidade de mecanismos 

competitivos ou complementares que são responsáveis pela regulação do tónus local. 

Estes factores locais combinam-se para assegurar que o fluxo sanguíneo para os 

tecidos assegura as respectivas necessidades metabólicas (Alm e Bill, 1987).  

Várias hipóteses foram testadas na tentativa de compreender a regulação da 

circulação total em orgãos como o cérebro ou o rim (Berne e Levy, 1993), mas ainda 

existem dúvidas sobre a regulação da circulação ocular. 

O endotélio vascular é um componente vital dos mecanismos de  regulação (Haefliger 

et al., 1994). Consiste numa monocamada de células escamosas que atapetam a 

superfície interna dos vasos sanguíneos. Existe uma estrutura intracelular 
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responsável pela percepção de modificações externas e pela mediação do “output” 

da enorme quantidade de autacóides que alteram as respostas das células do 

músculo liso, que é o citoesqueleto. O citoesqueleto confere o formato à célula e 

medeia a transmissão dos sinais intracelulares. A resposta do endotélio ao stress de 

estiramento associado à passagem da corrente sanguínea é outro mecanismo 

importante para a regulação do fluxo sanguíneo. A disfunção endotelial poderá estar 

na génese de muitas retinopatias (Haefliger et al., 1994). 

 

1.5.2. Diabetes 

 

O quadro clínico da diabetes é relativamente inespecífico, podendo ser atribuído a 

uma grande variedade de doenças. A sintomatologia e os dados do exame clínico 

são, por isso, insuficientes para o diagnóstico da diabetes. 

Dada a complexidade de todos os factores envolvidos na regulação do tónus 

vascular, não é surpreendente que doenças sistémicas como a diabetes possam 

alterar estes mecanismos de controlo. De todas as doenças vasculares da retina, a 

retinopatia diabética é provavelmente a mais estudada e a melhor documentada 

(Cogan et al., 1961; Frank, 1995). O aspecto mais frustrante da retinopatia diabética 

no homem é o de a doença ser inaparente ou subclínica por um período de tempo 

muito longo, durante o qual ocorrem danos vasculares e neurológicos que não são 

detectáveis, mas que são irreversíveis quando a doença se manifesta clinicamente. É 

muito importante compreender melhor a cascata de alterações vasculares e, neste 

aspecto, o facto de se terem criado modelos experimentais de ratinhos com diabetes 

induzida proporciona uma ferramenta de trabalho muito importante (Su et al., 1995; 

Yu et al., 2001). 

A retinopatia diabética é a causa mais frequente de cegueira na população activa. 

Apesar de terapias como a fotocoagulação e a vitrectomia poderem ser 

moderadamente eficazes quando aplicadas num estádio inicial da doença, existe 

necessidade de uma melhor compreensão da patofisiologia da doença. Existem 

muitas alterações metabólicas presentes, mas as alterações hemodinâmicas e 

vasculares desempenham um papel crucial. Esta doença caracteriza-se por 

alterações progressivas ao nível da vasculatura retiniana, que conduzem à 

hiperpermeabilidade vascular, à oclusão vascular por microaneurismas e à 

neovascularização (Langham et al., 1989).  

As preparações isoladas de elementos vasculares permitem o estudo de cada 

alteração individualmente, nomeadamente o efeito directo da insulina sobre as 

arteríolas retinianas, as alterações nas respostas induzidas por agonistas, o papel do 
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endotélio na patogénese da doença e a conclusão sobre qual a camada da retina que 

é afectada primariamente. 

Em estudos realizados em olhos de rato eutanasiados, nos quais se injectaram 

resinas acrílicas e que foram sujeitos a corrosão química e visualização por 

microscopia electrónica, foram detectadas alterações vasculares na retina e na 

coroide em ratos afectados por doenças sistémicas nomeadamente 

hipercolesterolémia, hipertensão, diabetes e envelhecimento (Amemiya, 2003). 

Existem numerosos estudos que demonstram que uma das consequências funcionais 

da retinopatia diabética é a alteração no fluxo sanguíneo retiniano e na capacidade 

de autoregulação da retina (Cringle et al., 1992; Su et al., 1995; Yu et al., 2001). Até à 

data, embora seja um assunto controverso, não existem provas da existência de 

alterações ao nível da circulação coroideia. 

Num modelo de olho isolado de rato diabético foram realizados estudos de 

vasoactividade com vários agonistas em olhos doentes e olhos controle, e concluiu-

se que os vasos dos olhos de animais diabéticos eram mais sensíveis às 

catecolaminas, o que pode estar relacionado com alterações nas funções 

autonómicas (Su et al., 1995). 

Noutro estudo realizado por Yu e colaboradores em ratos diabéticos, concluiu-se que 

a disfunção endotelial se instalava no período de hiperglicémia e que não se revertia 

quando os ratos ficavam normoglicémicos (Yu et al., 2001).  

O óxido nítrico, vasodilatador, está alterado na retinopatia diabética, na qual os 

mecanismos de vasoconstrição estão aumentados devido a disfunção do endotélio 

vascular (Warpeha et al., 1999). 

Num estudo realizado por Albert e colegas, pacientes com retinopatia diabética 

evidenciaram respostas hemodinâmicas anormais na circulação cerebral e ocular em 

descanso e após exercício físico (Albert et al., 1993). 

Foi realizado um estudo clínico com pacientes afectados por retinopatia diabética aos 

quais foi administrado intravenosamente L-NAME (Ng-monometil-L-Arginina, um 

inibidor da sintetase do ON) ou L-Arginina (precursor do ON). O facto de a 

adminstração de L-Arginina aumentar o fluxo sanguíneo ocular em pacientes 

diabéticos poderá ter interesse terapêutico, uma vez que foi demonstrado que em 

pacientes com estádios iniciais de retinopatia diabética o fluxo retiniano está 

diminuído e o coroideu ligeiramente aumentado, enquanto que nos estadios mais 

avançados estão ambos diminuídos (Schmetterer et al., 1997). 

Nos pacientes diabéticos as respostas vasodilatadoras a estimulação com agonistas 

são aberrantes. Experiências in vitro e in vivo demonstraram que a síntese de 

vasoconstritores pelo endotélio vascular está aumentada nestes pacientes. As 
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evidências sugerem que a vasodilatação mediada pelo endotélio está diminuída e 

que a vasoconstrição está aumentada. No que se refere à circulação retiniana, sabe-

se que as alterações detectadas em estádios iniciais da diabetes estão relacionadas 

com uma disfunção vascular endotelial. A circulação retiniana, não possuindo 

inervação extrínseca, depende inteiramente da auto-regulação mediada pelo 

endotélio, logo uma disfunção endotelial na diabetes terá provavelmente um grande 

impacto na retina. A expressão das sintetases do óxido nítrico na vasculatura 

retiniana está alterada nas fases iniciais da retinopatia diabética (Haefliger e 

Anderson, 1999).  

Recentemente surgiram provas da existência de factores genéticos que influenciam a 

severidade e a velocidade de progressão da retinopatia diabética. O óxido nítrico, 

sintetizado pelo endotélio vascular que está adjacente ao músculo liso vascular, é um 

dos mediadores reconhecidos no controlo do fluxo sanguíneo mediado pela 

endotelina. Três membros da família genética da sintetase do óxido nítrico foram 

identificados: neuronal, induzível e endotelial. Em condições normais, o gene para a 

sintetase do ON induzível não é expresso nos vasos retinianos, mas a exposição a 

níveis elevados de glucose pode influenciar a libertação de ON pelo aumento da 

expressão deste gene e diminuição da expressão do gene da sintetase do ON 

endotelial (Haefliger e Anderson, 1999).  

Estudos recentes sobre este tema continuam a obter as mesmas conclusões. Em 

células endoteliais de retina de bovino sujeitas a várias concentrações de glucose em 

condições estáticas basais e após estimulação com acetilcolina, sujeitas a um fluxo 

contínuo ou pulsátil, a hiperglicémia impediu a libertação de ON pelas células 

microvasculares. Esta diminuição na produção de ON pode contribuir para a 

disfunção vascular e deficiente autoregulação na retinopatia diabética (Connell et al., 

2007).  

Jeppesen e colaboradores realizaram um estudo em 65 pacientes com diabetes tipo 

2 que exibiam formas pouco graves de retinopatia diabética e concluíram que 

apresentavam respostas de autoregulação retiniana diminuídas (Jeppesen et al., 

2007). 

 

1.5.3. Glaucoma 

 

O quadro clínico do glaucoma é bem conhecido, mas a sua etiologia não está bem 

esclarecida. Além do aumento da PIO, que é um factor de risco inquestionável, 

existem outros, tais como a idade, a raça, o sexo, a história familiar ou o grau de 

miopia (Flammer, 2001).  
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O glaucoma é mais do que a elevação da PIO com a consequente compressão 

venosa e compromisso circulatório. É uma neuropatia óptica e, pelo menos nalguns 

pacientes, a desregulação do fluxo sanguíneo ocular poderá ser importante na 

patogénese da doença (Flammer, 1996). A diminuição da PIO tem sido, ao longo de 

muitos anos, o objectivo do tratamento para o glaucoma. No entanto, recentemente 

surgiram provas científicas irrefutáveis do envolvimento de factores vasculares na 

patogénese da neuropatia óptica derivada do glaucoma (Flammer et al., 1999). Os 

pacientes que sofrem de glaucoma mas que possuem uma PIO normal ou que têm a 

PIO controlada e mesmo assim a doença progride, apresentam um menor fluxo 

sanguíneo na retina (Wolf et al., 1993), na coróide (Prunte et al., 1988; Riva et al., 

1997a e b) e na extremidade do nervo óptico (Grunwald et al., 1998; Petrig et al., 

1999).  

Existem estudos que evidenciam uma autoregulação deficiente na retina e nervo 

óptico nos pacientes com glaucoma (Grunwald et al., 1998; Petrig et al., 1999; 

Pillunat et al., 1997; Riva et al., 1997a e b).  

Alterações glaucomatosas foram descritas em pacientes com episódios agudos de 

hipotensão induzidas pelo choque (Gasser e Flammer, 1987), sugerindo que a 

isquémia poderá ter um papel na etiologia da doença. Também foi demonstrado que 

nos pacientes com glaucoma com PIO normais existiam concentrações plasmáticas 

muito elevadas de ET-1 (Haefliger et al., 1999), o mais potente vasoconstritor 

fisiológico conhecido actualmente (Nyborg et al., 1991; Meyer et al., 1992; Haefliger 

et al., 1992). 

Estudos demonstraram que os pacientes com glaucoma de progressão rápida têm 

maior propensão para sofrerem de hipotensão (Gasser e Flammer, 1987), e 

vasospasmo periférico (Flammer et al., 1999). Estas doenças constituem factores de 

risco para os quais existe tratamento (Haeflicker et al., 1999;  Flammer et al., 2001). 

Surpreendentemente, o campo visual de alguns pacientes sofre uma melhoria depois 

de serem sujeitos a inalação de carbogéneo, uma mistura com efeitos 

vasodilatadores. Estas melhorias prolongam-se se os pacientes forem tratados com 

bloqueadores dos canais de cálcio (Pillunat, 1999). 

O aumento de actividade vasospástica é mais prevalente em indivíduos com 

glaucoma de tensão normal (Haefliger et al., 1999).  

Num estudo prospectivo, Martínez e Sanchez avaliaram em pacientes com glaucoma 

primário de ângulo aberto o comportamento da artéria oftálmica e das artérias ciliares 

posteriores curtas com CDI, e concluíram que com esta técnica poderiam prever com 

fiabilidade a evolução dos campos visuais nestes pacientes (Martínez e Sanchez, 

2005). 
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Existem várias explicações para o facto de a retina e o nervo óptico serem 

extremamente susceptíveis à isquémia: as necessidades energéticas dos 

processamentos visuais são elevadas, o consumo de oxigénio pela retina (por grama 

de tecido) é o maior do organismo, sendo mais elevado que o do cérebro (Alm e Bill, 

1987), e existe a necessidade de um suprimento sanguíneo contínuo, apesar da 

ténue camada vascular retiniana devido à necessidade de transparência desta 

estrutura. A sua enorme vulnerabilidade a situações de isquémia estabelece que 

qualquer droga anti-glaucoma deve baixar a PIO e não possuir efeitos vasculares ou, 

idealmente, possuir a capacidade de melhorar o fluxo sanguíneo vascular (Pillunat, 

1999). 

A pressão arterial tem um papel na patogénese do glaucoma, sendo que a 

hipotensão constitui um factor de risco porque estes pacientes apresentam um fluxo 

sanguíneo diminuído na retina, na coróide e no nervo óptico (Gasser, 1999). 

Frequentemente estes doentes são vasospásticos (Gasser e Flammer, 1987), ou 

seja, têm uma anomalia vascular generalizada. Além disso, os pacientes com 

glaucoma e hipotensos são mais sensíveis aos efeitos vasoconstritores da ET-1 

(Pillunat, 1999). 

Não se conhecem bem as causas da diminuição do fluxo sanguíneo no nervo óptico e 

existe controvérsia acerca dos efeitos hemodinâmicos das medicações actuais para o 

glaucoma. Uma vez reconhecido o componente isquémico sobre os vasos retinianos, 

torna-se particularmente importante utilizar drogas com efeitos vasculares no 

tratamento da doença (Yu et al., 1998; Pillunat, 1999). 

Os bloqueadores β-adrenérgicos betaxolol e timolol são agentes antiglaucomatosos 

comuns na prática clínica, que baixam a PIO reduzindo a formação de humor aquoso 

que é mediada por receptores β ao nível do corpo ciliar (Yu et al., 1998). Os efeitos 

destas drogas ao nível da circulação retiniana são controversos, defendendo uns 

autores que diminuem o fluxo sanguíneo (Chiou e Chen, 1993) e outros que o 

aumenta (Grunwald, 1998).  

A vasculatura ocular possui pequena quantidade de receptores β, e são muito pouco 

funcionais (Hoste et al., 1989; Nielsen e Nyborg, 1989; Su et al., 1995; Yu et al., 

1992a), logo seria de esperar um efeito vascular β-adrenérgico pouco significativo. No 

entanto, apesar do timolol produzir diminuições mais acentuadas da PIO em 

humanos do que o betaxolol (Yu et al., 1998), o segundo produz melhorias mais 

acentuadas nos campos visuais, sugerindo propriedades vasodilatadoras mais 

marcadas. Yu e colaboradores testaram os dois fármacos recorrendo a modelos de 

artéria ciliar de porco e humana isoladas, e concluíram que ambos provocavam 
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vasodilatação por inibição dos canais de cálcio, sendo este mecanismo independente 

do antagonismo adrenérgico e sendo o betaxolol mais potente (Yu et al., 1998). 

Várias investigações, recorrendo a arteríolas retinianas criopreservadas e arteríolas 

frescas de porco pré-contraídas com ET-1, têm testado fármacos para avaliar as suas 

propriedades vasoactivas, nomeadamente bloqueadores dos canais de cálcio 

(verapamil, diltiazem, nimodipine, nifedipine) (Yu et al. 1998), análogos das 

prostaglandinas como o latanoprost e docosanóides como o isopropil unoprostone 

(Hoste, 1997; Hoste et al., 1989). Todas eles são vasodilatadores e trazem alguma 

esperança para os doentes com glaucoma. 

As drogas betaxolol, brinzolamida e brimonidina, usadas frequentemente no 

tratamento do glaucoma, conseguem restabelecer a circulação no NO em estádios 

iniciais da doença, mas não nos estádios avançados (Sampaiolesi et al., 2001). 

Outras substâncias, tais como inibidores da enzima de conversão da angiotensina e 

drogas neuroprotectoras, poderão ser utilizadas no tratamento do glaucoma, sendo 

que os seus benefícios não serão visíveis a curto prazo (Gasser, 1999).  

Ao análogos das prostaglandinas como o travoprost e o latanoprost são fármacos 

com efeitos potentes na diminuição da PIO. Num estudo realizado em humanos com 

glaucoma de ângulo aberto, foram constituídos dois grupos aos quais foi aplicado um 

ou outro fármaco topicamente e foram avaliados o fluxo sanguíneo coroideu 

recorrendo a fluxometria com Laser Doppler e o diâmetro dos vasos retinianos com o 

“Retinal Vessel Analyser”. Ambos os fármacos baixaram a PIO em cerca de 5 mm Hg 

num espaço de 4 semanas, e a pressão de perfusão aumentou cerca de 6%. O fluxo 

coroideu manteve-se estável, enquanto as arteríolas retinianas se contraíram, o que 

pode representar uma resposta de autoregulação (Orgul et al., 2006). 

Segundo Gherghel e colegas, a etiologia do glaucoma primário de ângulo aberto 

permanece uma incógnita. Existem alguns factores de risco que são menosprezados 

como, por exemplo, a insuficiência hemodinâmica devido a disfunção vascular e 

pressões sanguíneas nocturnas anormais. Em média, pacientes com glaucoma de 

PIO normal ou glaucoma de PIO elevada progressivo possuem menores velocidades 

de fluxo sanguíneo na retina, coróide, nervo óptico, vasos retrobulbares, artérias 

carótidas e capilares periféricos, podendo também sofrer de lesões isquémicas 

noutras partes do organismo como o cérebro, as orelhas e o coração. Dentro dos 

fenómenos que influenciam o fluxo sanguíneo, a pressão sanguínea e a frequência 

cardíaca têm um ritmo circadiano ditado pelo sistema nervoso autónomo. Segundo 

estes autores, a avaliação do sistema nervoso autónomo nestes pacientes é 

extremamente importante uma vez que doenças autonómicas tais como diabetes 

mellitus, hipertensão sistémica, síncope vagovagal, doença autonómica primária, 
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esclerose múltipla, tumores cerebrais ou espinais, insuficiência renal ou 

hipersensibilidade do seio carotídeo poderão alterar os parâmetros hemodinâmicos 

sistémicos (Gherghel et al., 2004).  

Algumas destas alterações são manifestadas durante o sono, quando os níveis de 

catecolaminas, de cortisol e de actividade muscular simpática diminuem. É possível 

que durante o sono os fenómenos de isquémia se acentuem, e alguns autores 

demonstraram a relação entre baixas pressões arteriais e a progressão da neuropatia 

óptica em pacientes com glaucoma de ângulo aberto (Meyer et al., 1996).  

Estudos recentes em 35 pacientes com glaucoma com PIO normal e 35 controlos 

saudáveis avaliaram a hemodinâmica retiniana com angiografia fluorescente da retina 

e correlacionaram o tempo de passagem arteriovenoso com a pressão de perfusão 

ocular. Os pacientes com glaucoma exibiram tempos de passagem arteriovenosos 

mais prolongados e apresentaram uma correlação entre estes valores e a pressão de 

perfusão ocular, o que deverá ser reflexo de uma autoregulação vascular alterada no 

glaucoma de PIO normal (Kaup et al., 2007). 

 

1.5.4. Síndrome Vasospástico 

 

O vasospasmo funcional define-se como uma contracção reversível das células 

musculares lisas sem nenhuma alteração anatómica. Pode ser sistémico ou 

localizado. A prevalência elevada de enxaquecas, fenómeno de Raynaud e de angina 

de peito em pacientes com vasospasmo periférico indica a presença de vasospasmo 

arterial generalizado (Gasser e Flammer, 1987; Gasser, 1999). Uma das formas de 

diagnosticar a doença é através da visualização dos capilares da mucosa nasal.  

A reactividade dos vasos sanguíneos depende dum complexo sistema interactivo que 

inclui o endotélio, os nervos perivasculares, nervos peptidérgicos, hormonas e 

mediadores libertados pelas células (Gasser, 1999). Estes pacientes possuem uma 

vasculatura mais sensível aos compostos vasoactivos e à regulação do tónus 

vascular. Geralmente a resposta aos vasodilatadores está diminuída, existindo um 

aumento na actividade dos receptores α2–adrenérgicos nas veias digitais dos 

pacientes afectados por este síndrome, e existem níveis sanguíneos superiores de 

ET-1 (Meyer et al., 1992; Haefliger et al., 1993). 

Existem dados que fazem suspeitar que existe uma relação entre as alterações na 

perfusão periférica do organismo, por exemplo nas extremidades dos dedos, e a 

perfusão ocular. Este paralelo é extremamente pronunciado em pacientes que 

apresentam disfunção vascular, como por exemplo no síndrome vasospástico. 

Segundo Flammer, a perfusão de um paciente glaucomatoso pode ser avaliada por 
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capilaroscopia microscópica das extremidades dos dedos (Flammer, 2001; Flammer 

et al., 2001). Na microscopia capilar observam-se os capilares da extremidade do 

dedo do paciente debaixo dum microscópio, vendo-se as células sanguíneas 

individuais a atravessar os capilares. A velocidade dos glóbulos vermelhos pode ser 

medida e influenciada pela aplicação de uma corrente de ar frio (azoto líquido), sendo 

o fluxo sanguíneo reduzido, possivelmente até uma cessação completa. Num 

paciente com desregulação vascular, esta interrupção do fluxo sanguíneo pelo frio 

dura mais tempo do que num paciente saudável. Com a gravação em vídeo da 

perfusão antes, durante e após o teste do frio esta técnica adopta a designação de 

vídeocapilaroscopia e, segundo Flammer, tem larga aplicação nos pacientes 

vasospásticos. Flammer defende a teoria da vasorreactividade, e basta-lhe observar 

um vasospasmo com esta técnica num paciente que exiba glaucoma de PIO normal 

para este investigador fazer o diagnóstico de síndrome vasospástico (Flammer, 

2001). 

Estes pacientes possuem defeitos no campo visual que não têm explicação 

oftalmológica ou neurológica (Gasser, 1999). Em termos oculares as consequências 

desta síndrome podem ser o dano irreversível das células endoteliais 

microvasculares retinianas ou do nervo óptico, o que constitui um factor de risco para 

o desenvolvimento de danos glaucomatosos. O vasospasmo ocular está 

provavelmente localizado nos vasos coroideus ou ciliares (Gasser, 1999). A 

vasoconstrição ou vasodilatação endotelial pode ser observada nas artérias oftálmica 

e ciliares, o que sugere um papel do endotélio na regulação vascular ocular e sugere 

novos caminhos para estratégias terapêuticas futuras, tais como inibidores da ET-1 

(Meyer et al., 1993). 

Uma melhoria acentuada nos campos visuais é conseguida recorrendo a uma 

terapêutica com bloqueadores dos canais de cálcio (nifedipina) em pacientes com 

síndrome vasospástico ocular (Gasser e Flammer, 1987), além de que eles podem 

modular a resposta às endotelinas. 

Gugleta e colegas observaram uma alteração em pacientes vasospásticos no padrão 

da fase oscilatória dos vasos retinianos, que conduzem as ondas de pulso mais 

rapidamente, sendo mais “rijos” do que os vasos retinianos de pacientes não 

vasospásticos (Gugleta et al., 2006). 

 

1.5.5. Degenerescência macular realcionada com a idade 

 

A degenerescência macular relacionada com a idade (AMD) afecta cada vez mais 

pessoas. Relativamente à sua forma neovascular existem muitos estudo relacionados 
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com possibilidades terapêuticas de eliminar estes neovasos. No entanto desconhece-

se qual o estímulo para a sua formação. Num estudo piloto realizado por Schmetterer 

e colaboradores em 41 pacientes com AMD neovascular concluiu-se que os 17 

pacientes com hipoperfusão coroideia apresentavam um risco mais elevado de 

desenvolver neovasos no decorrer de um período de 3 anos (Schmetterer et al., 

2007). 

 

 

1.6. Novas estratégias terapêuticas 

 

Existe grande interesse na investigação de novas drogas que possam ajudar a 

restabelecer um fluxo sanguíneo ocular normal na presença das doenças referidas 

que implicam desordens vasculares oculares. 

 

1.6.1. Bloqueadores dos canais de cálcio  

 

Devido ao seu papel vasodilatador, o seu potencial terapêutico no tratamento do 

glaucoma tem sido investigado. Alguns estudos sugeriram que os bloqueadores dos 

canais de cálcio (BCC) podem controlar a perda progressiva de campo visual nos 

glaucomas com PIO normal (Gaspar et al., 1994). Outros estudos demonstraram 

experimentalmente e em estudos clínicos que os BCC tópicos e sistémicos podem 

baixar a PIO (Segarra et al., 1993). 

De acordo com Gasser (1999), nos doentes com síndrome vasospástico existem 

repercussões oculares que se devem à existência de vasospasmo ocular. Estes 

doentes melhoram clinicamente quando se administram bloqueadores dos canais de 

cálcio. Segundo este investigador, o vasospasmo poderá residir ao nível dos vasos 

coroideus ou ciliares. 

Doses baixas de nicardipine intravenosa (20 µg/Kg) demonstraram ter pouco efeito no 

fluxo sanguíneo retiniano do gato medido por Laser Doppler, enquanto que uma dose 

elevada (100 µg/Kg) produziu uma diminuição transitória estatísticamente 

significativa. No entanto, ambas as doses provocaram um aumento significativo no 

fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico medido por fluxometria com Laser 

Doppler, o que foi acompanhado por um aumento estatísticamente significativo na 

tensão de O2 em frente do nervo óptico (Harino et al., 1992).  

Lomerizine, nilvadipine e pranidipine inibiram as perturbações causadas pela ET-1 na 

circulação da cabeça do nervo óptico em coelhos medido com o método de 
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eliminação de gás de hidrogénio e fluxometria com Laser Doppler, e os dois últimos 

fármacos induziram diminuições na pressão sanguínea estatisticamente significativas 

(Toriu et al., 2001). Injecções endovenosas de 0.01 e 0.1 mg/Kg de nicardipine 

promoveram uma dilatação dos vasos retinianos do coelho de 3% e 22%, 

respectivamente (Kohzuka, 1984). 

Tomita e colegas estudaram os efeitos da nilvadipine (3.2 µg/Kg IV) na cabeça do 

nervo óptico, coroide e retina de coelhos com os métodos de eliminação de gás de 

hidrogénio e de Laser. O fluxo sanguíneo medido nestes tecidos do grupo que 

recebeu o fármaco aumentou 10-25% comparativamente ao grupo controle 

(p<0,0001). O fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico determinado pelo método 

de eliminação de gás de hidrogénio apresentou um aumento de 25% no grupo 

submetido ao tratamento (Tomita et al., 1999). 

Em pacientes humanos o exame ecográfico com Doppler colorido foi utilizado para 

avaliar os efeitos hemodinâmicos orbitários de 10 mg de nifedipine sublingual em 12 

voluntários saudáveis, e observaram-se aumentos estatisticamente significativos nas 

velocidades sistólicas da artéria oftálmica e das artérias ciliares posteriores curtas 

(Gobel e Lieb, 1995).  

Num estudo “crossover”, Schocket e colegas recorreram à fluxometria com Laser 

Doppler para investigarem o fluxo sanguíneo retinino, coroideu e na cabeça do nervo 

óptico em 10 indivíduos aos quais administraram felodipina oral. Apesar de existir 

uma diminuição na pressão diastólica e na pressão de perfusão, não se observaram 

diferenças no fluxo sanguíneo retinino, coroideu e na cabeça do nervo óptico 

(Schocket et al., 1999). 

Os efeitos de verapamil tópico no fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico foram 

avaliados com recurso à técnica de Laser Doppler num estudo randomizado, e os 

autores encontraram aumentos de 25% no olho tratado e no olho controlo, e 

atribuíram esse facto a um possível efeito cruzado (Netland et al., 1996). 

Vários autores realizaram estudos sobre os efeitos dos BCC no fluxo retrobulbar dos 

pacientes glaucomatosos, mas não eram randomizados.  

Harris e colegas investigaram 21 pacientes com glaucoma de tensão normal antes e 

depois de um tratamento durante 6 meses com a nifedipina (30 mg/dia). Nos 16 

pacientes que terminaram o protocolo, não existiam diferenças na dinâmica 

retrobulbar no fim do tratamento (Harris et al., 1997).  

Rainer e colegas mediram a amplitude do pulso do fundo ocular em 30 pacientes com 

glaucoma de ângulo aberto tratados com nifedipina (30 mg/dia) durante 3 meses e, 

nos 25 pacientes que toleraram a medicação, não se verificaram alterações 

significativas. É de realçar que por vezes o uso crónico de BCC pode estar associado 
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a efeitos secundários intoleráveis (Wilson et al., 1997; Harris et al., 1997; Rainer et 

al., 2001). 

Bayerle-Eder e colegas concluíram que a nifedipina utilizada no tratamento de 

doentes hipertensos baixava a pressão arterial mas não alterava a amplitude da 

pulsatilidade do fundo do olho (Bayerle-Eder et al., 2004). 

 

1.6.2. Inibidores do sistema renina angiotensina  
 
 
O sistema renina-angiotensina desempenha um papel na regulação da pressão 

arterial, e pode modificar o fluxo sanguíneo de orgãos específicos (Vanhoutte e 

Mombouli, 1996). Renina é a enzima que transforma angiotensinogénio em 

angiotensina I, que é biologicamente inactivo.  

O RNAm do angiotensinogénio foi detectado na coróide e na retina de ratos (Murata 

et al., 1997). Nos humanos, o angiotensinogénio foi identificado no citoplasma no 

epitélio ciliar não pigmentado e no lúmen dos vasos sanguíneos da úvea e da retina 

(Sramek et al., 1992). A angiotensina I é activada até angiotensina II pela enzima de 

conversão da angiotensina (ACE), cuja actividade foi demonstrada nos vasos 

retinianos do homem, do gato e do bovino (Ferrari-Dileo et al., 1988).  

A angiotensina II é um vasoconstritor potente, e os seus efeitos contrácteis já foram 

demonstrados nas artérias ciliares humanas, bovinas e porcinas (Nyborg et al., 1990; 

Meyer et al., 1995) possivelmente pela activação dos receptores AT1 (Meyer et al., 

1995). Além disso, existem receptores específicos para a angiotensina II nos vasos 

do nervo óptico (Ferrari-Dileo et al., 1988).  

A ACE também inibe a bradiquinina, produzida pelas células endoteliais, que estimula 

a formação de prostaciclina e de óxido nítrico, dois potentes vasodilatadores 

(Vanhoutte e Mombouli, 1996). 

Estudos experimentais em gatos demonstraram que as propriedades vasoconstritoras 

do sistema renina-angiotensina reduzem a capacidade de autoregulação dos vasos 

do nervo óptico quando submetidos a um aumento da PIO (Sossi e Anderson, 1983). 

O bloqueio do sistema renina-angiotensina pode ser conseguida com inibidores da 

ACE que são utilizados no tratamento de pacientes com hipertensão e insuficiência 

cardíaca congestiva. Vários estudos no homem e no coelho sugerem que os 

inibidores da ACE funcionam como agentes hipotensivos oculares por facilitarem a 

drenagem do humor aquoso (Constad et al., 1988; Costagliola et al., 1995).   

Meyer e colegas investigaram o efeito do enalapril e do benazepril em artérias ciliares 

porcinas isoladas e em olhos de porco perfundidos e concluiram que nenhum dos 

agentes modificava o tónus vascular ou o fluxo oftálmico em condições basais. No 
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entanto, ambas as substâncias aumentavam o relaxamento das artérias ciliares 

submetidas a bradiquinina e preveniam os efeitos vasoconstritores da angiotensina I 

(Meyer et al., 1995).  

Steigerwalt e colaboradores avaliaram o efeito do trandolapril, um inibidor da ACE 

oral, no fluxo retrobulbar de 12 pacientes não-glaucomatosos com hipertensão 

sistémica e ao fim de uma semana de tratamento detectaram um aumento 

estatisticamente significativo no fluxo sanguíneo da artéria central da retina e das 

artérias ciliares posteriores curtas (Steigerwalt et al., 1998). 

Outro mecanismo possível de inibição do sistema renina-angiotensina é recorrendo 

aos antagonistas dos receptores AT1, tais como valsartan ou losartan potássio. Tal 

como no caso dos inibidores da ACE, o losartan potássio demonstrou ter a 

capacidade de baixar a PIO devido ao aumento da drenagem do humor aquoso 

(Costagliola et al., 2000). Valsartan bloqueou a vasoconstrição induzida pela 

angiotensina II nas artérias ciliares porcinas isoladas (Meyer et al., 1995).  

Num estudo randomizado, Matulla e colegas investigaram o efeito do losartan 100 mg 

no fluxo retrobulbar e no fluxo coroideu pulsátil de 10 indivíduos saudáveis. Apesar de 

o fluxo coroideu pulsátil ter aumentado significativamente, o fluxo retrobulbar não 

sofreu alterações. No entanto, o tratamento preveniu as alterações hemodinâmicas 

secundárias à administração de angiotensina II a estes indivíduos. Os autores 

sugerem que a  angiotensina II não é um factor determinante na regulação do fluxo 

do nervo óptico in vivo (Matulla et al., 1997).  

Conclusões semelhantes foram obtidas por Spicher e colegas que não detectaram 

alterações significativas no fluxo coroideu com fluxometria Laser Doppler após uma 

toma oral única de 50 mg de losartan potássio em 12 pacientes saudáveis (Spicher et 

al., 2002). 

 

1.6.3. Magnésio  
 

Apesar de o magnésio ser o electrólito sérico menos abundante, ele influencia o 

metabolismo do cálcio, potássio, zinco, ferro e sódio, acetilcolina e óxido nítrico, 

modula a acção de várias enzimas e ajuda a promover a homeostase intracelular e a 

activação da tiamina (Costa et al., 2003). 

O magnésio, conhecido como o «bloqueador dos canais de cálcio natural», diminui a 

tensão vascular basal e diminui a resposta aos vasoconstritores. Estes efeitos foram 

atribuídos a um efeito antagonista dos canais de cálcio, possivelmente através da 

inibição do fluxo de cálcio através da membrana celular do músculo liso vascular 

(Costa et al., 2003). 
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O magnésio tem sido prescrito para várias doenças, tais como desordens vasculares 

(Mroczeck et al., 1977), arritmias devido a enfarte agudo do miocárdio (Mroczeck et 

al., 1977) e enxaqueca (Mauskop et al., 1995). 

Muito pouco se sabe acerca dos efeitos do magnésio ao nível do fluxo sanguíneo no 

nervo óptico (Costa et al., 2003). 

Numa experiência com artérias ciliares porcinas isoladas, concentrações elevadas de 

magnésio extracelular induziam o relaxamento de vasos pré-contraídos com a ET-1, 

possivelmente através de um mecanismo inibidor do cálcio. Os valores normais da 

concentração de magnésio variam entre 0.7 e 1.1 mmol/l. Com uma concentração de 

magnésio fisiológica de 1.0 mmol/l os autores observaram um relaxamento de 50% 

dos vasos pré-contraídos com a ET-1, mas a completa inibição da contracção só foi 

atingida com valores de 10 mmol/l, valor suficiente para provocar paragem cardíaca 

(Dettmann et al., 1998). 

Os vasospasmos induzidos pela endotelina in vitro podem ser contrariados pelo 

magnésio, o que também parece útil in vivo (Gaspar et al., 1995).  

A administração de magnésio provocou um aumento do fluxo sanguíneo periférico, 

avaliado com capilaroscopia da unha, bem como uma tendência para melhoria dos 

campos visuais em 10 pacientes com glaucoma que tomaram 121.5 mg bid durante 

um mês. Não existem dados sobre o que se passa ao nível do fluxo do nervo óptico 

(Gaspar et al., 1995).  

 

 

1.7. Perspectiva em medicina veterinária de doenças oculares com 

repercussões vasculares 

 

O glaucoma no cão e no gato consiste numa neuropatia óptica isquémica com perda 

de células ganglionares acompanhada por um aumento da PIO. O glaucoma de 

tensão normal não está descrito nestas duas espécies, ao contrário do que sucede no 

Homem. Os sinais clínicos de glaucoma incluem marcada congestão conjuntival e 

episcleral, edema da córnea, diminuição do reflexo pupilar e dor à palpação do globo. 

Se a elevação da PIO for grande e prolongada no tempo o globo apresenta-se 

aumentado de volume ou buftálmico, sendo nesta fase um olho irreversivelmente 

cego. 

No que se refere à classificação do glaucoma nos animais de companhia, podemos 

considerar (1) o glaucoma primário (relacionada com determinadas raças), (2) 

secundário a outra patologia ocular ou (3) congénito, cuja causa reside na presença 
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de anomalias congénitas no ângulo irido-corneal e causa o aparecimento de 

glaucoma em animais muito jovens.O glaucoma afecta 0.5% da população de cães 

da América do Norte e, a seguir ao Homem, a espécie canina é a mais afectada por 

esta doença (Gelatt e Gelatt, 2003).  

O glaucoma primário é hereditário e o seu modo de heritabilidade está determinado 

para algumas raças de cães. Por exemplo, no Beagle, no Grande Dinamarquês e no 

Welsh Springer Spaniel é causado por um gene autossómico recessivo (Gelatt e 

Gelatt, 2003). O animal pode apresentar um ângulo iridocorneal normal, estreito ou 

fechado, devendo observar-se o ângulo de drenagem por gonioscopia para o poder 

classificar. O glaucoma primário é sempre bilateral, podendo um olho ser afectado 

mais cedo do que o outro.  

Na maioria dos casos o animal apresenta-se ao médico veterinário com um dos olhos 

em estado bastante avançado da doença, geralmente invisual, e interessa começar a 

tratar profilaticamente o olho contralateral.  

O glaucoma secundário ocorre devido à presença de uveite e consequente obstrução 

secundária do ângulo iridocorneal por fibrina, sangue ou células de reacção 

inflamatória, devido a luxação anterior do cristalino, entre outras causas. Neste tipo 

de doença deve tratar-se a etiologia primária, bem como o glaucoma.  

O glaucoma congénito manifesta-se em animais recém-nascidos e tem mau 

prognóstico em termos de visão para o animal.  

No gato a maioria dos glaucomas são secundários a uveites hipertensivas, e deve 

procurar estabelecer-se a etiologia.  

O coelho tem ganho popularidade como animal de companhia, e pode apresentar 

glaucoma congénito, especialmente a raça New Zealand, ocorrendo a doença clínica 

por volta dos 6 meses de idade (Gelatt e Gelatt, 2003).  

O diagnóstico de glaucoma realiza-se com base nos sinais clínicos, na tonometria 

(avaliação da PIO), na oftalmoscopia directa e indirecta e na gonioscopia. O 

tratamento médico de urgência consiste na administração de manitol intravenoso que 

baixa a PIO devido ao seu elevado poder osmótico. O tratamento médico de 

manutenção consiste na administração oral de agentes inibidores da anidrase 

carbónica como a acetazolamida e a diclorfenamida, e na instilação tópica de (1) 

agentes inibidores da anidrase carbónica como a dorzolamida, (2) agentes inibidores 

da síntese das prostaglandinas como o latanoprost e (3) agentes beta-bloqueantes 

como o timolol, embora a eficácia destes últimos não seja tão marcada como em 

medicina humana. Infelizmente é muito difícil controlar a PIO nos pacientes caninos 

recorrendo ao tratamento médico, e várias técnicas cirúrgicas adjuvantes do 

tratamento médica estão descritas. Nenhuma delas é 100% eficaz. Podemos 
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subdividi-las em dois grupos: as técnicas que têm por objectivo diminuir a produção 

do humor aquoso (Ciclocrioterapia, Laser YAG) e as técnicas fistulizantes que 

tentam, oor meio de próteses, criar uma via de saída alternativa para o humor 

aquoso, mas invariavelmtente acabam por se obstruir de fibrina no espaço de 6 a 8 

meses.  

O glaucoma é uma doença frustrante em medicina veterinária pela ausência de 

diagnóstico precoce e pelo insucesso da terapêutica médica e cirúrgica. 

Recentemente a amlodipina começou a ser utilizada no tratamento médico do 

glaucoma pelo seu efeito vasodilatador e facilitador da vascularização do nervo 

óptico, no sentido de retardar a sua degeneração. Está a ser utilizada com segurança 

em canídeos e em felídeos na dose de 0.626 mg/5 Kg de peso vivo oralmente uma 

vez por dia (Kallberg et al., 2003).   

Como terapia alternativa existe actualmente investigação na área dos fármacos anti-

apoptóticos como a eritropoietina para prevenir a apoptose das células gangionares 

do NO. 

 

A retinopatia diabética não tem expressão nos animais de companhia porque só se 

desenvolve, em média, depois de os animais terem Diabetes mellitus há pelo menos 

5 anos. A maioria dos animais a quem é diagnosticada Diabetes tem 8 ou mais anos, 

tendo uma esperança média de vida de 4 ou 5 anos adicionais. Além disso, devido ao 

diagnóstico tardio ou à dificuldade em controlar os níveis de glicémia, 50 a 70% dos 

cães diabéticos desenvolvem cataratas nos primeiros meses da doença, o que 

impede a visualização do fundo ocular (Narfström e Ekesten, 1999).  

Em cães em que foi induzida Diabetes experimental as lesões de retinopatia diabética 

levaram 3 a 5 anos a desenvolver-se, aparecendo as hemorragias pré-retinianas 

após 56 meses, exsudados e neovascularização na área do disco óptico após 60 

meses e retinopatia proliferativa após 74 a 80 meses (Takahashi et al., 1992). 

 

Nos gatos idosos com insuficiência renal e hipertensão arterial secundária é comum 

ocorrerem descolamentos de retina exsudativos bilaterais que conduzem o animal à 

cegueira súbita. O diagnóstico realiza-se por medição dos níveis de ureia e creatinina 

séricos para despistar a insuficiência renal, avaliação da PA por Doppler para avaliar 

o grau de hipertensão e oftalmoscopia directa e indirecta para o diagnóstico do 

descolamento de retina. A terapia consiste no tratamento de suporte para a 

insuficiência renal, recorrendo à hidratação, promovendo a diurese e prescrevendo 

uma dieta baixa em proteínas e sais minerais e no tratamento da hipertensão 

recorrendo a um inibidor do sistema da renina-angiotensina como o enalapril ou à 
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amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio. Na maioria dos casos a cegueira é 

reversível porque ocorre a re-adesão da retina total ou parcialmente.  

