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Resumo 

Coloboma é uma condição que pode ser definida como fissura em qualquer uma das estruturas oculares. Esta 

condição pode ser causada por malformação congênita ou induzida por drogas ou substâncias, sendo sua etio-

logia primordialmente relacionada a malformações. A apresentação clínica pode variar desde quadro assinto-

máticos até cegueira, representando uma importante causa de cegueira na população pediátrica. Nesse relato 

em questão, o paciente possuía queixas de diminuição da acuidade visual progressiva. Após avaliação oftalmo-

lógica, pudemos concluir coloboma retiniano bilateralmente e corectopia em íris direita. 
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Abstract 

Coloboma is a condition that can be defined as a fissure in any of the eye structures. This condition can be cau-

sed by congenital malformation or induced by drugs or substances, being the etiology is primarily related to 

malformations. The clinical presentation can vary from asymptomatic to blindness, representing an important 

cause of blindness in the pediatric population. In this report, the patient had complaints of progressive de-

creased visual acuity. After ophthalmological evaluation, we were able to conclude retinal coloboma bilaterally 

and corectopy in the right íris. 
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Introdução 

O processo de embriogênese do aparelho 

ocular é complexo, passando por várias etapas 

até a conclusão da formação ocular. Anomalias 

nestes períodos críticos do desenvolvimento po-

dem acarretar em importantes consequências 

estruturais e funcionais (1). 

O coloboma é uma condição ocasionada – 

primordialmente – por malformação ocular, po-

rém, há na literatura relatos de coloboma secun-

dário a drogas ou agentes infecciosos (2). Este 

termo deriva do grego ‘’koloboma’’, que em tra-

dução livre significa ‘’mutilado’’ ou ‘’reduzido’’. 

No contexto médico, refere-se a um entalhe, la-

cuna, orifício ou fissura em qualquer uma das 

estruturas oculares (3).  

Esta condição ocorre entre a 5ª e 7ª se-

mana de gestação (4) e, como dito anteriormente, 

pode acometer córnea, íris, zônula, corpo ciliar, 

coróide, retina ou nervo óptico, abrangendo uma 

única estrutura ou uma sobreposição de estrutu-

ras (3,5). 

A incidência estimada desta condição – 

quando causado por malformação congênita – é 

de 0.7 a cada 10.000 indivíduos (3,6). A prevalência 

dessa condição entre pacientes adultos cegos é 
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estimada entre 0.6 até 1.9%; entre os pacientes 

pediátricos, representa uma grande proporção de 

cegueira, variando de 3.2 até 11.2% (3,5,7,8). 

Nosso objetivo neste artigo é relatar um 

caso de paciente adulto com queixas de diminui-

ção da acuidade visual, onde posteriormente foi 

realizado o diagnóstico de coloboma retiniano. 

 

Relato de Caso 
 

Paciente masculino, 39 anos, vem à con-

sulta, no Hospital Santa Casa de Porto Alegre, 

queixando-se de baixa acuidade visual progressi-

va em olho esquerdo. Relata que esta condição 

está repercutindo negativamente em suas ativi-

dades, pois é motorista e foi reprovado no teste 

oftalmológico para aquisição da habilitação. Refe-

re bom estado geral de saúde e negou traumas 

ou cirurgia ocular recente.  

Durante a avaliação, paciente apresentou 

acuidade visual com correção do olho direito 

(OD) 20/20 e do olho esquerdo (OE) 20/60. 

À biomicroscopia ocular, OD sem particu-

laridades. No OE, identificamos a presença de 

corectopia de íris às 6 horas. Paciente refere 

sempre ter tido essa condição.  

À fundoscopia de ambos os olhos com re-

tina aplicada, vasos retinianos tortuosos e pre-

sença de coloboma retiniano na região inferior, 

não atingindo eixo visual.  

Como conduta, foi prescrito óculos e dado 

orientações gerais. 

 

Discussão 

No caso relatado, a íris do OE e a retina de 

ambos os olhos eram afetadas pelo coloboma. As 

etiologias são bastante variadas (desde condições 

congênitas até induzido por drogas ou agentes 

infecciosos), sendo a maioria isolada e não sin-

drômica (1,2). 

Os colobomas são classificados em típicos 

e atípicos: 

- Os típicos, mais prevalentes, localizados na regi-

ão nasal inferior do olho, sendo secundários ao 

fechamento incompleto da fissura óptica embrio-

nária (1,9-11), podendo apresentar-se em diversos 

graus, como um simples coloboma de íris até 

verdadeiros cistos colobomatosos, em que existe 

apenas um globo ocular vestigial (1, 9).  

- Os atípicos possuem localização variada e sua 

etiologia não é completamente esclarecida (1). 

Quando se trata de malformações congê-

nitas costumam ser bilaterais, como no caso re-

portado acima, um coloboma retiniano bilateral 

típico. Entretanto, na literatura já foi reportado 

diversos casos de coloboma casos unilaterais, 

esporádicas ou autossômicas dominantes (9,11). 

O quadro clínico varia conforme a região 

afetada, podendo ser apenas estético, como em 

um colobomas de íris, ou apresentar maior risco 

de descolamento de retina e descolamento reg-

matogênico. De modo geral, os pacientes com 

coloboma retiniano são assintomáticos, sendo 

diagnosticados de forma acidental (12).  Nesse 

contexto, o exame refracional é essencial, em 

função do risco de anisometropia e consequente 

ambliopia, condição potencialmente evitável se 

diagnóstico precoce. Em nosso caso em questão, 

o paciente só percebeu as deficiências quando 

submetido ao exame oftalmológico para a habili-

tação. 

Durante a avaliação, é imprescindível que 

seja documentado a extensão e a existência de 

outras anomalias oculares simultâneas. Os ‘’sin-

tomas de claridade’’ (desconforto visual após 

exposição à luz moderada a intensa) podem ocor-

rer em alguns pacientes. Nos casos onde essas 

são as principais queixas, uma abordagem con-

servadora é recomendada. Isso envolveria reco-

mendar um chapéu de aba, óculos de sol ou, em 

alguns casos, lentes de contato coloridas para 

controlar os sintomas. Muito raramente é indica-

da a correção cirúrgica de um coloboma em íris. 

Apesar disso, os procedimentos cirúrgicos podem 

ser realizados durante a cirurgia para outros pro-

blemas oculares, como extração de catarata (12). 
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Conclusão 

O coloboma, de forma geral, é uma impor-

tante e rara condição médica, tendo um espectro 

de apresentações clínicas que variam desde casos 

assintomáticos até cegueira. Especificamente no 

retiniano, ressaltamos a baixa relação com perda 

visual progressiva.  

Desse modo, é evidente a importância do 

reconhecimento dessa malformação por médicos 

generalistas e da necessidade de avaliação oftal-

mológica.  

Por fim, ressaltamos a baixa quantidade 

de trabalhos produzidas em âmbito nacional 

acerca dessa condição e, por isso, mais estudos 

devem ser realizados, com o objetivo de ampliar 

o conhecimento científico disponível acerca desta 

condição. 
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