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O vírus corona, provocam alterações
importantes na saúde visual e ocular, e
deve ser observado pelo optometrista.
Os coronavírus são o maior grupo de vírus
de RNA conhecidos, possuindo uma
extensa
gama
de
hospedeiros
naturais.Nas últimas décadas, os vírus
recém-desenvolvidos representaram uma
ameaça global à saúde pública1
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retiniana, de fase crônica ou tardia entre 10
e 140 dias 3.Já os animais resistentes à
degeneração da retina não desenvolvem a
fase tardia 4.
Além disso, a presença de uma proteína
sub retiniana leva a desordens e alterações
nos receptores do tecido retiniano,
provocando um processo auto imune que
leva a vasculite e neo vascularização.5

O surgimento docoronavírus nasíndrome
respiratória do Oriente Médio(MERS-CoV)
em setembro de 2012 na Arábia Saudita
atraiu a atenção da comunidade mundial
de saúde2
Em tempos de globalização uma infecção
viral é passível de tornar-se uma
pandemia. Esse vírus chinês (coronavirus)
que faz vítimas a cada dia voa de forma
literal para o Brasil.
Sua classificação pela ANVISA, abrange 3
grandes grupos, a mutação 2019-CoV, faz
parte do grupo vírus SARS-CoV e MERSCoV (ambos de síndrome respiratória já
conhecidos).
Iniciando
em
meados
de
1990,
experimentos buscam estabelecer a
correlação entre a presença do vírus e
consequências oculares.
Em 2017, o Ministério da Saúde da Arábia
Saudita
lançou
umsistema
detriagemvisualcom
pontuação
para
alertar os profissionais de saúde nos
departamentos de emergência e unidades
de hemodiálise da possibilidade de
ocorrência de infecção por MERS-CoV.2

Vasculite.(Medcel,____)

Esses processos inflamatórios retinianos
levam à perda de acuidade visual e
considera-se uma das principais causas
de cegueira, pois o EPR (epitélio
pigmentar da retina) é rico em citocinas
inflamatórias, como o IFN (intérferon) que
leva ao crescimento vascular no EPR e na
neuroretina.6
Todos os modelos experimentais
demonstram que a retinopatia decorrente
da infecção por coronavirus, se apresenta
especialmente na camada plexiforme
externa - fotorreceptores e a camada
ganglionar.7

Experimentos laboratoriais mostraram que
na
presença
do
vírus,
animais
desenvolvem vasculite da retina de forma
bifásica, podendo ser aguda nos mais
Levando-se em conta os dados
suscetíveis, entre os 1° e 7° dias após
experimentais e considerando a infecção
infecção, seguida por degeneração
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sistêmica é possível notar também,
preciptados ceráticos e alterações no
endotélio da córnea.
Diante do exposto, há cada vez mais a
necessidade do optometrista avaliar de
forma minuciosa a retina, bem como
ponderar sobre as alterações de acuidade
visual repentinas, associando aos
diversos sintomas que o portador da
infecção apresenta sempre
correlacionando os dados para a conduta
adequada.
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