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Introdução

A uveíte é a inflamação que envolve o trato uveal (íris, corpo ciliar e a coróide), podendo envolver os tecidos adjacentes como o

humor vítreo, retina e nervo óptico e, pode afetar um ou ambos os olhos. Ocorre frequentemente em associação com outras

doenças sistémicas imunomediadas ou infeciosas mas pode ocorrer isoladamente ou, mais raramente, associada a doença

neoplásica. A abordagem diagnóstica é complexa e alguns autores sugerem que a investigação diagnóstica seja determinada pela

localização da uveíte (anterior, intermédia e posterior) ou que seja realizada de acordo com a probabilidade pré-teste, os sinais

oftalmológicos e outros sintomas do paciente.

Caso clínico

Doente do sexo masculino de 60 anos de idade, sem antecedentes sistémicos ou oftalmológicos relevantes, referenciado ao SU de

Oftalmologia por uveíte aguda intermedia e diminuição progressiva da acuidade visual do olho direito com cerca de 1 mês de

evolução. Foi realizada pesquisa de anticorpos antinucleares (ANA), de fator reumatóide (FR) e fenotipagem HLA e excluidas

hipóteses de diagnóstico como o LES e uveítes associadas ao HLA-B27. Considerou-se também a possibilidade de uma etiologia

infeciosa, e foram realizadas serologias que excluíram sífilis, toxoplasmose, tuberculose, vírus da imunodeficiência humana (VIH),

Borrelia burgdorferi, vírus da hepatite B (HBV) e vírus da hepatite C (HVC).

Resultados e Discussão

As uveítes podem ocorrer associadas a diferentes patologias, sendo frequentemente necessário uma investigação clínica e

laboratorial pormenorizada e exaustiva de forma a ser estabelecido um diagnóstico etiológico. A PCR e a VS demonstraram ter

interesse na avaliação das uveítes, e a linfopenia foi preditiva de diagnóstico de sarcoidose em cerca de 30% dos doentes. A ECA

(enzima conversora da angiotensina) tem interesse diagnóstico na sarcoidose, com sensibilidade entre 58-84% e especificidade

entre 83-95%. A serologia da sífilis deve ser investigada em todas as uveítes (anterior, intermédia e posterior) e nas uveítes

intermédias, para além da pesquisa serológica de sífilis, Borrelia, Batonella e toxocariase, deve ser doseada a ECA e realizada uma

ressonância magnética cerebral. A etiologia infeciosa nas uveítes anteriores foi de 46%, nas intermedias 22%, nas posteriores 21%

e nas panuveites 6%, sendo os microrganismos mais relevantes a Bartonella, Borrelia burgdorferi, Chlamidia trachomatis, Coxiella

burnetti, Leptospira e Ricketsia. A frequência presumida de tuberculose ocular, como etiologia da uveite (> 5%), em estudos

europeus, justifica a exclusão desta patologia. Relativamente à pesquisa de ANA, raramente são uteis na investigação etiológica da

uveíte, e devem ser reservados para investigação da uveíte relacionada com artrite idiopática juvenil ou poliartrites periféricas. O

HLA-B27 está presente em 50% dos casos de uveíte anterior não granulomatosa e, em 21-40% dos pacientes com uveíte anterior,

foi estabelecido o diagnóstico de espondilartrite. A utilização de um algoritmo diagnostico – DUET – em pacientes com uveíte

anterior, idade < 45 anos, artralgia e HLA-B27 ou psoríase tem uma sensibilidade de 96% e especificidade de 97% e likelihood ratio

(LR) positivos e negativos de 41.5 e 0.03, respetivamente. A análise de amostras intra-oculares pode ser importante na

investigação diagnóstica, e a ressonância magnética cerebral deverá ser realizada em pacientes com mais de 40 anos, com uveíte

de causa indeterminada.

Conclusão

O estudo da etiologia da uveíte, neste caso clinico em particular, permitiu chegar ao diagnóstico de um Linfoma Intraocular

Primário (LIOP), que é um subtipo de linfoma não Hodgkin (LNH) do sistema nervoso central que pode envolver o vítreo, retina,

epitélio pigmentar da retina, membrana de Bruch e o nervo ótico. Estes tumores são maioritariamente linfomas B difusos de

grandes células (>95% dos casos) de intermédio a alto grau de malignidade. O LIOP ocorre independentemente ou associado ao

linfoma do SNC, manifestando-se frequentemente como uma uveíte crónica. Embora o LIOP seja uma entidade com baixa

incidência, o seu diagnóstico um desafio que requer um elevado grau de suspeição na presença de um quadro de uveíte

intermédia/ posterior ou panuveíte crónica.
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