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SÍNDROME DE MÖBIUS: RELATO DE DOIS PACIENTES COM DIFERENTES APRESENTAÇÕES CLÍNICAS E 
OFTALMOLÓGICAS 

ROBERTA FERNANDEZ PRIETSCH;ANDRéA CUNHA MAGNANI; ALINE LüTZ DE ARAúJO 

Introdução: A Síndrome de Möbius é uma doença congênita rara caracterizada pela paralisia do nervo facial 
associada à diminuição da abdução ocular. Outros nervos cranianos podem ser acometidos, incluindo o III, V, 
VIII, IX, XI e XII. Os principais achados estão relacionados à expressão facial. Podem ocorrer deformidades da 
língua, mandíbula e extremidades dos membros. Trata-se de uma desordem associada a alterações genéticas e 
a exposição intra-uterina a agressores ambientais. Neste trabalho os autores descrevem os achados clínicos 
desta entidade observadas em dois pacientes com diferentes formas de apresentação da doença. Relato dos 
Casos: 1º - Paciente masculino, 7 anos, com história de exposição intra-uterina à benzodiazepínicos, apresenta 
exotropia após a correção cirúrgica de esotropia com limitação da abdução ocular, pé torto e atrofia da língua. 2º 
- Paciente feminina, 11 anos, cuja progenitora fez uso de misoprostol durante a gestação, apresenta estrabismo 
convergente, fundo de olho com maculopatia compatível com hamartoma combinado de retina e epitélio 
pigmentar, paralisia facial, sindactilia e malformação das falanges distais das mãos. Ambos os pacientes tem 
retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Comentários: Apesar de rara, a síndrome de Möbius é uma 
doença que tem sua incidência aumentando devido a diversos fatores. O uso do misoprostol durante a gestação 
está relacionado a este aumento do número de casos. Por ser multi-sistêmica e com diferentes formas de 
apresentação é necessária uma anamnese detalhada e exame clínico completo para se obter o diagnóstico 
precoce para o acompanhamento e melhor aconselhamento dos pacientes e familiares.  

  

HAMARTOMA COMBINADO DE RETINA E EPITÉLIO PIGMENTAR: RELATO DE CASO CLÍNICO COM 
ACOMPANHAMENTO EVOLUTIVO DESDE 1998 

PAULAGABRIELA BATISTA DOS SANTOS;JOãO BORGES FORTES FILHO; LUCAS BORGES FORTES 

Introdução: Hamartomas combinados de retina e epitélio pigmentar são lesões pseudotumorais congênitas e 
benignas. Têm coloração azul esverdeada, discreta elevação e acometem as áreas macular, peripapilar ou 
periférica da retina (73% dos casos c/ localização justapapilar). Este trabalho relata um paciente acompanhado 
desde 1998 por estrabismo e baixa visual no OD secundário à presença de hamartoma combinado de retina e 
epitélio pigmentar. O estrabismo já se fazia presente desde o nascimento. Relato do caso: Paciente com idade 
de nove anos, masculino, branco, acuidade visual de conta dedos no olho OD e de 20/20 no OE consultou em 
1988 por estrabismo convergente e baixa visão no OD. A biomicroscopia e a pressão intra-ocular (14/12 mmHg) 
eram normais em AO. A fundoscopia era normal no OE, mas no OD havia extensa lesão peripapilar, 
discretamente elevada, com bordas pigmentadas e coloração azul esbranquiçada no centro com vasos retinianos 
tortuosos, dilatados e telangiectasias capilares por toda a extensão da lesão. A angiografia fluoresceínica no OD 
mostrou hiperfluorescência a partir dos capilares dilatados da lesão  e vazamento do corante nas fases tardias. O 
paciente está em acompanhamento clínico e angiográfico desde 1998 sem modificações das alterações, 
tamanho ou características da lesão. Comentários conclusivos: Dependendo da localização e da extensão os 
hamartomas causam dano ou perda visual severa como no caso aqui relatado. O diagnóstico diferencial tem 
relevância devido ao prognóstico, pois deverão ser afastados tumores malignos da infância ou o próprio 
hemangioma da coróide que teriam outras indicações para tratamento.         

  

NEOPLASIA INTRA-EPITELIAL DE LIMBO: RELATO DE CASO CLÍNICO 

NICHOLAS MIRANDA ZUCCHETTO;GUSTAVO VALANDRO RECH; JEANINE MáRSICO; LUCAS BORGES 
FORTES; ROBERTO FREDA 

Introdução: As lesões neoplásicas do epitélio conjuntival e corneano englobam diversas entidades (incluindo 
doença de Bowen, displasia conjuntival, carcinoma intra-epitelial - carcinoma in situ, epitelioma intra-epitelial, 
disceratose), ainda que atualmente a tendência seja de classificá-las como neoplasia intra-epitelial. São lesões, 
em sua maioria, unilaterais e únicas, localizadas primariamente no limbo, com extensão para conjuntiva e epitélio 
corneano adjacentes. O objetivo desse estudo é documentar um caso de neoplasia intra-epitelial de conjuntiva 
limbar, analisando a evolução clínica pós-operatória. Relato do caso: Paciente de 27anos, sexo masculino, 
branco, referindo ardência e sensação de corpo estranho no olho direito (OD) há dois meses. Apresentava lesão 
séssil, elevada, bem delimitada e vascularizada na região nasal do OD. O paciente foi submetido à intervenção 
cirúrgica com remoção do tumor sobre a córnea, seguida pela retirada da lesão localizada na conjuntiva bulbar 
com margem de segurança de dois mm de conjuntiva sadia. A seguir, procedeu-se à crioterapia da conjuntiva, 
junto à margem de ressecção. No pós-operatório observou-se re-epitelização corneana completa, regressão do 
processo inflamatório local e acuidade visual final de 20/20. O exame histopatológico da lesão revelou carcinoma 
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