 

 

1.8. Variabilidade dos sinais biológicos 

 

A pressão arterial e a frequência cardíaca variam constantemente ao longo do tempo 

à volta de um valor médio, devido a influências nervosas e humorais exercidas sobre 

o aparelho circulatório. Analizando essas variações é possível obter informações 

sobre as influências do sistema nervoso autónomo sobre o sistema cardiovascular. 

Estas análises envolvem estudos no domínio do tempo e da frequência. As análises 

no domínio do tempo utilizam a média e o desvio padrão dos intervalos R-R (Mancia 

et al., 1997) observados ao longo do tempo ou índices com eles relacionados. As 

análises no domínio da frequência recorrem à transformada de Fourrier ou a métodos 

de correlação e wavelets (Parati et al., 1999; Postolache et al., 2003).  

Uma das ferramentas matemáticas mais utilizadas para a avaliação do sistema 

nervoso autónomo no domínio da frequência é a aplicação da Transformada Rápida 

de Fourier à análise da frequência cardíaca e da pressão arterial, que decompõe o 

sinal em ondas sinusoidais de diferentes frequências. 

Para estas variáveis é possível construir um espectro de três bandas no homem: uma 

de muito baixa frequência (VLF), outra de baixa frequência (LF) e outra de alta 

frequência (HF) que acompanha a frequência respiratória. Estudos de inibição 

selectiva farmacológica do sistema nervoso autónomo permitiram atribuir a influência 

parassimpática a HF e a simpática com contributo parassimpático a LF, 

representando a relação HF/LF as influências relativas do simpático e 

parassimpático. Quanto a VLF é ainda desconhecida a sua origem (Saul et al., 1990; 

Parati et al., 1999; Daffonchio et al., 1991; Malliani et al., 1991). As frequências de 

ocorrência destas bandas dependem da espécie animal em estudo. Admite-se, 

porém, que a sua origem seja semelhante à observada no homem. 

Este método de análise tem sido sobretudo aplicado aos registos da pressão arterial 

(PA) e da frequência cardíaca (FC), sendo do nosso conhecimento dois estudos com 

uma variável hemodinâmica ocular, a PIO.  

No primeiro desses estudos a PIO de 10 pacientes com glaucoma e de 10 pacientes 

normais foi monitorizada, sendo os registos analisados utilizando a Transformada 

Rápida de Fourier (TRF) e foram detectadas diferenças entre os dois grupos na 

segunda, terceira e quarta harmónicas, tendo os autores concluído que esta análise 
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espectral da PIO poderia ser útil na investigação de doença ocular vascular (Evans et 

al., 2002). 

Noutro estudo realizado no nosso laboratório com ratos anestesiados registou-se a 

PA, a FC e a PIO e os resultados mostraram a existência de três bandas no espectro 

da PIO com um perfil semelhante ao observado no espectro de PA e FC, sendo a 

banda de HF modificada pela aplicação de atropina, o que comprova a influência do 

SNA sobre a PIO e demonstra a possibilidade de aplicação clínica desta metodologia 

no diagnóstico e na avaliação da eficácia terapêutica (Marques-Neves et al., 2004). 

Para sinais não estacionários, em que se quer estudar apenas um curto espaço de 

tempo, os investigadores desenvolveram métodos de Transformada Discreta de 

Wavelet ou Wavelets. O método de Wavelets difere da TRF na medida em que as 

ondas já não são sinusoidais, mas de diferentes formas (Haar, Daubechies) e pode-

se estudar uma janela de tempo variável (Parati et al., 1999; Postolache et al., 2003). 

Devido à grande variedade de sinais existentes na biologia e na medicina, o método 

de wavelets tem sido aplicado em muitas situações, não sendo contudo do nosso 

conhecimento nenhum estudo com qualquer variável hemodinâmica ocular. Esta 

ferramenta matemática pode revelar-se útil no diagnóstico precoce de várias 

patologias aquando da sua aplicação ao estudo de sinais biológicos com sede ocular. 
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II. OBJECTIVOS DO PRESENTE TRABALHO 
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A circulação ocular compreende dois compartimentos: o retiniano e o coroideu. O 

retiniano possui controlo autonómico e é autoregulado, enquanto o coroideu possui 

inervação adrenérgica e existe controvérsia acerca da presença de autoregulação. 

Na tentativa de ajudar a compreender os mecanismos de regulação da circulação 

ocular, considerámos como principais objectivos do presente trabalho: 

 

1. Criar e optimizar um modelo experimental de olho isolado de coelho que 

abolisse o controlo nervoso do fluxo sanguíneo ocular, para ajudar a clarificar 

os mecanismos de controlo locais independentemente de outras interferências 

presentes num modelo in vivo. Para tal, desenvolver técnicas cirúrgicas que 

permitissem abordar a circulação ocular e o cateterismo de microvasos; 

2. Validar o modelo comprovando a sua fiabilidade e reprodutibilidade utilizando 

para tal fármacos adrenérgicos de conhecidos efeitos ao nível da vasculatura 

ocular.  

3. Averiguar da existência de vasomotricidade intrínseca ao nível da vasculatura 

ocular; 

4. Determinar a influência no controlo da circulação ocular no nosso modelo de 

olho isolado de coelho, estudando o sinal de pressão de perfusão obtido ao 

nível da artéria oftálmica externa, na presença dos seguintes fármacos 

intrarteriais: 

a. Fármacos adrenérgicos (fenilefrina, labetalol, prazozina e fentolamina); 

b. Endotelina-1; 

c. L-Arginina, precursor do Óxido Nítrico, e L-NAME, seu antagonista; 

d. Neuropéptidos (NPY e VIP); 

e. Amlodipina, um bloqueador dos canais de cálcio. 

5. Estudar as características das oscilações do tónus miogénico decorrentes das 

alterações na resistência da artéria oftálmica externa na presença dos vários 

fármacos vasoactivos.  

6. Aplicar duas ferramentas matemáticas, Transformada Rápida de Fourier e 

Transformada Discreta de Wavelet, com o objectivo de demonstrar que no 

nosso modelo a influência do sistema nervoso autónomo estava suprimida; 

7. Estudar o sinal de pressão de perfusão na artéria oftálmica externa obtido nas 

nossas experiências em termos de vasomotricidade intrínseca com estas duas 

ferramentas matemáticas, para esclarecer a origem deste sinal. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 1 - Criação e Optimização do Modelo Experimental 
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1.1.  Introdução 
 
Neste trabalho propusemo-nos desenvolver um modelo experimental de olho isolado 

de coelho in situ que mimetizasse ao máximo as conexões vasculo-nervosas locais 

presentes no animal vivo, permitindo estudar os mecanismos intrínsecos de 

regulação da circulação ocular ao eliminar as influências neuronais extrínsecas. 

Neste capítulo apresentamos os vários estudos preliminares conducentes à obtenção 

de um modelo experimental fiável e reprodutível (Delgado et al., 2003 e 2005a). 

 

1.1.1. Importância e relevância de preparações isoladas oculares vasculares 

 

Os dados obtidos com experiências in vivo podem ser influenciados por factores 

como a anestesia, condição sistémica e limitações cirúrgicas no acesso ao tecido em 

questão, e vários modelos in vitro foram desenvolvidos para estudos vasculares. 

Para estudos da regulação da circulação ocular, as preparações in vitro apresentam 

um certo número de vantagens: 

• Eliminação das influências sistémicas; 

• Controlo preciso das condições envolventes dos tecidos oculares; 

• Fácil monitorização e controlo de todos os parâmetros; 

• Capacidade de efectuar estudos a nível celular, endotelial ou do músculo liso; 

• Aplicável a muitas espécies, incluindo olhos humanos crioconservados; 

• Possibilidade de utilização de olhos obtidos de animais utilizados em outras 

experiências ou do matadouro; 

• Ausência de confusão com os efeitos sistémicos dos fármacos injectados 

quando se utiliza um modelo vivo, e impossibilidade de as substâncias se 

ligarem às proteínas sanguíneas, diminuindo o seu efeito; 

• Utilização de modelos de doença, nomeadamente de diabetes induzida 

experimentalmente em ratinhos e de olhos isolados de coelhos após diabetes 

induzida pelo aloxano, o que é de extrema utilidade no estudo de doenças 

isquémicas oculares com elevada incidência em pacientes diabéticos 

humanos. 

 

Mas este tipo de modelos possuem limitações inquestionáveis, como sejam: 

• Impossibilidade de recriar exactamente as condições in vivo; 

• A escolha dos parâmetros de perfusão pode influenciar a vasoactividade; 

• Perda de mecanismos de controlo nervoso. 
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O verdadeiro dilema aquando da utilização deste tipo de preparações é que, apesar 

de ser possível avaliar as propriedades vasoactivas dos vasos, existe sempre a 

dificuldade de prever como é que seria este comportamento na situação in vivo, 

nomeadamente quando o vaso é sujeito aos efeitos do verdadeiro fluxo sanguíneo. O 

grau de dissociação entre o comportamento in vivo e o comportamento in vitro varia 

entre os vários tipos de preparações descritos (Yu et al., 2003).  

 
 
1.2. Localização anatómica relativa da vasculatura ocular do coelho 

 

Para conhecermos melhor a localização relativa da vasculatura ocular do coelho 

realizámos uma angiografia da cabeça. Para tal utilizamos um coelho fêmea, 3.570 

Kg peso vivo, anestesiado com pentobarbital de sódio 40 mg/Kg, IV (Eutasil®, Sanofi 

Veterinária, Portugal), curarizado com brometo de pancurónio 4 mg/Kg/h, IV e 

artificialmente ventilado. A artéria e a veia femoral direita foram cateterizadas para 

monitorização da pressão arterial geral e para a injecção de soro e fármacos, 

respectivamente. Utilizou-se um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, 

Reino Unido) para quantificar a pressão arterial e registou-se o electrocardiograma 

(Lectromed, Reino Unido). O plano anestésico foi mantido com uma solução a 10% 

de pentobarbital de sódio e testado observando as respostas ao reflexo de retirada 

antes da paralização e as alterações nas variáveis cardiovasculares a seguir a um 

estímulo nociceptivo, após a paralização. A artéria carótida esquerda foi isolada e 

cateterizada para a injecção de uma solução de contraste de iopamidol 2 mg/Kg 

(Iopamiro 300®, Bracco) e suas ramificações visualizadas com um intensificador de 

imagem (Phillips BV 300, Alemanha) (Figura 1.1), com gravação de imagens. No final 

procedemos à eutanásia do animal com uma hiperdosagem de pentobarbital 

endovenoso (60 mg/Kg). 

Visualizámos a localização anatómica relativa da artéria oftálmica externa na cabeça 

do coelho e a presença de uma artéria oftálmica interna rudimentar, com um fluxo 

sanguíneo diminuto, proveniente duma artéria carótida interna vestigial, que se dirigia 

do cérebro para o interior da órbita pelo foramen óptico. Constatámos a existência de 

um fluxo sanguíneo elevado na região ocular, pois a solução de contraste 

atravessava toda a região da órbita num intervalo de tempo muito curto. 
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Fig. 1.1 – Imagem de angiografia de cabeça de coelho. 

 

1.3. Criação do modelo experimental  

 

Utilizaram-se numerosas cabeças de coelho provenientes do matadouro para o treino 

da técnica de cateterismo da artéria oftálmica externa bem como realização de 

experiências preliminares no sentido de obter um olho perfundido nas melhores 

condições experimentais, e investigou-se a solução de perfusão, débito da solução 

perfundida e volume dos agonistas injectado intra-arterialmente, bem como métodos 

de injecção dos fármacos.   

Procedeu-se à estimulação eléctrica do plexo nervoso do gânglio ciliar e observou-se 

uma resposta, concluindo-se que mesmo 8 h após a morte havia células nervosas e 

musculares que continuavam viáveis (Foto 1). 
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Foto 1 – Plexo nervoso do gânglio ciliar de olho de coelho assinalado pelo alfinete 

(original). 

 

 

1.3.1. Procedimentos cirúrgicos 

 

Para a realização do cateterismo da artéria oftálmica externa do coelho recorreu-se a 

uma dissecção elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a 

origem da artéria carótida externa, passando pela artéria maxilar até à emissão da 

artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, parte da mandíbula e do arco 

zigomático, e músculos associados, recorrendo ao microscópio cirúrgico (Shin 

Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Seguindo o trajecto da artéria carótida externa identificou-se a artéria maxilar e 

identificou-se a apófise alar do esfenóide, que se retirou com a ajuda duma pinça 

goiva. Manteve-se a perfusão constante de tyrode (Athias e Fontes, 1934) através da 

artéria artéria carótida externa, sendo o tyrode perfundido previamente aquecido a 

38ºC numa resistência e oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Continuou-se 

a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina descendente, que 

se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, Jonhson, Alemanha).  

Após o isolamento da artéria oftálmica externa, sempre em meio húmido, realizou-se 

uma pequena incisão de aproximadamente 1 mm com uma tesoura de íris e colocou-

se intra-arterialmente um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 (Ethicon, Jonhson, Alemanha) às estruturas anexas (Fotos 2 e 

3).  
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Foto 2 – Nesta foto pode ver-se o catéter introduzido na artéria oftálmica externa em 

cabeça de coelho proveniente do matadouro (original). 

 

Arteria oftálmica
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Foto 3 – Cateterismo da artéria oftálmica externa em cabeça de coelho proveniente do 

matadouro, imagem mais próxima e legendada. Para a realização do cateterismo da 

artéria oftálmica externa do coelho recorreu-se a uma dissecção elaborada e cuidadosa 

da órbita e toda a região da face retirando-se a porção vertical da mandíbula, o masséter 

e músculos pterigoideus medial e lateral, o arco zigomático e músculos associados. 

Seguiu-se o trajecto da artéria carótida externa, passando pela artéria maxilar até à 

emissão da artéria oftálmica externa, procedendo-se ao seu cateterismo e laqueando-se 

a artéria palatina descendente, sempre com a ajuda do microscópio cirúrgico (original). 

Catéter 
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1.3.2. Procedimentos experimentais 

 

Iniciou-se a perfusão contínua com uma solução de tyrode, fazendo a medição da 

pressão de perfusão recorrendo a um transdutor de pressão (Neurolog System, 

Digitimer, Reino Unido) ligado ao circuito. A preparação foi mantida à temperatura de 

38ºC imersa em tyrode, dentro de uma tina onde também se encontra um difusor de 

oxigénio, uma resistência com termóstato, um termómetro e um trajecto subaquático 

do cateter intra-oftálmica externa. Monitorizou-se o pH da solução (pH Meter, 

Camlab, Reino Unido). 

O difusor de oxigénio assegurava a manutenção de um tyrode oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado. 

A resistência com o termóstato mantinha o tyrode do banho a uma temperatura 

constante de 38ºC, e o trajecto intraaquático do catéter impedia o tyrode perfundido 

de arrefecer. Verificou-se se existiam fugas, e se o débito de 135µl/min da bomba de 

perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido) permitia manter 

um débito contínuo e um traçado estável.  

Testou-se a estanqueidade da preparação vascular arterial, procedendo à injecção 

lenta de tyrode 0.1 ml intraarterial directamente no sistema de perfusão, verificando-

se que a pressão retomava o valor basal inicial. Verificamos que a quantidade de 

líquido injectada não comprometia a estanqueidade do cateterismo e, ao mesmo 

tempo, permitia uma boa solubilidade dos fármacos posteriormente utilizados. 

Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a perfusão do 

globo ocular.  

 

 

1.4. Optimização do modelo experimental com animais vivos 

 

Tornava-se necessário testar o nosso modelo com coelhos recentemente 

eutanasiados. Para o efeito utilizámos dois animais nos quais procedemos à injecção 

de fenilefrina (Phe) (α1-adrenérgico) para controlo do estado funcional da preparação 

experimental. Os métodos aqui descritos foram duma forma geral os utilizados em 

todas as restantes experiências constantes nesta tese de doutoramento. 
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1.4.1. Material e Métodos 

 

1.4.1.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos 

 

Utilizaram-se 2 coelhos neozelandeses híbridos provenientes do biotério de 

manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa. Após a 

canulação da veia marginal da orelha (Foto 4) para indução anestésica com 

pentobarbital de sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à 

traqueotomia (Foto 5 e 6) abaixo da laringe para ventilação assistida com ar 

enriquecido com oxigénio recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente 

(Harvard Apparatus Ltd, Reino Unido), e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida 

(Foto 7) e da veia jugular esquerdas na região cervical. 

 

 

Foto 4 – Canulação da veia marginal da orelha de coelho para injecção do agente 

anestésico (original). 

 

 

Foto 5 – Exposição da laringe e traqueia de coelho na região cervical ventral (original). 
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Foto 6 – Traqueotomia em coelho abaixo da laringe, inserção de cânula traqueal e 

isolamento da artéria carótida externa esquerda (original). 

 

 

 

Foto 7 – Cateterismo retrógrado da artéria carótida externa esquerda de coelho com 

cateter de polipropileno para monitorização da pressão arterial e cânula traqueal in situ. 

(original). 

 

Em cada animal o plano anestésico foi mantido com uma solução a 10% de 

pentobarbital de sódio, observando em simultâneo as respostas motoras aos 

estímulos nociceptivos, uma vez que o animal não estava curarizado, bem como 

modificações da frequência cardíaca (Lectromed, Reino Unido), da frequência 

respiratória e da pressão arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). 

Injectaram-se 1000 UI/Kg de heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e 

aguardaram-se 30 min, após o que se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem 

de pentobarbital de sódio (60 mg/Kg) e posterior exsanguinação dos animais por 

secção da artéria carótida e da veia jugular externas (Foto 8). 
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Foto 8 – Exsanguinação pela veia jugular esquerda e artéria carótida esquerda após 30 

minutos de espera depois da administração de heparina e posterior eutanásia (original). 

 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 

uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 

microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

 

1.4.1.2. Procedimentos experimentais 

 

Mantivemos o débito constante de tyrode através da artéria oftálmica externa com o 

auxílio da bomba de perfusão contínua. Iniciámos a medição da pressão de perfusão 

recorrendo a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) 

ligado ao circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em 

aproximadamente 2.5 litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se 

encontrava um difusor de oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 
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borbulhado e micronizado, uma resistência com termóstato, um termómetro e um 

trajecto subaquático do cateter intra-oftálmica externa (Foto 9).  

Bomba 
de perfusão 
contínua

Resistência 
com 
termostato

Transdutor 
de pressão

Termómetro

Cabeça de coelho imersa em tyrode

Tubo de
O2

Tina com solução de tyrode

     Foto 9 – Aspecto geral do «set-up» experimental (original). 

 

 

Monitorizou-se o pH da solução no início e no fim da experiência (pH Meter, Camlab, 

Reino Unido), substituindo-se a solução do banho a meio da experiência para evitar a 

acumulação de fármacos. 

Após estabilização da preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de tyrode para 

visualizar o artefacto resultante da injecção e comprovar a inexistência de efeito 

mecânico.  

Injectamos fenilefrina duas vezes, com um intervalo de tempo de aproximadamente 

20 minutos, para testar a funcionalidade da preparação experimental. As injecções 

dum volume de 0.1 ml foram administradas lentamente com uma seringa de insulina, 

directamente numa derivação do sistema de perfusão. 

No final das experiências a pressão foi calibrada e procedeu-se à injecção 

intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a perfusão do globo ocular. 
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Todos os procedimentos experimentais respeitaram a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

1.4.1.3. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

Os fármacos utilizados foram a fenilefrina (L-Phenylephrine hydrochloride) e a 

endotelina-1, ambos da Sigma Aldrich Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 Steinheim, 

Alemanha, que foram preparados no dia da experiência por diluição em água 

destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

 

1.4.1.3. Aquisição e análise de dados 

 
Os registos foram visualizados num monitor e gravados para fita magnética com uma 

velocidade de aquisição de 100 Hz. Durante toda a experiência foi monitorizada a 

pressão ao nível da artéria oftálmica externa (Powerlab, ADInstruments Ltd., Reino 

Unido), os dados foram digitalizados (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd., Reino Unido) 

e registados em fita vídeo. Para análise posterior utilizou-se um sistema 

computorizado com software próprio (Powerlab, ADInstruments Ltd., Reino Unido). 

Nestas experiências iniciais não se efectuou tratamento estatístico dos dados. 

 
 
1.4.2. Resultados 
 
 
Registou-se um traçado estável de pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica 

externa. Com a injecção de 0.1 ml de tyrode observou-se um artefacto resultante da 

maior quantidade de líquido que percorria o sistema mas o traçado retornava ao valor 

basal, não se observando um efeito mecânico dessa injecção (Fig. 1.2). 
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Fig. 1.2 – Injecção de 0.1 ml de tyrode intraarterial. Podemos visualizar o artefacto 

resultante da injecção que se traduz num pico de pressão assinalado pela seta e 

observar que a pressão de perfusão (PP) registada ao nível da artéria oftálmica externa 

recupera o traçado original, não se observando efeito mecânico resultante dessa 

injecção. 

 

 

Obtiveram-se efeitos de aumento da pressão de perfusão com a fenilefrina 250 µg/ml 

na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria oftálmica externa 

observando-se uma elevação na pressão de perfusão correspondente a 

vasoconstrição local (Fig. 1.3 e 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    tyrode 
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Fig. 1.3 – Exemplo do efeito da injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml na pressão de 

perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria oftálmica externa, observando-se o artefacto 

resultante da injecção que se traduz num pico transitório no registo de pressão 

assinalado com uma seta, e o efeito do fármaco que se traduz numa curva sustentada de 

elevação da pressão de perfusão correspondente a vasoconstrição local. 

 
 
 
 
 

 

Fig. 1.4 – Outro exemplo do efeito da injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml sobre a 

pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria oftálmica externa, observando-se o 

   Phe 

   Phe 
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artefacto resultante da injecção (seta) e o efeito do fármaco, que corresponde a uma 

curva sustentada de elevação da pressão de perfusão, ou seja, vasoconstrição local. 

 
 
O pH do tyrode variou de 7.2 no início da primeira experiência para 7.6 no final e de 

7.3 no início da segunda experiência para 7.7 no final. 

No final das experiências a pressão foi calibrada provocando três elevações 

artificialmente com a ajuda de um esfingomanómetro obtendo, neste caso particular, 

três ondas quadradas de 40 mm Hg (Fig. 1.5). 

 

 
 

Fig. 1.5 – Exemplo de sinal de calibração da pressão de perfusão (PP) expressa em mm 

Hg no final da experiência constituído, neste caso particular, por três ondas quadradas 

de 40 mm Hg. 

 

 

No final procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a 

perfusão do globo ocular. Observamos que os vasos palpebrais, episclerais, 

conjuntivais e o interior do globo ocular estavam corados. Observamos pigmento em 

toda a úvea (íris, corpo ciliar e coróide) e na retina quando realizamos o corte sagital 

do olho (Fotos 10 a 12). 
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Foto 10 – A injecção de azul-de-metileno no fim da experiência para confirmar a perfusão 

do globo ocular permite observar pigmentação da íris e da pele das pálpebras (original).  

 

 

 

 

Foto 11 – A injecção de azul-de-metileno no final da experiência permite visualizar 

artérias conjuntivais e episclerais anteriores coradas (original). 

 

 

 

 

 

 

 

 

íris 
 

conjuntiva 

episclera 

vasos 
conjuntivais 
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Foto 12 – Após o corte sagital do olho pode constatar-se a presença de pigmento ao 

nível de toda a úvea que compreende a íris, o corpo ciliar e a coróide, e também no 

folheto retiniano que se destaca (original). 

 

 

1.5. Outros Procedimentos Experimentais 

 

1.5.1. Experiências com medição da Pressão Intraocular  

 

Em seis animais tentámos proceder à medição da Pressão Intraocular (PIO) como 

segunda variável ocular. Realizámos três tipos de procedimentos experimentais: 

  

PROCEDIMENTO 1: 

Introduzimos uma micropipeta de vidro (Foto 13 e 14) em cujos capilares tinham sido 

introduzidos previamente fármacos (tyrode, Phe, Labetalol, ET-1 e L-Arginina) que se 

destinavam à injecção intravítrea e acção sobre a face extraluminal dos vasos 

retinianos. Realizamos uma punção via pars plana com a ponta da micropipeta de 

vidro. A ponta da micropipeta partia frequentemente devido à rigidez da esclera. 

Tentamos realizar previamente uma microincisão escleral por onde introduzíamos a 

ponta da micropipeta de vidro, ocluindo o orifício com cola de cianoacrilato (Foto 15 e 

16), mas invariavelmente não obtivemos qualquer efeito com as administrações 

intravítreas. Pelo contrário, deixámos de ter um bom sinal de pressão de perfusão na 

artéria oftálmica externa e de observar os fenómenos de vasomotricidade intrínseca, 

provavelmente porque o sistema deixou de ser estanque. Desistimos de realizar esta 

abordagem após 4 experiências sem resultados. 

íris 

corpo ciliar 

coróide 

retina 
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Foto 13 – Preparação da micropipeta de vidro colocando os fármacos nos capilares para 

posterior injecção intravítrea (original). 

 

 

 

 

Foto 14 – Aspecto da ponta da micropipeta de vidro (original). 
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Foto 15 – Colocação da ponta da micropipeta de vidro em microincisão escleral ao nível 

da pars plana do olho de coelho (original). 

 

 

Foto 16 – Vista do set-up experimental com a micropipeta de vidro e respectivos 

capilares com os tubos de borracha e torneiras de três vias para possibilitar a injecção 

(original). 

 

PROCEDIMENTO 2: 

Num animal Introduzimos uma agulha de «buterfly» 25 G no corpo vítreo, perfurando 

a esclera via pars plana, e conectamos essa agulha através de um tubo de 

polipropileno rígido a um transdutor de pressão. Não conseguimos obter qualquer 

valor para a PIO e suspeitamos que o valor muito baixo seria amortecido pelo grande 

comprimento do tudo de polipropileno. Injectamos solução de tyrode através da 

«buterfly» para a cavidade vítrea na tentativa de aumentar a PIO e obter algum 

registo, mas foi em vão (Foto 17). Injectamos solução de tyrode através da «buterfly» 

para a cavidade vítrea corada com azul-de-metileno para verificar se existiam fugas, 

mas aparentemente não se visualizaram faltas de estanqueidade do sistema. Não se 
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conseguiu obter um traçado de PIO e deixamos de visualizar um bom traçado de 

pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica externa, pelo que abandonamos 

este protocolo. 

 

 

 

Foto 17 – Introdução de agulha de «buterfly» 25 G no corpo vítreo ao nível da pars plana 

do olho de coelho e injecção de solução de tyrode corada com azul de metileno 

(original). 

 

 

PROCEDIMENTO 3: 

Noutro animal decidimos conectar directamente uma agulha 26 G a um transdutor de 

pressão após a sua introdução no corpo vítreo via pars plana (foto 18) e conseguimos 

finalmente com esta técnica detectar um valor de PIO. 

O valor de PIO medido era muito baixo, aproximadamente 4 mm Hg, quando o valor 

médio para o animal vivo está compreendido entre 15 e 25 mm Hg. Além disso, o 

traçado de vasomotricidade intrínseca deixou de estar presente. 

Os resultados obtidos com a estimulação com a fenilefrina ao nível da pressão de 

perfusão registada na artéria oftálmica externa não foram visíveis ao nível da PIO.  

Tentámos então uma estimulação com uma injecção intraarterial de endotelina-1 (ET-

1) por ser o fármaco com o efeito vasoconstritor mais potente conhecido. Com a 

Endotelina-1 a Pressão de Perfusão (PP) aumentou 32 mm Hg e a PIO aumentou 1.3 

mm Hg (Fig. 1.6). Observamos oscilações de fraca amplitude no traçado da PP mas 

não observamos quaisquer oscilações no valor da PIO. Com fármacos 

vasodilatadores não se detectaram quaisquer alterações na PIO, logo achámos que 

não valia a pena tentar monitorizar esta variável. 
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Foto 18 – Introdução de agulha 26 G no corpo vítreo ao nível da pars plana do olho de 

coelho directamente conectada a um transdutor de pressão (original). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 – Visualização do artefacto resultante da injecção de ET-1 sob a forma de um 

pico transitório na pressão de perfusão ao longo da artéria oftálmica externa (PP), 

assinalado com a seta. Podemos visualizar também os efeitos obtidos com a injecção de 

Endotelina-1 (ET-1, 27 µg/ml), sendo que no eixo da esquerda temos a representação da 

escala da pressão de perfusão ao longo da artéria oftálmica externa (PP), estando o 

traçado representado a vermelho, e no eixo da direita temos a representação da escala 

da PIO, estando o traçado representado a azul.  

   ET-1 
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1.5.2. Experiências com destruição do bulbo cerebral 

 

Em dois animais de cada grupo de animais de experiência utilizados nos capítulos 2 a 

6 procedemos à introdução de uma zaragatoa pelo buraco magno e destruição 

mecânica do bulbo cerebral antes do cateterismo da artéria oftálmica externa e não 

se detectaram diferenças significativas no funcionamento do modelo obtido. 

 

 

1.6. Discussão da criação e optimização do modelo experimental 

 

1.6.1. Optimização do modelo experimental 

 

A utilização de cabeças de coelho provenientes do matadouro permitiu-nos optimizar 

a técnica de dissecção conducente ao cateterismo da artéria oftálmica externa, com 

vista à diminuição do tempo decorrente entre a morte do animal e o início da 

experiência numa fase posterior do projecto. 

Assim, conseguimos diminuir o número de animais utilizados neste projecto, atingindo 

os objectivos das alternativas à experimentação animal, e que são três: “refinement”, 

“replacement” e “reduction”. Refinámos a técnica nas cabeças de cadáveres, 

substituímos as cabeças de animais eutanasiados pelas dos cadáveres no 

desenvolvimento e concepção do modelo e reduzimos o numero de animais utilizados 

no projecto. 

Ainda tentámos utilizar apenas cabeças de coelhos abatidos no matadouro para o 

projecto mas infelizmente, apesar de as refrigerarmos imediatamente após o abate e 

de as transportarmos para o Instituto de Fisiologia e procedermos de imediato ao 

cateterismo, era inevitável existir um intervalo de tempo de 3 a 4 horas entre a morte 

e o início da experiência, e os resultados observados com a estimulação por drogas 

adrenérgicas não eram evidentes. Quando utilizámos o coelho acabado de 

eutanasiar, ao qual administrámos uma solução de heparina (1000 UI/Kg) 30 minutos 

antes da morte e nos quais o intervalo de tempo entre a morte e o início da 

experiência foi de aproximadamente 1 hora, obtivemos bons resultados. Van 

Pinxteren utilizou 1000 UI de heparina intravenosa por coelho no seu estudo de olho 

isolado (Van Pinxteren, 1985). 

Esta concentração de heparina é extraordinariamente elevada. Provavelmente o 

efeito anticoagulante da heparina, ao minimizar a formação de coágulos intraarteriais 

nomeadamente ao nível dos vasos de pequeno calibre, foi muito importante na 
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obtenção de um modelo viável, e tal técnica não podia ser efectuada nos coelhos de 

matadouro que se destinavam ao consumo humano. 

Após a eutanásia começámos a perfusão de tyrode, via catéter na carótida externa 

em posição retrógrada, o que provavelmente evitou a formação de microtrombos e 

ajudou a manter a viabilidade celular. 

A substituição da solução do banho para evitar a acumulação de drogas revelou-se 

desnecessária pois não se detectaram variações significativas de pH e o volume 

administrado das drogas era tão pequeno que, com a posterior diluíção em 2.5 litros 

de tyrode, ficou com uma concentração residual. 

 

1.7.2. Banho de órgãos  

 

Nas preparações in vitro de componentes vasculares é importante considerar o 

desenho experimental e a solução de banho de órgãos, na tentativa de mimetizar ao 

máximo as condições in vivo. A escolha de tyrode (Athias e Fontes, 1934) como 

solução de perfusão e de banho de órgãos deveu-se ao facto desta solução ter sido 

previamente utilizada no nosso Laboratório em várias preparações de orgãos 

isolados com bons resultados (Silva-Carvalho, 2002, com. pessoal) nomeadamente 

na perfusão de fígado isolado em trabalhos conducentes à Tese de Doutoramento de 

C. M. Marques, tendo sido comprovado que mantinha a viabilidade das células 

vasculares arteriais do fígado vária horas após a morte (Marques, 1993).  

A solução de perfusão possuía menor viscosidade do que o sangue, mas esse 

aspecto será alvo de maiores considerações no capítulo 7. 

 

1.7.3. Tensão de oxigénio 

 

A tensão de oxigénio in vivo desempenha um papel importante na regulação do fluxo 

sanguíneo retiniano. É importante controlar a tensão de oxigénio nas preparações in 

vitro.  

No nosso modelo tentámos aumentar a tensão de oxigénio de duas formas:  

- Oxigenando previamente o tyrode a perfundir  

- Colocando um difusor de oxigénio dentro da tina que continuamente oxigenava o 

banho com O2 borbulhado e micronizado. 

No entanto, numa situação post-mortem é inevitável que as células sofram 

fenómenos de hipóxia, o que favorece a manutenção de um tónus vasodilatador. 

Estudos realizados anteriormente demonstraram que as células endoteliais libertam 

factores relaxantes e contractores, modificando a resposta intrínseca do músculo liso 
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em resposta a uma diminuição na tensão de oxigénio. Desconhece-se quais os 

factores responsáveis pela vasodilatação induzida pela hipóxia, sabendo-se que não 

são o óxido nítrico, os prostanóides, a adenosina, aminoácidos excitatórios, lactato ou 

alterações de pH (Delaey et al., 2000). 

Num estudo in vivo realizado com humanos sujeitos a concentrações de 100% de 

oxigénio, concluíram que a ET-1 contribuía para a vasoconstrição da retina induzida 

pela hiperóxia (Dallinger et al., 2000). 

 

1.7.4. pH extracelular 

 

A monitorização do pH do banho no início e no fim da experiência teve por objectivo 

verificar se, apesar da acumulação de ácido láctico e outros metabolitos no decorrer 

da experiência, o pH se mantinha dentro de valores próximos da neutralidade. 

Como os valores não se afastaram muito da neutralidade, deixámos de substituir o 

tyrode a meio da experiência para evitar manipulações desnecessárias que poderiam 

comprometer os resultados.   

Os parâmetros críticos devem ser cuidadosamente monitorizados durante a 

experiência, e a manipulação destes parâmetros para limites não fisiológicos pode 

ser útil para criar condições patológicas.  

Estudos realizados com a artéria oftalmociliar do gato demonstraram que os efeitos 

conseguidos com a administração de noradrenalina, PGF2α ou K+ eram mais 

marcados a pH próximo da neutralidade (Su et al., 1995). Desvios significativos no 

sentido ácido ou básico causavam uma diminuição na resposta observada, o que 

demonstra que o pH não possui um papel relevante no controlo do fluxo sanguíneo 

dentro de parâmetros fisiológicos, mas que pode tornar-se importante em condições 

isquémicas (Su et al., 1995).  

 

1.7.5. Medição do valor de PIO 

 

Este modelo não se revelou eficaz no registo de alterações ao nível da PIO, 

provavelmente porque após a morte do animal a PIO baixava para valores na ordem 

dos 4 a 5 mm Hg, e flutuações neste valor tão baixo são difíceis de detectar. 

Quando injectávamos solução salina na câmara vítrea através da agulha introduzida 

via pars plana para combater a hipotonia e aumentar a PIO deixávamos de ter um 

modelo estanque, deixando de visualizar alterações no traçado intraarterial da artéria 

oftálmica externa. Além disso com a introdução de líquido para artificialmente elevar a 

PIO no período post-mortem provavelmente também comprimíamos a vasculatura 
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retroocular tanto retiniana e coroideia, o que poderia contribuir para a atenuação da 

resposta às drogas injectadas intrarterialmente ao nível da artéria oftálmica externa. 

Mesmo no caso em que não aumentávamos a PIO o facto de perfurarmos o globo 

ocular piorava a qualidade dos dados obtidos para uma estimulação com a 

endotelina-1, droga com efeito vasoconstritor mais potente conhecida, e para o 

registo de variabilidade do sinal de pressão de perfusão.  

 

1.7.6. Destruição mecânica do bulbo cerebral  

 

A destruição mecânica do bulbo cerebral antes do cateterismo da artéria oftálmica 

externa teve por objectivo demonstrar que efectivamente havia destruição completa 

das eferências centrais neuronais e que os resultados obtidos não se modificavam, 

pois não eram influenciados por qualquer actividade neuronal vestigial. 

 

1.7.7. Limitações e vantagens deste modelo experimental 

 

O objectivo do presente capítulo foi a criação de um modelo experimental de olho 

isolado de coelho que abolisse o controlo nervoso do fluxo sanguíneo ocular, para 

ajudar a clarificar os mecanismos de controlo locais independentemente de outras 

interferências presentes num modelo in vivo.  

Para compreender os mecanismos de controlo locais, têm sido utilizadas preparações 

in vitro para estudar o comportamento de diferentes segmentos da vasculatura ocular, 

determinando as suas respostas a factores sanguíneos, tissulares e do sistema 

nervoso autónomo. Nas preparações de vasos isolados existem muitas limitações 

com a agravante de se perder a relação com os tecidos vizinhos (Yu et al., 2003).  

Nas preparações de artérias segmentares por vezes não existe perfusão dos vasos, e 

o papel do estiramento provocado pela passagem de um líquido não está presente 

(Yu et al , 2003). 

Neste modelo de olho isolado o sistema vascular encontra-se essencialmente 

intacto no seu relacionamento com os tecidos circundantes.  

Esta preparação in situ do olho de coelho apresenta a vantagem de permitir testar, 

por administração directa na artéria oftálmica externa, a acção de substâncias 

vasoactivas sugeridas como determinantes para que os mecanismos de 

autoregulação se verifiquem.  

No entanto, qualquer solução de perfusão é um substituto desadequado da corrente 

sanguínea devido às diferenças de viscosidade, e o controlo neurológico está 

ausente.  
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A pressão intravascular está diminuída, uma vez que seccionamos as veias de 

drenagem de sangue venoso. 

Além do mais, algumas drogas possuem efeitos vasoactivos diferentes consoante a 

região da vasculatura ocular. Por vezes, mesmo ao longo do mesmo vaso arterial 

existe heterogeneidade quanto à presença de receptores (Yu et al., 2003).  

Em qualquer organismo a integração dos estímulos é contínua e dinâmica, e os 

factores reguladores da circulação ocular são oriundos do sangue, do endotélio, do 

músculo liso da parede dos vasos sanguíneos, dos tecidos adjacentes que realizam o 

seu metabolismo e da pressão a que os vasos estão sujeitos. Um modelo in vitro é 

sempre uma pobre representação do que se passa in vivo. Por outro lado, permite 

estudar mecanismos de acção separadamente, e abolir outras influências como as 

neurais.  

No entanto, desde que as limitações destes modelos sejam levadas em linha de 

conta, eles são uma ajuda preciosa na compreensão do comportamento vasoactivo 

da circulação ocular, embora nunca possam fornecer todas as informações 

necessárias. Os estudos in vitro devem ser encarados como complementares dos 

estudos in vivo, permitindo obter informação que de outra forma estaria inacessível.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

                

 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 2 - Moduladores Adrenérgicos 
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2.1. Introdução        
 
A circulação ocular é assegurada pela artéria oftálmica que origina artérias ciliares 

que alimentam a úvea e a artéria central da retina que alimenta a circulação retiniana. 

O olho é densamente inervado por nervos autonómicos que se encontram 

distribuídos ao nível da úvea e das porções extraoculares dos vasos sanguíneos 

retinianos (Bill e Sperber, 1990). Os nervos simpáticos têm origem ao nível do gânglio 

cervical superior (Homem) ou cranial (restantes espécies), e os nervos 

parassimpáticos ao nível dos gânglios pterigopalatino e ciliar. A coróide é inervada 

por nervos simpáticos vasoconstritores e parassimpáticos vasodilatadores, logo 

existe regulação autonómica da coróide (Bill e Sperber, 1990). Existe, no entanto, 

controvérsia acerca da presença de autoregulação. 

A retina, apesar de possuir receptores adrenérgicos (Forster et al., 1987; Gisladottir et 

al., 2006), não é inervada, dependendo em grande parte da regulação mediada pelo 

endotélio (Greenwood et al., 2000). 

Genericamente, a microvasculatura da maioria das espécies possui receptores no 

músculo liso para catecolaminas. Os receptores adrenérgicos podem ser 

classificados em α ou β, e por sua vez subclassificados em α1 ou α2, e em β1, β2 ou 

β3. Os receptores α-adrenérgicos podem localizar-se pré-sinapticamente ou pós-

sinapticamente. Os receptores β-adrenérgicos localizam-se nas células musculares 

lisas e são pré-sinápticos (Loewy, 1990). 

A estimulação eléctrica da cadeia simpática cervical em gatos (Alm e Bill, 1973b) e 

macacos (Alm, 1973b) causa uma vasoconstrição e reduz o fluxo sanguíneo uveal, 

não existindo efeitos ao nível da retina nem do nervo óptico. Segundo Bill, só os 

receptores alfa parecem estar presentes na úvea (Bill, 1963).  

Estudos de inibição farmacológica permitiram concluir que a vasoconstrição na 

coróide anterior é mediada por adrenoreceptores α1 no gato (Koss e Gherezghiher, 

1993) e no rato (Kawarai e Koss, 1998) e que a vasodilatação na coróide anterior do 

rato é mediada por adrenoreceptores β1 (Kawarai e Koss, 1999). 

No coelho anestesiado com pentobarbital, Kiel e Lovel concluíram que o bloqueio α-

adrenérgico causava vasodilatação e o bloqueio β-adrenérgico vasoconstrição nos 

vasos coroideus e concluíram que existia um tónus simpático nos vasos coroideus 

que não estava sujeito ao baroreflexo (Kiel e Lovel, 1996). 

