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Introdução
A Retinopatia da Prematuridade
(ROP) é uma patologia caracterizada
pela deficiência de vascularização
na periferia da retina do pré-termo.
Objetivos
Revisão literária com enfoque em
examinar as características
fisiopatológicas, diagnóstico e
tratamento da ROP, a fim de auxiliar
na identificação da patologia e
iniciar o tratamento precoce.
Métodos
Buscaram-se artigos em língua
portuguesa e inglesa na base de
dados Scielo e Medline. Os
descritores utilizados foram:
“retinopatia da prematuridade” e
seu correspondente em inglês,
“retinopathy of prematurity”. O
período considerado na busca ativa
foi de 2000 a 2020. Dos 20 artigos
analisados, selecionaram-se 7, os
quais foram incluídos no estudo.
Resultados
Há cerca de 50.000 crianças cegas
devido a ROP, sendo esta composta
por duas fases. A primeira consiste em
um atraso no crescimento vascular da
retina após o nascimento prematuro e
a segunda caracteriza-se pela hipóxia,
a qual estimula a neoangiogênese,
causando tração vitreorretiniana na
mácula e descolamento da retina.

Os fatores de risco mais relacionados
com a ROP incluem baixo peso ao
nascer, baixa idade gestacional (IG),
ventilação mecânica por mais de 7
dias, alto volume de transfusão
sanguínea e terapia com surfactante. A
melhor forma de diagnosticar a ROP é
pela triagem dos recém-nascidos.
Todos os prematuros com peso de
nascimento inferior ou igual a 1.500g
e/ou IG menor ou igual a 32 semanas
devem realizar exame oftalmológico
entre a quarta e a sexta semana de
vida com oftalmoscopia binocular
indireta (OBI) e dilatação das pupilas.
O tratamento precoce com laser reduz
o risco de baixa visual, e geralmente
não é possível em uma única sessão.
Conclusão
Com os avanços da terapia intensiva
neonatal e consequentemente maior
sobrevida de prematuros extremos, a
ROP se destaca como importante causa
de morbidade a longo prazo, sendo um
grande desafio para esta área.
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