
RESUMO
Revisão da literatura através do PubMed, relacionando complicações oftalmológicas em cirurgias da coluna vertebral. Neuropatia óptica isquê-

mica (NOI), oclusão da artéria central da retina (OACR) e cegueira cortical (CC) constituem a maior parte dos casos. São complicações raras e 
possuem prognóstico ruim. A perda visual pós operatória (PVPO), ocorre com maior frequência em procedimentos cirúrgicos realizados na posição 
prona. Sexo masculino, anemia, transfusão sanguínea e tempo cirúrgico prolongado estão relacionados a NOI, enquanto o mal posicionamento e 
compressão direta do globo ocular ao desenvolvimento de OACR. Nível de Evidência III; Revisão sistemáticab de estudos de nível III.

Descritores: Cirurgia Geral; Coluna Vertebral; Posicionamento do Paciente; Decúbito Ventral.

ABSTRACT
Literature review using PubMed, relating ophthalmologic complications in spinal surgery. Ischemic optic neuropathy (ION), central 

retinal artery occlusion (CRAO) and cortical blindness (CB) constitute the majority of cases. These are rare complications and have a poor 
prognosis. Post-operative visual loss (POVL) occurs most often in surgical procedures performed in the prone position. Being male, anemia, 
blood transfusion, and prolonged surgery time are related to ION, while malposition and direct compression of the eyeball are related to the 
development of CRAO. Level of Evidence III; Systematic reviewb of level III studies.

Keywords: General Surgery; Spine; Patient Positioning; Prone Position.

RESUMEN
Revisión de la literatura a través de PubMed, relacionando complicaciones oftalmológicas en cirugías de la columna vertebral. Neuropatía 

óptica isquémica (NOI), oclusión de la arteria central de la retina (OACR) y ceguera cortical (CC) constituyen la mayoría de los casos. Son 
complicaciones raras y tienen mal pronóstico. La pérdida visual postoperatoria (PVPO) ocurre con mayor frecuencia en procedimientos 
quirúrgicos realizados en la posición prona. El sexo masculino, la anemia, la transfusión de sangre y el tiempo quirúrgico prolongado están 
relacionados con la NOI, mientras el mal posicionamiento y la compresión directa del globo ocular se relacionan con el desarrollo de la 
OACR. Nivel de Evidencia III; Revisión sistemáticab de estudios de nivel III.

Descriptores: General Cirugía; Columna Vertebral; Posicionamiento del Paciente; Posición Prona.
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INTRODUÇÃO
Complicações oftalmológicas após cirurgias da coluna vertebral 

são raras porém com consequências severas. Podem resultar na 
perda da acuidade visual de forma irreversível. O tratamento é pou-
co efetivo e o prognóstico ruim na maior parte dos casos.

Cirurgia cardíaca e da coluna vertebral constituem os principais tipos 
cirurgias não oftalmológicas relacionados a este tipo de complicação.

Identificar a origem da perda visual, fatores de risco associados, 
medidas de prevenção e conduta diante desses casos, são os 
objetivos desta revisão na literatura.

MATERIAL E MÉTODOS
Revisão da literatura com pesquisa no PubMed, relacionando 

complicações oftalmológicas com cirurgias da coluna vertebral.
Foram selecionados 17 artigos científicos para esta revisão na literatura.

O tema é abordado por diversas especialidades médicas, prin-
cipalmente, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia cardíaca, oftalmologia 
e anestesia.

Artigos que não associavam complicações oftalmológicas com 
cirurgias da coluna vertebral foram descartados.

RESULTADOS
Em artigo de revisão sobre complicações relacionadas ao po-

sicionamento em cirurgias da coluna lombar,1 mostrou que perda 
da acuidade visual foi a complicação mais comum relacionado a 
posição prona e geno-peitoral. O estudo abordou complicações 
como edema conjuntival, síndrome compartimental isquêmico óp-
tica, paralisia de nervos periféricos, lesões cutâneas, complicações 
trombo embólicas, deslocamento de ombro e síndrome comparti-
mental dos membros inferiores. 
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Houve relação entre tempo cirúrgico prolongado e aumento do 
número de complicações na posição prona.