O objectivo do presente capítulo foi a validação do modelo experimental de olho 

isolado de coelho por nós desenvolvido. Para tal testamos as suas respostas na 

presença de diferentes substâncias vasoactivas de efeitos conhecidos: fenilefrina (α1-

adrenérgico), prazozina (α1-bloqueador), fentolamina (α1,2 -bloqueador) e labetalol, 
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(αβ-bloqueador), tendo estes resultados sido já apresentados à comunidade (Delgado 

et al., 2005a; 2005b e 2005c). 

 

 

2.2. Material e Métodos 

 

2.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizaram-se 20 coelhos neozelandeses híbridos, de ambos os sexos, com pesos 

compreendidos entre 1.990 e 4.260 Kg, em média 2.92 ± 0.230 Kg, provenientes do 

biotério de manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de 

Lisboa. Após a canulação da veia marginal da orelha para anestesia com 

pentobarbital de sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à 

traqueostomia abaixo da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com 

oxigénio recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard 

Apparatus Ltd, Reino Unido) e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida esquerda 

e da veia jugular esquerda na região cervical para monitorização da pressão arterial e 

para administração de fármacos e sangria, respectivamente. 

O plano anestésico foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estavam curarizados, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

2.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 

uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 
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microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0,6 mm, fixado 

com uma sutura 7/0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante através da artéria oftálmica externa duma solução 

de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de uma bomba de perfusão 

contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). O tyrode perfundido 

tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado., iniciando-se a medição da pressão de perfusão 

recorrendo a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) 

ligado ao circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em 

aproximadamente 2.5 litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se 

encontrava um difusor de oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 

borbulhado e micronizado, uma resistência com termóstato, um termómetro e um 

trajecto subaquático do cateter intra-oftálmica externa. Monitorizou-se o pH da 

solução no início e no fim da experiência (pH Meter, Camlab, Reino Unido). 

 

2.2.3. Protocolo experimental 

 

Após estabilização da preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de tyrode para 

visualizar o efeito mecânico. Todas as injecções de fármacos dum volume de 0,1 ml 

foram administradas lentamente com uma seringa de insulina, directamente numa 

derivação do sistema de perfusão. 

 

No grupo A de 5 animais procedeu-se à injecção de fenilefrina (α1-adrenérgico) num 

volume de 0.1 ml em três concentrações crescentes, 25, 250 e 2500 µg/ml (Su et al., 

1995) com intervalos de aproximadamente 15 minutos, para que a pressão 

estabilizasse.  

 

No grupo B de 5 animais procedeu-se à injecção de fenilefrina 0.1 ml duma 

concentração 250 µg/ml, seguida após 15 m de uma injecção de labetalol (αβ-

bloqueante) 0.1 ml duma concentração 5 mg/ml (Su et al., 1995), tendo-se efectuado 

uma terceira injecção de 0.1 ml de labetalol duma concentração 5 mg/ml mais 

fenilefrina 0.1 ml duma concentração 250 µg/ml após aproximadamente 15 minutos 

de tempo de espera. 



                                                                                                                            
 

                

 103

No grupo C de 5 animais procedeu-se à injecção de fenilefrina 0.1 ml duma 

concentração 250 µg/ml, seguida após 15 m de prazozina (α1-bloqueante) 0.1 ml 

duma concentração 0,5 mg/ml (Su et al., 1995), tendo-se efectuado uma terceira 

injecção de 0.1 ml de prazozina numa concentração 0,5 mg/ml mais fenilefrina 0.1 ml 

numa concentração 250 µg/ml após cerca de 15 minutos de tempo de espera. 

 

No grupo D de 5 animais procedeu-se à injecção de fenilefrina 0.1 ml duma 

concentração 250 µg/ml seguida após 15 m de uma injecção de fentolamina (α1,2-

bloqueante) 0.1 ml duma concentração 6 mg/ml (Su et al., 1995), tendo-se efectuado 

uma terceira injecção de 0.1 ml de fentolamina (α1,2-bloqueante) numa concentração 

6 mg/ml mais fenilefrina 0.1 ml numa concentração de 250 µg/ml após 15 minutos de 

espera. 

 

Através do catéter de polipropileno (o mesmo que foi utilizado nos capítulos 1 a 7 das 

experiências descritas nesta tese), sem este estar introduzido na artéria oftálmica 

externa do coelho, perfundimos tyrode e gravamos o registo obtido. 

No final das experiências a pressão de perfusão foi calibrada para um valor de 40 mm 

Hg e procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a 

perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais estão conformes com a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa.  

 

2.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

Os fármacos utilizados foram fenilefrina, prazozina e fentolamina (Sigma Aldrich 

Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 Steinheim, Alemanha) e o labetalol 

(Glaxowellcome, Reino Unido).  

Os fármacos fenilefrina, prazozina e fentolamina foram preparados no dia da 

experiência por diluição em água destilada, sendo o pH aferido a 7.4 ± 0.1. A 

fenilefrina foi preparada em três diluições, respectivamente 25, 250 e 2500 µg/ml. A 

prazozina foi preparada numa diluição de 0.5 mg/ml, a fentolamina numa diluição de 

6 mg/ml e o labetalol numa concentração de 5 mg/ml. 
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2.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd, 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 

um computador com o software Chart for Windows, 5.0 (AD Instruments, Reino 

Unido). O tratamento estatístico dos dados foi feito com o GraphPad InStat version 

3.00 for Windows 95 (GraphPad Software, San Diego Califórnia, E.U.A.), sendo os 

resultados expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Para avaliação do 

significado estatístico dos resultados utilizou-se o teste t de Student para dados 

emparelhados e o teste de ANOVA (One-way Analysis of Variance), tendo-se 

adoptado como nível de significância 0.05. 

Para a pressão de perfusão, frequência e amplitude das oscilações os valores basais 

foram lidos cerca de um minuto antes de qualquer administração de fármacos, sendo 

depois comparados com a resposta máxima obtida após a estimulação.  

A frequência das oscilações observadas no traçado foi calculada de acordo com o nº 

oscilações presente em cada 60 segundos. A frequência das oscilações foi expressa 

em nº oscilações por minuto, nos capítulos 2 a 6, por ser um número inteiro, sendo 

mais fácil de representar graficamente a média (dois dígitos, uma casa decimal) e o 

SEM (três dígitos, duas casas decimais).  

Se tivéssemos optado por representar a frequência na sua Unidade Internacional, o 

hertz (Hz) teríamos valores de frequências com uma, duas e três casas decimais, o 

que tornava a interpretação mais difícil aquando da representação gráfica. Um hertz 

corresponde a um ciclo por segundo. Para expressar os nossos valores de frequência 

em Hz teríamos apenas de dividir o nº de ciclos por 60 segundos, por exemplo, uma 

frequência de 3 oscilações por minuto corresponde a 0.05 Hz. 

A amplitude das oscilações, em mm Hg, foi avaliada antes e após as estimulações. 

Para efeitos dos resultado desta tese consideraram-se como oscilações de tónus 

miogénico as ondas com uma amplitude mínima de 0.5 mm Hg, desprezando-se as 

ondas com amplitudes inferiores por poderem ser ruído e devido à dificuldade em 

contabilizá-las. 

 

2.3. Resultados  

 

Entre a morte do animal e o início da experiência decorreram 41 ±1.14 minutos no 

grupo A, 42.6±1.59 minutos no Grupo B, 42.6±1.59 minutos no Grupo C e 40±0.71 

minutos no grupo D (n=20, p=0.4141, ANOVA).  
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No que se refere ao período de equilíbrio no início da experiência, foi de 16±0.71 

minutos no grupo A, 16±0.71 minutos no Grupo B, 15.2±0.58 minutos no Grupo C e 

15.6±0.51 minutos no grupo D (n=20, p=0.9640, ANOVA). Em relação ao tempo 

decorrido entre a morte do animal e o fim da experiência, foi de 105.8±1.24 minutos 

no grupo A, 106.2±2.62 minutos no Grupo B, 107.6±1.33 minutos no Grupo C e 

110.4±1.40 minutos no grupo D (n=20, p=0.2702, ANOVA). Uma vez que os valores 

de P são maiores do que 0.05, as diferenças não são significativas, ou seja, a 

diferença entre as médias não é maior do que a esperada pelo acaso. 

 

2.3.1. Resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem administração de 

qualquer fármaco 

 

No início do registo da pressão de perfusão basal, sem administração de nenhum 

fármaco, observamos respostas de vasomotricidade intrínseca em todos os animais, 

com frequências e amplitudes diferentes (Figuras 2.1 e 2.2).  

A frequência das oscilações observadas no traçado previamente à administração de 

fármacos variou entre 1 e 11 oscilações por minuto, média 3.6 ± 0.66 

oscilações/minuto. A vasomotricidade intrínseca registada, sem ocorrência de 

qualquer administração, produziu oscilações com uma amplitude média de 1.6 ± 0.18 

mm Hg. Aguardou-se inicialmente um período de cerca de 30 minutos para estudo 

posterior das características da vasomotricidade intrínseca basal presente no traçado 

registado a partir da artéria oftálmica externa em todos as experiências. 

 
Fig. 2.1 – Exemplo de traçado de pressão de perfusão na artéria oftálmica externa (PP, 

mm Hg) basal, evidenciando as alterações devidas a vasomotricidade intrínseca, antes 

da injecção de qualquer fármaco, representado a vermelho. A azul está representado o 

histograma correspondente ao mesmo traçado, em que se evidencia a frequência das 

oscilações vasospásticas em Hertz (Hz). 
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Fig. 2.2 – Outro exemplo de traçado de pressão de perfusão na artéria oftálmica externa 

(PP, mm Hg) com presença de tónus miogénico basal, antes da administração de 

qualquer fármaco. 

 

Quando perfundimos tyrode através do cateter de polipropileno, sem este estar 

introduzido na artéria oftálmica externa do coelho, obtivemos uma linha basal sem as 

oscilações características da vasomotricidade intrínseca, o que demonstra que estas 

não eram artefactos da bomba de perfusão contínua (Fig. 2.3). 

 

 

Fig. 2.3 – Sinal obtido aquando da perfusão de tyrode via cateter de três vias quando está 

conectado à bomba de perfusão contínua e ao transdutor de pressão, mas não está 

inserido na artéria oftálmica do coelho. A linha de registo não se afasta do zero e não 

apresenta qualquer tipo de oscilações. 
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2.3.2. Resultados da estimulação adrenérgica 

 

2.3.2.1. Pressão de perfusão  

 

Grupo A:  

Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.05 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.04 no fim das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 

Neste primeiro grupo observámos que a fenilefrina induzia aumentos na pressão de 

perfusão proporcionais à dose utilizada.  

Com a fenilefrina na concentração de 25 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão 

basal média de 10.6 ± 2.98 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um 

valor médio de 14.9 ± 3.62 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 4.3 

mm Hg o que resultou num aumento de 40% (n=5, p=0.0015). 

Com a concentração de 250 µg/ml de fenilefrina tínhamos uma pressão de perfusão 

basal média de 11.3 ± 3.34 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um 

valor médio de 17.6 ± 3.85 mm Hg, registando-se uma média das diferença de 6.3 

mm Hg o que resultou num aumento de 57% (n=5, p=0.0011). 

Com a concentração de 2500 µg/ml de fenilefrina tínhamos uma pressão de perfusão 

basal média de 12.5 ± 3.15 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um 

valor médio de 20.7 ± 3.00 mm Hg, observando-se uma média das diferença de 8.2 

mm Hg o que resultou num aumento de 66% (n=5, p=0.0021) (Gráfico 2.1). 

 

Grupo B:  

Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.05 no início das 

experiências para 7.6 ± 0.05 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

Neste segundo grupo de experiências observámos que a fenilefrina sózinha induzia 

um aumento na pressão de perfusão enquanto que o labetalol sózinho provocava 

uma diminuição na pressão. A injecção dos dois fármacos em simultâneo produzia 

uma diminuição na pressão.  

Com a primeira injecção intraarterial de fenilefrina na concentração de 250 µg/ml 

tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 10.5 ± 0.29 mm Hg e após a 

administração do fármaco obtivemos um valor médio de 18.9 ± 1.58 mm Hg, 

registando-se uma média das diferenças de 8.4 mm Hg o que resultou num aumento 

de 80% (n=5, p=0.0028). 
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Com a injecção intraarterial de labetalol (αβ-bloqueador) na concentração de 5 mg/ml 

tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 15.9 ± 1.07 mm Hg e após a 

administração do fármaco obtivemos um valor médio de 11.7 ± 0.65 mm Hg, o que se 

traduziu numa média das diferenças de 4.2 mm Hg resultando numa diminuição de 

26% (n=5, p=0.0028). 

Com a terceira injecção intraarterial de labetalol (αβ-bloqueador) na concentração de 

5 mg/ml mais fenilefrina na concentração de 250 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal média de 13.9 ± 2.24 mm Hg e após a administração do fármaco 

obtivemos um valor médio de 16.3 ± 2.66 mm Hg, observando-se uma média das 

diferenças de 2.40 mm Hg o que resultou num aumento de 17% (n=5, p=0.0057) 

(Gráfico 2.2). 

 

Grupo C:  

Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.1 ± 0.06 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.07 no final das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 

No terceiro grupo de experiências observámos que a fenilefrina sózinha induzia um 

aumento na pressão de perfusão enquanto que a prazozina sózinha provocava uma 

diminuição na pressão. A injecção dos dois fármacos em simultâneo não produzia 

qualquer efeito na pressão, ou seja, a resposta vasoconstritora evocada pela 

fenilefrina era completamente inibida pela prazozina.  

Com a primeira injecção intraarterial de fenilefrina na concentração de 250 µg/ml 

tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 11.9 ± 1.90 mm Hg e após a 

administração do fármaco obtivemos um valor médio de 20.6 ± 2.75mm Hg, 

registando-se uma média das diferenças de 8.8 mm Hg o que resultou num aumento 

de 43% (n=5, p=0.0019). 

Com a injecção intraarterial de prazozina (α1-bloqueador) na concentração de 0.5 

mg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 20.4 ± 1.87 mm Hg e após 

a administração do fármaco obtivemos um valor médio de 13.7 ± 1.44 mm Hg, 

observando-se uma média das diferenças de 6.72 mm Hg o que resultou numa 

diminuição de 33% (n=5, p=0.0040). 

Com a terceira injecção intraarterial de prazozina (α1-bloqueador) na concentração de 

0.5 mg/ml mais fenilefrina na concentração de 250 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal média de 14.5 ± 3.93 mm Hg e após a administração dos fármacos 

obtivemos um valor médio de 14.5 ± 4.28 mm Hg, registando-se uma média das 

diferenças de 1.2 mm Hg (n=5, p=0.0234) (Gráfico 2.3).  
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Grupo D: 

Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.3 ± 0.06 no início das 

experiências para 7.6 ± 0.05 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

No quarto grupo de experiências observamos que a fenilefrina sózinha induzia um 

aumento na pressão de perfusão enquanto que a fentolamina sózinha provocava uma 

diminuição na pressão. A injecção dos dois fármacos em simultâneo não produzia 

efeitos significativos na pressão, ou seja, a resposta vasoconstritora evocada pela 

fenilefrina era inibida pela fentolamina.  

Com a primeira injecção intraarterial de fenilefrina na concentração de 250 µg/ml 

tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 13.1 ± 0.71 mm Hg e após a 

administração do fármaco obtivemos um valor médio de 22.4 ± 2.17 mm Hg, 

registando-se uma média das diferenças de 9.34 mm Hg o que resultou num aumento 

de 42% (n=5, p=0.0089). 

Com a injecção intraarterial de fentolamina (α1,2-bloqueador) na concentração de 6 

mg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 21.1 ± 1.98 mm Hg e após 

a administração do fármaco obtivemos um valor médio de 17.2 ± 1.63 mm Hg, 

observando-se uma média das diferenças de 4.02 mm Hg o que se traduziu numa 

diminuição de 19% (n=5, p=0.0053).  

Com a terceira injecção intraarterial de fentolamina (α1,2-bloqueador) na concentração 

de 6 mg/ml prazozina mais fenilefrina na concentração de 250 µg/ml tínhamos uma 

pressão de perfusão basal média de 18.6 ± 1.64 mm Hg e após a administração dos 

fármacos observámos um valor médio de 18.2 ± 1.59 mm Hg, registando-se uma 

média das diferenças de 0.38 mm Hg resultando numa ligeira diminuição de 2% (n=5, 

p=0.0487) (Gráfico 2.4). 
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Gráfico 2.1 – Este gráfico ilustra as alterações na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao 

longo da artéria oftálmica externa após a injecção de fenilefrina (Phe) 25 µg/ml, 250 µg/ml 

e 2500 µg/ml, sendo os resultados expressos como média ± SEM (n=5, * P<0.005). 

 

 

Gráfico 2.2 – Neste gráfico mostram-se as alterações na pressão de perfusão ao longo da 

artéria oftálmica externa (PP, mm Hg) após a injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml, 

labetalol 5mg/ml e Phe 250 µg/ml conjuntamente com labetalol 5 mg/ml, apresentando-se 

os resultados como média ± SEM (n=5, * P<0.005). 
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Gráfico 2.3 – Neste gráfico ilustram-se as modificações na pressão de perfusão ao longo 

da artéria oftálmica externa (PP, mm Hg) após a injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml, 

prazozina 0.5 mg/ml e fenilefrina (Phe) 250 µg/ml com prazozina (Praz) 0.5 mg/ml, sendo 

os resultados expressos como média ± SEM (n=5, * P<0.005; # não se registaram 

diferenças entre as médias). 

 

Gráfico 2.4 – Neste gráfico mostram-se as modificações na pressão de perfusão ao longo 

da artéria oftálmica externa (PP, mm Hg) após a injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml, 

Fentolamina 6 mg/ml e Phe 250 µg/ml mais Fentolamina (Fento) 6 mg/ml, estando os 

resultados apresentados como média ± SEM (n=5, * P<0.05). 
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2.3.3. Resultados da vasomotricidade intrínseca após estimulação com 

fármacos adrenérgicos 

 

 

Após a injecção intra-arterial de fenilefrina (Phe) (agonista α1-adrenérgico) 

verificaram-se diminuições da frequência e aumentos da amplitude das oscilações. 

As respostas estimuladoras da vasomotricidade intrínseca induzidas pela fenilefrina 

(250 µg/ml) foram inibidas pela administração de labetalol (5 mg/ml) (antagonista não-

selectivo αβ-adrenérgico), de prazozina (0.5 mg/ml) (bloqueador α1) bem como pela 

administração de fentolamina (6 mg/ml) (bloqueador α1,2), observando-se diminuições 

da frequência e da amplitude das oscilações.   

 

Grupo A: 

 Neste primeiro grupo de resultados incluímos os resultados dos 20 animais, uma vez 

que em todos a primeira injecção foi de fenilefrina. Observamos que a administração 

intra-arterial de fenilefrina induzia diminuições da frequência e aumentos da amplitude 

das oscilações da vasomotricidade intrínseca.  

A frequência das oscilações observadas no traçado previamente à administração de 

fenilefrina variou entre 1 e 11 oscilações por minuto, média 3.6 ± 0.66 

oscilações/minuto e após a estimulação observamos que a frequência das oscilações 

variou entre 0.5 e 7 oscilações por minuto, média 1.41 ± 0.33 oscilações/minuto, 

registando-se uma média das diferenças de 2.2 o que se traduziu numa diminuição 

de 61% (n=5, p=0.0004).  

A vasomotricidade intrínseca registada previamente à administração de fenilefrina 

produziu oscilações com uma amplitude média de 1.6 ± 0.18 mm Hg e após a 

estimulação observamos oscilações com uma amplitude média de 3.8 ± 0.42 mm Hg, 

observando-se uma média das diferenças de 2.2 mm Hg, resultando num aumento de 

58% (n=5, p<0.0001) (Fig. 2.4). 

 

Grupo B: 

 No segundo grupo de experiências observamos que a fenilefrina sózinha induzia 

uma diminuição da frequência e um aumento da amplitude das oscilações enquanto 

que o labetalol sózinho (αβ-bloqueador) na concentração de 5 mg/ml provocava uma 

diminuição da frequência e da amplitude acentuados, bloqueando completamente a 

vasomotricidade intrínseca.  

A frequência das oscilações observadas no traçado previamente à administração de 

labetalol variou entre 0.5 e 2 oscilações por minuto, média 1.2 ± 0.26 
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oscilações/minuto e após a estimulação observamos que a frequência das oscilações 

variou entre 0 e 1 oscilação por minuto, média 0.2 ± 0.20 oscilações/minuto, 

registando-se uma média das diferenças de 1.0, resultando numa diminuição de 83% 

(n=5, p=0.0016).  

 A vasomotricidade intrínseca registada previamente à administração de labetalol 

produziu oscilações com uma amplitude média de 1.0 ± 0.29 mm Hg e após a 

estimulação observamos oscilações com uma amplitude média de 0.1 ± 0.06 mm Hg 

observando-se uma média das diferenças de 0.9 mm Hg, o que se traduziu numa 

diminuição de 90% (n=5, p=0.0196) (Fig. 2.5). 

 

Grupo C:  

No terceiro grupo de experiências observamos que a fenilefrina sózinha induzia uma 

diminuição da frequência e um aumento da amplitude das oscilações enquanto que a 

prazozina sózinha (α1-bloqueador) na concentração de 0.5 mg/ml provocava uma 

diminuição da frequência e da amplitude das oscilações.  

Com a injecção intraarterial de prazozina tínhamos uma frequência das oscilações 

que variava entre 1 e 5 oscilações por minuto, média 3.2 ± 0.92 oscilações/minuto e 

após a administração do fármaco obteve-se um valor médio de 1.0 ± 0.29 mm Hg, 

logo registou-se uma média das diferenças de 2.2, o que resultou numa diminuição 

de 69% (n=5, p=0.0161).  

A vasomotricidade intrínseca registada previamente à administração de prazozina 

produziu oscilações com uma amplitude média de 0.8 ± 0.13 mm Hg, e após a 

estimulação observamos oscilações com uma amplitude média de 0.2 ± 0.02 mm Hg, 

logo registou-se uma média das diferenças de 0.6 mm Hg, resultando numa 

diminuição de 75% (n=5, p=0.0061).  

 

Grupo D: 

 No quarto grupo de experiências observamos que a fenilefrina sózinha induzia uma 

diminuição da frequência e um aumento da amplitude das oscilações enquanto que a 

fentolamina sózinha (α1,2-bloqueador) na concentração de 6 mg/ml provocava uma 

diminuição da frequência e da amplitude das oscilações.  

Com a injecção intraarterial de fentolamina tínhamos uma frequência das oscilações 

que variava entre 1 e 2 oscilações por minuto, média 1.5 ± 0.22 oscilações/minuto e 

após a administração do fármaco obtivemos um valor médio de 0.7 ± 0.20 

oscilações/minuto, logo registou-se uma média das diferenças de 0.8, o que se 

traduziu numa diminuição de 53% (n=5, p=0.0014).  
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A vasomotricidade intrínseca registada previamente à administração de fentolamina 

produziu oscilações com uma amplitude média de 1.3 ± 0.13 mm Hg, e após a 

estimulação observamos oscilações com uma amplitude média de 0.3 ± 0.10 mm Hg, 

logo registou-se uma média das diferenças de 1.0 mm Hg, resultando numa 

diminuição de 77% (n=5, p=0.0003) (Gráficos 2.5 e 2.6, Fig. 2.6). 

 

 
 

Gráfico 2.5 – Este gráfico ilustra as alterações na frequência da vasomotricidade 

intrínseca, expressa em nº de oscilações por minuto, observando-se que os quatro 

fármacos induziram diminuição da frequência das oscilações. As duas primeiras colunas 

são referentes ao grupo A (n=20), no qual se incluem os resultados da injecção inicial de 

fenilefrina (Phe). As duas segundas colunas são referentes à injecção de labetalol (Lab) 

no grupo B (n=5), as duas terceiras são referentes à injecção de prazozina (Praz) 

intraarterial no grupo C (n=5) e finalmente as duas últimas são referentes à injecção de 

fentolamina (Fento) no grupo D (n=5), sendo os resultados expressos como média ± SEM 

(* P<0.005; # P<0.05). 
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Gráficos 2.6 – Neste gráfico mostram-se as modificações na amplitude (mm Hg) das 

oscilações provocadas pela vasomotricidade intrínseca, após a injecção dos fármacos 

adrenérgicos. As duas primeiras colunas são referentes ao grupo A (n = 20) no qual se 

incluem os 20 resultados da injecção inicial de fenilefrina (Phe) e observa-se um aumento 

muito significativo da amplitude. As duas segundas colunas são referentes à injecção de 

labetalol (Lab) no grupo B (n = 5), as duas terceiras são referentes à injecção de 

prazozina (Praz) no grupo C (n = 5) e finalmente as duas últimas colunas são referentes à 

injecção de fentolamina (Fento) no grupo D (n = 5), observando-se com estes três 

fármacos diminuições da amplitude. Os resultados apresentam-se como média ± SEM (* 

P<0.005; # P<0.05). 
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Fig. 2.4 – Exemplo do efeito da injecção intraarterial de fenilefrina (Phe, 250 µg/ml) na 

pressão de perfusão (PP, mm Hg), observando-se o artefacto resultante da injecção que 

se traduz num pico transitório no registo de pressão assinalado com uma seta, e o efeito 

do fármaco, que provocou vasoconstrição e alteração das características da 

vasomotricidade intrínseca, com diminuição da frequência e aumento da amplitude das 

oscilações.  

 
 

  Phe 
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Fig. 2.5 – Exemplo de traçado devido à injecção de labetalol (Lab) observando-se o 

artefacto resultante da injecção (seta) e o efeito do fármaco sobre a pressão de perfusão 

(PP, mm Hg) que provocou vasodilatação, diminuição da frequência e da amplitude das 

oscilações de tónus miogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lab 
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Fig. 2.6 – Exemplo de traçado de vasomotricidade intrínseca devido à injecção de 

fentolamina (Fento), observando-se o artefacto resultante da injecção (seta), e as 

posteriores alterações na pressão de perfusão (PP, mm Hg), com ocorrência de 

vasodilatação e diminuição da frequência e amplitude das oscilações, diminuindo a 

intensidade da vasomotricidade intrínseca. 

 

 

 

Fig. 2.7 – Exemplo de traçado de experiência completa. Observa-se vasomotricidade 

intrínseca basal, os artefactos resultante das injecções e as posteriores alterações na 

pressão de perfusão (PP, mm Hg) com ocorrência de vasoconstrição devido à injecção 

de fenilefrina (Phe), vasodilatação devido à prazozina e manutenção de PP após 

Phe+Praz. 

  Fento 
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2.4. Discussão da modulação adrenérgica 

 

2.4.1. Discussão dos resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem 

administração de qualquer fármaco  

 

No nosso modelo experimental observamos que as artérias se contraíram e dilataram 

numa tentativa de manter uma boa perfusão do globo ocular, apesar de o animal já 

estar morto há algum tempo, entre 1 e 3 horas. As oscilações observadas não eram 

artefactos da bomba de infusão contínua. 

Como no nosso modelo o «input» neural está ausente, os fenómenos de 

vasospasmo observados correspondem a autoregulação. A manutenção do 

fenómeno no olho desinervado em preparação isolada sugere que o mecanismo 

que o desencadeia é intrínseco ao órgão. 

Autoregulação é a capacidade intrínseca dum tecido para controlar o seu fluxo 

sanguíneo durante alterações na pressão de perfusão. Geralmente reconhecem-se 

dois tipos de autoregulação, com base nos mecanismos locais que regulam a 

resistência vascular: autoregulação dependente do fluxo, na qual a resistência é 

ajustada para suprir as necessidades metabólicas pelo endotélio, e autoregulação 

dependente da pressão a que é sujeita a parede vascular, ou seja, miogénica (Kiel e 

Lovell, 1996).  

Não se pode falar de autoregulação sem se remover o «input» neural. Experiências 

anteriores demonstraram que a coróide consegue manter o seu fluxo sanguíneo, 

apesar de existirem alterações na pressão de perfusão induzidas pelo exercício 

físico no Homem, através dum aumento na resistência vascular, que poderá ocorrer 

não apenas na coróide mas também na artéria oftálmica. Isto poderá representar 

um mecanismo de protecção ocular, pois os casos de hipertensão arterial sistémica 

não são acompanhados por hipertensão ocular (Riva et al., 1997a; Riva et al., 1997 

b). 

 

Várias doenças que afectam a circulação ocular, tais como a retinopatia diabética, o 

glaucoma e a síndrome vasospástica, possuem elevada incidência na população 

humana, o que explica a necessidade de uma melhor compreensão da regulação da 

circulação ocular. A regulação do fluxo sanguíneo neste território é essencial para o 

funcionamento normal da retina. A circulação retiniana é autoregulada. Actualmente 

sabe-se que existe regulação autonómica da coróide. Desde 1994 alguns autores 

defendem que existe também autoregulação da circulação coroideia, embora exista 
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controvérsia acerca do mecanismo corresponder a tónus miogénico e/ou regulação 

endotelial (Kiel et al., 1994; Hardy et al., 2000).  

Assim, o nosso estudo identifica, pela primeira vez, a presença de autoregulação na 

artéria oftálmica externa do coelho e seus colaterais num modelo de olho isolado. 

Este modelo in vitro elimina as interferências de estímulos com origem no sistema 

nervoso central e autonómico, logo consegue garantir que a vasomotricidade 

intrínseca observada depende de mecanismos reguladores locais. Esta resposta 

pode ser o reflexo de actividade motora espontânea da coróide, uma vez que o olho 

de coelho constitui um bom modelo para estudos coroideus, devido à sua circulação 

retiniana merangiótica. 

Logo, estes resultados são consistentes com a hipótese de que existe autoregulação 

coroideia, que pode ser devida a mecanismos miogénicos e/ou endoteliais.  

Várias circulações especiais apresentam capacidade autoreguladora, e têm também 

controlo nervoso reflexo, como por exemplo a circulação coronária, hepática e 

entérica (Berne et al., 2004). Segundo outros autores, a circulação oftálmica 

apresenta mecanismos reguladores com origem endotelial nas artérias retinianas 

(Haefliger et al., 1994), ciliares (Haefliger et al., 1992) e oftálmica (Haefliger et al., 

1993). 

Riva e colaboradores realizaram um estudo em porcos miniatura com Laser Doppler 

em que concluíram que existiam alterações rítmicas que correspondiam a 

vasomotricidade no nervo óptico com frequências que variavam entre 2.5 e 4.5 

ciclos/minuto, e flutuações menos regulares na coróide e na retina (Riva et al., 1990). 

Estes valores de vasomotricidade aproximam-se dos observados no nosso estudo. 

Pretende-se definir um espectro de pressão arterial ao nível da artéria oftálmica 

externa sem influência de áreas coordenadoras centrais. Em condições basais, a 

preparação permite a obtenção de um registo em que todas as influências 

autonómicas são suprimidas, averiguando-se, assim, a possibilidade de acções da 

vasomotricidade intrínseca sobre o espectro da pressão arterial ao nível da artéria 

oftálmica externa. São apresentados dados adicionais para clarificar este assunto. 

 

2.4.2. Discussão dos resultados da estimulação adrenérgica 

 

Após a injecção intra-arterial de fenilefrina (Phe) (agonista α1-adrenérgico) 

verificaram-se aumentos da pressão de perfusão crescentes de acordo com a dose 

(25, 250 e 2500 µg/ml). As respostas vasoconstritoras induzidas pela fenilefrina (250 

µg/ml) foram inibidas pela administração de fentolamina (6 mg/ml) (bloqueador α1,2), 
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bem como pela administração de prazozina (0.5 mg/ml) (bloqueador α1) e de labetalol 

(5 mg/ml) (antagonista não-selectivo αβ-adrenérgico).  

 

A análise das variações de pressão decorrentes da injecção de diversos 

neurotransmissores autonómicos intraarteriais confirmou a viabilidade e fiabilidade do 

nosso modelo. O modelo experimental de olho isolado de coelho demonstrou ser útil 

no estudo da regulação do tónus vasomotor da microcirculação ocular em condições 

normais e eventualmente patofisiológicas. 

 

Com as injecções de concentrações crescentes de fenilefrina (α1-adrenérgico) 

provamos que existiam respostas vasoconstritoras de ordem crescente de 

intensidade. Escolhemos a dose intermédia de 250 µg/ml porque queríamos evitar a 

saturação total dos receptores e uma eventual inexistência de respostas posteriores 

por se tratar duma preparação in vitro com uma duração limitada no tempo. 

Com a injecção inicial de fenilefrina em todas as experiências pretendemos por um 

lado testar a funcionalidade da preparação servindo de injecção controlo e, por outro, 

assegurar um determinado tónus vasoconstritor para ser mais perceptível a 

visualização do efeito do bloqueador adrenérgico, quer fosse α1, α1,2 ou αβ. 

Com a prazozina os resultados obtidos permitiram concluir que na coróide de coelho 

existe um mecanismo α1-adrenérgico vasoconstritor, pois com a administração de 

fenilefrina α1-adrenérgico juntamente com a prazozina α1-bloqueador houve uma 

anulação total do efeito da fenilefrina, e a pressão de perfusão manteve-se constante, 

ou seja, sensivelmente todos os receptores α1 estariam bloqueados. 

Com a injecção de fentolamina intraarterial a pressão baixou 19% e com a prazozina 

tinha baixado 33%, logo o efeito da prazozina foi mais potente nesta concentração. 

No entanto, neste estudo não foi nosso objectivo seriar os diferentes fármacos em 

termos de potência de acção, nem tão pouco avaliar os seus efeitos em termos 

quantitativos, mas tão somente em termos qualitativos. Realizamos um estudo 

fisiológico e não farmacológico. 

Aquando da injecção de fentolamina conjuntamente com a fenilefrina a pressão ainda 

desceu ligeiramente devido a algum efeito vasoconstritor, mas estatisticamente a 

diferença não é significativa, logo o efeito vasoconstritor da fenilefrina foi em grande 

parte anulado. Com base nos resultados das segundas injecções dos grupos C e D, 

pensamos que a dose de fentolamina utilizada poderá não ter sido suficiente para 

bloquear todos os receptores α1, e daí a permanência de alguma resposta 

vasoconstritora embora estatisticamente não significativa, e não que existam 

receptores α2 na coróide de coelho.  
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Presença de receptores 

Estudos de inibição farmacológica permitiram concluir que a vasoconstrição na 

coróide anterior é mediada por adrenoreceptores α1 no gato (Koss e Gherezghiher, 

1993) e no rato (Kawarai e Koss, 1998) e que a vasodilatação na coróide anterior do 

rato é mediada por adrenoreceptores β1 (Kawarai e Koss, 1999). 

Noutro estudo foi concluído que a vasoconstrição α-noradrenérgica ocorre por toda a 

coróide do rato, enquanto que a vasodilatação nitrérgica só ocorre na coróide anterior 

(Steinle et al., 2000). 

 

Os efeitos sobre a pressão de perfusão obtidos com o labetalol sugerem que existem 

receptores β responsáveis pela vasodilatação que forem bloqueados pelo labetalol e 

a anulação da sua acção motivou a existência de algum tónus vasoconstritor. No 

entanto esta hipótese carecia de mais estudos com inibidores β-adrenérgicos, mas tal 

não se enquadrava no âmbito do presente trabalho. A utilização dos fármacos 

adrenérgicos teve por objectivo a validação do modelo, e não extrair conclusões 

sobre presença de receptores β-adrenérgicos. 

Apesar de existir controvérsia quanto à presença de receptores β-adrenérgicos na 

coróide, estudos recentes apontam nesse sentido. Apesar de Bill (1962) não ter 

encontrado evidências de receptores β na coróide, nem Koss e Gherezghiher (1993) 

na coróide de gatos, mais recentemente Chiou e Chen (1993) e Kiel e Lovell (1996), 

encontraram provas da existência de receptores β na coróide de coelhos e Steinle e 

colegas no rato (Steinle et al., 2000). 

No coelho anestesiado com pentobarbital, Kiel e Lovel concluíram que o bloqueio α-

adrenérgico causava vasodilatação e o bloqueio β-adrenérgico vasoconstrição nos 

vasos coroideus (Kiel e Lovel, 1996), o que está de acordo com os nossos resultados. 

Estes resultados são consistentes com a farmacologia vascular adrenérgica 

conhecida, i. e., na presença de um estímulo adrenérgico o bloqueio do tónus alfa-

adrenérgico constritor causa vasodilatação e o bloqueio do tónus beta-adrenérgico 

dilatador causa vasoconstrição.  

 

Sede dos efeitos vasculares 

O facto de os fármacos adrenérgicos terem alterado a pressão de perfusão indica a 

presença de receptores para as catecolaminas nos vasos coroideus ou na artéria 

oftálmica externa que alimenta a coróide. O desenho experimental não consegue 

estabelecer a diferença. 
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A artéria oftálmica externa alimenta a coróide e a retina. A retina no coelho é 

fracamente irrigada, recebe o seu suprimento sanguíneo da coróide e não é inervada, 

logo não será a sede destes efeitos. 

No Homem, o débito da artéria oftálmica contém cerca de 90% do débito das artérias 

coroideias e cerca de 10% do débito retiniano mas no coelho a relação entre os dois 

débitos é ainda maior no sentido coroideu (Bill, 1974).  

Apesar de alguns destes efeitos poderem ter origem ao nível da artéria oftálmica, a 

coróide é o tecido no organismo com o fluxo sanguíneo mais elevado e a regulação 

da sua circulação por parte do sistema adrenérgico há muito que é conhecida. 

Embora haja um curto trajecto da oftálmica externa não cateterizado que poderá ter 

alguma influência, o resto está cateterizado, por isso cremos que a coróide é o 

território que mais contribui para as reacções vasculares observadas. Apesar disso, o 

desenho experimental não permite determinar com total segurança se a coróide é a 

sede exclusiva. 

Estudos em humanos usam medições da oftálmica externa para estudar alterações 

da circulação ocular geral, dizendo que há uma correlação directa, por isso a artéria 

oftálmica é considerada uma preparação válida para estudar e compreender as 

alterações patofisiológicas na dinâmica da circulação ocular (Yu et al., 2003).  

Num estudo realizado em voluntários saudáveis submetidos a exercício físico 

dinâmico, as medições com laser Doppler do fluxo sanguíneo na artéria oftálmica 

mostraram uma marcada redução na sua velocidade, enquanto que na retina o fluxo 

se manteve estável, o que foi interpretado como um sinal de autoregulação. O facto 

de na artéria oftálmica existir uma marcada vasoconstrição deve-se provavelmente a 

uma actuação simpática, e poderá ser útil em estudo clínicos posteriores prestar 

atenção ao facto de medicamentos que alterem o tónus simpático poderem 

influenciar de uma forma drástica a perfusão ocular (Németh et al., 2002). 

 

Mecanismos de controlo locais versus neuronais 

Este estudo identifica, pela primeira vez num modelo experimental de olho isolado de 

coelho, os receptores α1-adrenérgicos como sendo responsáveis pela vasoconstrição 

e os receptores β-adrenérgicos como responsáveis pela vasodilatação na artéria 

oftálmica externa e seus colaterais. Conjuntamente com estudos anteriores in vivo 

(Kiel e Lovel, 1996), os nossos resultados demonstram que a inervação simpática 

exerce uma vasoconstrição potente mediada pelos receptores adrenérgicos α1 na 

vasculatura ocular do coelho. Uma vez que o controlo nervoso foi abolido pela morte 

do animal, este modelo in vitro elimina a interferência de estímulos com origem no 

exterior do globo ocular, através do sistema nervoso central e autonómico. Assim 
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sendo, os resultados obtidos são devidos a mecanismos de controlo locais. A análise 

das alterações na pressão de perfusão devidas às injecções intra-arteriais destes 

neurotransmissores autonómicos valida este modelo e demonstra a sua fiabilidade 

para o estudo dos mecanismos locais de regulação da circulação ocular. 

 

Importância clínica 

Existem numerosos estudos que demonstram que uma das consequências funcionais 

da retinopatia diabética é a alteração no fluxo sanguíneo retiniano e na capacidade 

de autoregulação da retina (Cringle et al., 1992; Su et al., 1995; Yu et al., 2001). Até à 

data, embora seja um assunto controverso, não existem provas da existência de 

alterações ao nível da circulação coroideia. 

Num modelo de olho isolado de rato diabético foram realizados estudos de 

vasoactividade com vários agonistas em olhos doentes e olhos controle, e concluiu-

se que os vasos dos olhos de animais diabéticos eram mais sensíveis às 

catecolaminas, o que pode estar relacionado com alterações nas funções 

autonómicas (Su et al., 1995). 

Num estudo realizado em voluntários saudáveis submetidos a exercício físico 

dinâmico, as medições com laser Doppler do fluxo sanguíneo na artéria oftálmica 

mostraram uma marcada redução na sua velocidade, enquanto que na retina o fluxo 

se manteve estável, o que foi interpretado como um sinal de autoregulação. O facto 

de na artéria oftálmica existir uma marcada vasoconstrição deve-se provavelmente a 

uma actuação simpática, e poderá ser útil em estudo clínicos posteriores prestar 

atenção ao facto de medicamentos que alterem o tónus simpático poderem 

influenciar de uma forma drástica a perfusão ocular. Apesar da retina não possuir 

inervação simpática, a sua irrigação poderá ser afectada por medicamentos que 

actuem sobre o SNA. Isto também é importante no caso de pacientes glaucomatosos 

(Németh et al., 2002). 

