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Tratamento cirúrgico do pterígio com uso de membrana amniótica
Surgical treatment of pterygium with amniotic membrane

Ricardo Alexandre Stock1, Erasmo Carlos Rodrigues Lima Filho2, Simone Louise Savaris2, Elcio Luiz Bonamigo3

Resumo

Introdução: O pterígio é uma afecção da superfície 
ocular frequente em países tropicais. No momento, 
dispõe-se de diversas técnicas cirúrgicas para tratá-
-lo,	 sendo	o	principal	desafio	diminuir	a	 taxa	de	 re-
corrência. Objetivo: Descrever os resultados das ci-
rurgias de pterígio primário com uso de transplante 
de	membrana	amniótica,	cola	de	fibrina	e	mitomicina	
C intraoperatória. Resultados: No total, 30 olhos de 
29 pacientes foram submetidos à técnica entre Janei-
ro de 2009 e Novembro de 2010.  Durante o segui-
mento mínimo de seis meses, ou até que ocorresse 
recidiva conjuntival ou corneana, observou-se 14 
(46,6%) casos de recidiva conjuntival, 7 (23,3%) de 
recidiva corneana e 3 (10%) de restrição da motilida-
de ocular. Conclusão: Por haver outras modalidades 
cirúrgicas com melhores resultados, inferiu-se que 
esta técnica não deva ser recomendada como primei-
ra escolha no tratamento do pterígio primário.

Descritores: Pterígio. Membrana Amniótica. Mitomi-
cina C. Cola de Fibrina. Recidiva. 

Abstract 

Introduction: Pterygium is a common ocular surface 
disease in tropical countries. Currently, there are various 
surgical techniques to treat it, and the main challenge is 
to decrease the rate of recurrence. Objective: To descri-
be the results of the surgical treatment of primary ptery-
gium using amniotic membrane transplantation together 
with	fibrin	glue	and	intraoperative	mitomycin	C.	Methods:	
This retrospective study used medical records as the data 
collection instrument. Thirty eyes from 29 patients who 
underwent primary pterygium surgery between January 
2009 and November 2010 were included in the study. 
The minimum follow-up period was six months or until a 
conjunctival or corneal recurrence incident. The parame-
ters conjunctival or corneal recurrence and ocular motility 
restriction were evaluated and correlated with the age and 
gender of the patients. Results: Fourteen (46.6%) cases of 
conjunctival recurrence, 7 (23.3%) of corneal recurren-
ce and 3 (10%) of ocular motility restriction were found. 
Conjunctival recurrence (p=0.970) and corneal recurrence 
(p=0.687)	were	not	significantly	associated	with	gender.	
As for age group, both conjunctival recurrence (33.4%, 
p=0.041) and corneal recurrence (16.7%, p=0.031) were 
more frequent in patients between 31 and 50 years of age. 
Ocular	motility	restriction	was	not	significantly	associated	
with either gender (p=0.932) or age group (p=0.205). Con-
clusions: The technique used resulted in a corneal recur-
rence rate within the range of the results found in the lite-
rature, although with high rates of conjunctival recurrence 
and restricted ocular motility. Thus, as there are other sur-
gical modalities with better results, it was concluded that 
this	 technique	should	not	be	 recommended	as	 the	first	
choice for treating primary pterygium. 

Key words: Pterygium. Amniotic Membrane. Mitomycin 
C. Fibrin Glue. Recurrence.
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Introdução

O pterígio é um distúrbio comum da superfície ocular 
que se manifesta com maior frequência em áreas polu-
ídas ou com alta incidência de raios ultravioleta. (1,2). Por 
muito tempo foi considerado uma doença degenerativa 
crônica, entretanto, evidências crescentes mostraram a 
natureza	proliferativa	e	inflamatória	da	lesão(3,4).

