
 
 
PO62 
ORBITOPATIA TIROIDEA: UM CASO INVULGAR  
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A oftalmopatia tireoidea é uma doença orbitária autoimune intimamente associada com o 
hipertireoidismo, porém podendo existir separadamente. Pode preceder, coincidir ou suceder o início 
da disfunção tireoidea, raramente ocorrendo em eutireoideos ou hipotireoideos. Os músculos 
extraoculares são os principais alvos acometidos e tornam-se aumentados de volume, determinando 
oftalmoplegia e proptose. Outros sinais importantes incluem retração palpebral, hiperemia conjuntival 
e edema periorbitário. Perda visual pode ocorrer se há compressão do nervo óptico no ápice orbitário. 
Apresentamos um caso clínico, com uma apresentação invulgar. 
 
Doente , 84a, sexo feminino, recorre ao serviço de urgência por edema palpebral à esquerda, que 
condiciona encerramento da fenda palpebral, que iniciou há mais de 24 horas. Refere dor , lacrimejo 
e diminuição da acuidade visual. 
 
Refere que estes sinais iniciaram a pouco mais de 24h, no entanto desde há 5 meses tem recorrido 
com certa frequência aos serviços de urgência por desconforto ocular, hiperemia e sensação de 
corpo estranho, no entanto, sendo diagnósticado como olho seco. 
 
Ao exame oftalmológico apresentava (OE): proptose, grande edema da palpebra superior, com 
obliteração da fenda palpebral, oftalmoplegia completa, reflexo fotomotor directo diminuído à 
esquerda, com DPAR ipsilateral. 
 
OD: sem alterações relevantes. 
 
AVODsc 10/10 AVOEsc MM . 
 
Biomicroscopia (OE) : grande quemose conjuntival ,queratite corneana moderada, pseudofaquia. 
Fundo de dificil observação por encerramento palpebral e doente muito queixosa. 
 
(OD): pseudofaquia, sem outras alterações relevantes. Fundoscopia normal.  
 
Antecedentes pessoais: hipotiroidismo desde há 18 meses, em tratamento. 
 
Foram realizados meios de diagnósticos TC e RM das órbitas : proptose à esquerda, espessamento 
dos músculos do olho esq, e compressão do nervo optico no apéx. 
 
Diante do quadro clínico, concluímos como diagnóstico, uma orbitopatia tiroidea, com neuropatia 
óptica compressiva. Foi então instituído corticoterapia endovenosa em pulsos, e realizada 
descompressão orbitária (2 paredes). 
 
A proptose regrediu, houve melhoria progressiva da quemose conjuntival, no entanto a doente 
permaneceu com grave perda da acuidade visual, AVOE MM, e atrofia optica. 
 
Conclusão: 
  
Apesar da oftalmopatia tiroidea ser uma doença inflamatória da órbita auto-limitada pode trazer 
consequências graves para os doentes, cinco por centos dos doentes poderão evoluir para 
neuropatia óptica compressiva, e acredita-se que destes 20% ficarão cegos.  
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