Uma vez que muitas doenças oculares estão associadas a desordens na circulação 

do olho, é interessante especular sobre os possíveis papéis da inervação autonómica 

na sua etiologia. A manipulação terapêutica da inervação simpática ou 

parassimpática poderá ter impactos diferentes nas várias regiões oculares, 

dependendo do seu perfil autonómico. Os inibidores da NOS estão a revelar-se úteis 

no combate à PIO elevada associada ao glaucoma. Outras terapêuticas aproveitam-

se da selectividade regional dos efeitos autonómicos oculares, mas existem muitas 

outras possibilidades a explorar (Gasser, 1999). 

Parece provável que o papel dos nervos simpáticos no olho seja prevenir a 

sobreperfusão sanguínea e a quebra das barreiras oculares sob condições de 
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estimulação aguda simpáticas e aumentos de pressão sanguínea decorrentes de 

situações de stress do tipo luta ou fuga (“fight or flight situations”). 

A activação de fibras nervosas simpáticas pode proporcionar um fluxo sanguíneo 

normal na coróide apesar do aumento da pressão arterial, e a vasoconstrição nas 

porções extraoculares dos vasos que nutrem a retina podem ajudar os mecanismos 

autoreguladores miogénicos e metabólicos na prevenção da sobreperfusão retiniana. 

Poderíamos especular que uma neuropatia localizada como no caso da diabetes 

poderá constituir um risco, uma vez que a protecção simpática será menor do que o 

normal (Bill e Sperber, 1990).  

 

 

2.4.3. Discussão dos resultados da vasomotricidade intrínseca após 

estimulação com fármacos adrenérgicos 

 

Neste grupo de experiências todos os modelos animais foram submetidos 

inicialmente a uma injecção intraarterial de fenilefrina, logo temos 20 resultados com 

a administração deste fármaco imediatamente a seguir ao registo basal.  

Nas 15 experiências em que se testou o efeito dos bloqueadores adrenérgicos a 

primeira injecção administrada foi sempre de fenilefrina 250 µg/ml, logo existia em 

princípio um tónus adrenérgico basal aquando da administração dos bloqueadores 

adrenérgicos, o que pode ter influenciado os resultados que apresentamos dos 

grupos B, C e D no que se refere aos efeitos do labetalol, da prazozina e da 

fentolamina na vasomotricidade intrínseca. Sendo assim, estes resultados são 

indicativos do tipo de comportamento previsto mas não são definitivos, porque 

poderão estar influenciados pela eventual presença de algum efeito da fenilefrina. 

A injecção de fenilefrina desencadeou uma resposta vasoconstritora, como esperado, 

e ao nível da vasomotricidade intrínseca diminuiu a frequência da vasomotricidade e 

aumentou a amplitude das oscilações observadas, portanto a sua acção adrenérgica 

sobrepõe-se aos mecanismos de regulação local. 

O labetalol sózinho provocou uma diminuição da frequência e da amplitude 

acentuada, bloqueando completamente a vasomotricidade intrínseca. A prazozina e a 

fentolamina provocaram diminuições da frequência e da amplitude, embora não tão 

acentuadas como o labetalol, desencorajando a vasomotricidade intrínseca. Portanto, 

todos os bloqueadores adrenérgicos testados, para além de vasodilatadores, também 

diminuem a frequência e a amplitude das oscilações da vasomotricidade intrínseca de 

forma significativa, visto que as diminuições observadas foram superiores em todos 

os casos a 50%. 
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Com estes resultados dos fármacos adrenérgicas achamos que o controlo 

autonómico se sobrepõe aos mecanismos de regulação local, que são mais visíveis 

neste modelo em que as influências autonómicas e centrais estão suprimidas. 

 

Su e colegas desenvolveram um modelo experimental de olho isolado obtido de ratos 

de quatro semanas de idade com diabetes induzida pela estreptozotocina, e 

detectaram alterações na vasoactividade nos olhos diabéticos, com um aumento da 

resposta às catecolaminas, o que poderá estar relacionado com disfunção 

autonómica (Su et al., 1995). 

No nosso modelo o olho de coelho é avaliado em condições fisiológicas, mas existe a 

possibilidade de compararmos a resposta de vasomotricidade intrínseca entre um 

olho de um animal normal e um olho de um animal com uma doença vascular ocular, 

por exemplo diabetes ou glaucoma. O nosso modelo de olho isolado de coelho é 

válido para estudar as alterações na vasoactividade em animais com doenças 

induzidas que tenham repercussões na circulação ocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

                

 127

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 3 – Endotelina -1 
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3.1. Introdução  
 

A endotelina-1 (ET-1) é um péptido vasoactivo que foi isolado pela primeira vez de 

células em cultura de endotélio aórtico (Yanagisawa et al., 1988). Estudos posteriores 

identificaram 3 isoformas de endotelina designados ET-1, ET-2 e ET-3 e dois subtipos 

de receptores designados ETA e ETB (Nyborg et al., 1990; Meyer et al., 1993).  

ET-1 é a isoforma produzida predominantemente pelo endotélio vascular, e a mais 

estudada. A ET-1 é sintetizada a partir do precursor de 212 aminoácidos, pré-

proendotelina-1, para o precursor proendotelina-1 com 38 aminoácidos, que é 

convertido na forma activa de ET-1 com 21 aminoácidos pela enzima de conversão 

da endotelina. Geralmente, a ET-1 liga-se aos receptores ETA e ETB nas células do 

músculo liso causando vasoconstrição, e aos receptores ETB no endotélio vascular 

causando vasodilatação através da libertação de monóxido de azoto e prostaciclina 

(Okuno et al., 2002). De acordo com estes receptores e locais de acção, a 

administração de ET-1 endovenosa desencadeia uma resposta bifásica na pressão 

arterial, com uma resposta inicial breve hipotensora seguida por uma resposta 

prolongada hipertensora (Yanagisawa et al., 1998). No entanto, ao nível regional 

existem diferenças na distribuição de receptores que originam respostas 

hemodinâmicas complexas aos agonistas e antagonistas da ET-1 em diferentes leitos 

vasculares (Orgül et al., 1996).  

Já foi demonstrado que é um dos mais potentes vasoconstritores da vasculatura 

ocular (Meyer et al., 1992; Nyborg et al., 1991).  

Administrando ET-1 intra-arterialmente em olhos de porco enucleados através de um 

catéter colocado na artéria oftálmica externa, Meyer e colaboradores verificaram que 

existia uma vasodilatação inicial seguida por uma vasoconstrição, mas estes 

resultados não são específicos da coróide (Meyer et al., 1992).  

A ET-1 e os seus receptores estão presentes na coróide (Kiel, 2000), no entanto 

existem poucos estudos sobre os seus efeitos hemodinâmicos. Na coróide de 

coelhos anestesiados a ET-1 provocou uma resposta bifásica com breve 

vasodilatação inicial por activação dos receptores ETB seguida de prolongada 

vasoconstrição por activação dos receptores ETA (Kiel, 2000). 

Schmetterer e colegas encontraram uma diminuição da amplitude do pulso do fundo 

ocular (um index do fluxo coroideu pulsátil) no homem durante a infusão endovenosa 

de doses sub-pressoras de ET-1, no entanto a PIO não foi avaliada, por isso não 

foram apresentadas as variações na pressão de perfusão nem na resistência 

vascular (Schmetterer et al., 1997a).  
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Em estudos realizados por Kiel em coelhos foi proposto que o ON e a ET-1 

produzidas localmente exerceriam influências competitivas na capacidade inerente 

dos vasos coroideus de autoregulação miogénica, sendo que este mecanismo local 

seria modulado por factores humorais neurais extrínsecos cuja acção estaria 

diminuída no coelho anestesiado (Kiel, 1999).   

Recorremos ao modelo de olho isolado de coelho por nós desenvolvido para 

contribuir para o esclarecimento dos efeitos reguladores locais da ET-1 na circulação 

ocular, sem influências neurais, tendo estes resultados sido apresentados em 

Congresso Europeu (Delgado et al., 2006). 

 

3.2. Material e Métodos 

 

3.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizaram-se 13 coelhos neozelandeses híbridos, de ambos os sexos, com pesos 

compreendidos entre 1.8 Kg e 4.1, em média 3.08 Kg, provenientes do biotério de 

manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.  

Após a canulação da veia marginal da orelha para anestesia com pentobarbital de 

sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à traqueostomia 

abaixo da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com oxigénio 

recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard Apparatus Ltd, 

Reino Unido), e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida esquerda e da veia 

jugular esquerda na região cervical para monitorização da pressão arterial e para 

administração de fármacos e sangria, respectivamente. 

O nível de anestesia foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estavam curarizados, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

3.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 
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uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 

microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante através da artéria oftámica externa duma solução 

de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de uma bomba de perfusão 

contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). O tyrode perfundido 

tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado, iniciando-se a medição da pressão de perfusão recorrendo 

a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) ligado ao 

circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em aproximadamente 2.5 

litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se encontrava um difusor de 

oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 borbulhado e micronizado., 

uma resistência com termóstato, um termómetro e um trajecto subaquático do catéter 

intra-oftálmica externa. Monitorizou-se o pH da solução no início e no fim da 

experiência (pH Meter, Camlab, Reino Unido). 

 

3.2.3. Protocolo experimental 

 

Em todos as experiências aguardou-se inicialmente um período de 30 minutos, para 

posterior estudo das características da vasomotricidade intrínseca inicial presente no 

traçado registado a partir da artéria oftálmica externa. Após estabilização da 

preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de tyrode como controlo do eventual 

efeito mecânico resultante da injecção do mesmo volume de fármaco. 

 

Num animal procedeu-se à injecção intraarterial de ET-1 num volume de 0.1 ml em 

três concentrações crescentes, 2.7 µg/ml, 13.5 µg/ml e 27 µg/ml (Meyer et al., 1992), 

com intervalos de aproximadamente 30 minutos, para que a pressão voltasse a 
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atingir o valor basal e estabilizasse. As drogas foram administradas lentamente com 

uma seringa de insulina, directamente numa derivação do sistema de perfusão. 

 

No grupo A de 6 animais procedeu-se à injecção intraarterial de ET-1 administrado 

lentamente, com uma seringa de insulina, directamente numa derivação do sistema 

de perfusão, num volume de 0.1 ml na concentração de 27 µg/ml (Meyer et al., 1992).  

 

No grupo B de 6 animais procedeu-se à injecção intravítrea de ET-1 num volume de 

50 µl duma concentração de 27 µg/ml (Takei et al., 1993). A injecção foi realizada 

com agulha de 29 G acoplada a uma seringa de 1 ml, via pars plana, 2 a 3 mm 

caudalmente ao limbo esclerocorneano. Vinte minutos mais tarde procedeu-se à 

injecção intraarterial na artéria oftálmica externa de ET-1 num volume de 0.1 ml numa 

concentração de 27 µg/ml. 

 

No final das experiências a pressão foi calibrada para permitir ajustar os valores 

obtidos. Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a 

perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais estão conformes com a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

3.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

A ET-1 com a referência E 7764 (Sigma Aldrich Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 

Steinheim, Alemanha) utilizada foi diluída em água destilada nas diluições de 2.7 

µg/ml, 13.5 µg/ml e 27 µg/ml, acondicionada em eppendorfs de 1 ml, e congelada. Foi 

descongelada e aquecida até à temperatura ambiente, imediatamente antes de se 

proceder à sua injecção. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

 

3.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd, 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 



                                                                                                                            
 

                

 132

um computador com o software Chart for Windows, 5.0 (AD Instruments, Reino 

Unido). O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o GraphPad InStat 

version 3.00 for Windows 95 (GraphPad Software, San Diego California E.U.A.), 

sendo os resultados expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Usou-se 

o teste t de Student para dados emparelhados, tendo sido consideradas significativas 

as diferenças correspondentes a P<0.05.  

Para a pressão de perfusão, frequência e amplitude das oscilações os valores basais 

foram lidos cerca de um minuto antes de qualquer administração de fármacos, sendo 

depois comparados com a resposta máxima obtida após a estimulação.  

A frequência das oscilações observadas no traçado foi calculada de acordo com o nº 

oscilações presente em cada 60 segundos. A amplitude das oscilações, em mm Hg, 

foi avaliada antes e após as estimulações. Consideraram-se como oscilações de 

tónus miogénico as ondas com uma amplitude mínima de 0.5 mm Hg, desprezando-

se as ondas com amplitudes inferiores por poderem ser ruído e devido à dificuldade 

em contabilizá-las. 

 

 

3.3. Resultados  

 
Entre a morte do animal e o início da experiência decorreram 42 minutos no 1º 

coelho, 43.8 ±1.53 minutos no grupo A e 46±2.26 minutos no grupo B (n=13, 

p=0.5655, teste t para dados não emparelhados).  

No que se refere ao período de equilíbrio no início da experiência, foi de 18 minutos 

no 1º coelho, 16±0.71 minutos no grupo A e 15.8±0.74 minutos no Grupo B, (n=13, 

p=0.8721, teste t para dados não emparelhados). Em relação ao tempo decorrido 

entre a morte do animal e o fim da experiência, foi de 162 minutos no 1º coelho, 

120.8±1.39 minutos no grupo A e 113,8±1,43 minutos no Grupo B (n=13, p=0.9117, 

teste t para dados não emparelhados). Uma vez que os valores de P são maiores do 

que 0.05, as diferenças não são significativas, ou seja, a diferença entre as médias 

não é maior do que a esperada pelo acaso. 

 

3.3.1. Resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem administração de 

qualquer fármaco 

 

Nos 13 coelhos, sem administração de qualquer droga, registamos vasomotricidade 

intrínseca inicial, tendo as oscilações apresentado uma frequência média de 1.7 ± 

0.42 oscilações/minuto e uma amplitude média de 2.9 ± 0.98 mm Hg. 
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Fig. 3.1 – Exemplo de traçado evidenciando as oscilações devidas a vasomotricidade 

intrínseca inicial com alterações da pressão de perfusão (PP) expressa em mm Hg, 

independentes da acção de qualquer fármaco.  

 

 

3.3.2. Pressão de perfusão 

 

No primeiro animal observamos que as injecções intraarteriais das três diluições de 

ET-1 induziam aumentos na pressão de perfusão de ordem crescente de intensidade 

de acordo com a dose utilizada. Nesta experiência o valor de pH do banho variou de 

7.1 no início para 7.5 no final. 

Com a ET-1 na concentração de 2.7 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 6.4 mm Hg e após a administração do péptido obtivemos um valor de 10.4 

mm Hg, logo registou-se uma diferença de 5 mm Hg, o que resultou num aumento de 

38%. 

Com a concentração de 13.5 µg/ml de ET-1 tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 7.3 mm Hg e após a administração intraarterial do fármaco obtivemos um 

valor de 15.6 mm Hg, registando-se uma diferença de 9.3 mm Hg o que resultou num 

aumento de 47%. 

Com a concentração de 27 µg/ml de ET-1 tínhamos uma pressão de perfusão basal 

de 12.5 mm Hg e após a administração do péptido obtivemos um valor de 32.7 mm 

Hg, logo registou-se uma diferença de 20.2 mm Hg observando-se um aumento de 

62%. Apesar de respeitarmos um tempo de espera longo entre injecções, de 

aproximadamente 30 minutos, a pressão não retomou o valor basal. 

 
Grupo A: Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.04 no início 

das experiências para 7.6 ± 0.05 no no fim das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 
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No primeiro grupo de experiências observámos que a injecção intraarterial de 27 

µg/ml de ET-1 produziu um curto efeito vasodilatador seguido por um aumento na 

pressão exuberante e sustentado (Fig. 3.2). Antes da injecção tínhamos uma pressão 

de perfusão basal média de 11.4 ± 1.77 mm Hg. Imediatamente após a administração 

do péptido, e por um tempo médio de 1,6 ± 0.52 min, observámos uma pressão de 

perfusão média de 8.4 ± 2.05 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 3 

mm Hg o que se traduziu muna diminuição de 36% (n=6, p=0.0010). 

Após esta vasodilatação seguiu-se um aumento da pressão para um valor médio de 

25.1 ± 3.04, observando-se uma média das diferenças de 13.7 mm Hg em relação ao 

valor inicial, resultando num aumento de 55% (n=6, p=0.0008) (Fig. 3.2).  

 
Grupo B:  

Neste grupo o valor médio de pH do banho variou de 7.1 ± 0.04 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.06 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

No segundo grupo de experiências observámos que a injecção intravítrea de ET-1 

não induzia alterações significativas na pressão de perfusão nem na vasomotricidade 

(Fig. 3.4). Antes da injecção tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 11.7 

± 1.33 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um valor médio de 11.9 

± 1.32 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 0.8 mm Hg, não tendo 

ocorrido modificações significativas na pressão de perfusão nem vasoconstritoras 

nem vasodilatadoras (n=6, p=0.0411). 

A injecção intraarterial de 27 µg/ml de ET-1 efectuada seguidamente no grupo B 

produziu um curto efeito vasodilatador seguido por um aumento na pressão 

exuberante e sustentado, efeito em tudo semelhante ao grupo A (Fig. 3.3).  

Antes da injecção tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 11.9 ± 1.31 mm 

Hg. Imediatamente após a administração do fármaco e por um tempo médio de 1,2 ± 

0.16 minutos observámos uma pressão de perfusão média de 10,1 ± 1.29 mm Hg, o 

que se traduziu numa média das diferenças de 1.8 mm Hg, ocorrendo uma 

diminuição de 15% (n=6, p=0.0026). 

Após esta curta vasodilatação seguiu-se um aumento da pressão para um valor 

médio de 27.4 ± 3.55 mm Hg, logo registou-se uma média das diferenças de 15.5 mm 

Hg em relação ao valor inicial, resultando num aumento de 57% (n=6, p=0.0006). 

Este efeito vasoconstritor manteve-se por um período não inferior a 30 min, daí o 

facto de termos optado por uma só estimulação. Efectivamente o valor da pressão 

não retomou o valor basal, logo uma segunda injecção tería efeitos cumulativos 

(Gráfico 3.1). 
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3.3.3. Frequência da vasomotricidade intrínseca 

Grupo A:  

A frequência média das oscilações observadas no traçado previamente à 

administração do fármaco era de 1.6 ± 0.49 oscilações por minuto e após passou a 

ser 3.8 ± 0.95, observando-se uma média das diferenças de 2.2, traduzindo-se num 

aumento de 58% (n=6, p=0.0349), tendo aumentado em todos os casos.  

 
Grupo B:  

No que se refere à vasomotricidade intrínseca, a frequência das oscilações 

observadas no traçado manteve-se quase inalterada com a injecção intravítrea, 

variando de 1.8 ± 0.36 oscilações por minuto para 1.9 ± 0.42, observando-se uma 

média das diferenças de 0.2 (n=6, p=0.7682), diferença estatisticamente não 

significativa. 

A frequência média das oscilações observadas no traçado previamente à 

administração da injecção intraarterial de 27 µg/ml de ET-1 efectuada seguidamente 

no grupo B fármaco era de 1.6 ± 0.27 oscilações por minuto e após o péptido passou 

a ser 4.7 ± 0.99 oscilações por minuto, sendo a média das diferenças 3.1, 

observando-se um aumento de 193% (n=6, p=0.0132), tendo aumentado em todos os 

casos (Gráfico 3.2).  

 

3.3.4. Amplitude da vasomotricidade intrínseca 

 

Grupo A:  

A vasomotricidade intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor 

médio de 3.0 ± 0.61 mm Hg e 1.4 ± 0.27 mm Hg, observando-se uma média das 

diferenças de 1.6, resultando numa diminuição de 53% (n=6, p=0.0156).  

 
Grupo B:  

No que se refere à vasomotricidade intrínseca, a amplitude das oscilações 

observadas no traçado manteve-se quase inalterada com a injecção intravítrea, 

variando de 2.8 ± 1.34 oscilações por minuto para 2.7 ± 1.31, observando-se uma 

média das diferenças de 0.08 (n=6, p=0.9655), diferença estatisticamente não 

significativa. 

A vasomotricidade intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor 

médio de 2.6 ± 1.29 mm Hg e 1.3 ± 0.44 mm Hg, o que se traduziu numa média das 

diferenças de 1.5 mm Hg resultando numa diminuição de 54% (n=6, p=0.0313), tendo 

diminuído em todos os casos (Gráfico 3.3). 
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Gráfico 3.1 – Este gráfico ilustra o efeito inicial de vasodilatação seguido de 

vasoconstrição após a injecção de endotelina-1 intraarterial (ET-1, 27 µg/ml, IA) no grupo 

A (n=6) na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria oftálmica externa. 

Seguidamente o efeito da injecção intravítrea (IV) no grupo B (n=6) e efeito inicial de 

vasodilatação seguido de vasoconstrição após a injecção de endotelina-1 intraarterial 

(ET-1, 27 µg/ml, IA) no grupo B, sendo os resultados expressos como média ± SEM (* 

P<0.005; # P<0.05). 

Gráfico 3.2 – Neste gráfico mostramos as alterações na frequência da vasomotricidade 

intrínseca, expressa em nº de oscilações por minuto. A primeira e a segunda colunas são 

referentes ao grupo A (n=6) no qual se efectuou apenas a injecção de ET-1 intraarterial 

(ET-1, 27 µg/ml, IA). A terceira e a quarta colunas são referentes à injecção de ET-1 
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intravítrea (IV) no grupo B (n=6) e as duas últimas são referentes à injecção de ET-1 

intraarterial (ET-1, 27 µg/ml, IA) no grupo B, sendo os resultados apresentados como 

média ± SEM (* P<0.05; # diferença estatisticamente não significativa). 

 

Gráfico 3.3 – Neste gráfico representam-se as modificações na amplitude (mm Hg) das 

oscilações provocadas pela vasomotricidade intrínseca após a injecção de ET-1. A 

primeira e a segunda colunas são referentes ao grupo A (n=6) no qual se efectuou 

apenas a injecção de ET-1 intraarterial (ET-1, 27 µg/ml, IA). A terceira, a quarta, a quinta e 

a sexta colunas são referentes ao grupo B (n=6).A terceira e a quarta colunas referem-se 

à injecção de ET-1 intravítrea (IV) e as duas últimas são referentes à injecção de ET-1 

intraarterial no grupo B, estando os resultados expressos como média ± SEM (* P<0.05; # 

diferença estatisticamente não significativa). 
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Fig. 3.2 – Exemplo do efeito obtido após a injecção de endotelina-1 intraarterial (ET-1, 27 

µg/ml, IA) no grupo A na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria oftálmica 

externa observando-se o artefacto resultante da injecção que provocou um pico 

transitório no registo de pressão assinalado com uma seta e o efeito do fármaco que 

originou uma breve vasodilatação inicial (seta vermelha) seguido de vasoconstrição e 

aumento da frequência e amplitude das oscilações do tónus miogénico. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 – Exemplo de traçado obtido após a injecção de ET-1 intraarterial (27 µg/ml, IA) ao 

nível da pressão de perfusão (PP, em mm Hg) ao longo da artéria oftálmica externa no 

grupo B. Neste caso concreto a forte vasoconstrição e potente vasospasmo foram muito 

prolongados no tempo, estando representado o traçado de uma hora. 

ET-1 IA 

ET-1 IA 
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Fig. 3.4 – Exemplo de traçado de pressão de perfusão ao longo da artéria oftálmica 

externa (PP, em mm Hg) no grupo B, antes e após a injecção de ET-1 intravítrea (IV) 

assinalada com a seta, não se verificando alterações nem na pressão de perfusão nem 

nas características da vasomotricidade intrínseca. 

 

3.4. Discussão  

 

No que se refere à vasomotricidade intrínseca, sem administração de qualquer droga, 

registámos vasomotricidade intrínseca em todos os modelos. Logo, as artérias 

contraíram e dilataram numa tentativa de assegurar uma boa perfusão do globo 

ocular, apesar de o animal estar morto há algum tempo (entre 1 e 3 horas), o que se 

enquadra numa perspectiva teleológica na necessidade de manter o olho funcional 

para assegurar a fuga do animal dos predadores na natureza. 

A análise das variações de pressão decorrentes da injecção de várias doses de ET-1 

numa primeira experiência demonstrou que ocorriam respostas vasoconstritoras de 

ordem crescente de intensidade. 

Apesar do longo tempo de espera (20 a 30 minutos) não conseguimos que a pressão 

voltasse a atingir o valor basal. As doses anteriores deixavam sempre um efeito 

vasoconstritor residual e a resposta à dose mais elevada tinha algum efeito 

cumulativo. 

ET-1 IV 
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Optámos pela concentração de 27 µg/ml de ET-1 para posteriores ensaios porque a 

resposta foi exuberante e prolongada no tempo.  

A injecção de ET-1 intraarterial tanto no grupo A como no grupo B produziu um curto 

efeito vasodilatador seguido por um aumento na pressão exuberante e sustentado. 

Optámos por uma só estimulação porque efectivamente o valor da pressão não 

retomou o valor basal, logo uma segunda injecção teria efeitos cumulativos. Não 

sabemos se a diminuição observada correspondeu à diminuição do efeito da droga 

ou ao esgotamento de mediadores da contracção muscular por ser um modelo in vitro 

e por o efeito se ter mantido pelo menos durante 30 min. 

Segundo um estudo em olho isolado de bovino perfundido, a ET-1 tem um papel 

vasodilatador mediado pela libertação de prostaglandinas e uma potente acção 

vasoconstritora mediada pelos receptores ETA (Meyer et al., 1992). 

Segundo Kiel, a ET-1 medeia efeitos opostos na coróide de coelhos anestesiados, 

existindo uma resposta bifásica à administração de ET-1 exógena tal como nos 

outros tecidos, com uma breve fase inicial dilatadora seguida por uma longa fase 

constritora, segundo os receptores que são activados, respectivamente ETB e ETA 

(Kiel, 2000).  

O efeito vasodilatador no grupo A foi mais marcado (redução da pressão de perfusão 

em 30%) do que no grupo B (15%). Uma explicação possível é o facto de a ET-1 

intravítrea poder diminuir o potencial vasodilatador da ET1 intraarterial quando 

provoca a isquémia retiniana, porque os vasos retinianos não vão dilatar-se. Pelo 

contrário, o potencial da fase vasoconstritora que se seguiu não foi afectado 

(aumento da pressão de perfusão em 55% no grupo A e 57% no grupo B). 

Tanto no grupo A como no grupo B, a injecção de ET-1 intraarterial induziu um efeito 

vasoconstritor potente tendo a pressão de perfusão aumentado para sensivelmente o 

dobro.  

Estes resultados estão de acordo com afirmações de outros autores que defendem 

que a ET-1 é um dos vasoconstritores mais potentes conhecido (Nyborg et al., 1990; 

Meyer et al., 1993; Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000).  

O papel da ET-1 como potente vasoconstritor foi demonstrado na artéria oftálmica 

humana isolada (Heafliger et al., 1992) e na artéria oftálmica e ciliar do porco 

(Haefliger et al., 1993).   

A sua administração intraarterial no homem ou em várias espécies animais provoca 

uma redução significativa no fluxo sanguíneo através da retina, coróide e região do 

nervo óptico (Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000).  

A alteração nas concentrações plasmáticas de ET-1 já foi demonstrada em várias 

doenças humanas, tais como na oclusão da veia retiniana (Iannaccone et al., 1998), 
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no glaucoma com PIO normais (Flammer, 1999; Haefliger et al., 1999), na 

microangiopatia diabética e no síndrome de microangiopatia ocular nos pacientes 

com Vírus da Imunodeficiência Adquirida, logo a sua homeostase pode ser relevante 

para as manifestações isquémicas retinianas. Os valores de referência para a ET-1 

são 0,4 a 3,2x1012M (Iannaccone et al., 1998) e, curiosamente, os valores 

observados nestas doenças são aproximadamente o dobro. 

 

A injecção intravítrea de ET-1 não induziu alterações significativas na pressão de 

perfusão nem na vasomotricidade.  

O corpo vítreo de coelho possui um volume aproximado de 1.6 ml, por isso, a 

quantidade de 50 µl é, comparativamente, muito pequena.  

Com esta injecção pretendemos assegurar a isquémia total da retina, de forma a 

provar que os efeitos observados tinham maioritariamente sede coroideia. Este 

modelo de isquémia absoluta transitória da retina foi validado por Takei e colegas, 

que realizaram experiências em coelhos com injecções intravítreas de ET-1 que 

induziram uma obstrução completa transitória nos vasos retinianos. A análise dos 

electroretinogramas obtidos comprovou a isquémia retiniana total durante, pelo 

menos, 50 minutos e a ausência de isquémia coroideia (Takei et al., 1993).  

Está provado que existem receptores extraluminais para ET-1 na retina (Yu et al., 

2003). 

Além disso, a retina no coelho é merangiótica, sendo fracamente irrigada e 

recebendo o seu suprimento sanguíneo da coróide. No Homem, o débito da artéria 

oftálmica contém cerca de 90% do débito das artérias coroideias e cerca de 10% do 

débito retiniano mas no coelho a relação entre os dois débitos é ainda maior no 

sentido coroideu (Bill, 1974). Este facto reforça o papel do olho do coelho nos estudos 

experimentais sobre a irrigação coroideia. 

 

No grupo A, após a ET-1 intraarterial a vasomotricidade tornou-se mais evidente, 

mostrando uma maior frequência e uma menor amplitude das oscilações.  

No grupo B a ET-1 intravítrea não produziu alterações significativas no traçado. No 

grupo B após a ET-1 intraarterial a vasomotricidade intensificou-se da mesma forma 

que no grupo A.  

O aumento da frequência das oscilações em 58% no grupo A e em 62 % no grupo B 

e a diminuição da sua amplitude em 53% no grupo A e em 54% no grupo B, após a 

injecção intraarterial de ET-1 neste conjunto de experiências, demonstra que este 

fármaco estimula a vasomotricidade intrínseca aumentando a sua pulsatilidade. 

Como no segundo grupo de animais abolimos a influência retiniana causando uma 
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isquémia retiniana completa com a ET-1 intravítrea (Takei et al., 1993), e os 

resultados em termos de comportamento foram similares, cremos que estes efeitos 

têm sede coroideia e/ou na artéria oftálmica externa. 

Num estudo que tinha por objectivo avaliar alterações na circulação ocular 

associadas à degenerescência macular associada à idade, concluiu-se que o 

aumento da pulsatilidade e a diminuição da velocidade do sangue nas artérias ciliares 

posteriores podia ser interpretado como aumento da resistência vascular e que os 

sinais clínicos da doença resultavam da degradação da função de transporte do 

epitélio pigmentado da retina por deficiente perfusão da coróide (Frank, 1995).  

Sendo assim, concluímos que a ET-1 participa na autoregulação do fluxo sanguíneo 

ocular, induzindo uma curta vasodilatação seguida por uma longa e potente 

vasoconstrição e estimulando a vasomotricidade intrínseca.  

Uma vez que com o nosso modelo o controlo nervoso foi abolido pela morte, estas 

respostas à ET-1 devem-se a mecanismos reguladores locais, independentes do 

controle neural. O facto de a ET-1 ter alterado a vasoactividade indica a presença de 

receptores nos vasos coroideus e/ou na artéria oftálmica externa que alimenta a 

coróide. O desenho experimental não consegue estabelecer a diferença. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
 

                

 143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 4 – Óxido Nítrico 
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4.1. Introdução  
 

O monóxido de azoto, mais conhecido por óxido nítrico (ON), é sintetizado pelo 

endotélio vascular a partir do aminoácido L-Arginina (L-Arg) por intermédio da 

sintetase do óxido nítrico (SON). O N-nitro-L-Arginina Metil Éster (L-NAME) é um 

antagonista da SON. 

O ON é um gás simples com propriedades de radical livre. Além de uma função 

vasodilatadora, o ON funciona como neurotransmissor, controla a pressão arterial, 

intervem na coagulação sanguínea e nas respostas imunes. No que se refere ao 

olho, o ON actua como mensageiro intracelular na regulação da dinâmica do humor 

aquoso (Kashii et al., 2000). 

Numerosos nervos autonómicos oculares contêm SON e utilizam ON como 

neurotransmissor. Estes nervos nitrérgicos estão envolvidos na regulação do 

suprimento sanguíneo para o olho na maioria dos mamíferos. Da sua activação 

resulta o relaxamento do músculo liso da artéria central da retina. No homem a 

coróide está sob a influência duma libertação basal de ON que mantém o tónus 

vasodilatador dos vasos coroideus. Nos primatas, em que a luz é focada na fóvea, a 

inervação nitrérgica densa desta zona é responsável por um aumento reflexo do fluxo 

sanguíneo coroideu e também pelo processo de acomodação do cristalino (Kashii et 

al., 2000).  

Em arteríolas retinianas de porco isoladas ocorre a libertação espontânea de ON que 

mantem a microcirculação retiniana relaxada em condições normais (Jeppesen et al., 

2002). 

Numa situação patológica de uveite ou isquémia retiniana sabe-se que o ON é 

mediador do processo citotóxico. No entanto, por si só parece ser incapaz de induzir 

citotoxicidade (Kashii et al., 2000)  

No que se refere a estudos realizados em coelhos, Kiel propôs que o ON e a ET-1 

produzidos localmente na vasculatura ocular exerceriam influências competitivas na 

capacidade inerente dos vasos coroideus de autoregulação miogénica, sendo que 

este mecanismo local seria modulado por factores humorais neurais extrínsecos cuja 

acção estaria diminuída no coelho anestesiado (Kiel, 1999). 

Garhofer e colegas administraram L-Arg a 12 voluntários saudáveis e observaram 

aumentos no fluxo sanguíneo coroideu e retiniano através de um mecanismo 

desconhecido, concluindo que talvez constituísse uma terapêutica alternativa 

interessante em pacientes com doença vascular ocular (Garhofer et al., 2005). 

Na tentativa de uma melhor compreensão dos efeitos reguladores locais do ON na 

circulação ocular, recorremos ao modelo experimental de olho isolado de coelho por 
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nós desenvolvido para o esclarecimento da reactividade da vascularização ocular em 

condições basais e após a acção da L-Arg e do L-NAME, sem influências neurais, 

tendo estes resultados sido apresentados num Congresso Europeu (Delgado et al., 

2006). 

 

4.2. Material e Métodos 
 

4.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizaram-se 12 coelhos neozelandeses híbridos, de ambos os sexos, com pesos 

compreendidos entre 1.8 e 4.4 Kg, em média 2.84 ± 0.240 Kg, provenientes do 

biotério de manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de 

Lisboa.  

Após a canulação da veia marginal da orelha para anestesia com pentobarbital de 

sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à traqueostomia 

abaixo da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com oxigénio 

recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard Apparatus Ltd, 

Reino Unido), e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida esquerda e da veia 

jugular esquerda na região cervical para monitorização da pressão arterial e para 

administração de fármacos e sangria, respectivamente. 

O nível de anestesia foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estavam curarizados, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

4.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 

uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 



                                                                                                                            
 

                

 146

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 

microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante através da artéria oftámica externa duma solução 

de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de uma bomba de perfusão 

contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). O tyrode perfundido 

tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado, iniciando-se a medição da pressão de perfusão recorrendo 

a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) ligado ao 

circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em aproximadamente 2.5 

litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se encontrava um difusor de 

oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 borbulhado e micronizado, 

uma resistência com termóstato, um termómetro e um trajecto subaquático do catéter 

intra-oftálmica externa.  

Monitorizou-se o pH da solução no início e no fim da experiência (pH Meter, Camlab, 

Reino Unido). 

 

4.2.3. Protocolo experimental 

 

Aguardou-se inicialmente um período de cerca de 30 minutos para estudo posterior 

das características das oscilações basais presente no traçado registado a partir da 

artéria oftálmica externa, em todas as experiências. 

Após estabilização da preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de tyrode como 

controlo do eventual efeito mecânico resultante da injecção do mesmo volume de 

fármaco. 

 

No grupo A de 6 animais procedeu-se a três injecções intraarteriais de L-Arginina nas 

concentrações de 50, 75 e 100 mg/ml (Meyer et al., 1993) num volume de 0.1 ml e 

por fim a uma injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml.  

 

No grupo B de 6 animais procedeu-se a três injecções intraarteriais de L-NAME nas 

concentrações de 10, 20 e 30 mg/ml (Okuno et al., 2002) num volume de 0.1 ml e por 

fim a uma injecção intraarterial de L-Arginina 100 mg/ml.  
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As injecções foram efectuadas com intervalos de aproximadamente 15 a 20 minutos, 

o tempo suficiente para que a pressão de perfusão regressasse a um valor estável. 

Os fármacos foram administrados lentamente com uma seringa de insulina, 

directamente numa derivação do sistema de perfusão. Para a pressão de perfusão, 

os valores basais foram lidos cerca de um minuto antes de qualquer administração de 

fármacos, sendo depois comparados com a resposta máxima obtida após a 

estimulação.  

No final das experiências a pressão foi calibrada para um valor de 40 mm Hg para 

permitir ajustar os valores obtidos. Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-

metileno, para confirmar a perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais respeitaram a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

4.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

A L-Arginina (referência A6969) foi diluída em água destilada nas concentrações de 

50, 75 e 100 mg/ml e a N-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) (referência N5751) 

foi diluída em soro fisiológico a 0.9 % nas concentrações de 10, 20 e 30 mg/ml. A 

fenilefrina (L-Phenylephrine hydrochloride com a referência P6126) foi diluída em 

água destilada na concentração de 250 µg/ml. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

Todos os fármacos foram preparados imediatamente antes de se proceder à sua 

injecção, sendo provenientes de Sigma Aldrich Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 

Steinheim, Alemanha.  

 

4.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd, 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 

um computador com o software Chart for Windows, 5.0. (AD Instruments, Reino 

Unido). O tratamento estatístico dos dados foi feito com o GraphPad InStat version 

3.00 for Windows 95 (GraphPad Software, San Diego Califórnia, E. U. A.), sendo os 

resultados expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Usou-se o teste t 
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de Student para dados emparelhados, tendo sido consideradas significativas as 

diferenças correspondentes a P<0.05.  

As alterações na pressão de perfusão através da artéria oftálmica externa e na 

frequência e amplitude das oscilações foram avaliadas imediatamente antes de se 

proceder à injecção dos fármacos e no pico da resposta obtida.  

A frequência das oscilações observadas no traçado foi calculada de acordo com o nº 

oscilações presente em cada 60 segundos. 

A amplitude das oscilações em mm Hg foi avaliada antes e após as estimulações. 

Consideraram-se como oscilações de tónus miogénico as ondas com uma amplitude 

mínima de 0.5 mm Hg, desprezando-se as ondas com amplitudes inferiores por 

poderem ser ruído e devido à dificuldade em contabilizá-las. 

 

 

4.3. Resultados  

 

Entre a morte do animal e o início da experiência decorreram 41.6 ±0.98 minutos no 

grupo A e 40.6±0.93 minutos no grupo B (n=12, p=0.4797, teste t para dados não 

emparelhados).  

No que se refere ao período de equilíbrio no início da experiência, foi de 15.8±0.58 

minutos no grupo A e 16±0.71 minutos no Grupo B, (n=12, p=0.8327, teste t para 

dados não emparelhados). Em relação ao tempo decorrido entre a morte do animal e 

o fim da experiência, foi de 141.8±2.46 minutos no grupo A e 142,8±1,91 minutos no 

Grupo B (n=12, p=0.7561, teste t para dados não emparelhados). Uma vez que os 

valores de P são maiores do que 0.05, as diferenças não são significativas, ou seja, a 

diferença entre as médias não é maior do que a esperada pelo acaso. 

 

 

4.3.1. Resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem administração de 

qualquer fármaco  

 

Nos 12 coelhos, sem administração de qualquer droga, registamos vasomotricidade 

intrínseca basal com oscilações de vasospasmo de frequência média 2.5 ± 0.57 

oscilações por minuto e amplitude 3.2 ± 0.98 mm Hg. 

No grupo A o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.03 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.05 no fim das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 
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No grupo B o valor médio de pH do banho variou de 7.1 ± 0.04 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.06 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

 

 

Fig. 4.1 – Exemplo de traçado de pressão de perfusão (PP, mm Hg) com oscilações de 

vasomotricidade intrínseca inerentes à contractilidade da própria vasculatura e 

independentes da acção de qualquer fármaco. 

 

4.3.2. Pressão de perfusão 

 

No grupo A (n=6) observamos que as três diluições de L-Arg induziam diminuições na 

pressão de perfusão de ordem crescente de intensidade de acordo com a dose 

utilizada. A injecção intraarterial de fenilefrina provocou vasoconstrição, 

demonstrando que os efeitos obtidos eram reversíveis.  

Com a L-Arg na concentração de 50 mg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 17.1 ± 3.83 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um valor 

médio de 14.4 ± 3.40 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 2.7 mm 

Hg, resultando numa diminuição de 16% (n=6, p=0.0035). 

Com a segunda injecção na concentração de 75 mg/ml de L-Arg tínhamos uma 

pressão de perfusão basal média de 17.8 ± 4.15 mm Hg e após a administração 

intraarterial do fármaco obtivemos um valor médio de 13.6 ± 3.41 mm Hg,  

observando-se uma média das diferenças de 4.2 mm Hg resultou numa diminuição 

de 26% (n=6, p=0.0078). 

Com a terceira injecção na concentração de 100 mg/ml de L-Arg tínhamos uma 

pressão de perfusão basal de 18.1 ± 3.70 mm Hg e após a administração do fármaco 

obtivemos um valor de 12.1 ± 2.64 mm Hg, o que se traduziu numa média das 

diferenças de 6.0 mm Hg resultando numa diminuição de 33% (n=6, p=0.0094) (Fig. 

4.2). 
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Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal de 15.8 ± 3.81 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos 

um valor de 22.0 ± 3.89 mm Hg, registando-se uma média das diferença de 6.2 mm 

Hg o que resultou num aumento de 28% (n=6, p=0.0006) (Gráfico 4.1 e Fig. 4.3).  

 
No grupo B (n=6) observamos que as três diluições de L-NAME induziam aumentos 

na pressão de perfusão de ordem crescente de intensidade de acordo com a dose 

utilizada. A injecção intraarterial de L-Arginina 100 mg/ml induziu vasodilatação, 

demonstrou que os efeitos obtidos eram reversíveis e funcionou como controlo deste 

grupo.  