O tratamento do pterígio por meio da excisão sim-
ples mostrou-se desanimador devido às altas taxas de 
recidiva, motivando o desenvolvimento de outras téc-
nicas. O uso da membrana amniótica tem conquistado 
espaço cada vez maior no tratamento das afecções da 
superfície ocular(5,6).

O objetivo deste estudo foi descrever os resultados 
do tratamento cirúrgico do pterígio primário com trans-
plante de membrana amniótica associado ao uso de mi-
tomicina	C	intraoperatória	e	cola	de	fibrina.

Metodologia

Realizou-se uma pesquisa retrospectiva por meio da 
revisão de prontuários de pacientes que se submeteram 
à excisão de pterígio primário com transplante de mem-
brana	amniótica,	uso	de	cola	de	fibrina	e	de	mitomicina	
C intraoperatória, entre Janeiro de 2009 e Novembro de 
2010, no Hospital Universitário Santa Terezinha, Joaça-
ba,	Santa	Catarina,	Brasil	e	fizeram	o	acompanhamento	
pós-operatório no Centro Oftalmológico BellotoStock. 
Todas as cirurgias foram realizadas por um dos autores 
(R. A. S), especialista em oftalmologia e com experiên-
cia em segmento anterior. O trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste 
de Santa Catarina, conforme parecer nº. 137.022/2012.

Foram incluídos no estudo todos os pacientes sub-
metidos à cirurgia de pterígio primário com período de 
seguimento pós-operatório mínimo de seis meses ou até 
o aparecimento de recidiva corneana, quando o cresci-
mento	de	tecido	fibrovascular	alcançava	a	superfície	da	
córnea, ou recidiva conjuntival quando o crescimento 
limitava-se à conjuntiva, conforme ilustra a Figura 1. No 
total, 30 olhos de 29 pacientes foram selecionados. Os 
pacientes retornaram no 1º, 15º, 30º, 60º, 120º e 180º 
dia e, após, a cada três meses para avaliação quanto à 
presença de recidiva conjuntival ou corneana. 

As análises estatísticas foram realizadas a partir do 
programa computacional BioEstat 5.0. O cálculo da in-
dependência das variáveis idade e sexo em relação às 
variáveis: recidiva conjuntival, recidiva corneana e mo-
tilidade ocular foi realizado pelo Teste G.

Resultados

No total foram operados 30 olhos de 29 pacientes. 
Quanto ao gênero, 16 (55,1%) pacientes eram do gê-
nero masculino e 13 (44,9%) do feminino. Um paciente 
masculino foi submetido à cirurgia de ambos os olhos. 
Em relação à faixa etária, 3 (10%) pacientes tinham me-
nos de 31 anos, 8 (27%)  entre 31 e 40 anos, 9 (34%) 
entre 41 e 50 anos, 7 (23%) entre 51 e 60 anos, 1 (3%) 
entre 61 e 70 anos e 1 (3%)  idade superior a 70 anos.

Não houve intercorrências intraoperatórias ou com-
plicações pós-operatórias além de recidiva conjuntival 
ou corneana e restrição da motilidade ocular. A presen-
ça de recidiva conjuntival foi observada em 14 (46,6%) 
olhos. Destes, 7 (23,3%) em pacientes do gênero fe-
minino e 7 (23,3%) do gênero masculino (p=0,996), 
conforme apresentado na Tabela 1. Em relação à faixa 
etária, a recidiva conjuntival foi mais frequente entre 
os pacientes de 31-40 anos (5 casos – 16,7%) e 41-
50	 anos	 (5	 casos	 –	 16,7%),	 com	 Teste	G	 significativo	
(p=0,027). Os resultados encontram-se na Tabela 2. 

A recidiva corneana ocorreu em 7 (23,3%) olhos. 
Destes, 2 (6,7%) olhos eram de pacientes do gênero 
feminino e 5 (16,6%) do masculino (p=0,658), confor-
me ilustra a Tabela 3. Em relação à faixa etária, houve 
maior frequência da recidiva corneana em pacientes de 
31-40 anos (3 casos – 10%) e de 41-50 anos (2 casos 
–	6,7%),	com	Teste	G	significativo	(p=0,031).	Os	resul-
tados encontram-se na Tabela 4. 