Com o L-NAME na concentração de 10 mg/ml tínhamos uma pressão de perfusão 

basal média de 16.4 ± 2.20 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um 

valor médio de 19.9 ± 1.97 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 3.5 

mm Hg, resultando num aumento de 18% (n=6, p=0.0037). 

Com a segunda injecção na concentração de 20 mg/ml de L-NAME tínhamos uma 

pressão de perfusão basal média de 14.2 ± 1.74 mm Hg e após a administração 

intraarterial do fármaco obtivemos um valor médio de 22.9 ± 1.72 mm Hg, registando-

se uma média das diferenças de 8.7 mm Hg traduzindo-se num aumento de 38% 

(n=6, p=0.0063). 

Com a terceira injecção na concentração de 30 mg/ml de L-NAME tínhamos uma 

pressão de perfusão basal de 12.6 ± 1.38 mm Hg e após a administração do fármaco 

observámos um valor de 23.1 ± 7.54 mm Hg, registando-se uma média das 

diferenças de 10.5 mm Hg resultando num aumento de 45% (n=6, p=0.0017) (Fig. 

4.4). 

Com a quarta injecção intraarterial de L-Arginina 100 mg/ml tínhamos uma pressão 

de perfusão basal de 17.2 ± 1.94 mm Hg e após a administração do fármaco 

obtivemos um valor de 12.8 ± 2.95 mm Hg, observando-se uma média das diferenças 

de 4.3 mm Hg resultando numa diminuição de 25% (n=6, p=0.0021) (Gráfico 4.2).  

 

4.3.3. Frequência da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A com a L-Arg na concentração de 50 mg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do fármaco era 3.5 ± 0.85 oscilações por 

minuto e após o fármaco passou a ser 2.3 ± 0.64 oscilações por minuto registando-se 

uma média das diferenças de 1.2, resultando numa diminuição de 34% (n=6, 

p=0.0032).  
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Com a segunda injecção na concentração de 75 mg/ml de L-Arg a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 2.3 ± 0.64 

oscilações por minuto e após a droga passou a ser 1.5 ± 0.55 oscilações por minuto 

registando-se uma média das diferenças de 0.8, resultando numa diminuição de 35% 

(n=6, p=0.0014).  

Com a terceira injecção na concentração de 100 mg/ml de L-Arg a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 1.9 ± 0.71 

oscilações por minuto e após a droga passou a ser 1.1 ± 0.45 oscilações por minuto, 

observando-se uma média das diferenças de 0.8, resultando numa diminuição de 

42% (n=6, p=0.0146) (Fig.4.2).  

Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 1.5 ± 0.48 

oscilações por minuto e após a droga passou a ser 0.8 ± 0.27 oscilações por minuto, 

registando-se uma média das diferenças de 0.75 e verificando-se uma diminuição de 

50% (n=6, p=0.0204) (Gráfico 4.3 e Fig. 4.3).  

 

No grupo B com o L-NAME na concentração de 10 mg/ml a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 1.4 ± 0.30 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 2.6 ± 0.49 oscilações por 

minuto, registando-se uma média das diferenças de 1.2 oscilações por minuto, 

resultando num aumento de 46% (n=6, p=0.0036).  

Com a segunda injecção na concentração de 20 mg/ml de L-NAME a frequência 

média observada no traçado previamente à administração do fármaco era 1.5 ± 0.39 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 2.9 ± 0.73 oscilações por 

minuto, registando-se uma média das diferenças de 1.4, observando-se um aumento 

de 48% (n=6, p=0.0096).  

Com a terceira injecção na concentração de 30 mg/ml de L-NAME a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 1.5 ± 0.56 

oscilações por minuto e após o fármaco obtivemos 2.9 ± 0.85 oscilações por minuto, 

tendo-se verificado uma média das diferenças de 1.4 oscilações por minuto o que se 

traduziu num aumento de 48% (n=6, p=0.0092) (Fig. 4.4).  

Com a quarta injecção intraarterial de L-Arginina 100 mg/ml a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 2.2 ± 0.54 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 0.9 ± 0.25 oscilações por 

minuto, tendo-se observado uma média das diferenças de 1.3 o que corresponde a 

uma diminuição de 59% (n=6, p=0.0115) (Gráfico 4.4).  
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4.3.4. Amplitude da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A com a L-Arg na concentração de 50 mg/ml a vasomotricidade intrínseca 

fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 4.1 ± 1.33 mm Hg e 3.1 

± 1.07 mm Hg, tendo-se registado uma média das diferenças de 1.0 mm Hg, o que 

resultou numa diminuição de 24% (n=6, p=0.0100).  

Com a segunda injecção na concentração de 75 mg/ml de L-Arg a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 3.8 ± 1.40 

mm Hg e 2.4 ± 0.99 mm Hg, tendo-se observado uma média das diferenças de 1.4 

mm Hg o que corresponde a uma diminuição de 37% (n=6, p=0.0086). 

Com a terceira injecção na concentração de 100 mg/ml de L-Arg a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.7 ± 1.00 

mm Hg e 1.8 ± 0.74 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 0.9 mm Hg, 

o que se traduziu numa diminuição de 33% (n=6, p=0.0083) (Fig. 4.2). 

Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.2 ± 0.83 

mm Hg e 4.7 ± 1.59 mm Hg, tendo-se registado uma média das diferenças de 2.5 mm 

Hg, o que corresponde a uma diminuição de 53% (n=6, p=0.0102) (Gráfico 4.5 e     

Fig. 4.3). 

 
 
No grupo B com o L-NAME na concentração de 10 mg/ml a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.4 ± 0.63 

mm Hg e 1.5 ± 0.49 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 0.9 mm Hg 

o que se traduziu numa diminuição de 38% (n=6, p=0.0036).  

Com a segunda injecção na concentração de 20 mg/ml de L-NAME a amplitude das 

oscilações oscilou entre um valor médio de 2.3 ± 0.41 mm Hg e 1.6 ± 0.41 mm Hg, 

tendo-se registado uma média das diferenças de 0.7 mm Hg o que resultou numa 

diminuição de 30% (n=6, p=0.0010).  

Com a terceira injecção na concentração de 30 mg/ml de L-NAME a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.8 ± 0.64 

mm Hg e 1.8 ± 0.50 mm Hg, observando-se uma média das diferenças de 1.0 mm 

Hg, o que corrresponde a uma diminuição de 36% (n=6, p=0.0088) (Fig. 4.4).  

Com a quarta injecção intraarterial de L-Arginina 100 mg/ml a amplitude das 

oscilações variou entre um valor médio de 2.2 ± 0.57 mm Hg e 1.2 ± 0.30 mm Hg, 

logo registou-se uma média das diferenças de 1.0 mm Hg o que se traduziu numa 

diminuição de 45% (n=6, p=0.0080) (Gráfico 4.6).  
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Gráfico 4.1 – Este gráfico ilustra os efeitos da injecção intraarterial das três diluições de 

L-Arg e por último da injecção de fenilefrina (Phe) 250 µg/ml na pressão de perfusão ao 

longo da artéria oftálmica externa (PP, mm Hg) no Grupo A (n=6), estando os resultados 

expressos como média ± SEM (* P<0.005; # P<0.05).  

 
 
 

Gráfico 4.2 – Neste gráfico mostram-se efeitos da injecção intraarterial das três diluições 

de L-NAME (10 mg/ml, 20 mg/ml e 30 mg/ml) e por último da injecção de L-Arg 100 mg/ml 

na pressão de perfusão ao longo da artéria oftálmica externa (PP, mm Hg) no Grupo B 

(n=6), estando os resultados apresentados como média ± SEM (* P<0.005; # P<0.05).   
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Gráfico 4.3 – Este gráfico representa os efeitos da injecção intraarterial das três diluições 

de L-Arg e por último da injecção de fenilefrina (Phe) na frequência das oscilações 

resultantes da vasomotricidade intrínseca expressa em nº oscilações por minuto no 

Grupo A (n=6), sendo os resultados expressos como média ± SEM (* P<0.005; # P<0.05).   

 

 

Gráfico 4.4 – Neste gráfico representam-se os efeitos da injecção intraarterial das três 

diluições de L-NAME e por último da injecção de L-Arg na frequência das oscilações 

resultantes da vasomotricidade intrínseca expressa em nº oscilações por minuto no 

Grupo B (n=6), estando os resultados apresentados como média ± SEM (* P<0.005; # 

P<0.05).   
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Gráfico 4.5 – Este gráfico ilustra os efeitos da injecção intraarterial das três diluições de 

L-Arg e por último da injecção de fenilefrina (Phe) na amplitude das oscilações em mm 

Hg resultantes da vasomotricidade intrínseca no Grupo A (n=6), sendo os resultados 

expressos como média ± SEM (* P<0.05).   

 

Gráfico 4.6 – Este gráfico representa os efeitos da injecção intraarterial das três diluições 

de L-NAME e por último da injecção de L-Arg na amplitude das oscilações em mm Hg 

resultantes da vasomotricidade intrínseca no Grupo B (n=6), estando os resultados 

apresentados como média ±SEM (* P<0.005; # P<0.05).   
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Fig. 4.2 – Exemplo do efeito da injecção intraarterial de L-Arg (100 mg/ml) ao nível da 

pressão de perfusão (PP, mm Hg) observando-se o artefacto resultante da injecção que 

provocou um pico transitório no registo de pressão assinalado com uma seta e o efeito 

do fármaco, que se traduziu por vasodilatação e diminuição da frequência e da amplitude 

das oscilações vasomotoras. 

 

 

 

Fig. 4.3 – Exemplo do traçado obtido ao nível da pressão de perfusão (PP, mm Hg) após a 

injecção intraarterial de fenilefrina (Phe, 250 µg/ml)) observando-se o artefacto resultante 

da injecção assinalado com uma seta e depois o efeito obtido ocorrendo vasoconstrição 

L-ARG 

  PHE 
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e diminuição da frequência e aumento da amplitude das oscilações ao nível da 

vasomotricidade intrínseca.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 – Exemplo do efeito da injecção intraarterial de L-NAME (30 mg/ml) ao nível da 

pressão de perfusão (PP, mm Hg) observando-se o artefacto resultante da injecção 

assinalado com uma seta e após isso vasoconstrição e ao nível da vasomotricidade 

intrínseca aumento da frequência e diminuição da amplitude das oscilações.  

 

 

4.4. Discussão  

 

A análise das variações de pressão decorrentes da injecção de três doses crescentes 

de L-Arg, precursor do ON, demonstrou que ocorriam respostas vasodilatadoras de 

ordem crescente de intensidade. As três diluições de L-NAME, antagonista da SON, 

induziram respostas vasoconstritoras de ordem crescente de intensidade de acordo 

com a dose utilizada. Uma vez que no nosso estudo o controle nervoso foi abolido 

pela morte, as nossas respostas vasoactivas devem-se a mecanismos reguladores 

locais.  

 

No grupo A, após a L-Arg, o efeito vasodilatador foi discreto, mas no grupo B, após o 

L-NAME, observámos um efeito vasoconstritor potente.  

  L-NAME 
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Parece-nos que isto significa que existe um tónus vasodilatador basal constante que 

é assegurado pela presença do ON. O efeito vasodilatador observado pode não ter 

sido tão evidente porque existe ON endógeno produzido pelas células endoteliais em 

sofrimento e a diminuição da produção desse ON endógeno teve um efeito mais 

exuberante do que a administração do precursor do ON. Por outro lado, a 

administração do precursor também poderá ter tido um efeito menos visível por 

insuficiência de SON. 

 

Este importante papel vasodilatador ocular do ON já foi postulado por muitos autores. 

Foi provado que o ON é um potente neurotransmissor vasodilatador na artéria 

oftálmica isolada do Homem (Haefliger et al., 1992), no músculo ciliar humano 

(Nathanson e McKee, 1995), nas artérias ciliares e oftálmica de cães (Toda et al., 

1999), nas arteríolas retinianas de porco miniatura (Donati et al., 1995), na artéria 

central da retina de porco (Kulkarni et al., 2002) e na artéria oftálmica e ciliar do porco 

(Haefliger et al., 1993).  

O papel vasodilatador do ON na coróide foi documentado em cães Beagle (Deussen 

et al., 1993), em gatos (Mann et al., 1995) e em ratos (Koss, 1998) anestesiados com 

recurso a fluxometria por Laser Doppler.  

 

No que se refere à vasomotricidade intrínseca, a L-Arg produziu uma diminuição da 

frequência e da amplitude das oscilações o que demonstra que o ON não estimula a 

vasomotricidade intrínseca. Neste grupo de experiências a injecção de fenilefrina 

diminuiu a frequência das oscilações mas aumentou a sua amplitude, sobrepondo-se 

a estimulação adrenérgica à presença do vasospasmo. 

Por outro lado, o L-NAME, antagonista da SON, produziu um aumento da frequência 

e uma diminuição da amplitude das oscilações. Esta actividade vasospástica estaria 

inibida pela presença do ON, e foi exteriorizada quando a concentração de ON 

diminuiu. Qual será o mecanismo estimulador da vasomotricidade que está inibido 

pela presença do tónus nitrérgico vasodilatador do ON?  

Uma das hipóteses possíveis é a endotelina-1. A inibição do ON com o L-NAME 

induz o efeito oposto do ON, ou seja vasoconstrição, e estimula a vasomotricidade 

intrínseca da mesma forma do que a ET-1, ou seja, aumenta a sua frequência e 

diminui a sua amplitude. 

Consultando a literatura, constatámos que num modelo de olho isolado de bovino foi 

libertado ON pelo endotélio e teve um papel vasodilatador que regulou o fluxo na 

microcirculação oftálmica, o que poderá indicar uma acção protectora contra o 

vasospasmo (Meyer et al., 1992). 
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Além disso, em estudos realizados por Kiel em coelhos foi proposto que o ON e a   

ET-1 produzidas localmente exerceriam influências competitivas na capacidade 

inerente dos vasos coroideus de autoregulação miogénica, sendo que este 

mecanismo local seria modulado por factores humorais neurais extrínsecos cuja 

acção estaria diminuída no coelho anestesiado (Kiel, 1999). 

 

No grupo A a injecção de fenilefrina realizada em último lugar desencadeou uma 

resposta vasoconstritora, como esperado, diminuiu a frequência da vasomotricidade e 

aumentou a amplitude das oscilações observadas, portanto a sua acção adrenérgica 

sobrepõe-se aos mecanismos de regulação local. Talvez seja uma das razões pelas 

quais este modelo tem sido bem sucedido na demonstração e no estudo das 

características da vasomotricidade, porque abolimos o tónus adrenérgico com a 

morte, mas o modelo consegue manter funcionais os mecanismos locais de controlo 

da circulação ocular durante mais algum tempo. 

No grupo B a injecção de L-Arg realizada em último lugar desencadeou uma resposta 

vasodilatadora, como esperado, diminuiu a frequência da vasomotricidade e diminuiu 

a amplitude das oscilações observadas.  

 

Sabemos que o óxido nítrico, vasodilatador, está alterado na retinopatia diabética, na 

qual os mecanismos de vasoconstrição estão aumentados devido a disfunção do 

endotélio vascular. A expressão das sintetases do óxido nítrico na vasculatura 

retiniana está alterada nas fases iniciais da retinopatia diabética (Warpeha et al., 

1999).  

Noutro estudo realizado por Yu e colaboradores em ratos diabéticos, concluiu-se que 

a disfunção endotelial se instalava no período de hiperglicémia e que não se revertia 

quando os ratos ficavam normoglicémicos (Yu et al., 2001).  

Foi realizado um estudo clínico com pacientes afectados por retinopatia diabética aos 

quais foi administrado intravenosamente L-NAME (Ng-monometil-L-Arginina, um 

inibidor da sintetase do NO) ou L-Arginina (precursor do ON). O facto de a 

administração de L-Arginina aumentar o fluxo sanguíneo ocular em pacientes 

diabéticos poderá ter interesse terapêutico, uma vez que foi demonstrado que em 

pacientes com estádios iniciais de retinopatia diabética o fluxo retiniano está 

diminuído e o coroideu ligeiramente aumentado, enquanto que nos estadios mais 

avançados estão ambos diminuídos (Schmetterer et al., 1997b). 

Uma vez que no nosso estudo o controlo nervoso foi abolido pela morte, as nossas 

respostas devem-se a mecanismos reguladores locais. Sendo assim, concluímos que 

o ON participa na autoregulação do fluxo sanguíneo coroideu, induzindo 
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vasodilatação e refreando a vasomotricidade intrínseca, diminuindo a sua frequência 

e amplitude.  

Os resultados deste estudo reflectem a importância da autoregulação coroideia na 

patogenia das doenças retinianas, e justificam a necessidade de intervir 

terapêuticamente no controlo do fluxo vascular coroideu nas doenças em que existe 

um componente isquémico retiniano.  
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 5 – Neuropéptidos 
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5.1. Introdução 

 

Um neuropéptido é um péptido que se encontra no sistema nervoso, por exemplo, 

endorfinas, encefalinas, etc. Cerca de 100 péptidos diferentes são libertados por 

diferentes populações de neurónios no cérebro dos mamíferos. Os neurónios utilizam 

diferentes tipos de substâncias químicas para comunicar, incluindo 

neurotransmissores, péptidos, opiáceos e até alguns gases como o óxido nítrico 

(Greenwood et al., 2000).  

Muitas populações de neurónios expressam mais do que um neuropéptido. Os 

péptidos desempenham um papel na transmissão de informação diferente do papel 

dos neurotransmissores convencionais, e normalmente aparecem associados com 

comportamentos específicos, como por exemplo a maternidade e o acasalamento. 

Geralmente, os péptidos actuam ao nível de receptores membranários expresso por 

populações selectivas de neurónios, por isso os péptidos actuam como sinais 

específicos entre uma população de neurónios e outra. Os neurotransmissores 

geralmente afectam a excitabilidade de outros neurónios, despolarizando-os ou 

hiperpolarizando-os. Os péptidos têm efeitos muito mais variados, como por exemplo, 

influenciam a expressão de genes, regulam o fluxo sanguíneo local, a formação de 

sinapses e a morfologia das células da glia (Loewy, 1990).  

Os péptidos tendem a ter efeitos de longa duração, alguns dos quais com grandes 

interferências no comportamento.  

Os neurónios produzem frequentemente um neurotransmissor convencional, como o 

glutamato, o GABA ou a dopamina, e um ou mais neuropéptidos. Os péptidos são 

geralmente armazenados em grandes vesículas densas e os neurotransmissores co-

existentes em pequenas vesículas sinápticas. As vesículas de maiores dimensões 

encontram-se geralmente em todas as partes do neurónio, enquanto que as 

pequenas vesículas se encontram em “clusters” pré-sinápticos. A libertação do 

conteúdo das vesículas grandes ou das pequenas obedece a um controlo diferencial 

(Loewy, 1990). 

Temos vários exemplos de neuropéptidos que coexistem com outros 

neurotransmisores em populações de neurónios, tais como: 

• Norepinefrina e NPY no Núcleo do Trato Solitário 

• GABA e NPY no Núcleo Arqueado 

• Acetilcolina e VIP 

• Epinefrina e NPY 

• Entre outros (Greenwood et al., 2000) 
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O Neuropéptido Y (NPY) é um neurotransmissor com 36 aminoácidos, sendo 

encontrado no cérebro e no sistema nervoso autónomo, aumentando o efeito 

vasoconstritor dos neurónios noradrenérgicos. Tem sido associado à regulação de 

numerosos processos fisiológicos no cérebro, nomeadamente à regulação do balanço 

energético, memória, aprendizagem e epilepsia. Em artérias ováricas de coelho in 

vitro o NPY reverteu a vasodilatação induzida pelo VIP (Yao et al., 1996). 

Está presente nos nervos adrenérgicos da coróide e, quando injectado 

intravenosamente, produz vasoconstrição. Logo, é provável que seja também um co-

transmissor ao nível do olho (Greenwood et al., 2000). 

 

O Péptido Vasointestinal (VIP) é um neuropéptido com 28 aminoácidos e é 

produzido em muitas áreas do organismo, incluindo o intestino, pâncreas e cérebro. 

Tem diversas funções ao nível do sistema digestivo acelerando a motilidade 

gastrointestinal, e no cérebro coordena o ritmo circadiano. Está amplamente 

distribuído pelo sistema nervoso, localiza-se nos nervos perivasculares e tanto 

quanto se sabe até ao momento, é um vasodilatador (Loewy, 1990; Ikezaki et al., 

1998). Em artérias ováricas de coelho in vitro produziu vasodilatação (Yao et al., 

1996). Segundo Ye, interessa estudar este e outros potenciais neuropéptidos em 

termos de efeitos ao nível da circulação ocular, uma vez que pouco se sabe acerca 

da inervação peptidérgica do globo ocular (Ye et al., 1999).  

 

Neste capítulo pretende-se testar os efeitos circulatórios no modelo de olho isolado 

após a aplicação dos neuropéptidos NPY e VIP. Estes resultados foram previamente 

apresentados num Congresso Europeu (Delgado et al., 2007a). 

 

5.2. Material e Métodos 

 

5.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizaram-se 12 coelhos neozelandeses híbridos, de ambos os sexos, com pesos 

compreendidos entre 2.10 e 3.90 Kg, em média 3.20 ± 0.157 Kg, provenientes do 

biotério de manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de 

Lisboa. Após a canulação da veia marginal da orelha e anestesia com pentobarbital 

de sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à 

traqueostomia abaixo da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com 

oxigénio recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard 
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Apparatus Ltd., Reino Unido), e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida 

esquerda e da veia jugular esquerda na região cervical para monitorização da 

pressão arterial e para administração de fármacos e sangria, respectivamente. 

O nível de anestesia foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estavam curarizados, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

5.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 

uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 

microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnsson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante através da artéria oftámica externa duma solução 

de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de uma bomba de perfusão 

contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). O tyrode perfundido 

tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado, iniciando-se a medição da pressão de perfusão recorrendo 

a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) ligado ao 

circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em aproximadamente 2.5 

litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se encontrava um difusor de 

oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 borbulhado e micronizado., 

uma resistência com termóstato, um termómetro e um trajecto subaquático do catéter 
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intra-oftálmica externa. Monitorizou-se o pH da solução no início e no fim da 

experiência (pH Meter, Camlab, Reino Unido). 

 

5.2.3. Protocolo experimental 

 

Em todos as experiências aguardou-se inicialmente um período de cerca de 30 

minutos para estudo das características das oscilações de tónus miogénico presentes 

no registo basal obtido da artéria oftálmica externa. 

Após estabilização da preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de tyrode para 

visualizar o artefacto resultante e para funcionar como controlo do eventual efeito 

mecânico resultante da injecção do mesmo volume de fármaco. 

 

No grupo A de 6 animais procedeu-se a três injecções intraarteriais de NPY num 

volume de 0.1 ml na concentração de 200 µg/ml (Yao et al., 1996) com intervalos de 

aproximadamente vinte minutos. 

 

No grupo B de 6 animais procedeu-se a três injecções intraarteriais de VIP num 

volume de 0.1 ml duma concentração de 200 µg/ml (Yao et al., 1996) com intervalos 

de aproximadamente vinte minutos. 

 

Os fármacos foram administrados lentamente com uma seringa de insulina, 

directamente numa derivação do sistema de perfusão. 

No final das experiências a pressão foi calibrada para um valor de 40 mm Hg para 

permitir ajustar os valores obtidos. Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-

metileno, para confirmar a perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais estão conformes com a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

5.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

O NPY (referência N9409) e o VIP (referência V6130, ambos da Sigma Aldrich 

Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 Steinheim, Alemanha) foram diluídos em água 
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destilada de forma a obter-se a concentração de 200 µg/ml, acondicionados em 

eppendorfs de 1 ml e congelados. Foram descongelados e aquecidos até à 

temperatura ambiente imediatamente antes de se proceder à sua injecção. O pH foi 

aferido a 7.4 ± 0.1. 

5.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd, 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 

um computador com o software Chart for Windows, 5.0 (AD Instruments, Reino 

Unido). O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o GraphPad InStat 

version 3.00 for Windows 95 (GraphPad Software, San Diego California E.U.A.), 

sendo os resultados expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Usou-se 

o teste t de Student para dados emparelhados, tendo sido consideradas significativas 

as diferenças correspondentes a P<0.05.  

As alterações na pressão de perfusão através da artéria oftálmica externa e na 

frequência e amplitude das oscilações foram avaliadas imediatamente antes de se 

proceder à injecção dos fármacos e no pico da resposta obtida.  

A frequência das oscilações observadas no traçado foi calculada de acordo com o nº 

oscilações presente em cada 60 segundos. 

A amplitude das oscilações em mm Hg foi avaliada antes e após as estimulações. 

Consideraram-se como oscilações de tónus miogénico as ondas com uma amplitude 

mínima de 0.5 mm Hg, desprezando-se as ondas com amplitudes inferiores. 

 

5.3. Resultados  

 

Entre a morte do animal e o início da experiência decorreram 40.6 ±0.93 minutos no 

grupo A e 39.4±0.93 minutos no grupo B (n=12, p=0.3869, teste t para dados não 

emparelhados). No que se refere ao período de equilíbrio no início da experiência, foi 

de 16±0.71 minutos no grupo A e 15.4±0.51 minutos no Grupo B (n=12, p=0.5108, 

teste t para dados não emparelhados). Em relação ao tempo decorrido entre a morte 

do animal e o fim da experiência, foi de 110.4±2.42 minutos no grupo A e 109.2±2.13 

minutos no Grupo B (n=12, p=0.7195, teste t para dados não emparelhados). Uma 

vez que os valores de P são maiores do que 0.05, as diferenças não são 

significativas, ou seja, a diferença entre as médias não é maior do que a esperada 

pelo acaso. 
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5.3.1. Resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem administração de 

qualquer fármaco  

 

Nos 12 coelhos, sem administração de qualquer droga, registamos vasomotricidade 

intrínseca basal cuja frequência média foi de 4.7 ± 1.71 por minuto e cuja amplitude 

média das oscilações foi de 2.1 ± 1.13 mm Hg. 

No grupo A o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.05 no início das 

experiências para 7.6 ± 0.04 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

No grupo B o valor médio de pH do banho variou de 7.2 ± 0.04 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.04 no no fim das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 

 

Fig. 5.1 – Exemplo de traçado de pressão de perfusão (PP, mm Hg) com presença de 

tónus miogénico basal antes da administração de qualquer fármaco. 

 

 

5.3.2. Pressão de perfusão 

 

No grupo A (n=6) observámos que o NPY induzia aumento na pressão de perfusão.  

A primeira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml produziu um efeito vasoconstritor. 

Antes da injecção tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 11.4 ± 1.93 mm 

Hg. Após a administração do fármaco observámos uma pressão de perfusão média 

de 19.2 ± 3.49 mm Hg, o que se traduziu numa média das diferenças de 7.8 mm Hg  

observando-se um aumento de 41% (n=6, p=0.0151). 
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Com a segunda injecção de NPY 200 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 11.9 ± 1.66 mm Hg e após a administração intraarterial do péptido 

obtivemos um valor médio de 15.9 ± 2.49 mm Hg, tendo-se registado uma média das 

diferenças de 3.8 mm Hg o que resultou num aumento de 32% (n=6, p=0.0088). 

Com a terceira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal de 10.7 ± 1.29 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos 

um valor de 16.5 ± 2.23 mm Hg, tendo-se verificado uma média das diferenças de 4.0 

mm Hg, o que corresponde a um aumento de 37% (n=6, p=0.0154) (Gráfico 5.1, Fig. 

5.2). 

 
No grupo B (n=6) observámos que o VIP tinha um efeito vasodilatador. 

Com a primeira injecção intra-arterial de VIP 200 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal média de 19.1 ± 4.46 mm Hg e após a administração do péptido 

obtivemos um valor médio de 13.5 ± 3.67 mm Hg, tendo-se registado uma média das 

diferenças de 5.8 mm Hg, o que resultou numa diminuição de 30% (n=6, p=0.0059). 

Com a segunda injecção de VIP 200 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 17.1 ± 3.74 mm Hg e após a administração intraarterial do fármaco 

obtivemos um valor médio de 12.2 ± 2.95 mm Hg, tendo-se verificado uma média das 

diferenças de 4.9 mm Hg o que se traduziu numa diminuição de 28% (n=6, 

p=0.0044). 

Com a terceira injecção de VIP 200 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão basal 

de 14.0 ± 2.78 mm Hg e após a administração do péptido obtivemos um valor de 10.1 

± 3.37 mm Hg, tendo-se observado uma média das diferenças de 4.3 o que 

corresponde a uma diminuição de 30% (n=6, p=0.0011) (Gráfico 5.2, Fig. 5.3). 

 

5.3.3. Frequência da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A (n=6) observámos que o NPY induzia aumento na frequência da 

vasomotricidade intrínseca.  

Com a primeira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do fármaco era 4.6 ± 1.87 oscilações por 

minuto e após o péptido passou a ser 7.2 ± 2.34 oscilações por minuto, tendo-se 

registado uma média das diferenças de 2.6, o que resultou num aumento de 56% 

(n=6, p=0.0022).   

Com a segunda injecção intraaterial de NPY 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do péptido era 3.6 ± 1.39 oscilações por 

minuto e após o fármaco passou a ser 6.8 ± 1.92 oscilações por minuto, tendo-se 



                                                                                                                            
 

                

 169

observado uma média das diferenças de 3.8, o que se traduziu num aumento 

de105% (n=5, p=0.0063).  

Com a terceira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do fármaco era 3.5 ± 1.82 oscilações por 

minuto e após o péptido passou a ser 5.8 ± 1.99 oscilações por minuto, tendo-se 

verificado uma média das diferenças de 2.3, o que corresponde a um aumento de 

66% (n=6, p=0.0011) (Gráfico 5.3, Fig. 5.2).  

 
No grupo B (n=6) observámos que o VIP induzia diminuição na frequência da 

vasomotricidade intrínseca.  

Com a primeira injecção intraarterial de VIP 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do fármaco era 4.8 ± 1.54 oscilações por 

minuto e após o fármaco passou a ser 3.1 ± 1.28 oscilações por minuto, tendo-se 

registado uma média das diferenças de 1.8 oscilações por minuto, o que corresponde 

a uma diminuição de 38% (n=6, p=0.0012).   

Com a segunda injecção intraaterial de VIP 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do fármaco era 4.3 ± 1.52 oscilações por 

minuto e após o fármaco passou a ser 2.3 ± 1.01 oscilações por minuto, tendo-se 

observado uma média das diferenças de 2.1 oscilações por minuto o que se traduziu 

numa diminuição de 49% (n=6, p=0.0146).  

Com a terceira injecção intraarterial de VIP 200 µg/ml a frequência média observada 

no traçado previamente à administração do péptido era 3.3 ± 0.92 oscilações por 

minuto e após o péptido passou a ser 1.8 ± 0.68 oscilações por minuto, verificando-se 

uma média das diferenças de 1.6, o que resultou numa diminuição de 48% (n=6, 

p=0.0041) (Gráfico 5.4, Fig. 5.3).  

 

5.3.4. Amplitude da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A (n=6) observámos que o NPY induzia aumento na amplitude da 

vasomotricidade intrínseca.  

Com a primeira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca 

fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 1.4 ± 0.73 mm Hg e 2.7 

± 1.17 mm Hg, tendo-se observado uma média das diferenças de 1.3 mm Hg, o que 

resultou num aumento de 92% (n=6, p=0.0211).  

Com a segunda injecção intraaterial de NPY 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca 

fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 0.7 ± 0.26 mm Hg e 1.9 
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± 0.71 mm Hg, tendo-se verificado uma média das diferenças de 1.2 mm Hg o que se 

traduziu num aumento de 170% (n=6, p=0.0339). 

Com a terceira injecção intraarterial de NPY 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca 

fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 0.3 ± 0.06 mm Hg e 0.7 

± 0.12 mm Hg, tendo-se registado uma média das diferenças de 0.4 mm Hg o que 

corresponde a um aumento de 133% (n=6, p=0.0106) (Gráfico 5.5, Fig. 5.2). 

 

No grupo B (n=6) observamos que o VIP induzia diminuição na amplitude da 

vasomotricidade intrínseca.  

Com a primeira injecção intra-arterial de VIP 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca 

fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.7 ± 1.53 mm Hg e 1.9 

± 1.17 mm Hg, tendo-se registado uma média das diferenças de 0.8 mm Hg, o que 

resultou numa diminuição de 30% (n=6, p=0.0499).  

Com a segunda injecção de VIP 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca fez variar a 

amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.4 ± 1.39 mm Hg e 1.7 ±1.11 mm 

Hg, tendo-se verificado uma média das diferenças de 0.7 mm Hg, o que se traduziu 

numa diminuição de 29% (n=6, p=0.0316).  

Com a terceira injecção de VIP 200 µg/ml a vasomotricidade intrínseca fez variar a 

amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.0 ± 1.23 mm Hg e 1.5 ± 1.13 mm 

Hg, tendo-se observado uma média das diferenças de 0.5 mm Hg o que 

correspondeu a uma diminuição de 25% (n=6, p=0.0041) (Gráfico 5.6, Fig. 5.3).  
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Gráfico 5.1 – Neste gráfico representam-se os efeitos vasoconstritores das três injecções 

intraarteriais de NPY (200 µg/ml) na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria 

oftálmica externa no Grupo A (n=6), estando os resultados representados como média ± 

SEM (* P<0.05). 

 

Gráfico 5.2 – Este gráfico ilustra os efeitos vasodilatadores das três injecções 

intraarteriais de VIP (200 µg/ml) na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao longo da artéria 

oftálmica externa no Grupo B (n=6), sendo os resultados expressos como média ± SEM   

(* P<0.05; # P<0.005).  
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Gráfico 5.3 – Neste gráfico demonstram-se os efeitos das três injecções intraarteriais de 

NPY (200 µg/ml) no Grupo A (n=6) que provocaram aumento na frequência das 

oscilações resultantes da vasomotricidade intrínseca expressa em nº oscilações por 

minuto (resultados são expressos como média ± SEM) (* P<0.005; # P<0.05). 

 

 

Gráfico 5.4 – Este gráfico ilustra os efeitos das três injecções intraarteriais de VIP (200 

µg/ml) no Grupo B (n=6), que provocaram diminuição na frequência das oscilações 

resultantes da vasomotricidade intrínseca expressa em nº oscilações por minuto, 

estando os resultados expressos como média ± SEM (* P<0.005; # P<0.05). 
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Gráfico 5.5 – Neste gráfico representam-se os efeitos das três injecções intraarteriais de 

NPY (200 µg/ml) no Grupo A (n=6), que aumentaram a amplitude das oscilações (mm Hg) 

resultantes da vasomotricidade intrínseca, sendo os resultados expressos como média ± 

SEM (* P<0.05). 

 

 

Gráfico 5.6 – Neste gráfico demonstram-se os efeitos das três injecções intraarteriais de 

VIP (200 µg/ml) no Grupo B (n=6) na diminuição da amplitude das oscilações em mm Hg 

resultantes da vasomotricidade intrínseca, estando os resultados expressos como média 

±SEM (* P<0.05; # P<0.005).  
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Fig. 5.2 – Exemplo do registo obtido aquando da injecção intraarterial de NPY (200 µg/ml) 

na pressão de perfusão (PP, mm Hg). Observou-se o artefacto resultante da injecção, que 

provocou um pico transitório no registo de pressão assinalado com uma seta, e o efeito 

provocado pelo fármaco com ocorrência de vasoconstrição e aumento da frequência e 

da amplitude das oscilações vasomotoras.  

  NPY 
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Fig. 5.3 – Exemplo do traçado observado aquando da injecção intraarterial de VIP (200 

µg/ml) na pressão de perfusão (PP, mm Hg), observando-se o artefacto resultante da 

injecção, assinalado com uma seta, e após isso vasodilatação e diminuição da 

frequência e da amplitude das oscilações de tónus miogénico.  

 

 

5.4. Discussão  

 

Os neuropéptidos, encontrados no sistema nervoso e no sistema endócrino, 

contribuem para a interrrelação entre estes dois sistemas controladores do 

organismo. Utilizando o modelo de olho isolado por nós desenvolvido, fomos testar os 

efeitos da injecção intraarterial de NPY e de VIP. 

 

Neuropéptido Y (NPY) 

Os nossos resultados mostram que as injecções intraarteriais de NPY produziram um 

efeito vasoconstritor, visto que ocorreram aumentos significativos ao nível da pressão 

de perfusão. 

O NPY é constituído por 36 aminoácidos, sendo um neurotransmissor encontrado no 

cérebro e no sistema nervoso autónomo que aumenta o efeito vasoconstritor dos 

neurónios noradrenérgicos.  

   VIP 
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Nos coelhos a estimulação simpática resulta em vasoconstrição, mesmo após o 

bloqueio em massa dos receptores α-adrenérgicos, o que sugere que deve haver a 

libertação de co-transmissores não-adrenérgicos. Noutros sistemas vasculares é o 

neuropéptido Y que desempenha este papel. Este neuropéptido está presente nos 

nervos adrenérgicos da coróide, e quando injectado intravenosamente, produz 

vasoconstrição. Logo, é provável que seja um co-transmissor também ao nível do 

olho (Bill e Sperber, 1990).  

Em artérias centrais da orelha de coelho isoladas o NPY potenciou a resposta 

simpática através dos receptores do subtipo Y1, e a resposta vasoconstritora esteve 

dependente dos canais de cálcio e foi independente da libertação de ON (Garcia-

Villalon et al., 2000). Em artérias retinianas isoladas de bovino o NPY estimulou uma 

resposta constritora dependente da entrada de cálcio através dos canais de cálcio e 

desencadeou a síntese de prostanóides que estimulam a contracção (Prieto et al., 

1995). 

No nervo óptico de macaco e gato foram encontradas fibras imunoreactivas ao NPY 

(Ye et al., 1990), e nos nervos da glândula lacrimal porcina (Adeghate et al., 1997), o 

que demonstra a presença de receptores para o NPY ao nível do globo ocular. 

Sendo assim, os nossos resultados vêm de encontro ao que está descrito na 

literatura.  

 

No que concerne as alterações verificadas ao nível da vasomotricidade intrínseca, o 

NPY comportou-se como um estimulador da frequência e da amplitude das 

oscilações vasomotoras. Estes resultados são inovadores, sendo a primeira vez que 

se estuda o efeito do NPY sobre a vasomotricidade intrínseca arterial ocular. 

 

Péptido Vasointestinal (VIP) 

A administração de VIP intraarterial desencadeou uma resposta vasodilatadora no 

nosso modelo, observando-se uma diminuição significativa no valor da pressão de 

perfusão ao nível da artéria oftálmica externa. 

A circulação coroideia está sob influência do sistema nervoso autónomo, provocando 

a estimulação de fibras simpáticas uma diminuição do débito enquanto que a 

estimulação de fibras parassimpáticas origina uma vasodilatação que não é abolida 

pela aplicação de fármacos anticolinérgicos (antinicotínicos ou antimuscarínicos). 

Estas observações sugerem que o intermediário químico não seja a acetilcolina mas 

sim um neuropéptido como o VIP (Loewy, 1990).  

Através de estudos com colorações de imunocitoquímica neurónios VIP-positivos 

foram identificados no gânglio pterigopalatino, gânglio ciliar e/ou úvea em gatos 
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(Uddman et al., 1980), coelho (Flügel et al., 1994), porquinho-da-índia (Terenghi et 

al., 1985), rato (Flügel et al., 1994) e Homem (Miller et al., 1985; Flügel et al., 1994). 

No porquinho-da-índia foram detectados a co-existência de neuropéptidos nos 

neurónios parassimpáticos craniais, sendo o VIP oriundo do gânglio esfenoplatino e 

responsável pela vasodilatação dos vasos sanguíneos e eventualmente por 

ocorrência de vasodilatação também ao nível do corpo ciliar (Gibbins e Morris, 1995). 

Em coróides humanas, de rato e de coelho foi demonstrada a existência duma rede 

perivascular de fibras nervosas cujas terminações acompanhavam as varicosidades 

das arteríolas coroideias. Na coróide humana a maioria dos axónios concentram-se 

na região da fóvea. Alguns neurónios foram imunoreactivos para o VIP, o que 

demonstra a sua presença na coróide humana, do coelho e do rato (Flügel et al., 

1994).  

O VIP localiza-se também nos nervos perivasculares, desencadeando uma resposta 

vasodilatadora que é mediada pela vasoconstrição existente nesse território vascular 

(Ikezaki et al., 1998). 

A estimulação eléctrica do nervo facial intracranialmente ou do nervo petroso maior 

no ouvido médio provoca grande vasodilatação da úvea e aumento do fluxo 

sanguíneo no gato, coelho e macaco. O efeito depende da frequência da 

estimulação, obtendo-se o efeito quase máximo aos 10 Hz. O efeito é não-

muscarínico e, logo, é devido a um neurotransmisor que não a acetilcolina. O péptido 

vasointestinal (VIP) é um bom candidato, pelo menos nos coelhos. O péptido está 

presente nos nervos que têm origem no gânglio pterigopalatino, sendo um potente 

vasodilatador coroideu. O péptido HI é outro candidato possível, actuando 

paralelamente com o VIP. No entanto, nos gatos, nenhum destes péptidos é um 

potente vasodilatador, o que sugere que poderão existir variações específicas nos 

neurotransmissores, embora o efeito da estimulação nervosa seja o mesmo (Bill e 

Sperber, 1990).  

No nervo óptico de macaco e gato foram encontradas fibras imunoreactivas ao VIP, 

ao NPY, ao CGRP e à SP, estando a inervação peptidérgica ausente da retina (Ye et 

al., 1990). O neurotransmissor VIP também foi encontrado nos nervos da glândula 

lacrimal porcina (Adeghate et al., 1997).  