Quanto à motilidade ocular, houve restrição em 3 
(10%) pacientes, sendo 1 (3,3%) do gênero feminino 
e 2 (6,7%) do masculino (p=0,932), conforme ilustra 
a Tabela 5. Em relação à faixa etária, ocorreu restrição 
em 1 (3,3%) paciente entre 31-40 anos, 1 (3,3%) entre 
51-60 anos e 1 (3,3%) entre 61-70 anos (p=0,205). Os 
resultados estão na Tabela 6. 

Discussão

Em relação à faixa etária, a maioria (61%) dos pa-
cientes desta pesquisa tinha entre 31 e 50 anos. No dia 
da cirurgia a idade média dos pacientes foi de 45,03 
anos, aproximando-se do resultado de outro estudo(7) 
cuja média foi 45,31 anos. A literatura aponta que a fre-
quência do pterígio aumenta com a idade(8-10).

Quanto ao gênero, no Brasil homens e mulheres são aco-
metidos nas mesmas proporções(7), mas o presente estudo 
encontrou maior frequência (57%) em pacientes do gênero 
masculino, aproximando-se dos resultados de outros estu-
dos realizados no exterior(1,9,11). Os homens costumam exer-
cer maior tempo de atividades ao ar livre, permanecendo 
expostos aos raios ultravioletas e agentes irritantes(1).
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O tempo de seguimento pós-operatório dos pacien-
tes estudados variou entre 2 e 48 meses, com média de 
11,73 meses. Todos completaram o período mínimo de 
seis meses de observação ou até a ocorrência de recidi-
va conjuntival ou corneana. Um período de seis meses 
de	seguimento	pós-operatório	é	suficiente	para	detec-
tar mais de 55% dos casos de recidiva(12).

A remoção cirúrgica constitui o tratamento de esco-
lha para o pterígio e a principal preocupação é com a 
taxa de recidiva corneana(4,11,13). No entanto, a ocorrên-
cia de recidiva conjuntival é desconfortável e estetica-
mente indesejável, sendo interpretada pelo paciente 
como insucesso cirúrgico.

Por muito tempo o tratamento cirúrgico consistiu 
na excisão simples do excesso de tecido que recobre a 
córnea e a esclera adjacente. No entanto, a recorrência 
era extremamente alta e, algumas vezes, a proliferação 
pós-operatória de tecidos tornava-se mais extensa que 
a massa original(14). Em busca de melhores resultados 
cirúrgicos adotou-se a abordagem reconstrutiva com 
transplante de membrana amniótica(14).

A avaliação do sucesso e da segurança de uma técni-
ca cirúrgica é feita pela observação da taxa de recidiva 
corneana e das complicações(15). Além dos parâmetros 
citados, avaliou-se a taxa de recidiva conjuntival, que 
costuma ser desconsiderada, mas é clinicamente rele-
vante quanto à estética e o desconforto. Desse modo, 
no presente trabalho, analisou-se separadamente a 
taxa de recidiva conjuntival e recidiva corneana. 

A busca pelo aperfeiçoamento do tratamento cirúr-
gico do pterígio e pela diminuição das taxas de recor-
rência é contínua, porém ainda não há consenso sobre 
uma técnica ideal. Os índices de recidiva são bastante 
variáveis nos diferentes estudos já realizados.