Os nossos resultados concordam com estudos anteriores, nomeadamente um estudo 

realizado em coelhos que identificam o VIP nos nervos que têm origem no gânglio 

pterigopalatino, sendo um potente vasodilatador coroideu (Ikezaki et al., 1998). 

 

No que se refere à vasomotricidade intrínseca o VIP deprime-a, diminuindo a 

frequência e amplitude das oscilações observadas. Tanto quanto é do nosso 
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conhecimento, estes resultados são totalmente inovadores, visto que não existe na 

literatura qualquer referência ao papel que o VIP desempenha ao nível da 

vasomotricidade intrínseca. 

 

Em conclusão, os resultados obtidos com estes dois neuropéptidos ao nível da sua 

acção vasomotora corroboram os de outros autores. No entanto, os resultados 

obtidos ao nível da sua acção sobre a vasomotricidade intrínseca são totalmente 

inovadores. 

Os resultados deste capítulo mostram que a inervação peptidérgica da vasculatura 

ocular é mais importante em termos funcionais do que se pensava. Esta investigação 

demonstrou a presença de receptores funcionais para o VIP e para o NPY na 

vascularização do olho de coelho. Estando a inervação peptidérgica ausente da retina 

(Ye et al., 1990), os resultados obtidos são maioritariamente oriundos da coróide. 

Os efeitos da injecção destes dois fármacos foram muito expressivos, chamando a 

atenção para o papel in vivo que estes neuropéptidos devem desempenhar na 

regulação da circulação ocular.  
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 6 – Amlodipina 

 



                                                                                                                            
 

                

 180

6.1. Introdução 

 

Os níveis de cálcio podem influenciar uma variedade de funções celulares. Existem 6 

categorias de canais de cálcio: L, T, N, P, Q e R, sendo o tipo L o predominante no 

músculo liso vascular, no músculo cardíaco e no músculo esquelético.  

Os fármacos que diminuem o cálcio intracelular inibindo a entrada de cálcio nas 

células chamam-se bloqueadores dos canais de cálcio (BCC). Estes fármacos 

induzem relaxamento do músculo liso e vasodilatação cerebral, coronária e periférica.  

Os níveis de cálcio nas células do músculo liso contraídas são 3 a 4 vezes superiores 

aos das células em descanso. As diferentes classes de bloqueadores de canais de 

cálcio, dihidropiridinas, fenilquilaminas e benzodiazepinas, possuem diferentes 

capacidades inibitórias nos vasos cerebrais e nos vasos retinianos (Yu et al., 1998). 

Dados colhidos com estudos in vitro realizados com artérias retinianas de bovino 

isoladas apoiam a hipótese de um mecanismo autoregulador misto miogénico e 

endotelial, visto que estes vasos exibiam respostas miogénicas dependentes do 

cálcio extracelular, que entravam na célula muscular por canais de cálcio do tipo L 

operados por voltagem (Delaey e Van de Voorde, 2000). 

A amlodipina é um bloqueador dos canais de cálcio do tipo L, sendo selectiva para o 

músculo liso vascular e afectando pouco a contractilidade do miocárdio. É utilizada 

em medicina humana, sendo eficaz no controlo da hipertensão arterial em doses mais 

baixas do que os outros bloqueadores dos canais de cálcio (nifedipina, nitrendipina, 

verapamil e felodipina), e tendo menos efeitos ao nível da contractilidade do 

miocárdio (Fleckenstein et al., 1989).  

Possui uma semi-vida plasmática muito mais longa do que as outras dihidropiridinas 

(30 h no cão) o que origina menores flutuações nas concentrações plasmáticas em 

administrações prolongadas (Kallberg et al., 2003).  

A amlodipina é utilizada actualmente em medicina veterinária no tratamento do 

glaucoma canino, doença frustrante diagnosticada tardiamente e na qual o tratamento 

médico e cirúrgico são ineficazes, na tentativa de retardar a neuropatia óptica 

favorecendo a vascularização do fundo do olho.  

Além disso, é também utilizada no tratamento da hipertensão arterial em gatos 

idosos, geralmente secundária a insuficiência renal, e que por vezes se detecta 

quando os animais apresentam cegueira bilateral súbita motivada por descolamentos 

de retina exsudativos. Com a instituição da terapêutica com a amlodipina e do 

tratamento de suporte da insuficiência renal a cegueira é, em alguns casos, 

reversível. 
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Está a ser utilizada com segurança em canídeos e em felídeos na dose de 0.626 

mg/5 Kg de peso vivo oralmente uma vez por dia (Kallberg et al., 2003).   

Na tentativa de perceber melhor os mecanismos de acção locais da amlodipina ao 

nível da vasculatura ocular, neste capítulo recorremos ao modelo de olho isolado de 

coelho por nós desenvolvido para estudar os efeitos reguladores da amlodipina 

isoladamente e da administração de amlodipina em arteríolas pré-contraídas pela ET-

1. Estes resultados foram apresentados num Congresso Internacional (Delgado et al., 

2007b). 

 

 

6.2. Material e Métodos 

 

6.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizaram-se 12 coelhos neozelandeses híbridos, de ambos os sexos, com pesos 

compreendidos entre 3.37 e 4.60 Kg, em média 3.90± Kg, provenientes do biotério de 

manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Lisboa.  

Após a canulação da veia marginal da orelha e anestesia com pentobarbital de sódio 

40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à traqueostomia abaixo 

da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com oxigénio recorrendo a um 

aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard Apparatus Ltd, Reino Unido), e ao 

cateterismo retrógrado da artéria carótida esquerda e da veia jugular esquerda na 

região cervical para monitorização da pressão arterial e para administração de 

fármacos e sangria, respectivamente. 

O plano anestésico foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estavam curarizados, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

6.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de 
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uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). 

O tyrode perfundido tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e 

oxigenado com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção 

elaborada e cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria 

carótida externa até à emissão da artéria oftálmica externa, retirando-se o masséter, 

parte da mandíbula e do arco zigomático, e músculos associados, recorrendo ao 

microscópio cirúrgico (Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. 

Continuou-se a dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina 

descendente, que se laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, 

Johnson, Alemanha). Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao 

seu cateterismo com um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado 

com uma sutura 7-0 às estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante através da artéria oftámica externa duma solução 

de tyrode a débito constante de 135 µl/min com o auxílio de uma bomba de perfusão 

contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., Reino Unido). O tyrode perfundido 

tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado com O2 

borbulhado e micronizado., iniciando-se a medição da pressão de perfusão 

recorrendo a um transdutor de pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) 

ligado ao circuito. O olho foi mantido à temperatura de 38ºC, imerso em 

aproximadamente 2.5 litros de tyrode, dentro de uma tina onde também se 

encontrava um difusor de oxigénio que continuamente oxigenava o banho com O2 

borbulhado e micronizado, uma resistência com termóstato, um termómetro e um 

trajecto subaquático do catéter intra-oftálmica externa. Monitorizou-se o pH da 

solução no início e no fim da experiência (pH Meter, Camlab, Reino Unido). 

 

6.2.3. Protocolo experimental 

 

Aguardou-se inicialmente um período de cerca de 30 minutos, para posterior estudo 

das características da vasomotricidade intrínseca basal inicial, em todas as 

experiências. Após estabilização da preparação, procedeu-se à injecção de 0.1 ml de 

tyrode como injecção-controlo do eventual efeito mecânico resultante da injecção do 

mesmo volume de fármaco. 

 

No grupo A de 6 animais procedeu-se a duas injecções intraarteriais de amlodipina 

num volume de 0.1 ml na concentração de 3 mg/ml (Kallberg et al., 2003) 

intercaladas com duas injecções intraarteriais de fenilefrina 250 µg/ml com cerca de 

20 minutos de intervalo.  
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No grupo B de 6 animais procedeu-se à injecção intra-arterial de ET-1 num volume de 

0.1 ml duma concentração de 27 µg/ml (Meyer et al., 1992), e cerca de vinte minutos 

após procedeu-se à injecção intraarterial de amlodipina num volume de 0.1 ml na 

concentração de 3 mg/ml. Repetiu-se o procedimento aproximadamente vinte 

minutos mais tarde. 

 

Os fármacos foram administrados lentamente com uma seringa de insulina, 

directamente numa derivação do sistema de perfusão. 

Para a pressão de perfusão, os valores basais foram lidos cerca de um minuto antes 

de qualquer administração de fármacos, sendo depois comparados com a resposta 

máxima obtida após a estimulação.  

No final das experiências a pressão foi calibrada para permitir ajustar os valores 

obtidos. Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a 

perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais estão conformes com a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

6.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

Em cada dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo 

com Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), 

MgCl2 (0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

A amlodipina utilizada com a referência A5605 (Amlodipine besylate; Sigma Aldrich 

Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 Steinheim, Alemanha) foi diluída em 

dimetilsulfóxido seguindo as instruções do fabricante na concentração de 3 mg/ml e 

preparada no dia da experiência. A fenilefrina (L-Phenylephrine hydrochloride com a 

referência P6126) foi diluída em água destilada na concentração de 250 µg/ml e 

preparada no dia da experiência.  

A endotelina-1 (referência E 7764, Sigma Aldrich Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 

Steinheim, Alemanha) foi diluída em água destilada na concentração de 27 µg/ml, 

acondicionada em eppendorfs de 1 ml e congelada. Foi descongelada e aquecida até 

à temperatura ambiente imediatamente antes de se proceder à sua injecção. O pH de 

todos os fármacos foi aferido a 7.4 ± 0.1. 
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6.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd., 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 

um computador com o software Chart for Windows, 5.0 (AD Instruments, Reino 

Unido). O tratamento estatístico dos dados foi realizado com o GraphPad InStat 

version 3.00 for Windows 95 (GraphPad Software, San Diego California E.U.A.), 

sendo os resultados expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Usou-se 

o teste t de Student para dados emparelhados, tendo sido consideradas significativas 

as diferenças correspondentes a P<0.05.  

As alterações na pressão de perfusão através da artéria oftálmica externa e na 

frequência e amplitude das oscilações foram avaliadas imediatamente antes de se 

proceder à injecção dos fármacos e no pico da resposta obtida.  

A frequência das oscilações observadas no traçado foi calculada de acordo com o nº 

oscilações presente em cada 60 segundos. 

A amplitude das oscilações em mm Hg foi avaliada antes e após as estimulações. 

Consideraram-se como oscilações de tónus miogénico as ondas com uma amplitude 

mínima de 0.5 mm Hg, desprezando-se as ondas com amplitudes inferiores por 

poderem ser ruído e devido à dificuldade em contabilizá-las. 

 

 

6.3. Resultados 

  

Entre a morte do animal e o início da experiência decorreram 40.2±0.86 minutos no 

grupo A e 39.8±0.58 minutos no grupo B (n=12, p=0.7103, teste t para dados não 

emparelhados).  

No que se refere ao período de equilíbrio no início da experiência, foi de 15.6±0.51 

minutos no grupo A e 15.6±0.68 minutos no Grupo B (n=12, p>0.9999, teste t para 

dados não emparelhados).  

Em relação ao tempo decorrido entre a morte do animal e o fim da experiência, foi de 

135.8±0.97 minutos no grupo A e 137±1.14 minutos no Grupo B (n=12, p=0.8021, 

teste t para dados não emparelhados). Uma vez que os valores de P são maiores do 

que 0.05, as diferenças não são significativas, ou seja, a diferença entre as médias 

não é maior do que a esperada pelo acaso.  
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6.3.1. Resultados da vasomotricidade intrínseca inicial sem administração de 

qualquer fármaco  

 

Nos 12 coelhos, sem administração de qualquer fármaco, registamos 

vasomotricidade intrínseca basal. A frequência média da vasomotricidade observada 

foi de 4.0 ± 1.27 por minuto. A amplitude média das oscilações basais foi de 1.2 ± 

0.25 mm Hg (Fig. 6.1). 

No grupo A, o valor médio de pH do banho variou de 7.1 ± 0.05 no início das 

experiências para 7.6 ± 0.04 no final das experiências, diferença estatisticamente não 

significativa. 

No grupo B, o valor médio de pH do banho variou de 7.1 ± 0.04 no início das 

experiências para 7.7 ± 0.05 no fim das experiências, diferença esta que 

estatisticamente não é significativa. 

 

 

Fig. 6.1 – Exemplo de traçado de pressão de perfusão (PP, mm Hg) inicial com oscilações 

vasomotoras inerentes à contractilidade da própria vasculatura e independentes da 

acção de qualquer fármaco. 

 

 

6.3.2. Pressão de perfusão 

 

No grupo A (n=6) observámos que a amlodipina induzia diminuição na pressão de 

perfusão. A injecção intraarterial de fenilefrina provocou vasoconstrição, demonstrou 

que os efeitos obtidos eram reversíveis e funcionou como controle deste grupo.  

A primeira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina produziu um efeito 

vasodilatador. Antes da injecção tínhamos uma pressão de perfusão basal média de 

10.3 ± 0.85 mm Hg. Após a administração do fármaco observamos uma pressão de 
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perfusão média de 3.7 ± 1.23 mm Hg, tendo-se traduzido numa média de diferenças 

de 7.1, o que correspondeu a uma diminuição de 69% (n=6, p=0.0003) (Fig. 6.2). 

Com a segunda injecção de fenilefrina 250 µg/ml tínhamos uma pressão de perfusão 

basal média de 3.9 ± 1.27 mm Hg e após a administração intraarterial do fármaco 

obtivemos um valor médio de 11.8 ± 0.94 mm Hg, logo registou-se uma média das 

diferenças de 7.9, resultando num aumento de 202% (n=6, p=0.0002). 

Com a terceira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina tínhamos uma pressão 

de perfusão basal de 10.0 ± 1.06 mm Hg e após a administração do fármaco 

obtivemos um valor de 4.7 ± 1.41 mm Hg, tendo-se observado uma média das 

diferenças de 5.3, o que correspondeu a uma diminuição de 53% (n=6, p=0.0033). 

Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml tínhamos uma pressão de 

perfusão basal de 4.8 ± 1.41 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos 

um valor de 11.5 ± 0.48 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 6.7, o 

que se traduziu num aumento de 140% (n=6, p=0.0015) (Gráfico 6.1).  

 
No grupo B (n=6) observámos que o efeito vasoconstritor potente da endotelina-1 foi 

contrariado pelo efeito vasodilatador da amlodipina. 

Com a injecção intra-arterial de ET-1 tínhamos uma pressão de perfusão basal média 

de 14.0 ± 1.97 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um valor médio 

de 27.7 ± 2.74 mm Hg, observando-se uma média das diferenças de 13.7, o que se 

traduziu num aumento de 98% (n=6, p=0.0012). 

Com a segunda injecção de amlodipina tínhamos uma pressão de perfusão basal 

média de 23.2 ± 2.86 mm Hg e após a administração intraarterial do fármaco 

observamos um valor médio de 10.8 ± 3.49 mm Hg, verificando-se uma média das 

diferenças de 12.4 o que correspondeu a uma diminuição de 53% (n=6, p=0.0008) 

(Fig. 6.3). 

Com a terceira injecção de ET-1 tínhamos uma pressão de perfusão basal de 14.6 ± 

2.74 mm Hg e após a administração do fármaco obtivemos um valor de 25.7 ± 3.89 

mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 11.9, o que resultou num 

aumento de 82% (n=6, p=0.0101) (Fig. 6.4). 

Com a quarta injecção intraarterial de amlodipina tínhamos uma pressão de perfusão 

basal de 23.3 ± 3.43 mm Hg e após a administração do fármaco observamos um 

valor de 13.3 ± 3.25 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 10.0, o que 

se traduziu numa diminuição de 43% (n=6, p=0.0034) (Gráfico 6.2).  
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6.3.3. Frequência da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A (n=6) constatámos que a amlodipina induzia diminuição na frequência da 

vasomotricidade intrínseca. A injecção intraarterial de fenilefrina provocou um 

aumento, demonstrando que os efeitos obtidos eram reversíveis.  

Com a primeira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 4.0 ± 0.93 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 0.3 ± 0.33 oscilações por 

minuto, registando-se uma média das diferenças de 3.7, o que resultou numa 

diminuição de 93% (n=6, p=0.0014,) (Fig. 6.2).  

Com a segunda injecção intraaterial de fenilefrina a frequência média observada no 

traçado previamente à administração do fármaco era 0.3 ± 0.33 oscilações por minuto 

e após o fármaco passou a ser 3.0 ± 1.44 oscilações por minuto, observando-se uma 

média das diferenças de 2.7, o que se traduziu num aumento de 900% (n=6, 

p=0.0312).  

Com a terceira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 2.2 ± 0.79 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 0.2 ± 0.17 oscilações por 

minuto, verificando-se uma média das diferenças de 2.0, o que correspondeu a uma 

diminuição de 91% (n=6, p=0.0125).  

Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml a frequência média 

observada no traçado previamente à administração do fármaco era 0.3 ± 0.33 

oscilações por minuto e após o fármaco passou a ser 2.3 ± 0.95 oscilações por 

minuto, registando-se uma média das diferenças de 2.0, o que se traduziu num 

aumento de 667% (n=6, p=0.0125) (Gráfico 6.3). 

 
No grupo B (n=6) observámos que o efeito estimulador da frequência da 

vasomotricidade intrínseca da endotelina-1 foi contrariado pelo efeito depressor da 

amlodipina. 

Com a injecção intra-arterial de ET-1 a frequência média observada no traçado 

previamente à administração do fármaco era 2.3 ± 0.42 oscilações por minuto e após 

o fármaco passou a ser 8.2 ± 4.20 oscilações por minuto, tendo-se registado uma 

média das diferenças de 6, o que correspondeu a um aumento de280% (n=6, 

p=0.0422).  

Com a segunda injecção de amlodipina a frequência média observada no traçado 

previamente à administração do fármaco era 5.6 ± 2.89 oscilações por minuto e após 

o fármaco passou a ser 0.5 ± 0.50 oscilações por minuto, tendo-se observado uma 
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média das diferenças de 5.0, o que se traduziu numa diminuição de 89% (n=6, 

p=0.0484) (Fig. 6.3).  

Com a terceira injecção de ET-1 a frequência média observada no traçado 

previamente à administração do péptido era 0.5 ± 0.50 oscilações por minuto e após 

o péptido passou a ser 5.0 ± 2.27 oscilações por minuto, registando-se uma média 

das diferenças de 4.5, o que resultou num aumento de 900% (n=6, p=0.0474) (Fig. 

6.4).  

Com a quarta injecção intraarterial de amlodipina a frequência média observada no 

traçado previamente à administração do fármaco era 3.2 ± 1.25 oscilações por minuto 

e após o fármaco passou a ser 0.3 ± 0.33 oscilações por minuto, logo registou-se 

uma média das diferenças de 3.2, o que resultou numa diminuição de 100% (n=6, 

p=0.0282) (Gráfico 6.4). 

 

6.3.4. Amplitude da vasomotricidade intrínseca 

 

No grupo A (n=6) observámos que a amlodipina induzia diminuição na amplitude da 

vasomotricidade intrínseca. A injecção intraarterial de fenilefrina provocou aumento, 

demonstrando que os efeitos obtidos eram reversíveis.  

Com a primeira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 1.2 ± 0.30 

mm Hg e 0.0 ± 0.02 mm Hg, verificando-se uma média das diferenças de 1.2, o que 

resultou numa diminuição de 100% (n=6, p=0.0056) (Fig. 6.2).  

Com a segunda injecção intraarterial de fenilefrina a vasomotricidade intrínseca fez 

variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 0.0 ± 0.03 mm Hg e 0.6 ± 

0.15 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 0.6 o que se traduziu num 

aumento de 100% (n=6, p=0.0031). 

Com a terceira injecção intraarterial de 3 mg/ml de amlodipina a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 0.5 ± 0.10 

mm Hg e 0.1 ± 0.07 mm Hg, observando-se uma média das diferenças de 0.4, o que 

correspondeu a uma diminuição de 80% (n=6, p=0.0014). 

Com a quarta injecção intraarterial de fenilefrina 250 µg/ml a vasomotricidade 

intrínseca fez variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 0.1 ± 0.07 

mm Hg e 0.3 ± 0.10 mm Hg, registando-se uma média das diferenças de 0.2, o que 

resultou num aumento de 200% (n=6, p=0.0007) (Gráfico 6.5). 

No grupo B (n=6) constatámos que o efeito estimulador da amplitude da 

vasomotricidade intrínseca da endotelina-1 foi contrariado pelo efeito depressor da 

amlodipina. 



                                                                                                                            
 

                

 189

Com a injecção intra-arterial de ET-1 a vasomotricidade intrínseca fez variar a 

amplitude das oscilações entre um valor médio de 1.2 ± 0.19 mm Hg e 2.6 ± 0.68 mm 

Hg, registando-se uma média das diferenças de 1.4 o que resultou num aumento de 

117% (n=6, p=0.0304).  

Com a segunda injecção de amlodipina a vasomotricidade intrínseca fez variar a 

amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.2 ± 0.51 mm Hg e 0.1 ± 0.08 mm 

Hg, verificando-se uma média das diferenças de 1.5, o que se traduziu numa 

diminuição de 68% (n=6, p=0.0018) (Fig. 6.3).  

Com a terceira injecção de ET-1 a vasomotricidade intrínseca fez variar a amplitude 

das oscilações entre um valor médio de 0.1 ± 0.08 mm Hg e 2.8 ± 1.51 mm Hg, 

observando-se uma média das diferenças de 2.2, o que resultou num aumento de 

220% (n=6, p=0.0441) (Fig. 6.4).  

Com a quarta injecção intraarterial de amlodipina a vasomotricidade intrínseca fez 

variar a amplitude das oscilações entre um valor médio de 2.1 ± 0.87 mm Hg e 0.1 ± 

0.12 mm Hg, verificando-se uma média das diferenças de 2.0, o que correspondeu a 

uma diminuição de 95% (n=6, p=0.0425) (Gráfico 6.6).  

 

Gráfico 6.1 – Este gráfico ilustra os efeitos da injecção intraarterial de amlodipina (3 

mg/ml) alternadamente com a fenilefrina (Phe 250 µg/ml) na pressão de perfusão (PP, mm 

Hg) ao longo da artéria oftálmica externa, no Grupo A (n=6), sendo os resultados 

expressos como média ± SEM. A amlodipina provocou vasodilatação e a fenilefrina 

vasoconstrição (* P<0.005). 
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Gráfico 6.2 – Neste gráfico representam-se os efeitos da injecção intraarterial de ET-1 (27 

µg/ml) que se comportou como vasoconstritor, seguida da injecção de amlodipina (3 mg 

/ml), que se comportou como vasodilatador, na pressão de perfusão (PP, mm Hg) ao 

longo da artéria oftálmica externa, no Grupo B (n=6). Os resultados são apresentados 

como média ± SEM (* P<0.005; # P<0.05). 

 

 
Gráfico 6.3 – Este gráfico demonstra os efeitos da injecção intraarterial de amlodipina (3 

mg/ml) alternadamente com a fenilefrina (250 µg/ml) na frequência das oscilações 

resultantes da vasomotricidade intrínseca, expressa em nº oscilações por minuto, no 

Grupo A (n=6) (resultados expressos como média ± SEM, * P<0.005; # P<0.05).  
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Gráfico 6.4 – Este gráfico ilustra os efeitos da injecção intraarterial de ET-1 (27 µg/ml), da 

injecção de amlodipina (3 mg /ml) e repetição do procedimento, na frequência das 

oscilações de vasomotricidade intrínseca, expressa em nº oscilações por minuto, no 

Grupo B (n=6), estando os resultados representados como média ± SEM (* P<0.05).  

Gráfico 6.5 – Neste gráfico representam-se os efeitos da injecção intraarterial de 

amlodipina (3 mg/ml) alternadamente com a fenilefrina (250 µg/ml) na amplitude das 

oscilações (mm Hg) resultantes da vasomotricidade intrínseca, no Grupo A (n=6), sendo 

os resultados expressos como média ± SEM, * P<0.05; # P<0.005). 
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Gráfico 6.6 – Este gráfico demonstra os efeitos da injecção intraarterial ET-1 (27 µg/ml), 

da injecção de amlodipina (3 mg /ml) e repetição do procedimento, na amplitude das 

oscilações em mm Hg resultantes da vasomotricidade intrínseca no Grupo B (n=6) 

(resultados expressos como média ± SEM, * P<0.05; # P<0.005).  

 

 

 

 

 

Fig. 6.2 – Exemplo do efeito da primeira injecção intraarterial de amlodipina no Grupo A 

(n=6) ao nível da pressão de perfusão (PP, mm Hg). Inicialmente observa-se o registo 

basal, sem influência de nenhum fármaco. Em seguida observa-se o artefacto resultante 

 
Amlo 
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da injecção, que provocou um pico transitório no registo de pressão assinalado com 

uma seta, e depois o efeito do fármaco, com vasodilatação e diminuição da frequência e 

da amplitude das oscilações de vasomotricidade intrínseca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.3 – Nesta figura mostra-se um dos traçados obtidos pelo registo da pressão de 

perfusão (PP, mm Hg) após a primeira injecção intraarterial de ET-1, seguida pela 

injecção de amlodipina, no Grupo B (n=6), estando os artefactos resultantes das 

injecções assinalados com setas. Observou-se vasoconstrição e estímulo da 

vasomotricidade intrínseca após a ET-1, e vasodilatação com diminuição drástica da 

frequência e da amplitude das oscilações de vasomotricidade intrínseca após a 

amlodipina. 

 Amlo  ET-1 
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Fig. 6.4 – Exemplo do efeito da segunda injecção intraarterial de ET-1 na pressão de 

perfusão (PP, mm Hg) no Grupo B (n=6). No início do traçado, sob o efeito da 

administração prévia de amlodipina, tínhamos vasodilatação e ausência de vasospasmo.  

Após a injecção de ET-1 (artefacto resultante da injecção assinalado com uma seta) 

voltamos a obter uma resposta vasoconstritora potente e retorno de oscilações 

exuberantes de vasomotricidade intrínseca. 

 

 

6.4. Discussão  

 
No que se refere à acção sobre a pressão de perfusão, no grupo A (n=6) a 

amlodipina exibiu uma potente acção vasodilatadora duradoura no tempo enquanto 

que a injecção intraarterial de fenilefrina provocou um aumento na pressão, 

demonstrando que os efeitos obtidos eram reversíveis e funcionando como controlo 

deste grupo.  

 

Devido ao papel vasodilatador dos bloqueadores dos canais de cálcio, o seu 

potencial terapêutico no tratamento do glaucoma tem sido investigado. Alguns 

estudos sugeriram que este grupo terapêutico pode ajudar a controlar a perda 

progressiva de campo visual nos glaucomas com PIO normal (Gaspar et al., 1994). 

 ET-1 
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Outros investigadores demonstraram experimentalmente e em estudos clínicos que 

os BCC tópicos e sistémicos podem baixar a PIO (Segarra et al., 1993). Num estudo 

efectuado em músculo liso proveniente de arteríolas coroideias de coelho, os canais 

de cálcio eram inibidos pela nifedipina (Curtis e Scholfield, 2001). 

Em canídeos saudáveis da raça Beagle a amlodipina sistémica, um bloqueador dos 

canais de cálcio do tipo L, aumentou a velocidade do fluxo sanguíneo e diminuiu o 

índice da resistividade na artéria oftálmica e nas artérias ciliares posteriores curta e 

longa medidos por laser Doppler (Kallberg et al., 2003), demonstrando o papel 

vasodilatador da amlodipina na vasculatura ocular de canídeos in vivo. 

Logo, o papel vasodilatador da amlodipina observado no nosso estudo corrobora os 

resultados de outros autores para outros BCC, embora não existam muitos dados 

sobre a amlodipina. 

 

Ainda no que se refere à acção sobre a pressão de perfusão, no grupo B (n=6), na 

presença de arteríolas oftálmicas pré-contraídas pela ET-1, a amlodipina contrariou o 

seu efeito vasoconstritor, promovendo uma forte vasodilatação. Tal facto vem de 

encontro ao que está descrito na literatura para a amlodipina e outros BCC em 

artérias isoladas, e em estudos clínicos com pacientes humanos com a nifedipina. 

Meyer e colegas investigaram os efeitos de 2 BCC, lacidipine e nifedipine, em artérias 

ciliares de porco isoladas, e concluíram que ambos reduziam as contracções e 

diminuíam a sensibilidade à ET-1, mas não afectavam a resposta vasodilatadora 

mediada pela bradiquinina e pelo nitroprussinato de sódio (Meyer et al., 1995).  

Experiências desenvolvidas por Nyborg também demonstraram que a nitrendipina, a 

amlodipina e a lomerizina inibiam as contracções induzidas pela ET-1 nas artérias 

retinianas bovinas (Nyborg et al., 1990).  

 

A nitrendipina e o D600, análogo do verapamil, causam dilatação dos vasos 

retinianos bovinos isolados após vasoconstrição induzida pelas prostaglandinas 

(Nielson e Nyborg, 1989), enquanto que o diltiazem e o verapamil promoveram o 

relaxamento de segmentos arteriais da oftalmociliar do gato in vitro (Yu et al., 1992b). 

Num estudo efectuado em músculo liso proveniente de arteríolas coroideias de 

coelho os canais de cálcio eram inibidos pela nifedipina (Curtis e Scholfield, 2001). 

Um estudo randomizado desenvolvido por Strenn e colegas avaliou os efeitos da 

nifedipina 5 mg na hemodinâmica ocular de 12 pacientes com medição por laser 

interferométrico da amplitude de pulsação do fundo e fluxometria com Laser Doppler 

da cabeça do nervo óptico. Apesar de não se terem detectado alterações em 
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condições basais, este fármaco reverteu a vasoconstrição induzida pela ET-1 (2 

ng/Kg/min) na vasculatura ocular (Strenn et al., 1998). 

Assim sendo, os nossos resultados estão de acordo com os de outros autores acima 

mencionados no que se refere ao facto de os bloqueadores dos canais de cálcio 

reverterem a vasoconstrição induzida pela ET-1 na vasculatura ocular, embora nos 

pareça que falta realizar estudos adicionais com a amlodipina, podendo esta ser um 

fármaco com um potencial terapêutico importante nas doenças isquémicas oculares. 

 

A dose de amlodipina utilizada correspondeu a 0.3 mg, visto que injectamos 0.1 ml 

duma concentração de 3 mg/ml. Esta dose baseia-se na dose conhecida para os 

canídeos e felídeos de 0.625 mg/5 Kg PV. Calculamos a dose para um coelho com 

2,5 kg e obtivemos 0.3125 mg/2.5 Kg PV. 

 

Quanto à vasomotricidade intrínseca, no grupo A (n=6) a amlodipina induziu uma 

diminuição na frequência e na amplitude das oscilações de tónus miogénico. A 

injecção intraarterial de fenilefrina provocou um aumento tanto da frequência como da 

amplitude das oscilações, demonstrando que os efeitos obtidos eram reversíveis e 

funcionando como controlo deste grupo. 

No grupo B (n=6) a amlodipina aboliu por completo a forte actividade vasospástica 

induzida pela ET-1. 

Existem em alguns estudos referências ao facto de os BCC reduzirem ou inibirem as 

contracções induzidas pela ET-1 em artérias ciliares de porco isoladas com a 

lacidipine e a nifedipine (Meyer et al., 1995), e em artérias retinianas bovinas isoladas 

com a aplicação de amlodipina e lomerizina (Nyborg et al., 1990). 

Segundo Gasser e Flammer, uma melhoria acentuada nos campos visuais é 

conseguida recorrendo a uma terapêutica com bloqueadores dos canais de cálcio 

(nifedipina) em pacientes com síndrome vasospástico ocular. Ainda segundo estes 

autores, os BCC podem modular a resposta às endotelinas, sendo a nifedipina é 

responsável pela diminuição da resposta vasospástica ocular nestes pacientes 

(Gasser e Flammer, 1987). Os nossos resultados corroboram os destes estudos.  

Existem, ainda, numerosos estudos clínicos em pacientes glaucomatosos, pois 

pensa-se que os efeitos vasodilatadores dos BCC poderão ser benéficos no 

tratamento de doenças oculares com componente isquémica, como seja a neuropatia 

óptica glaucomatosa. 

Vários autores realizaram estudos sobre os efeitos dos BCC no fluxo retrobulbar dos 

pacientes glaucomatosos, mas não eram randomizados. Harris e colegas 

investigaram 21 pacientes com glaucoma de tensão normal antes e depois de um 
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tratamento durante 6 meses com a nifedipina (30 mg/dia). Nos 16 pacientes que 

terminaram o protocolo, não existiam diferenças na dinâmica retrobulbar no fim do 

tratamento (Harris et al., 1997).  

Resultados negativos já tinham sido descritos por Geyer e colaboradores, que 

usaram ecografia com Doppler colorido para investigar 11 pacientes com glaucoma 

de tensão normal tratados com nifedipina (30 mg/dia) durante 3 semanas (Geyer et 

al., 1996). Wilson e colegas defenderam que a nifedipina (30 mg/dia) não estava 

associada a alterações no fluxo retrobulbar de 18 pacientes com glaucoma de ângulo 

aberto, mas identificaram uma grande variabilidade na resposta de cada paciente 

(Wilson et al., 1997).  

Por outro lado, estudos publicados por outros investigadores (Tomita et al., 1999 e 

Niwa et al., 2000) determinaram um efeito positivo da utilização de nilvadipina no 

fluxo do nervo óptico. Em todos os estudos foram encontradas diferenças 

estatísticamente significativas na resistividade da artéria central da retina e das 

artérias ciliares posteriores curtas após terapêuticas com a nilvadipina 2 mg/dia 

durante 2 a 4 semanas em pacientes com glaucoma de tensão normal. 

Rainer e colegas mediram a amplitude do pulso do fundo ocular em 30 pacientes com 

glaucoma de ângulo aberto tratados com nifedipina (30 mg/dia) durante 3 meses e, 

nos 25 pacientes que toleraram a medicação, não se verificaram alterações 

significativas (Rainer et al., 2001). É de realçar que por vezes o uso crónico de BCC 

pode estar associado a efeitos secundários intoleráveis (Wilson et al., 1997; Harris et 

al., 1997; Rainer et al., 2001). 

O campo visual de alguns pacientes sofre uma melhoria depois de serem sujeitos a 

inalação de carbogéneo, uma mistura com efeitos vasodilatadores. Estas melhorias 

prolongam-se se os pacientes forem tratados com bloqueadores dos canais de cálcio 

(Pillunat et al., 1999). 

 

Em nossa opinião estudos clínicos adicionais com pacientes humanos seriam 

necessários para avaliar o verdadeiro potencial da amlodipina na prevenção da 

progressão da neuropatia óptica glaucomatosa, nomeadamente observando a 

vascularização do fundo ocular com recurso a métodos não invasivos como o Laser 

Doppler: (1) num grupo controlo sem patologia, (2) noutro grupo controlo com 

hipertensão arterial a tomar amlodipina mas sem hipertensão ocular, (3) num grupo 

com hipertensão ocular sem amlodipina e (4) num grupo com hipertensão ocular a 

tomar amlodipina. 

Pensamos que outra abordagem interessante seria a diferenciação dos efeitos 

terapêuticos da adiministração oral da amlodipina em pacientes com glaucoma com 
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PIO elevada e pacientes com glaucoma com PIO normal uma vez que nesta doença 

a neuropatia óptica instala-se e progride mesmo sem existir um aumento da PIO, logo 

suspeita-se que seja exclusivamente por fenómenos de alteração da regulação da 

circulação ocular e ocorrência de isquémia, e pensamos que neste caso os efeitos do 

amlodipina seriam ainda mais promissores. 

Em conclusão, consideramos que os resultados deste capítulo confirmam a hipótese 

do potencial terapêutico da amlodipina como fármaco neuroprotector no tratamento 

de doenças oculares com componente isquémico vascular, o que terá de ser 

corroborado mediante estudos clínicos adicionais. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 7 – Experiência Complementar: Variações no 

débito e na viscosidade da solução de perfusão 
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7.1. Introdução 

 
Em todas as experiências, para monitorizar a pressão de perfusão, foi conectado um 

transdutor de pressão ao catéter de perfusão da artéria oftálmica externa, para avaliar 

a resistência vascular total. É muito importante avaliar a resistência vascular total, 

pressão de perfusão e débito, em vez de avaliar apenas a ocorrência de 

vasoconstrição ou vasodilatação num território vascular uma vez que podem ser 

afectadas pelo sistema nervoso central e autónomo, e esse facto constitui uma das 

vantagens deste modelo em relação a modelos in vivo. 

 
PP (Pressão de Perfusão) = Débito (D) x Resistência (R) 

 

Como o débito ao longo das nossas experiências foi mantido constante, assegurado 

pela bomba de perfusão contínua, pretendemos comprovar com esta experiência 

adicional que as variações na pressão de perfusão correspondem a variações na 

resistência da parede da artéria.  

 

R (Resistência) = P1 – P2  

              D 

 

A Resistência hidráulica na mecânica dos fluidos é definida como a razão entre a 

queda de pressão (P1 – P2) e o Fluxo ou Débito, sendo que P1 – P2 são as pressões 

existentes no início e no fim do sistema hidráulico. Assim, quando a Lei de Poiseulle 

se aplica, a Resistência ao fluxo depende apenas das dimensões do tubo e das 

características do fluido (Guyton, 1991). 

O principal determinante da Resistência ao fluxo sanguíneo através de qualquer vaso 

no sistema circulatório é o seu calibre. A resistência é mais elevada nos capilares 

(diâmetro 7 µ) e diminui à medida que o vaso aumenta de diâmetro. Ocorrem 

alterações na Resistência dos vasos induzidas pela contracção das fibras musculares 

lisas da parede das artérias. A maior Resistência é oferecida pelas arteríolas devido 

ao seu pequeno calibre e à presença de fibras musculares lisas (Berne e Levy, 1993). 

O fluxo sanguíneo sai do coração pulsátil, mas devido à distensibilidade versus 

resistência da artéria vai perdendo pulsatilidade. A capacitância dum vaso sanguíneo 

é a quantidade de sangue que pode ser armazenada no seu interior (Berne e Levy, 

1993). O fluxo sanguíneo não flui constantemente através dos capilares, mas sim 

intermitentemente, ligando e desligando cada alguns segundos ou minutos. A causa 

deste fenómeno é a vasomotricidade, o que significa contracção intermitente das 
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meta-arteríolas e dos esfíncteres capilares. Segundo Guyton, um dos factores que 

mais influencia a vasomotricidade é a taxa de O2. Quando a taxa de O2 é grande os 

períodos de fluxo sanguíneo intermitentes são mais frequentes, permitindo ao sangue 

transportar maiores quantidades de O2 e nutrientes aos tecidos (Guyton, 1991). 

 

Para demonstrar que ao variar o débito e a resistência intencionalmente no nosso 

modelo experimental obteríamos uma variação correspondente no valor da pressão 

de perfusão, realizamos a experiência que a seguir se descreve. 

 
 
 
7.2. Material e Métodos 

 
7.2.1. Anestesia e procedimentos cirúrgicos  

 

Utilizou-se 1 coelho neozelandês híbrido macho, 3.100 Kg peso vivo, proveniente do 

biotério de manutenção do Instituto de Fisiologia da Faculdade de Medicina de 

Lisboa. Após a canulação da veia marginal da orelha e anestesia com pentobarbital 

de sódio 40 mg/Kg (Eutasil, Sanofi veterinária, Portugal), procedeu-se à 

traqueostomia abaixo da laringe para ventilação assistida com ar enriquecido com 

oxigénio recorrendo a um aparelho de pressão positiva intermitente (Harvard 

Apparatus Ltd, Reino Unido) e ao cateterismo retrógrado da artéria carótida esquerda 

e da veia jugular esquerdas na região cervical. 

O nível de anestesia foi mantido com uma solução a 10% de pentobarbital de sódio, 

observando as suas respostas aos estímulos, uma vez que não estava curarizado, 

bem como as frequências respiratória, cardíaca (Lectromed, Reino Unido) e pressão 

arterial (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido). Injectaram-se 1000 UI/Kg de 

heparina sódica e 200 ml de tyrode heparinizado, e aguardaram-se 30 m, após o que 

se procedeu à eutanásia com uma hiperdosagem de pentobarbital de sódio (60 

mg/Kg) e sangria dos animais por secção da jugular e da carótida externas. 

 

7.2.2. Preparação do modelo experimental 

 

Reservou-se o sangue do animal à temperatura ambiente, tendo-se dissolvido 

adicionalmente mais 2000 UI de heparina sódica, para prevenir formação de 

pequenos coágulos que poderiam comportar-se como microtrombos.  

Realizou-se a secção da cabeça e iniciou-se a perfusão via cateter na carótida 

externa duma solução de tyrode a débito constante. O tyrode perfundido com o 
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auxílio de uma bomba de perfusão contínua (series 81706, Semat Technical Ltd., 

Reino Unido) tinha sido previamente aquecido a 38ºC numa resistência e oxigenado 

com O2 borbulhado e micronizado. Recorreu-se a uma dissecção elaborada e 

cuidadosa da órbita e toda a região da face desde a origem da artéria carótida 

externa passando pela artéria maxilar interna até à emissão da artéria oftálmica 

externa, retirando-se o masséter e músculos pterigoideus adjacentes ao ramo 

horizontal da mandíbula e o arco zigomático, recorrendo ao microscópio cirúrgico 

(Shin Nippon, Japão), instrumental e técnicas de microcirurgia. Continuou-se a 

dissecção microcirúrgica cuidadosa e isolou-se a artéria palatina descendente, que se 

laqueou com uma ligadura com um fio de seda 5-0 (Ethicon, Johnson, Alemanha). 

Após a exposição da artéria oftálmica externa procedeu-se ao seu cateterismo com 

um tubo de polipropileno de diâmetro exterior 0.6 mm, fixado com uma sutura 7-0 às 

estruturas anexas, laqueando os restantes colaterais. 