O advento das colas biológicas tanto reduziu o 
tempo	cirúrgico	como	a	inflamação	pós-operatória	e	o	
tempo de corticoterapia, proporcionando maior confor-
to ao paciente(2). Alguns autores aludem que a taxa de 
recorrência é menor quando se utiliza a cola no lugar 
da sutura, mas essa alternativa ainda gera controvér-
sias(2). Um estudo que comparou a taxa de recorrência 
do pterígio em dois grupos de pacientes submetidos ao 
transplante	de	conjuntiva	fixado,	respectivamente,	com	
cola biológica e sutura, encontrou 8% de recidiva no 
primeiro grupo e 20% no segundo, ressaltando a su-
perioridade do uso da cola(16). Outro estudo realizado 
pelos mesmos autores(4), um ano depois, observou um 
índice de recorrências de apenas 5,4% nos pacientes 
tratados	com	cola	e	13,8%	com	sutura,	confirmando	os	
resultados anteriores. Estes resultados comparativos 
foram ainda corroborados por outro estudo cuja taxa de 

recorrência foi de 11,3% nos pacientes tratados com 
cola biológica e de 25,9% com sutura(17).

O uso intra ou pós-operatório de mitomicina C reduz 
significativamente	a	recorrência	do	pterígio(18). A mito-
micina C possui ação seletiva e prolongada na inibição 
da	proliferação	de	fibroblastos,	com	ação	restrita	ao	lo-
cal de aplicação, surgindo como uma opção promissora 
no tratamento do pterígio(7). A membrana amniótica é 
utilizada para a reconstrução da superfície conjuntival 
e estima-se que o índice de sucesso cirúrgico esteja 
relacionado com a quantidade de tecido conjuntival 
sadio remanescente e com a extensão corneana sem 
deficiência	de	células	germinativas	limbares(19). A mem-
brana amniótica, por apresentar pouca antigenicidade, 
não causa rejeição imunológica(20). Ademais, possui leu-
cotrienos, prostaglandinas, interleucinas e fatores de 
crescimento do epitélio que ajudam a normalizar a su-
perfície ocular(20).

A recorrência do pterígio constitui um quadro de 
recidiva	corneana	quando	o	crescimento	de	 tecido	fi-
brovascular atinge a superfície da córnea e de recidiva 
conjuntival quando se limita à conjuntiva(17,21).

No presente estudo observou-se 7 (23,3%) casos de 
recidiva corneana igualmente distribuídos entre os gê-
neros, mas com predominância da faixa etária de 41 a 50 
anos (p=0,031). Um estudo realizado com transplante 
autólogo de conjuntiva em associação com transplante 
de membrana amniótica não encontrou recidiva corne-
ana em nenhum dos 13 olhos submetidos ao tratamen-
to(22). Resultados semelhantes foram encontrados em 
outros estudos. Um trabalho que avaliou 50 olhos com 
pterígio primário operados com uso de transplante de 
membrana amniótica apresentou índice de recorrência 
de apenas 2%(11). Outros trabalhos apresentaram, res-
pectivamente, taxa de recorrência de 3% (33 olhos)(23), 
6,25% (16 pacientes)(24), 10%(3) e 10,5% (25). Um estudo 
realizado com 148 olhos submetidos ao transplante de 
membrana amniótica apresentou taxa de recorrência de 
5,4%, ao completar seis semanas, mas aos seis meses 
alcançou 25%(10). Outro trabalho dividiu os pacientes 
submetidos ao transplante de membrana amniótica em 
dois	subgrupos	em	que	se	utilizou	cola	de	fibrina,	no	
primeiro, e sutura, no segundo, encontrando taxas de 
recidiva corneana de 21,8% e 23,7%(26), respectiva-
mente. Assim, a recidiva corneana do presente estudo 
(23,3%) situou-se entre as taxas descritas da literatura, 
embora no patamar mais elevado. 

Uma revisão de quatro estudos clínicos randomiza-
dos que examinaram a recorrência do pterígio encon-
trou taxa menor quando se utilizou transplante autó-
logo de conjuntiva em comparação com o transplante 
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de membrana amniótica, concluindo-se que aquele 
procedimento	era	mais	eficaz	que	este(27). Outro estudo 
concluiu que a membrana amniótica apresenta retardo 
na vascularização em relação à conjuntiva autóloga, 
provavelmente devido ao efeito anti-angiogênico da 
membrana(28), podendo ser um fator relacionado à re-
corrência do pterígio. 

No presente trabalho observou-se recidiva conjunti-
val em 14 (46,6%) olhos, igualmente distribuída entre 
os gêneros, mas com fraca predominância da faixa etária 
entre 41 a 50 anos (p=0,041). Estudos que analisaram 
recidiva conjuntival são raramente encontrados na lite-
ratura. Uma recente meta-análise que comparou os re-
sultados do transplante de membrana amniótica e trans-
plante autólogo de conjuntiva concluiu que os pacientes 
submetidos ao transplante de membrana amniótica ti-
veram resultados menos favoráveis tanto em relação à 
recidiva corneana quanto conjuntival. Apenas dois dos 
cinco	trabalhos	descreveram	recidiva	conjuntival,	defini-
da	como	a	presença	de	fibrose	adicional	na	área	excisa-
da, causando aparência inaceitável(29). Um dos trabalhos 
encontrou taxa de recidiva conjuntival de 21,9%(16). 

Por	fim,	quanto	à	motilidade	ocular,	houve	presen-
ça de restrição em três (10%) pacientes, sem asso-
ciação	significante	com	os	gêneros	e	as	 faixas	etárias	
(p=0,205). A cirurgia do pterígio pode resultar em perda 
de tecido conjuntival e, consequentemente, apresentar 
restrição da motilidade ocular(30). Contudo, um estudo 
com 54 olhos encontrou apenas um (1,8%) caso de res-
trição no pós-operatório entre as complicações(24). 

Conclusão

Os pacientes submetidos à cirurgia do pterígio pri-
mário com transplante de membrana amniótica do pre-
sente estudo eram, em maior frequência, do gênero 
masculino e com idade entre 31 e 50 anos. Houve de-
senvolvimento de recidiva conjuntival pós-operatória 
em 46,6% dos casos, recidiva corneana em 23,3% e 
restrição da motilidade ocular em 10%. As recidivas 
corneanas situaram-se entre os resultados encontrados 
na literatura, mas as recidivas conjuntivais e de restri-
ção de motilidade foram mais elevadas. 

Em conclusão, o uso da membrana amniótica para 
o tratamento cirúrgico do pterígio primário apresentou 
índice de recidiva corneana dentro das taxas descritas, 
porém houve elevada taxa de recidiva conjuntival e de 
restrição de motilidade ocular. Assim, por haver outras 
modalidades cirúrgicas que oferecem melhores resulta-
dos, inferiu-se que esta técnica não deva ser recomenda-
da como primeira escolha para o tratamento do pterígio 
primário. Ademais, observou-se que a recidiva conjunti-

val apresentou-se como importante causa de desconfor-
to estético, mas sua descrição raramente foi encontrada 
nos trabalhos consultados. Diante isso, propõe-se que a 
avaliação da recidiva conjuntival faça parte dos futuros 
estudos sobre o tratamento cirúrgico do pterígio.  
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Tabela 1. Ocorrência de recidiva conjuntival em pa-
cientes segundo o gênero

Tabela 2. Ocorrência de recidiva conjuntival em pa-
cientes segundo a faixa etária
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Tabela 3. Ocorrência de recidiva corneana em pacien-
tes segundo o gênero

Tabela 4. Ocorrência de recidiva corneana em pacien-
tes segundo a faixa etária

Tabela 5. Ocorrência de restrição da motilidade ocular 
segundo o gênero dos pacientes

Tabela 6. Ocorrência de restrição da motilidade ocular 
de acordo com a faixa etária

Figura 1.  A) Pterígio nasal primário. B) Pós-operatório 
sem complicações. C) Recidiva Conjuntival.   
D) Recidiva Corneana.