Manteve-se a perfusão constante de tyrode através da artéria oftámica externa, 

iniciando-se a medição da pressão de perfusão recorrendo a um transdutor de 

pressão (Neurolog System, Digitimer, Reino Unido) ligado ao circuito. O olho foi 

mantido à temperatura de 38ºC, imerso em aproximadamente 2.5 litros de tyrode, 

dentro de uma tina onde também se encontrava um difusor de oxigénio que 

continuamente oxigenava o banho com O2 borbulhado e micronizado, uma resistência 

com termóstato, um termómetro e um trajecto subaquático do catéter intra-oftálmica 

externa. Monitorizou-se o pH da solução no início e no fim da experiência (pH Meter, 

Camlab, Reino Unido). 

 

7.2.3. Protocolo experimental 

 

1. Alteração do Débito 

Numa primeira fase, em que perfundimos tyrode, variamos o débito da máquina de 

perfusão contínua de 135 µl/minuto para o dobro, 270 µl/minuto. Regressamos após 

30 minutos à velocidade de perfusão inicial. 

 

2. Alteração da Viscosidade da solução de perfusão 

Numa segunda fase alteramos a viscosidade da solução perfundida, passando a 

perfundir sangue heparinizado recolhido do próprio animal em vez de perfundir 

tyrode. 

Com perfusão de sangue procedemos à injecção de fenilefrina na dose de 250 µg/ml 

num volume de 0.1 ml, administrada lentamente com uma seringa de insulina 

directamente numa derivação do sistema de perfusão. 
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No final das experiências a pressão foi calibrada para permitir ajustar os valores 

obtidos. Procedeu-se à injecção intraarterial de azul-de-metileno, para confirmar a 

perfusão do globo ocular.  

Todos os procedimentos experimentais estão conformes com a legislação nacional e 

internacional sobre experimentação animal. O protocolo experimental foi aprovado 

pela Comissão de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. 

 

7.2.4. Fármacos e solução de perfusão 

 

No dia de experiência foram preparados 5 litros de solução de tyrode de acordo com 

Athias e Fontes (1934). Assim, NaCl (137 mM), KCl (2.7 mM), CaCl2 (1.8 mM), MgCl2 

(0.49 mM), NaH2PO4 (0.36 mM), NaHCO3 (11.9 mM) e glucose (5.6 mM) foram 

dissolvidos em 1 litro de água destilada. O pH foi aferido a 7.4 ± 0.1. 

A fenilefrina (Sigma Aldrich Chemie Gmbh P. O. 1120, 89552 Steinheim, Alemanha) 

foi diluída em água destilada na concentração de 250 µg/ml e preparada no dia da 

experiência, sendo o pH aferido a 7.4 ± 0.1. 

 

7.2.5. Análise de resultados 

 

Todas as variáveis registadas foram digitalizadas (Instrutech VR100B, Digitimer Ltd., 

Reino Unido) e gravadas em cassete de vídeo. A análise off-line foi efectuada com 

um computador com o software Chart for Windows, 5.0 (AD Instruments, Reino 

Unido). 

As alterações na pressão de perfusão através da artéria oftálmica externa e na 

frequência e amplitude das oscilações foram avaliadas imediatamente antes de se 

proceder às mudanças no débito da máquina de perfusão e nas características da 

solução de perfusão. 

 

 

7.3. Resultados 

 

1. Alteração do Débito 

 

Em situação basal, isto é, no início da experiência e antes de qualquer alteração de 

débito, observámos uma vasomotricidade intrínseca de amplitude 1.7 mm Hg e 

frequência de 5 oscilações/minuto. 
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Com um débito de 135 µl/minuto obtivemos um valor médio de pressão de perfusão 

de 14 mm Hg. Quando aumentamos o débito para o dobro (270 µl/minuto) 

observámos um valor médio de pressão de perfusão de 22 mm Hg, o que 

correspondeu a um aumento de 36%. Quando retomámos a taxa de infusão de 135 

µl/minuto a pressão retomou o valor basal de 14 mm Hg (Fig. 7.1). 

 

 
 

Fig. 7.1. Efeito observado sobre a pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica 

externa do coelho após variação do débito da bomba de perfusão contínua. A pressão de 

perfusão aumentou de 14 mm Hg para 22 e retomou o valor de 14 mm Hg quando se 

voltou ao débito inicial. 

 

 

2. Alteração da Viscosidade da solução de perfusão 

 

Em seguida alterámos a viscosidade da solução perfundida, passando a perfundir 

sangue heparinizado recolhido do próprio animal em vez de perfundir tyrode. 

Passámos de uma pressão de perfusão média de14 mm Hg para 31 mm Hg o que 

corresponde a um aumento de 51% (Fig. 7.2). 
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Fig. 7.2. Efeito observado sobre a pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica 

externa do coelho após substituição da solução de perfusão de tyrode por sangue 

heparinizado. A pressão de perfusão aumentou de 14 mm Hg para 31mm Hg. 

 

 

Ainda com perfusão de sangue e com uma pressão basal de 31 mm Hg procedemos 

à injecção de fenilefrina 0.1 ml na dose de 250 µg/ml. Obtivemos um efeito de 

vasoconstrição, obtendo-se um valor de pressão de perfusão de 43 mm Hg o que 

corresponde a um aumento de 19%, com o reaparecimento de oscilações de 

vasomotricidade intrínseca com amplitude 0.7 mm Hg e frequência de 4 

oscilações/minuto (Fig. 7.3). 

O resumo da experiência graficamente pode ver-se na Figura 7.4. 
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Fig. 7.3. Efeito observado sobre a pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica 

externa do coelho com perfusão de sangue heparinizado após injecção intraarterial de 

fenilefrina. Observou-se vasoconstrição tendo a pressão de perfusão variado de 31 mm 

Hg para 43 mm Hg.e estímulo da vasomotricidade intrínseca. 

 

 

 

 

 

Fig. 7.4. Traçado total da experiência observando-se os efeitos sobre a pressão de 

perfusão (PP, mm Hg) ao nível da artéria oftálmica externa do coelho após variação do 

débito da bomba de perfusão contínua, substituição da solução de perfusão por sangue 

heparinizado e injecção de fenilefrina intraarterial na dose de 250 µg/ml. 

  PHE 



                                                                                                                            
 

                

 207

7.4. Discussão 

 

Na circulação a função principal é suprir as necessidades dos tecidos em termos de 

nutrientes e oxigénio e transportar os metabolitos resultantes do metabolismo celular, 

para manter um bom ambiente para sobrevivência dos tecidos e células. A velocidade 

do sangue na aorta é de aproximadamente 33 cm por segundo enquanto que nos 

capilares é de apenas 0.3 mm por segundo (Berne e Levy, 1993). O controlo da 

quantidade de sangue para os tecidos é realizado pelos microvasos que monitorizam 

continuamente a acumulação de metabolitos e as necessidades dos tecidos de 

acordo com a sua actividade. Quando a pressão cai abaixo dos 100 mm Hg o 

coração bombeia mais sangue, existe vasoconstrição, contracção dos reservatórios 

venosos e os rins libertam hormonas que controlam o fluxo sanguíneo e o volume de 

sangue. Segundo a lei de Ohm:  

 

Fluxo Sanguíneo (FS) = Diferença entre pressão no início e fim do                  

vaso(PP)/Resistência 

Sendo a Resistência a resistência oferecida pelo vaso. Esta equação equivale a estas 

duas: 

 

PP = FS x R 

 

R = PP x FS 

 
Ora, no nosso caso, o Fluxo Sanguíneo corresponde ao débito da nossa bomba de 

perfusão contínua e foi ao longo das experiências um valor constante de 135 

µl/minuto. O valor da resistência da artéria foi variando consoante exibia maior ou 

menor tónus miogénico, e foi essa variação que fez variar o nosso valor da PP 

(diferença de pressão entre o início e o fim do vaso sanguíneo) que apelidamos de 

pressão de perfusão (Guyton, 1991). 

 
PP (Pressão de Perfusão) = Débito x Resistência 

 

Quando variámos o débito da máquina de perfusão contínua de 135 para 270 µl/min 

observamos um aumento no valor da pressão de perfusão de cerca de 36%. O valor 

da pressão de perfusão retomou o valor inicial quando voltamos ao valor de pressão 

de perfusão de 135 µl/min. Portanto, fazendo variar o Débito observámos uma 

variação na PP em total concordância. O valor da PP não aumentou para o dobro 
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pois existem outros factores que também influenciam a resistência da parede da 

artéria, nomeadamente o facto de o fluxo ser laminar ou turbulento e o facto de existir 

vasoconstrição ou vasodilatação. Numa situação de fluxo sanguíneo de 100 

ml/segundo e de pressão arterial média de 100 mm Hg no corpo humano a 

resistência é de 1 PRU (peripheral resistance unit). Quando existe vasoconstrição 

pode aumentar até 4. Quando existe vasodilatação pode diminuir até 0.2 PRU. Na 

circulação pulmonar a pressão arterial é de aproximadamente 16 mm Hg e a pressão 

no átrio esquerdo é de cerca de 2 mm Hg, sendo a resistência total pulmonar de 

cerca de 0.14 PRU. Na circulação sistémica 2/3 da resistência está nas pequenas 

arteríolas, cujas paredes musculares fortes podem fazer variar o seu diâmetro interno 

até 4 vezes (Berne e Levy, 1993). 

 

O facto de a Pressão de Perfusão não ter aumentado para o dobro quando se 

duplicou o Débito é também uma evidência de autoregulação. A hipótese miogénica 

baseia-se no facto de as fibras musculares lisas dos vasos contraírem em resposta à 

distensão da parede vascular e diminuírem o seu estado de contracção sempre que a 

tensão a que estão sujeitas diminui.  

A administração de endotoxina de Escherichia coli exclui funcionalmente as fibras 

musculares lisas (Messmer et al., 1965), e pensamos que essa técnica talvez possa 

ser utilizada posteriormente em estudos de artérias oftálmicas/ciliares isoladas, para 

tentar diferenciar os mecanismos autoreguladores miogénicos dos endoteliais.  

 

No que se refere à viscosidade sanguínea, quanto maior ela for menor será o fluxo 

sanguíneo num vaso se os outros factores se mantiverem constantes. O que 

aumenta a viscosidade do sangue é o seu número de células ou hematócrito. No 

Homem o hematócrito normal é de 42% e na mulher é de 38%. No coelho o 

hematócrito normal está compreendido entre 33 e 50% (Quesenberry, 1994). De 

acordo com um estudo realizado por Villa de Brito (2001) é de 45%, o que significa 

que existem 45% de células e 55% de plasma em 100% de sangue.  

A viscosidade do sangue total normal é 3, o que significa que é preciso fazer 3 vezes 

mais força para empurrar sangue versus água pelo mesmo tubo. A viscosidade do 

plasma sanguíneo é 1.5 vezes a da água. Existem outros factores que afectam a 

viscosidade do sangue em vasos arteriais com diâmetros inferiores a 1.5 mm, 

nomeadamente: 

a) o sangue em vasos muito finos exibe menor viscosidade porque os glóbulos 

vermelhos se alinham; 
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b) a viscosidade aumenta quando a velocidade do sangue diminui uma vez que se a 

velocidade no pequeno vaso sanguíneo for menor do que 1 mm /segundo a 

viscosidade pode aumentar 10 x só por este factor; 

c) as células podem ficar aprisionadas nas constrições dos pequenos vasos 

sanguíneos, o que acontece nos capilares quando o núcleo das células endoteliais 

protrui para o lúmen dos vasos (Guyton, 1991). 

 

Devido a estes factores é impossível avançar uma equação matemática que descreva 

como o hematócrito afecta a viscosidade nos microvasos com diâmetro inferior a 1.5 

mm. No entanto como alguns factores aumentam e outros diminuem a viscosidade, é 

plausível assumir que os efeitos da viscosidade são equivalentes nos grandes e nos 

microvasos (Guyton, 1991). 

De acordo com estes dados podemos afirmar que, no nosso modelo, quando 

substituímos a solução de perfusão passamos de uma solução aquosa (tyrode) com 

uma viscosidade de 1 PRU para sangue com uma viscosidade de 3 PRU, ou seja, 

triplicamos a viscosidade da solução. 

Quando aumentámos a resistência por aumento da viscosidade da solução de 

perfusão ao mudarmos de tyrode para sangue total heparinizado do coelho 

recentemente eutanasiado observámos um aumento da pressão de perfusão de 

cerca de 51%.  

Mesmo assim, ao injectarmos fenilefrina intraarterialmente, observámos o efeito 

esperado de vasoconstrição e aumento da amplitude e frequência das oscilações de 

vasomotricidade intrínseca. Comparativamente aos resultados obtidos com os 

modelos em que perfundimos tyrode, os resultados obtidos com a fenilefrina são 

menos exuberantes devido à maior viscosidade do sangue e à consequente 

diminuição da amplitude da resposta. 

Como o Débito (igual a FS ou fluxo sanguíneo na fórmula) ao longo das nossas 

experiências foi mantido constante, pretendemos comprovar com esta experiência 

adicional que as variações na pressão de perfusão corresponderam a variações na 

resistência da parede das artérias.  

 

R=PP x FS 

 

No entanto, o que efectivamente medimos com o nosso transdutor de pressão 

conectado ao cateter de três vias à entrada da artéria foram as alterações na pressão 

de perfusão. 
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Só para melhor compreensão desta fórmula podemos dizer que quando aumentamos 

a Pressão numa situação in vivo, aumentamos o fluxo sanguíneo por dois factores: 

por um lado aumentamos a força com que o sangue é empurrado e, por outro, existe 

maior distensão dos vasos, por isso diminuímos a resistência. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

Capítulo 8 – Análise de variabilidade 



                                                                                          Parte Experimental -  Capítulo 8 

 212

8.1. Introdução 

 

A variabilidade dos sinais biológicos, sobretudo cardiovasculares, foi considerada 

inicialmente como uma alteração do ritmo fisiológico, até que, em 1965, Hon e Len 

alertaram para a relevância em termos clínicos da ausência de variabilidade no ritmo 

cardíaco fetal, que precedia a morte do feto (Hon e Len, 1965). Mais tarde, Ewing e 

colaboradores defenderam a existência duma relação entre uma redução no grau de 

variabilidade da frequência cardíaca e o grau de neuropatia autonómica nos 

pacientes diabéticos (Ewing et al., 1985, 1991). Desde então, a utilização de 

metodologias não invasivas para avaliar a função autonómica tem aumentado, e têm 

sido utilizados métodos para analisar a variabilidade dos sinais biológicos no domínio 

do tempo e da frequência.  

Para a avaliação não invasiva do sistema nervoso autónomo no domínio da 

frequência recorre-se geralmente à Transformada Rápida de Fourier ou a métodos de 

correlação ou Wavelets (Parati et al., 1999; Postolache et al., 2003, 2004).  

Um dos métodos matemáticos mais frequentemente utilizados na análise no domínio 

da frequência é a aplicação do algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (FFT), 

que tem sido mais usado no estudo da variabilidade da frequência cardíaca e da 

pressão arterial. A FFT decompõe o sinal numa série de funções seno e coseno de 

diferentes frequências e amplitudes, permitindo a definição de um espectro de 

potência no qual se consegue reconhecer três bandas de frequências no Homem: 

muito baixas frequências (VLF, 0-0.04 Hz), baixas frequências (LF, 0.04-0.15 Hz) e 

altas frequências (HF, 0.15-0.4 Hz) (Task Force of the European Society of 

Cardiology and The North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996). 

Estudos de inibição selectiva farmacológica do sistema nervoso autónomo permitiram 

atribuir a influência parassimpática a HF e a simpática com contributo parassimpático 

a LF, representando a relação HF/LF as influências relativas do simpático e 

parassimpático. Quanto a VLF é ainda desconhecida a sua origem (Parati et al., 

1999; Marques-Neves, 2004).  

As frequências de ocorrência destas bandas dependem da espécie animal em 

estudo. Admite-se, porém, que a sua origem seja semelhante à observada no 

homem.  

No entanto, a aplicação de FFT tem uma limitação importante (Parati et al., 1999), 

que é o facto de necessitar de um sinal estacionário e de um longo período de 

recolha de dados, pelo menos 5 minutos, tornando impossível a sua aplicação na 

análise de fenómenos de curta duração que induzam alterações na PA e frequência 
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cardíaca. Para ultrapassar estes inconvenientes os investigadores propuseram a 

aplicação de métodos de Wavelets. 

  

Para sinais não estacionários, em que se quer estudar apenas um curto espaço de 

tempo, os investigadores desenvolveram métodos de Transformada Discreta de 

Wavelet ou Wavelets.  

As Wavelets são funções matemáticas oscilantes de curta duração que dividem um 

sinal nos seus diferentes componentes em termos de frequência, e depois analisam 

cada frequência com uma resolução adaptada à sua escala (Postolache et al., 2003; 

Marques-Neves et al., 2004). O método de Wavelets difere da FFT na medida em que 

pode ser aplicado a estudos no domínio da frequência de fenómenos de curta 

duração. As ondas já não são sinusoidais, mas de diferentes formas (Haar, 

Daubechies) e pode-se estudar uma janela de tempo variável. Na opinião de diversos 

autores, as ondas que melhor se adaptam a estudos de variáveis como a pressão 

arterial e a frequência cardíaca são da família Daubechie (Postolache et al., 2003; 

Ducla-Soares et al., 2007). Com a Transformada Discreta de Wavelet pode fazer-se 

uma análise no domínio do tempo-frequência, visualizando no tempo qual a 

contribuição de LF e HF para as alterações observadas num determinado sinal. No 

nosso Laboratório foi realizado um estudo em que se analisaram com Wavelets as 

mudanças agudas na pressão arterial e nos intervalos R-R de pacientes normais 

durante a realização de quatro testes que avaliam a função autonómicas, e 

comparativamente com a avaliação por FFT, concluiu-se que a análise por Wavelets 

se revelou útil na avaliação de variabilidade autonómica durante curtos períodos de 

tempo em que o sinal é variável e pode constituir uma ferramenta útil na avaliação da 

função autonómica de pacientes em condições normais ou patológicas (Ducla-Soares 

et al., 2007). 

 

Neste capítulo aplicámos as duas ferramentas matemáticas, Transformada Rápida de 

Fourier e Transformada Discreta de Wavelet, com o objectivo de: 

1. Demonstrar que no nosso modelo a influência do sistema nervoso autónomo 

estava suprimida, pela ausência de bandas no âmbito das HF e LF; 

2. Estudar o sinal de pressão de perfusão na artéria oftálmica externa obtido nas 

nossas experiências em termos de vasomotricidade intrínseca, com estas 

duas ferramentas, para perceber se ajudava a esclarecer a origem deste sinal. 
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8.2. Material e Métodos 

 

Utilizaram-se os traçados obtidos nas experiências descritas nos capítulos 2 a 6, e 

procedeu-se à sua análise com o método de Transformada Discreta de Wavelet ou 

com a Transformada Rápida de Fourier. Utilizamos três tipos de traçados: 

 

(1)  traçados de pressão arterial registados a partir da artéria carótida externa, 

com o coelho vivo; 

(2) traçados obtidos a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro basais; 

(3) traçados obtidos a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro após a administração de drogas. 

 

8.3. Resultados 

 

8.3.1. Com o método de Transformada Discreta de Wavelet  

• Traçado registado a partir da artéria carótida externa no coelho vivo 

 

Gráfico 8.1. Gráfico de Transformada Discreta de Wavelet obtido de traçado registado a 

partir da artéria carótida externa no coelho vivo. Encontram-se ondas presentes na janela 
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das altas frequências (HF) devido ao Sistema Nervoso Parassimpático, e ondas 

presentes na janela das baixas frequências (LF) devido ao Sistema Nervoso Simpático. 

As VLF não são detectáveis. 

 

 

• Traçado registado a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro  

 

 

Gráfico 8.2. Gráfico de Transformada Discreta de Wavelet obtido de traçado registado a 

partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho isolado in vitro Não está presente 

nenhuma onda na janela das altas frequências (HF) nem das baixas frequências (LF), 

uma vez que o animal está morto e o sistema nervoso autónomo está suprimido. As VLF 

não são detectáveis. 
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8.3.2. Com o método de Transformada Rápida de Fourier  

 

• Traçado registado a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro basal 

 

 

 

 

 

Gráfico 8.3. Transformada Rápida de Fourier do sinal da artéria oftálmica externa no 

modelo de olho isolado in vitro basal. No eixo dos x temos a frequência em Hertz (Hz) e 

no eixo dos y temos a Potência do espectro em mm Hg2/Hz. Não está presente nenhuma 

banda na zona das altas frequências (HF) nem das baixas frequências (LF). Existe uma 

banda no âmbito das frequências muito baixas (VLF) como valor aproximado de 0.03 Hz.  
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• Traçado registado a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro após administração de L-Arg 

 

 

 

 

Gráfico 8.4. Transformada Rápida de Fourier do sinal da artéria oftálmica externa no 

modelo de olho isolado in vitro após administração de L-Arg. No eixo dos x temos a 

frequência em Hertz (Hz) e no eixo dos y temos a Potência do espectro em mm Hg2/Hz. 

Não está presente nenhuma banda na zona das altas frequências (HF) nem das baixas 

frequências (LF). Existe uma banda com o valor aproximado de 0.02 Hz, logo verificou-se 

uma diminuição na frequência das oscilações após o fármaco. No entanto, este valor 

continua no âmbito das frequências muito baixas (VLF). 
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• Traçado registado a partir da artéria oftálmica externa no modelo de olho 

isolado in vitro após administração de L-NAME 

 

 

 

 

Gráfico 8.5. Transformada Rápida de Fourier do sinal da artéria oftálmica externa no 

modelo de olho isolado in vitro após administração de L-NAME. No eixo dos x temos a 

frequência em Hertz (Hz) e no eixo dos y temos a Potência do espectro em mm Hg2/Hz. 

Não está presente nenhuma banda na zona das altas frequências (HF) nem das baixas 

frequências (LF). Existe uma banda com o valor aproximado de 0.06 Hz, logo verificou-se 

um aumento na frequência das oscilações após o fármaco. No entanto, este valor 

continua no âmbito das frequências muito baixas (VLF). 

 

 

Os valores médios das frequências observadas basais e após as estimulações 

farmacológicas obtidos com a ajuda desta ferramenta matemática estão de acordo 

com os valores obtidos através do método de cálculo utilizado nos capítulos 2 a 6. 
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8.4. Discussão  

 

Um dos objectivos deste capítulo era demonstrar a ausência de influência do sistema 

nervoso autónomo sobre os nossos resultados. Aplicámos duas ferramentas 

matemáticas, Transformada Rápida de Fourier e Transformada Discreta de Wavelet e 

verificamos, pela ausência de bandas no âmbito das HF (parassimpático) e LF 

(simpático), que no nosso modelo a influência do sistema nervoso autónomo estava 

suprimida. 

A pressão arterial e a frequência cardíaca variam constantemente ao longo do tempo 

à volta de um valor médio, devido a influências nervosas e humorais exercidas sobre 

o aparelho circulatório. Analisando essas variações é possível obter informações 

sobre as influências do sistema nervoso autónomo sobre o sistema cardiovascular. 

Estas análises envolvem estudos no domínio do tempo e da frequência. As análises 

no domínio do tempo podem utilizar como variáveis a média e o desvio padrão dos 

intervalos R-R (Ivanov et al., 1997) observados ao longo do tempo ou índices com 

eles relacionados. Para a avaliação não invasiva do sistema nervoso autónomo no 

domínio da frequência recorre-se geralmente à Transformada Rápida de Fourier ou a 

métodos de correlação ou Wavelets (Parati et al., 1999; Postolache et al., 2003, 

2004).  

Devido à grande variedade de sinais existentes na biologia e na medicina, o método 

de wavelets tem sido aplicado em muitas situações, como por exemplo no 

processamento de sinais bioacústicos, electrocardiografia, electroencefalografia, 

redução do ruído, detecção de microcalcificações em mamografia (Wang et al., 1998) 

ou técnicas de detecção e reconstrução em imagiologia (Ivanov et al., 1997), não 

sendo do nosso conhecimento nenhum estudo com qualquer variável hemodinâmica 

ocular. 

A função de qualquer sistema de controlo é activar respostas em caso de distúrbios. 

No caso do sistema cardiovascular, o reflexo mais importante é o barorreflexo, no 

qual, em resposta a variações na pressão arterial, há variações na frequência 

cardíaca e no tónus vasoconstritor (Wieling e Karemaker, 1999). O método de 

Wavelets também foi aplicado a estudos de função barorreceptora em ratos 

(Postolache et al., 2004) e porcos (Wiklund et al., 2002). 

Aplicamos pela primeira vez o método de Wavelets no estudo do sinal obtido a partir 

da artéria oftálmica externa, mas o valor das frequências registado é tão baixo que 

não se revelou uma ferramenta útil no estudo da sua variabilidade. Permitiu no 

entanto demonstrar que as HF e LF registadas no traçado obtido a partir da artéria 
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carótida externa estavam ausentes do traçado obtido da artéria oftálmica externa, 

comprovando assim que as oscilações ou ondas de vasomotricidade intrínseca 

observadas eram independentes da acção do sistema nervoso autónomo simpático e 

parassimpático e devidas a fenómenos reguladores locais. 

O outro objectivo deste capítulo era estudar o sinal de pressão de perfusão na artéria 

oftálmica externa obtido nas nossas experiências em termos de vasomotricidade 

intrínseca no domínio da frequência com estas duas ferramentas, para perceber se 

ajudava a esclarecer a origem deste sinal. Aplicando o método de Wavelets não 

conseguimos detectar as oscilações observadas no nosso sinal. Recorrendo a FFT 

detectamos uma banda no âmbito das frequências muito baixas (VLF) que 

corresponde, no coelho, a valores inferiores a <0.07 Hz (Rocha et al., 2006). Apesar 

de haver alteração da frequência das oscilações aquando da administração 

intraarterial de fármacos, os valores obtidos com análise por FFT continuavam no 

âmbito das frequências muito baixas (VLF).  

Uma das ferramentas matemáticas mais utilizadas para a avaliação do sistema 

nervoso autónomo no domínio da frequência é a aplicação da Transformada Rápida 

de Fourier à análise da frequência cardíaca e da pressão arterial, que decompõe o 

sinal em ondas sinusoidais de diferentes frequências. Para estas variáveis tem sido 

definido um espectro de potência que apresenta três bandas de frequência mais 

importantes: VLF, banda das muito baixas frequências; LF, banda das baixas 

frequências e HF, banda das altas frequências que acompanha a frequência 

respiratória., sendo o intervalo de frequências que as limita variável consoante a 

espécie animal. Estudos de inibição selectiva farmacológica do SNA permitiram 

concluir que as HF dependiam da influência parassimpática, as LF dependiam da 

influência simpática com contributo parassimpático, representando a relação HF/LF 

as influências relativas do simpático e parassimpático. Quanto a VLF a sua origem é 

ainda desconhecida (Saul et al., 1990; Parati et al., 1999; Daffonchio et al., 1991; 

Malliani et al., 1991). As frequências de ocorrência destas bandas dependem da 

espécie animal em estudo. Admite-se, porém, que a sua origem seja semelhante à 

observada no homem.  

Estudos desenvolvidos no nosso Laboratório em coelhos neozelandeses híbridos 

com 2.5 a 4.0 Kg de Peso vivo permitiram concluir que os valores das altas 

frequências se situavam em torno do [0.29-1] Hz, as baixas frequências em redor de 

[0.07-0.28] Hz e as muito baixas frequências correspondiam a valores <0.07 Hz 

(Rocha et al., 2006). 

O método de análise FFT tem sido sobretudo aplicado aos registos da pressão 

arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC), sendo do nosso conhecimento dois 
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estudos com uma variável ocular, a PIO. Num dos estudos, realizado no nosso 

Laboratório, foi aplicado a FFT no estudo da variabilidade da pressão intraocular no 

rato anestesiado (Marques-Neves et al., 2004), e os resultados mostraram a 

presença de três bandas no espectro de potência da PIO com um perfil idêntico ao 

observado no espectro de potência da frequência cardíaca e da pressão arterial A 

banda de altas frequências foi modificada com a aplicação de atropina, que diminuiu 

muito o valor do pico de HF no espectro de PIO, o que apoia a origem parassimpática 

desta banda. O facto de a banda não ser completamente suprimida pode ter a ver 

com o facto da influência parassimpática do olho não ser mediada apenas pela 

acetilcolina, mas também pelo péptido vasointestinal (VIP) (Marques-Neves et al., 

2003). Estes resultados apoiam a hipótese da existência de uma influência 

autonómica sob a PIO, e podem ter implicações clínicas importantes. Assim que um 

registo estável de PIO por métodos não invasivos seja conseguido, a aplicação desta 

metodologia pode ser utilizada para o diagnóstico, seguimento de doentes ou para 

análise da eficácia terapêutica (Marques-Neves, 2004). 

 

A aplicação pela primeira vez do método de FFT no estudo do sinal obtido nas 

nossas experiências a partir da artéria oftálmica externa em condições basais 

permitiu concluir não estava presente nenhuma banda na zona das altas frequências 

(HF) nem das baixas frequências (LF). Existia uma banda com o valor aproximado de 

0.005 a 0.01 Hz, que se situava no âmbito das muito baixas frequências (VLF) para o 

coelho. Foi determinado no nosso laboratório que, para o coelho, as muito baixas 

frequências correspondiam a valores < 0.07 Hz (Rocha et al., 2006). 

É natural que não estejam presentes bandas na zona das HF ou das LF, uma vez 

que a morte do animal aboliu o SNA. O aparecimento de uma banda na zona das 

VLF pode contribuir para o esclarecimento da sua origem, até ao momento 

desconhecida, embora haja alguns autores que defendem a sua relação com 

fenómenos de termoregulação (Vigo et al., 2005), com influências parassimpáticas 

(Pichot et al., 2001) ou com fenómenos locais de autoregulação vascular (Delgado et 

al., 2006). 

As frequências das oscilações vasomotoras observadas no nosso estudo eram 

modificadas pela aplicação de fármacos, mas situavam-se maioritariamente na banda 

das VLF. 

 

Em conclusão, os resultados do nosso estudo apoiam a hipótese da relação das VLF 

com fenómenos de autoregulação locais, independentes do SNA, que poderão estar 

associadas a vasomotricidade intrínseca arterial. 
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Cremos que esta ferramenta matemática de FFT pode revelar-se útil no diagnóstico 

precoce de várias patologias aquando da sua aplicação ao estudo de sinais 

biológicos com sede ocular. No caso da pressão arterial dos vasos oculares, esta 

banda das VLF deverá ser alvo de um estudo mais aprofundado em pacientes com 

síndrome vasospástico, glaucoma de pressão normal ou outras doenças relacionadas 

com desregulação da circulação ocular, uma vez que poderá ser uma das 

metodologias utilizadas para o seu diagnóstico, classificação do grau de anomalia ou 

para avaliação da eficácia terapêutica. 
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4.1. Escolha do modelo animal 

 

De acordo com a explicação teleológica, o organismo possui um sistema adaptativo 

capaz de reagir em situações de ataque (“fight or flight situations”) e os órgãos 

necessários para o animal reagir nessas alturas terão mecanismos de autocontrolo 

próprios. Existem mecanismos locais de controlo da circulação ocular no miocárdio, 

no cérebro, no rim e no olho (autoregulação da retina). Nestes mecanismos pode ser 

preponderante o sistema endotelial, o músculo liso vascular arterial ou ambos.  

Com efeito, sabe-se que existe autoregulação retiniana, e acreditava-se que o 

mecanismo preponderante fosse endotelial. Actualmente sabe-se que também existe 

um mecanismo miogénico presente na autoregulação retiniana. 

Acerca da autoregulação da circulação coroideia existe controvérsia, porque o 

sistema nervoso autónomo inerva densamente a coróide e, provavelmente, os 

mecanismos de controlo autonómicos sobrepõem-se à autoregulação.  

Nesta tese propusemo-nos criar um modelo de olho isolado que constituísse um bom 

modelo de estudo da circulação coroideia. Para isso, cateterizámos a artéria oftálmica 

externa uma vez que este é o único vaso que fornece aporte vascular ao olho do 

coelho, para que as alterações na sua pressão de perfusão espelhassem alterações 

na perfusão ocular. Além disso, convinha-nos um modelo em que a circulação 

retiniana fosse pouco espressiva, para que as alterações observadas espelhassem 

alterações na pressão de perfusão coroideia. 

A escolha do coelho como animal experimental deveu-se ao facto de este possuir 

uma circulação ocular dependente de um vaso único, a artéria oftálmica externa, 

sendo a oftálmica interna ausente ou vestigial. Por outro lado, a sua circulação ocular 

é do tipo merangiótico, sendo a irrigação da retina assegurada por um pequeno 

número de vasos, e sendo a maior parte do suprimento sanguíneo canalizado para a 

irrigação coroideia.  

No Homem, o débito da artéria oftálmica contém cerca de 90% do débito das artérias 

coroideias e cerca de 10% do débito retiniano mas no coelho a relação entre os dois 

débitos é ainda maior no sentido coroideu (Bill, 1974).  

O olho do coelho constituiu um bom modelo de estudo da circulação coroideia (Bill e 

Sperber, 1990), sendo que as aferências e eferências neste tipo de sistemas são tão 

filogeneticamente ancestrais que a sua validade permanece idêntica em diferentes 

espécies. Com efeito, sabe-se que a circulação coroideia está sujeita ao controle 

autonómico no homem (Bill e Sperber, 1990) e no coelho (Kiel e Sheperd, 1992). 
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4.2. Vantagens do modelo experimental 

 

O desenvolvimento deste modelo de olho isolado para tentar ajudar a esclarecer os 

mecanismos de regulação da circulação ocular deveu-se a várias razões: 

• Eliminação das influências do sistema nervoso central e autonómico, 

hormonais ou outras; 

• Possibilidade do estudo dos mecanismos reguladores locais; 

• Escolha de uma solução de perfusão com características próximas das 

plasmáticas, embora com diferente viscosidade; 

• Manter ao máximo a pressão intravascular, evitando seccionar as veias de 

drenagem de sangue venoso, mantendo o olho junto da cabeça do animal 

para preservar tanto quanto possível as relações anatómicas. 

• Monitorização da pressão de perfusão ao nível da artéria oftálmica externa, 

que num modelo in vivo estaria inacessível; 

• Controlo de todos os parâmetros, oxigenando a solução de perfusão, 

mantendo o banho oxigenado, monitorizando o pH e mantendo a temperatura 

do banho constante; 

• Possibilidade de optimização de técnica recorrendo a olhos obtidos de 

animais utilizados em outras experiências ou do matadouro; 

• Ausência de confusão com os efeitos sistémicos dos fármacos injectadas 

quando se utiliza um modelo vivo e impossibilidade de as substâncias se 

ligarem às proteínas sanguíneas, diminuindo o seu efeito. 

 

O grau de dissociação do comportamento in vivo varia entre os diferentes tipos de 

preparações de segmentos vasculares oculares isolados. Nos modelos de olho 

isolado o sistema vascular encontra-se essencialmente intacto no seu relacionamento 

com os tecidos circundantes. Nas preparações de vasos isolados existem as mesmas 

limitações, com a agravante de se perder a relação com os tecidos vizinhos. Nas 

preparações de artérias segmentares por vezes não existe perfusão dos vasos, e o 

papel do estiramento provocado pela passagem de um líquido não está presente (Yu 

et al., 1992a; Yu et al., 1994).  

A escolha dos parâmetros de perfusão pode influenciar a vasoactividade.  

A nossa escolha de um débito constante baseou-se no facto de nos interessar avaliar 

as alterações ocorridas na resistência vascular combinada do globo ocular. A técnica 

de perfusão contínua traduz mais de perto a situação in vivo, e causa menor dano 

endotelial do que a inexistência de fluxo através das artérias, como é o caso de 

algumas preparações de artérias isoladas (Yu et al., 1994). O uso de um débito 
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constante implica que o fluxo é conhecido, e podemos avaliar a variação na pressão 

intraluminal, como resposta ao estiramento ou a fármacos. 

No nosso trabalho a escolha de um débito baixo foi intencional, e teve por objectivo 

maximizar a resposta local numa situação de hipotensão. 

 

 

4.3. Limitações do modelo experimental 

 

O verdadeiro dilema aquando da utilização deste tipo de preparações é que, apesar 

de ser possível avaliar as propriedades vasoactivas dos vasos, existe sempre a 

dificuldade de prever como é que seria este comportamento na situação in vivo, 

nomeadamente sujeito ao verdadeiro fluxo sanguíneo. Qualquer solução de perfusão 

é um substituto desadequado da corrente sanguínea devido às diferenças de 

viscosidade e o controlo neurológico está ausente. A pressão intravascular está 

diminuída, uma vez que seccionamos algumas veias de drenagem de sangue 

venoso. 

Independentemente de o ambiente da preparação estar bem controlado, é sempre 

uma representação pobre do que se passa in vivo. 

Alguns fármacos possuem efeitos vasoactivos diferentes consoante a região da 

vasculatura ocular. Por vezes, mesmo ao longo do mesmo vaso arterial existe 

heterogeneidade quanto à presença de receptores (Yu et al., 1992b). 

Outra limitação deste tipo de preparações é a sua duração limitada no tempo, pois à 

medida que ocorre morte celular e se esgotam as reservas de energia, cálcio, 

enzimas e outros metabolitos, as respostas vão diminuindo de intensidade, até que 

cessam, ficando a preparação não funcional. 

No entanto, desde que as limitações destes modelos sejam levadas em linha de 

conta, eles são uma ajuda preciosa na compreensão do comportamento vasoactivo 

da circulação ocular, embora nunca possam fornecer todas as informações 

necessárias. Os estudos in vitro devem ser encarados como complementares dos 

estudos in vivo, permitindo obter informação que de outra forma estaria inacessível.
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4.4. Discussão geral dos resultados da resposta de vasomotricidade 

intrínseca  

 

Para esclarecer a questão da presença de autoregulação coroideia, era necessário 

eliminar o “input” neural. Foi o que fizemos com o nosso modelo de olho isolado de 

coelho. 

Com os resultados obtidos no aspecto da vasomotricidade intrínseca com o nosso 

trabalho experimental, pensamos ter contribuído para o esclarecimento da existência 

dum mecanismo misto endotelial e miogénico na coróide com capacidade 

autoreguladora em condições de baixa PIO e baixa pressão de perfusão. 

 

4.4.1. Mecanismos de Autoregulação 

 

Autoregulação retiniana 

 

Sabemos muito acerca da regulação da circulação retiniana e pouco acerca da 

coroideia. 

Fazendo uma retrospectiva rápida sobre o controlo circulatório retiniano, sabemos 

que a retina possui elevadas necessidades metabólicas. No entanto, os vasos 

retinianos não possuem inervação autonómica, o que implica que distalmente ao 

nervo óptico todo o fluxo sanguíneo é controlado por mecanismos locais. Nessa 

regulação intervêm diversos mediadores tais como  

1. catecolaminas,  

2. factores que assinalam a hipóxia como a adenosina,  

3. factores endoteliais como o óxido nítrico e as endotelinas,  

4. além de uma resposta miogénica dependente do fluxo e da pressão 

sanguínea. 

 

Em qualquer ponto da árvore vascular a interacção destes quatro factores produz o 

efeito final. Ao longo das várias regiões da retina, o balanço entre estes quatro 

factores varia (Yu et al., 2003). Ainda segundo Yu e colegas, junto dos capilares os 

factores endoteliais e tissulares devem dominar o efeito sobre os vasos, enquanto 

nas arteríolas de primeira ordem o fluxo e a pressão devem dominar a resposta 

obtida (Yu et al., 2003). 

Estes aspectos do mecanismo de controlo nas diferentes porções da vascularização 

da retina ainda não estão bem estudados, e Yu e colegas propõem-se fazê-lo 

recorrendo a modelos de segmentos vasculares isolados. 
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Justificação para a existência de autoregulação coroideia 

Nós entendemos que os mecanismos acima sugeridos para o controlo da circulação 

retiniana também podem ser sugeridos para o controle da circulação coroideia. A 

coróide assegura a maior parte do fornecimento sanguíneo à retina, sendo que a 

retina é o tecido do organismo com maiores necessidades de energia e de oxigénio 

proporcionalmente às suas dimensões.  

Segundo Alm e Bill, a ausência de autoregulação coroideia é intrigante, uma vez que 

a maioria dos leitos vasculares são autoregulados (Alm e Bill, 1987). O mecanismo 

por detrás da autoregulação é duplo, tendo um componente miogénico e um 

componente endotelial que actuam em conjunto.  

Existe uma diminuição gradual da tensão de oxigénio ao nível da retina. O mínimo 

localiza-se na região da camada nuclear externa (Alm e Bill, 1987). Logo, nesta 

região o oxigénio consumido é oriundo das camadas vasculares retinianas e 

coroideias. Um pré-requisito para a concentração elevada de substractos ao nível da 

coróide é que o fluxo sanguíneo por grama de tecido é elevado, sendo o mais 

elevado de todos os tecidos do organismo (Bill e Sperber, 1990). Estes argumentos, 

na nossa opinião, apoiam a hipótese da necessidade de existência de um mecanismo 

de autoregulação coroideia que actue em situações de pressões de perfusão baixas 

ao nível da circulação ocular, na tentativa de conseguir assegurar os substractos para 

as elevadas necessidades metabólicas retinianas.  

No nosso modelo apesar dos esforços para aumentar a tensão de oxigénio no tyrode 

perfundido e no banho, é inquestionável que os tecidos se encontravam em hipóxia, o 

que deve ter favorecido os mecanismos de autoregulação local. 

No homem, a região da fóvea avascular e a camada externa da retina recebem 

sangue exclusivamente da coróide, o que pode tornar estas regiões mais 

susceptíveis à isquémia (Riva et al., 1997a; Riva et al., 1997b). A resposta não linear 

do fluxo sanguíneo coroideu versus pressão de perfusão pode representar um 

mecanismo de protecção em situações de aumentos moderados de PIO. A perda 

desta capacidade, por exemplo, no glaucoma ou na diabetes, causada por uma 

diminuição na inervação vasodilatadora coroideia ou pela perda de distensibilidade 

das artérias, pode tornar a região da fóvea mais vulnerável a aumentos de PIO, 

particularmente porque a região perifoveal parece perder as suas capacidades 

autoreguladoras nestas doenças (Riva et al., 1997a; Riva et al., 1997b). 

A coroide está sob controlo autonómico, o que controla o seu fluxo sanguíneo in vivo, 

mas em nossa opinião terá de possuir mecanismos de controlo local que assegurem 

um fornecimento sanguíneo constante à retina e aos outros componentes da úvea: 

Uma vasoconstrição coroideia exagerada levaria à hipóxia da úvea e da retina.  
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• Uma vasodilatação exagerada levaria à diminuição do fluxo sanguíneo, à 

hipotensão e à hipóxia.  

 

No caso do nervo óptico, tão afectado na neuropatia óptica glaucomatosa, a parte 

retroocular é nutrida por ramos da artéria central da retina e por vasos da pia-máter. 

A parte intraocular não recebe ramos da artéria central da retina, com excepção das 

camadas mais superficiais do disco óptico. A parte remanescente da cabeça do nervo 

óptico e a lâmina cribosa recebem o seu suprimento sanguíneo de ramos directos 

das artérias coroideias e de artérias ciliares posteriores curtas (Alm e Bill, 1987). 

A coriocapilaris peripapilar não contribui para a vascularização do nervo óptico mas, 

debaixo da coriocapilaris, os vasos coroideus de maior calibre penetram na porção 

prélaminar do nervo óptico (Alm e Bill, 1987). 

Logo, daqui ressalta a importância da existência de um mecanismo de autoregulação 

da circulação coroideia que assegura a vascularização do nervo óptico. 

 

Segundo Orgul e colegas, existe autoregulação do fluxo sanguíneo para o nervo 

óptico, que é, dentro de certos limites, independente da pressão de perfusão local. 

Assim, tal como no cérebro, existe uma interligação entre a actividade neuronal e o 

fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico. Segundo estes autores, esta 

autoregulação depende sobretudo de um mecanismo endotelial, através da produção 

pelas células endoteliais de níveis basais de ON e de ET-1 (Orgul et al., 1999). 

 

Existem vários dados a favor da existência de mecanismos locais de controlo da 

circulação coroideia: 

• A demonstração por Castro-Correia (1996) da existência de terminações 

nervosas em volta dos vasos coroideus semelhantes às existentes no bulbo 

carotídeo e que podem corresponder a verdadeiros mecanorreceptores 

coroideus; 

• A constatação por Gasser (1999) de que existe vasospasmo ocular localizado 

provavelmente nos vasos ciliares ou coroideus; 

• Os pacientes vasospásticos e hipotensos são mais sensíveis aos efeitos 

vasoconstritores da ET-1 (Gasser, 1999); 

• Os defeitos nos campos visuais dos doentes vasospásticos melhoram com 

terapias com bloqueadores dos canais de cálcio (Gasser, 1999), que inibem a 

contractilidade; 

• No homem, a relação entre o fluxo sanguíneo coroideu e a pressão de 

perfusão ocular média parece ser bilinear, e revelar alguma autoregulação 
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para diminuições graduais da pressão de perfusão (Riva et al., 1997a; Riva et 

al., 1997b); 

• Nos seus trabalhos em 1992, Kiel e Sheperd utilizaram coelhos anestesiados 

com pentobarbital e variaram a pressão arterial média e a pressão intraocular. 

Quando aumentaram a PIO acima de 25 mm Hg e mantiveram a pressão 

arterial constante, o fluxo coroideu diminuiu linearmente. No entanto, quando 

a PIO foi mantida constante a diferentes níveis, e a pressão arterial média foi 

reduzida progressivamente de 80 para 20 mm Hg, verificou-se que existia 

autoregulação coroideia para tentar compensar a má perfusão. A eficácia da 

autoregulação foi maior com PIO de 5 mm Hg, e nestas condições o fluxo 

sanguíneo coroideu manteve-se constante até um valor de pressão arterial 

média mínimo de 40 mm Hg. Quando se manteve a PIO constante a 15 e a 25 

mm Hg a eficácia da autoregulação diminuiu. As simulações utilizando um 

modelo matemático miogénico aproximaram-se dos resultados experimentais 

obtidos, e devido à relação inversamente proporcional entre a eficácia da 

autoregulação e a PIO, concluiu-se que a autoregulação coroideia devia 

depender dum mecanismo miogénico (Kiel e Sheperd, 1992). 

• Num segundo protocolo experimental, recorrendo a coelhos anestesiados, 

Kiel confirmou os seus resultados de 1992, variando a PIO e a pressão arterial 

média e recorrendo a um vasodilatador, a hidralazina. Segundo este autor, a 

pressão arterial média parece ser um estímulo melhor para a autoregulação 

coroideia do que a PIO, e a tentativa falhada dos estudos anteriores para 

observar a autoregulação deve-se ao uso da PIO para modificar a pressão de 

perfusão ocular. Os seus resultados foram consistentes com a hipótese da 

regulação miogénica coroideia minimizar flutuações na PIO quando ocorrem 

alterações na pressão arterial média (Kiel, 1994). 

• Em trabalhos subsequentes, Kiel e van Heuven (1995) concluíram que o 

gradiente de perfusão coroideu era equivalente à pressão arterial média 

(PAM) menos a PIO, e que os fenómenos de autoregulação eram mais 

eficientes quando a PAM variava e a PIO não era controlada. 

• Ainda no coelho anestesiado com pentobarbital, Kiel e Lovel (1996) 

estudaram as alterações entre o fluxo coroideu e a pressão arterial média 

fazendo variar a PIO com quatro valores diferentes de PAM. O bloqueio α-

adrenérgico causou vasodilatação e o bloqueio β-adrenérgico causou 

vasoconstrição. Concluíram que existia um tónus simpático nos vasos 

coroideus que não estava sujeito ao baroreflexo. 
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• Em posteriores estudos realizados por Kiel em coelhos foi proposto que o 

óxido nítrico e a ET-1 produzidas localmente exerceriam influências 

competitivas na capacidade inerente dos vasos coroideus de autoregulação 

miogénica, sendo que este mecanismo local seria modulado por factores 

humorais neurais extrínsecos cuja acção estaria diminuída no coelho 

anestesiado (Kiel, 1999). 

o Várias circulações especiais apresentam capacidade autoreguladora, e têm 

também controlo nervoso reflexo, como por exemplo a circulação coronária, 

hepática e entérica (Berne e Levy, 1993). A circulação oftálmica apresenta 

mecanismos reguladores com origem endotelial nas artérias retinianas 

(Haefliger et al., 1994), ciliares (Haefliger et al., 1992) e oftálmica (Haefliger et 

al., 1993). 

o Riva e colaboradores realizaram um estudo em porcos miniatura com Laser 

Doppler em que concluíram que existiam alterações rítmicas que 

correspondiam a vasomotricidade na artéria que passa no interior do nervo 

óptico, com frequências que variavam entre 2.5 e 4.5 ciclos/minuto, e 

flutuações menos regulares na coróide e na retina (Riva et al., 1990). Estes 

valores de vasomotricidade aproximam-se dos observados no nosso estudo. 

• Num estudo recente realizado em coelhos aos quais foram efectuadas 

simpatectomias superiores cervicais uni ou bilaterais concluiu-se que o 

gânglio cervical superior desempenha um papel na regulação da circulação 

coroideia por originar aumentos no fluxo e diminuições na pressão de 

perfusão, além de que a existência dum plateau na curva de resposta 

demonstrou a presença de autoregulação na coróide do coelho dentro duma 

variação limitada da pressão de perfusão, que não foi afectada pela 

simpatectomia (Chou et al., 2002). 

• Nagaoka estudou os efeitos do aquecimento ocular em 10 pacientes 

saudáveis, utilizando uma lâmpada de aquecimento durante 10 minutos, e 

estudando as respostas obtidas com fluxometria com Laser Doppler. O fluxo 

sanguíneo aumentou na artéria e veia retiniana mas diminuiu na região da 

fóvea onde se avaliava o fluxo sanguíneo coroideu, pelo que o investigador 

concluiu que o fluxo coroideu devia contribuir para manter uma temperatura 

retiniana constante em resposta a aquecimento ocular (Nagaoka, 2006). 

• Em estudos recentes realizados por Weigert e colaboradores com voluntários 

saudáveis, nos quais se diminuiu a pressão de perfusão ocular aumentando a 

PIO drasticamente até um valor máximo de 37 mm Hg, observou-se uma 
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diminuição significativa do fluxo sanguíneo coroideu, até um máximo de - 40% 

(Weigert et al., 2007). 

 

Na regulação da circulação coroideia achamos que intervêm diversos mediadores tais 

como: 

a. catecolaminas, 

b. factores que assinalam a hipóxia como a adenosina,  

c. factores endoteliais como o óxido nítrico e as endotelinas,  

d. além de uma resposta miogénica dependente do fluxo e da pressão 

sanguínea. 

O que é exactamente igual ao proposto por Yu e colegas para a circulação retiniana 

(Yu et al., 2003). Na nossa opinião, o peso destes factores é que deve ser diferente, 

com a resposta miogénica a assumir uma maior importância na coróide como 

mecanismo de protecção, em resposta a fluxos reduzidos e pressões sanguíneas e 

pressões intraoculares baixas, o que se justifica pelo facto de as arteríolas possuírem 

músculo liso.  

 

4.4.2. Eventual resposta miogénica exarcerbada no nosso modelo 

 

O estímulo para o mecanismo miogénico é a variação na pressão transmural. 

Quando esta pressão diminui, como acontece quando se aumenta a PIO, a actividade 

de células pacemaker na parede das arteríolas reduz-se, e como consequência existe 

uma redução no tónus das arteríolas e na resistência vascular.  

Segundo Alm e Bill, a ausência de resposta dos vasos da coróide a aumentos da PIO 

sugere que não existem células pacemaker na parede das arteríolas (Alm e Bill, 

1987).  

Esta afirmação foi contrariada por Castro-Correia que demonstrou a presença de 

mecanorreceptores coroideus (Castro-Correia, 1996).  

Para elicitar uma resposta miogénica, tem de se diminuir a pressão de perfusão sem 

se aumentar a PIO, como aconteceu no nosso modelo, em que a pressão de 

perfusão é muito baixa, o que mimetiza um fluxo sanguíneo muito baixo, apesar de 

ter uma viscosidade menor do que a sanguínea. Pensamos que estimula os 

mecanorreceptores. 

 

A justificação para a presença de uma eventual resposta miogénica exacerbada 

poderá residir em vários factores: 
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• No animal morto está ausente a regulação pelo SNC e SNA, restando os 

mecanismos locais. 

• No nosso modelo o valor da PIO era cerca de 5 mm Hg, o que é muito baixo, 

por se tratar dum olho de cadáver. Provavelmente estimulou a resposta 

miogénica. 

• O valor médio de pressão de perfusão basal constante de 16 mm Hg é baixo 

comparativamente com o valor in vivo, que será de aproximadamente 40 mm 

Hg. Segundo Polska e colegas a pressão de perfusão ocular é igual a 2/3 

PAM – PIO, sendo PAM a Pressão arterial média (Polska et al., 2007). A 

escolha dos parâmetros de perfusão pode influenciar a vasoactividade. 

• Em artérias coronárias isoladas de rato a acidose aumentou o tónus 

miogénico. Esse efeito foi devido a uma diminuição no pH e pode reflectir uma 

sensibilidade aumentada das miofibrilhas no muúsculo liso vascular ao cálcio 

(Baxter et al., 2006). No nosso modelo a acidose   pos-mortem provavelmente 

também estimulou o tónus miogénico. 

• A baixa viscosidade da solução perfundida comparativamente com o sangue 

deve provocar um maior estiramento dos vasos coroideus, e 

consequentemente uma maior estimulação dos mecanorreceptores. 

• Uma hipótese possível é a de que o coelho pode necessitar de autoregulação 

coroideia, enquanto que as espécies com uma retina bem vascularizada 

podem não necessitar. Um argumento contra esta hipótese é o ser pouco 

provável que o mecanismo de autoregulação coroideu seja mediado pelo 

metabolismo da retina, dado a grande distância entre a camada interna da 

retina e as arteríolas coroideias, a capacidade baixa de extracção de oxigénio 

da coróide e a grande capacidade anaeróbica da retina de coelho. Uma 

alternativa é o mecanismo de autoregulação ser miogénico e prevenir 

flutuações no fluxo sanguíneo e consequentemente na PIO dependentes da 

pressão arterial média, e neste caso o mecanismo protector seria benéfico 

tanto para o coelho como para o homem (Kiel e van Heuven, 1995). 

 

4.4.3. Sede de origem do tónus miogénico 

 

A resposta miogénica observada no nosso modelo poderá ter origem a três níveis:  

• Artéria oftálmica externa (já documentada na artéria oftálmica do rato por 

Jarajapu et al , 2004) 

• Retina (Delaey e Van de Voorde, 2000; Jeppesen et al., 2003; Blum et al., 

2000; Blum e Gora, 2005; Blum et al., 2006) 



                                                                                                         IV. Discussão Geral 
 

 234

• Coróide (Kiel e Sheperd, 1992; Kiel, 1994; Kiel, 1999). 

• Várias das anteriores 

 

Para eliminar a hipótese da sua origem retiniana, procedemos à realização de 

experiências controle em que injectávamos uma dose alta de ET-1 intravítrea, o que 

foi demonstrado por Takei e colegas que causava uma vasoconstrição total retiniana, 

e não afectava a coróide. Cada dose de ET-1 foi injectada com agulha de 29 G 

acoplada a uma seringa de 1 ml, diluída num volume de 50 µl, em bolus através da 

pars plana. Nestas experiências, realizadas em coelhos, foram efectuadas injecções 

intravítreas de ET-1que induziram uma obstrução completa selectiva da função 

retiniana durante, pelo menos, 50 minutos. A análise dos electroretinogramas obtidos 

comprovou a isquémia retiniana total e a ausência de isquémia coroideia (Takei et al., 

1993).  

Este modelo de isquémia absoluta transitória da retina foi adaptado ao nosso estudo 

para comprovar que os efeitos observados tinham origem ao nível da coróide e não 

da retina.  

No nosso modelo após a administração de ET-1 intravítrea a resposta de 

vasospasmo intrínseca não foi alterada, logo este traçado não tem origem retiniana.  

Restam-nos três hipóteses: o vasospasmo pode ter sede na coróide, na oftálmica 

externa ou em ambas.  

Apesar de alguns destes efeitos poderem ter origem ao nível da artéria oftálmica, a 

coróide é o tecido no organismo com o fluxo sanguíneo mais elevado, e a regulação 

da sua circulação por parte do sistema adrenérgico há muito que é conhecida. 

Embora haja um curto trajecto da oftálmica externa não cateterizado que poderá ter 

alguma influência, o resto está cateterizado e cremos que a maioria dos efeitos 

observados terão sede coroideia. Estudos em humanos usam medições da oftálmica 

externa para estudar alterações da coróide, dizendo que há uma correlação directa 

(Yu et al., 2003), por isso cremos não existirem dúvidas sobre a sede da maioria 

destas reacções vasculares. 

 Em termos terapêuticos estes resultados são inovadores, na medida em que 

chamam a atenção para a circulação a montante da retina nos casos de doenças 

causadas por distúrbios vasculares, porque a retina nunca poderá ser bem irrigada se 

o problema começar ao nível da coróide ou da artéria oftálmica externa ou de ambas.  

4.4.4. Mecanismo metabólico 

 

O estímulo para o mecanismo metabólico é a acumulação local de metabolitos 

vasodilatadores, como o dióxido de carbono, e a hipóxia. Os vasos coroideus reagem 
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aos níveis de dióxido de carbono, e seria de esperar que existisse alguma 

autoregulação metabólica (Alm e Bill, 1987). No entanto, a diferença arteriovenosa no 

nível de CO2 é muito baixa, e mesmo uma marcada diminuição do fluxo não causa 

uma grande elevação na tensão de CO2, logo não altera a resistência dos vasos 

coroideus. No entanto, com fluxos sanguíneos muito baixos seria de esperar que 

existisse uma acumulação de metabolitos vasodilatadores e logo alguma 

autoregulação (Alm e Bill, 1987).  

No nosso modelo a morte causa a acumulação de metabolitos, CO2, hipóxia, o que 

deve estimular uma resposta endotelial. Num modelo in vivo provavelmente nunca se 

conseguiria observar estas oscilações pelas seguintes razões: 

- Tensão de CO2 entre artéria e veia pouco diferente; 

- Fluxo sanguíneo tão elevado que mesmo em cianose não é suficiente para 

provocar a estimulação da resposta endotelial. 

 

Num estudo realizado sobre os efeitos do CRGP (Calcitonin Gene-Related Peptide) 

ao nível de artérias oftálmicas de coelho utilizaram artérias intactas e artérias após 

desnudamento do seu endotélio, para perceber se o CRGP inibia as contrações 

induzidas pela norepinefrina, concluindo que em condições fisiológicas normais o 

mecanismo pelo qual a CRGP induz relaxamento da artéria oftálmica não passa pela 

hiperpolarização da membrana endotelial (Kschauer et al., 1992). 

Uma das nossas perspectivas futuras será a realização de estudos com artérias 

oftálmicas e ciliares de coelho isoladas intactas e após desnudamento do seu epitélio 

para diferenciar mecanismos miogénicos de endoteliais. 

 

4.4.5. Tempo 

 

O sistema funciona até 3 h post-mortem, o que denota grande capacidade de 

resistência destes mecanismos. 

 

4.4.6. Relações anatómicas 

 

No nosso modelo mantemos o olho do coelho aderente à cabeça para evitar uma 

grande diminuição do fluxo intraluminal por secção total das veias. Pode-se 

argumentar que os resultados poderão estar influenciados por respostas obtidas ao 

nível da circulação cerebral, mas sabe-se que esta circulação está fracamente sujeita 

à inervação autonómica, por isso o primeiro grupo de experiências com agonistas 
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adrenérgicos para validação do modelo eliminou essa hipótese, uma vez que 

obtivemos francas respostas aos agonistas e antagonistas adrenérgicos. 

No cérebro existem respostas autoreguladoras que repõem o fluxo sanguíneo quando 

este diminui num tempo de 2 segundos, respostas atribuídas a um mecanismo 

metabólico. Segundo Riva, é pouco provável que na coroide o mecanismo regulador 

seja metabólico (Riva et al., 1997). 

 

4.4.7. Idade 

 

Lemmingson (1968) investigou gatos de idades diferentes e observou contracções e 

dilatações espontâneas nas arteríolas retinianas e nos esfíncteres précapilares dos 

animais jovens, tendo encontrado muito menos vasomotricidade nos vasos retinianos 

dos gatos adultos. 

No recém-nascido estão ausentes os mecanismos de autoregulação da retina e da 

coróide que limitam a quantidade de oxigénio transportada por insuficiência de 

vasoconstritores e elevada formação de vasorrelaxantes, daí a possibilidade de 

lesões da retina em caso de hiperóxia nos bebés prematuros – retinopatia da 

prematuridade. A oxigenação elevada conduz ao dano endotelial da retina imatura 

por ausência de defesas antioxidantes por um mecanismo que envolve a produção de 

prostaglandinas, ON, radicais livres de oxigénio e que leva à vasoconstrição, 

citotoxicidade vascular e retinopatia vasoproliferativa (Hardy et al., 2000). 

Talvez a ausência ou imaturidade da autoregulação retiniana force a coróide a um 

mecanismo miogénico de autoregulação mais apurado nos animais mais jovens. 

No nosso trabalho não estabelecemos nenhuma correlação entre a idade dos animais 

e a dimensão da resposta observada. 

 

4.4.8. Glaucoma 

 

Os pacientes que sofrem de glaucoma mas que possuem uma PIO normal ou que 

têm a PIO controlada e mesmo assim a doença progride, apresentam um menor fluxo 

sanguíneo na retina (Wolf et al., 1993), na coróide (Prunte et al., 1988; Riva et al., 

1997a e b) e na extremidade do nervo óptico (Petrig et al., 1999). Também foi 

demonstrado que nos pacientes com glaucoma com PIO normais existiam 

concentrações plasmáticas muito elevadas de ET-1 (Haefliger et al., 1999), o mais 

potente vasoconstritor fisiológico conhecido actualmente (Nyborg et al., 1991; Meyer 

et al., 1992; Haefliger et al., 1992). 
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O esclarecimento dos mecanismos de controlo da circulação coroideia pode ajudar a 

encontrar novas estratégias terapêuticas para minimizar a perda de visão dos 

pacientes provocada pela isquémia do NO, pois a coróide é responsável pela 

vascularização de parte da porção intraocular do NO, aquela que sofre com o 

aumento da PIO.  

Pensamos que, provavelmente, será a parte retiniana da vascularização da porção 

intraocular do NO a que primeiro é afectada, dado ser mais superficial e com seus 

vasos de menor calibre. Achamos que seria útil conseguir aumentar a vascularização 

do NO por parte da coróide para evitar a sua isquémia. 

 

4.4.9. Actividade vasospástica 

 

O aumento de actividade vasospástica é mais prevalente em indivíduos com 

glaucoma de tensão normal (Flammer, 2001). 

Este facto pode justificar a neuropatia do NO. Existirá uma componente isquémica da 

circulação retiniana para o NO pela compressão e ausência de autoregulação, e 

poderá também existir uma deficiente irrigação por parte da coróide talvez por uma 

desordem vasospástica, que contribua para um insuficiente aporte sanguíneo ao NO, 

e se isso se confirmasse seria importante agir terapeuticamente sobre o vasospasmo. 

A ajudar a consubstanciar esta hipótese está o facto de que também foi demonstrado 

que nos pacientes com glaucoma com PIO normais existiam concentrações 

plasmáticas muito elevadas de ET-1 (Flammer, 1999; Haefliger et al., 1999), o mais 

potente vasoconstritor fisiológico conhecido actualmente (Nyborg et al., 1990; Meyer 

et al., 1993; Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000). 

Pensamos que seria importante inibir esta ET-1 nestes pacientes. 

 

4.4.10. Artéria oftálmica externa 

 

Num estudo recente foram utilizadas artérias oftálmicas de rato isoladas submetidas 

a diferentes drogas para estudar e quantificar o ser comportamento miogénico e a 

sua resposta a drogas vasoactivas in vitro. Notou-se um aumento no tónus miogénico 

da artéria concordante com o aumento de potássio extracelular. Este estudo revelou 

pela primeira vez a presença de propriedades autoreguladoras miogénicas na artéria 

oftálmica que surgiram com uma pressão intraluminal de 40 mm Hg e que se 

mantiveram até uma pressão de 199 mm Hg. Segundo estes autores, o tónus 

miogénico da artéria oftálmica tem por objectivo assegurar um fluxo sanguíneo 

constante para as pequenas arteríolas da coróide e retina, o que constitui um 
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mecanismo protector em casos de hipertensão sistémica, que poderia desencadear 

hemorragias oculares (Jarajapu et al., 2004).  

Estudos em humanos usam medições da artéria oftálmica externa para estudar 

alterações da circulação ocular geral, dizendo que há uma correlação directa, por isso 

a artéria oftálmica é considerada uma preparação válida para estudar e compreender 

as alterações patofisiológicas na dinâmica da circulação ocular (Yu et al , 2003).  

Além disso, um estudo realizado em 12 pessoas saudáveis com ecografia com 

Doppler colorido demonstrou que as respostas autoreguladoras compensatórias 

estavam presentes tanto na artéria oftálmica externa como nas artérias retinianas, 

embora fossem diferentes (Nemeth et al., 2002). 

 

4.4.11. Stress de estiramento 

 

O endotélio vascular é um componente vital dos mecanismos de regulação. Consiste 

numa monocamada de células escamosas que atapetam a superfície interna dos 

vasos sanguíneos. Existe uma estrutura intracelular responsável pela percepção de 

modificações externas e pela mediação do “output” da enorme quantidade de 

autacóides que alteram as respostas das células do músculo liso, que é o 

citoesqueleto. O citoesqueleto confere o formato à célula e medeia a transmissão dos 

sinais intracelulares. A resposta do endotélio ao stress de estiramento associado à 

passagem da corrente sanguínea é outro mecanismo importante para a regulação do 

fluxo sanguíneo. A disfunção endotelial poderá estar na génese de muitas 

retinopatias (Haefliger et al., 1994). 

 

4.4.12. Disponibilidade de cálcio 

 

Num estudo realizado por Jeppesen e colaboradores foi realçado o aspecto da 

relação entre o tónus miogénico das arteríolas retinianas e o funcionamento de 

canais de cálcio do tipo L (Jeppesen et al., 2003). 

Num estudo realizado em arteríolas isoladas de músculo esquelético de rato 

examinou-se a relação entre a pressão intraluminal, o potencial de membrana e o 

tónus miogénico e determinou-se o papel do cálcio na contração miogénica. A 

pressões de 70 mm Hg, apesar de se aumentar a despolarização, não ocorria 

contracção muscular adicional. A nifedipina atenuou o tónus miogénico. Concluíu-se 

que era necessária a combinação da entrada de cálcio na célula e a libertação de 

cálcio por parte do retículo sarcoplasmático para que ocorresse constricção 

miogénica (Kotecha e Hill, 2005). 
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Cremos que a disponibilidade de cálcio para a contracção das células do músculo liso 

vascular poderá ser um dos factores limitantes para a duração no tempo da 

funcionalidade da nossa preparação experimental. 

Segundo Earley e Walker, a diminuição da resposta miogénica após hipóxia crónica 

está associada com a hiperpolarização das células musculares lisas da parede 

vascular e com a diminuição da disponibilidade de cálcio (Earley e Walker, 2002). 

 

 

4.5. Discussão geral dos resultados das alterações na pressão de 

perfusão 

 

• Moduladores adrenérgicos  

 

A injecção de fenilefrina desencadeou uma resposta vasoconstritora consistente. 

Todos os bloqueadores adrenérgicos testados (labetalol, prazozina e a fentolamina) 

se comportaram como vasodilatadores. 

Estes resultados corroboram anteriores pois é sabido que os vasos sanguíneos 

possuem receptores α1 responsáveis pela vasoconstrição, poucos receptors β 

responsáveis pela vasodilatação, e que a retina é fracamente inervada, enquanto que 

a coroide é densamente inervada pelo simpático, possuindo principalmente 

receptores α1 vasoconstritores (Koss e Gherezghiher, 1993; Kawarai e Koss, 1998; 

Steinle et al., 2000). Com estes resultados das drogas adrenérgicas achamos que o 

controlo autonómico se sobrepõe aos mecanismos de regulação local, que são mais 

visíveis neste modelo em que as influências autonómicas e centrais estão suprimidas. 

 

• Endotelina -1 

 

A injecção de ET-1 intraarterial produziu um curto efeito vasodilatador seguido por um 

aumento na pressão exuberante e sustentado, o que está de acordo com os 

resultados de outros estudos (Meyer et al., 1992; Kiel, 2000).  

O papel da ET-1 como potente vasoconstritor foi demonstrado por numerosos autores 

(Nyborg et al., 1990; Meyer et al., 1993; Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000). 

Experiências anteriores demonstraram que a coróide consegue manter o seu fluxo 

sanguíneo, apesar de existirem alterações na pressão de perfusão. O monóxido de 

azoto, também designado por óxido nítrico, a endotelina 1 e um neurotransmissor 

vasodilatador desconhecido poderão influenciar a resistência dos vasos coroideus, 

uma vez que respondem a alterações na pressão de perfusão (Iannaccone et al, 
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1998; Okuno et al., 2002). Isto poderá representar um mecanismo de protecção 

ocular, pois os casos de hipertensão arterial sistémica não são acompanhados por 

hipertensão ocular. 

A injecção intravítrea de ET-1 não induziu alterações significativas na pressão de 

perfusão nem na vasomotricidade. Com esta injecção pretendemos assegurar a 

isquémia total da retina, de forma a provar que os efeitos observados tinham 

maioritariamente sede coroideia. Este modelo de isquémia absoluta transitória da 

retina foi validado anteriormente (Takei et al., 1993).  

 

• Óxido Nítrico (ON) 

 

A injecção de L-Arg, precursor do ON, provocou vasodilatação e a administração de 

L-NAME, antagonista da SON, induziu vasoconstrição. Sendo assim, concluímos que 

o ON participa na autoregulação do fluxo sanguíneo coroideu, induzindo 

vasodilatação. 

Este importante papel vasodilatador ocular do ON já foi postulado por muitos autores. 

Foi provado que o ON é um potente neurotransmissor vasodilatador na artéria 

oftálmica isolada do Homem (Haefliger et al , 1992), no músculo ciliar humano 

(Nathanson e McKee, 1995), nas artérias ciliares e oftálmica de cães (Toda et al , 

1999), nas arteríolas retinianas de porco miniatura (Donati et al., 1995), na artéria 

central da retina de porco (Kulkarni et al., 2002) e na artéria oftálmica e ciliar do porco 

(Haefliger et al., 1993).  

O papel vasodilatador do ON na coróide foi documentado em cães Beagle (Deussen 

et al., 1993), em gatos (Mann et al., 1995) e em ratos (Koss, 1998) anestesiados com 

recurso a fluxometria por laser Doppler. 

 

• Neuropéptidos (NPY e VIP) 

 

As injecções intraarteriais de NPY produziram um efeito vasoconstritor, o que vem de 

encontro ao que está descrito na literatura (Bill e Sperber, 1990; Ye et al., 1990; 

Prieto et al., 1995; Yao et al., 1996; Adeghate et al., 1997; Greenwood et al., 2000; 

Garcia-Villalon et al., 2000). 

A administração de VIP intraarterial desencadeou uma resposta vasodilatadora no 

nosso modelo, o que concorda com os estudos anteriores (Loewy, 1990; Ikezaki et 

al., 1998; Yao et al., 1996; Adeghate et al., 1997; Ye et al., 1999). Um estudo em 

coelhos identifica o VIP nos nervos que têm origem no gânglio pterigopalatino, sendo 

um potente vasodilatador coroideu (Ikezaki et al., 1998). 
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• Amlodipina (Bloqueador dos canais de cálcio) 

 

No nosso estudo a amlodipina comportou-se com um vasodilatador potente da 

vasculatura ocular do coelho. Os bloqueadores dos canais de cálcio possuem a 

capacidade de baixar a pressão sanguíneo e os seus efeitos hipotensores são por 

vezes difíceis de tolerar (Wilson et al., 1997; Harris et al., 1997; Yu et al., 1998; 

Delaey e Van de Voorde, 2000; Rainer et al., 2001). 

A ET-1 é um péptido que aumenta a concentração de cálcio intracelular no músculo 

liso vascular, sendo o vasoconstritor endógeno mais potente conhecido até ao 

momento (Nyborg et al., 1990; Meyer et al., 1993; Dallinger et al., 2000; Kiel, 2000). A 

administração intraarterial de amlodipina contrariou os efeitos vasoconstritores da ET-

1. 

 

Em conclusão, uma vez que no nosso modelo o controle nervoso foi abolido pela 

morte, estas respostas vasomotoras aos neurotransmissores devem-se à presença 

de receptores celulares activos e a mecanismos reguladores locais, independentes 

do controlo neural. 

 

 

4.6. Discussão geral da modulação da vasomotricidade intrínseca pelos 

neurotransmissores 

 

• Moduladores adrenérgicos  

 

Com a administração de fenilefrina durante o período de vasospasmo intenso, ocorre 

um pico elevado na pressão de perfusão, e há diminuição da vasomotricidade em 

frequência mas aumenta a amplitude das oscilações. Com os bloqueadores 

adrenérgicos verifica-se diminuição da vasomotricidade tanto em frequência como 

amplitude. Na nossa opinião estas observações provam que o efeito das 

catecolaminas e do sistema adrenérgico se sobrepõe à resposta miogénica local pois 

diminui a expressão da vasomotricidade intrínseca.  

No modelo in vitro eliminamos as acções do SNA, e daí o facto de termos o 

vasospasmo expresso em toda a sua plenitude. No animal vivo a uma diminuição da 

pressão arterial deverá corresponder uma descarga de catecolaminas para 

compensar, o que se vai sobrepor aos mecanismos locais de regulação, 

especialmente na coróide que possui uma densa inervação adrenérgica. 
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• Endotelina -1 

 

Com a administração de ET-1 intraarterial observou-se uma estimulação intensa da 

vasomotricidade intrínseca, aumentando a sua pulsatilidade, com contrações e 

dilatações arteriais muito frequentes mas de menor intensidade. O efeito da ET-1 foi 

duradouro, em média 30 minutos. Este facto leva-nos a supor que in vivo a ET-1 

libertada pelo endotélio estimula o vasospasmo, o que corrobora os dados de Gasser 

(1999) de que pacientes vasospásticos e hipotensos são mais sensíveis aos efeitos 

vasoconstritores da ET-1.  

Num estudo que tinha por objectivo avaliar alterações na circulação ocular 

associadas à degenerescência macular associada à idade, concluiu-se que o 

aumento da pulsatilidade e a diminuição da velocidade do sangue nas artérias ciliares 

posteriores podia ser interpretado como aumento da resistência vascular e que os 

sinais clínicos da doença resultavam da degradação da função de transporte do 

epitélio pigmentado da retina por deficiente perfusão da coróide (Friedman et al., 

1995).  

Esta constatação explica assim o facto de os níveis de ET-1 poderem estar 

aumentados em várias doenças com manifestações isquémicas retinianas.  

 

• Óxido Nítrico (ON) 

 

A L-Arg produziu uma diminuição da frequência e da amplitude das oscilações o que 

demonstra que o ON deprime a vasomotricidade intrínseca. Por outro lado, o L-

NAME, antagonista da SON, produziu um aumento da frequência e uma diminuição 

da amplitude das oscilações. Esta actividade vasospástica estaria inibida pela 

presença do ON, e foi exibida quando a concentração de ON diminuiu.  

Qual será o mecanismo estimulador da vasomotricidade que está inibido pela 

presença do tónus nitrérgico vasodilatador do ON? Uma das hipóteses possíveis é a 

endotelina 1. A inibição do ON com o L-NAME induz o efeito oposto do ON, ou seja, 

vasoconstrição, e estimula a vasomotricidade intrínseca da mesma forma do que a 

ET1, aumentando a sua frequência e diminuindo a sua amplitude. 

Estas observações corroboram o que vem descrito na literatura. Num modelo de olho 

isolado de bovino foi libertado ON pelo endotélio e teve um papel vasodilatador que 

regulou o fluxo na microcirculação oftálmica, o que poderá indicar uma acção 

protectora contra o vasospasmo (Meyer et al., 1992). Além disso, em estudos 

realizados por Kiel (1999) em coelhos foi proposto que o ON e a ET1 produzidas 

localmente exerceriam influências competitivas na capacidade inerente dos vasos 
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coroideus de autoregulação miogénica, sendo que este mecanismo local seria 

modulado por factores humorais neurais extrínsecos cuja acção estaria diminuída no 

coelho anestesiado. 

 

• Neuropéptidos (NPY e VIP) 

 

O NPY comportou-se como um estimulador da frequência e da amplitude das 

oscilações vasomotoras e o VIP com um depressor destas oscilações. Tanto quanto 

sabemos é a primeira vez que se documenta a capacidade moduladora da 

vasomotricidade do NPY e do VIP, pois não encontramos qualquer referência a este 

facto na literatura. 

 

• Amlodipina (Bloqueador dos canais de cálcio)  

 

No nosso estudo a amlodipina inibiu por completo a vasomotricidade intrínseca. Nas 

arteríolas pré-contraídas pela ET-1 contrariou em absoluto o seu efeito vasospástico. 

Segundo Gasser e Flammer (1990), uma melhoria acentuada nos campos visuais é 

conseguida recorrendo a uma terapêutica com bloqueadores dos canais de cálcio 

(nifedipina) em pacientes com síndrome vasospástico ocular além de que eles podem 

modular a resposta às endotelinas. Schmidt e colegas realizaram medições do fluxo 

do nervo óptico em 32 pacientes com glaucoma de tensão normal tratados com 

nifedipina durante 3 meses, e obtiveram 2 tipos de resposta: apenas os pacientes 

com uma resposta vasospástica evidenciaram um aumento estatisticamente 

significativo na amplitude do pulso ocular (Schmidt et al., 1999).  

Os nossos resultados corroboram a hipótese de que a amlodipina poderá ser útil no 

tratamento de doenças isquémicas do fundo ocular em pacientes humanos e animais 

com uma resposta vasospástica aumentada, embora estudos adicionais in vivo seja 

necessários para esclarecer esta questão. 

 

Em conclusão, visto que no modelo de olho isolado de coelho por nós desenvolvido 

as influências neuronais foram eliminadas mas foram mantidas as conexões 

vasculares presentes no animal in vivo, pensamos que as respostas de 

vasomotricidade intrínseca observadas (basais a após modulação pelos fármacos 

utilizados) se devem a fenómenos reguladores locais da circulação ocular. 
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1. QUADRO RESUMO DOS EFEITOS OBTIDOS COM ESTIMULAÇÃO 

FARMACOLÓGICA NO MODELO DE OLHO ISOLADO DE COELHO 

 

 

FÁRMACO Pressão 

perfusão 

Frequência 

VI 

Amplitude VI Vasomot. 

Intrins. (VI) 

Fenilefrina  

 

   

Labetalol  

 

   

Prazozina  

 

   

Fentolamina  

 

   

ET-1  

 

   

L-Arg  

 

   

L-NAME  

 

   

NPY  

 

   

VIP  

 

   

Amlodipina  
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Os nossos conhecimentos sobre o controlo da circulação ocular aumentaram muito 

nas últimas décadas. Aquele que, em tempos, foi considerado um campo do saber 

pouco importante, é hoje reconhecido como sendo um dos factores fundamentais na 

patogénese de várias doenças incapacitantes.  

Na ausência de um tratamento eficaz para as retinopatias motivadas por alterações 

circulatórias, as medidas de prevenção e o diagnóstico precoce assumem uma 

importância fundamental. Existe um grande estímulo para a procura de terapias 

alternativas. O reconhecimento dos efeitos das drogas anti-glaucomatosas ao nível 

da circulação ocular veio abrir um novo campo de investigação.  

Muitos estudos estão ainda por ser feitos no que respeita a mecanismos de 

patogenicidade e ao papel do endotélio e do músculo liso na resposta às alterações 

na circulação ocular, e às mensagens trocadas entre endotélio e músculo liso. 

A integração das várias circulações presentes no globo ocular também necessita de 

ser melhor compreendida, nomeadamente no que se refere à regulação da circulação 

coroideia.  

As preparações de olho isolado até ao momento eram adaptadas a estudos 

farmacológicos, classificando os moduladores da vasoactividade e quantificando a 

actividade de agonistas e antagonistas, mas também podem desempenhar um papel 

importante na clarificação de mecanismos locais de regulação da circulação ocular e 

na indicação de novas acções para substâncias com eventual acção terapêutica, 

nomeadamente no glaucoma, na retinopatia diabética e nas doenças isquémicas da 

retina.  

Nesta tese criamos e optimizamos um modelo experimental in vitro e in situ 

completamente original para responder à questão do controlo diferencial da 

circulação ocular, abolindo influências neuronais e estudando única e exclusivamente 

os mecanismos de autoregulação locais.  

Concluímos, pela primeira vez, que existia vasomotricidade intrínseca presente ao 

nível da vasculatura ocular no coelho independente da acção de qualquer fármaco.  

Apresentamos os efeitos reguladores do tónus vasomotor da microcirculação ocular 

em condições in vitro de um agonista adrenérgico (fenilefrina) e antagonistas 

adrenérgicos (labetalol, prazozina e fentolamina), da endotelina-1, da L-Arginina 

(precursora do óxido nítrico), do L-NAME (antagonista do óxido nítrico), de 

neuropéptidos (Péptido vasointestinal e Neuropéptido Y) e da amlodipina, um 

bloqueador dos canais de cálcio.  

Os resultados obtidos com estes fármacos ao nível da sua acção vasoconstritora ou 

vasodilatadora corroboram os de outros autores.  
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Mas, pela primeira vez, apresentamos à comunidade científica os resultados obtidos 

com estes fármacos sobre a modulação da vasomotricidade intrínseca no que refere 

à frequência e amplitude das oscilações de tónus miogénico, resultados estes que 

são totalmente inovadores. 

Realizamos estudos do sinal de pressão de perfusão na artéria oftálmica externa no 

domínio do tempo e da frequência, concluindo que as oscilações observadas 

correspondiam a VLF (very low frequency), o que poderá explicar o aparecimento 

destas ondas de origem desconhecida no espectro de pressão arterial do animal vivo. 

De acordo com os nossos resultados, estas oscilações de tónus miogénico são 

devidas a mecanismos de autoregulação locais e independentes da influência do 

sistema nervoso autónomo, que está abolido no nosso modelo in vitro. 

Os resultados deste estudo reflectem a importância da autoregulação da circulação 

ocular na patogenia das doenças isquémicas retinianas. Além disso, realçam a 

necessidade de intervir terapêuticamente no controlo do fluxo vascular coroideu nas 

doenças em que existe um componente isquémico retiniano, como a retinopatia 

diabética e a neuropatia óptica glaucomatosa.  

Os nosso resultados sugerem estratégias terapêuticas alternativas, que poderão 

passar pelo recurso a alguns dos precursores ou antagonistas dos fármacos 

estudados que exibiram o potencial de modular o tónus miogénico, contrariando-o 

nas doenças com componente vasospástico ou enaltecendo-o no caso da presença 

de vasodilatação excessiva. 

Esperamos vir a desenvolver mais investigações nesta área no futuro, para poder 

responder às questões que foram levantadas, mas que não obtiveram resposta no 

âmbito deste trabalho. 
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