Estudo randomizado, prospectivo, avaliou a pressão intra-ocular 
(PIO) associada a posição da cabeça durante artrodeses da coluna 
lombar.2 Foram selecionados 52 pacientes entre 18 e 80 anos. 
O grupo controle foi operado com a cabeça na posição neutra 
paralela ao solo enquanto o grupo experimental foi operado com a 
cabeça inclinada a 10 graus. A pressão intra-ocular era registrada 
em correspondência com a pressão arterial e pressão de CO2. O 
estudo concluiu que os pacientes operados com a cabeça elevada 
apresentaram significante diminuição da PIO quando comparado 
ao grupo operado na posição neutra.

Em artigo de revisão buscando fatores de risco para perda 
visual pós-operatória (PVPO) em cirurgias de coluna lombar,3 con-
cluiu que, tempo cirúrgico prolongado em posição prona, anemia, 
hipotensão e transfusão sanguínea estão relacionados a  neuropatia 
óptica isquêmica (NOI).

Risco de oclusão da artéria central da retina (OACR) relacionado 
ao posicionamento incorreto durante a cirurgia e cegueira cortical 
(CC) relacionado a posição prona e obesidade.

Em estudo avaliando perda visual após cirurgia da coluna ver-
tebral,4 mostrou que o aumento da pressão venosa, edema inters-
ticial, compressão direta, compressão vascular e infarto venoso 
estão relacionados ao desenvolvimento da patologia.

NOI é a principal causa de PVPO enquanto que isquemia da retina, 
cegueira cortical e encefalopatia occipital posterior reversível são cau-
sas menos comuns. O estudo mostrou que sexo masculino, obesidade, 
tempo cirúrgico prolongado, grande perda sanguínea, uso do suporte 
de Wilson e redução da administração de colóides são possíveis fatores 
de risco para PVPO. A maior parte dos casos, possui tratamento pouco 
efetivo e são irreversíveis. Assim, medidas de prevenção e modificação 
dos fatores de risco se tornam mais significativas.

Em artigo de revisão da literatura sobre NOI entre 1990 a 2008,5 
a maior parte dos casos eram constituídos por pacientes do sexo 
masculino entre 30 e 69 anos, submetidos a fusão lombar com tempo 
cirúrgico maior que cinco horas e perda sanguínea maior que um litro.

Estudo retrospectivo avaliou 3450 cirurgias da coluna vertebral 
realizada em três instituições6 sendo identificados sete casos de 
PVPO (0,20%) incluindo NOI, OACC e CC. Três pacientes tiveram 
recuperação completa e um paciente recuperação parcial.

Em estudo abordando a prevalência de PVPO nos Estados 
Unidos, entre 1996 a 2005, em cirurgia geral, espinhal, cardíaca e 
ortopédica7 avaliou mais de 5,6 milhões de pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos através de banco de dados americanos, 
NOI, OACR e CC eram pesquisados através de códigos, no mo-
mento da alta dos pacientes. O estudo concluiu que cirurgia cardía-
ca e cirurgia espinhal tiveram a maiores taxas de PVPO (8,64/10000 
procedimentos e 3,09/10000 procedimentos respectivamente).

Pacientes menores de 18 anos tiveram maior prevalência de 
PVPO, sendo CC a principal causa. Pacientes maiores de 50 anos 
tiveram maior risco de NOI e OACR. Sexo masculino, anemia e 
transfusão sanguínea estavam associados com maior frequência 
a PVPO. As limitações do estudo são a dificuldade em obter dados 
do procedimento cirúrgico e a incapacidade de visualizar alguns 
códigos de PVPO na alta dos pacientes.

Em estudo abordando PVPO em cirurgias pediátricas para 
correção de escoliose, utilizando banco de dados,8 avaliou 42,339 
pacientes abaixo de 18 anos entre 2002 e 2011, NOI, OACR e CC 
foram pesquisadas no momento da alta e dados demográficos, co-
morbidades e parâmetros operatórios comparados entre pacientes 
com e sem PVPO. Incidência de 1,6/1000 procedimentos. Pacientes 
mais jovens, do sexo masculino, historia de anemia e fusão de oito 
ou mais níveis eram mais frequentes em pacientes com PVPO, CC 
representou todos os casos.

Em estudo populacional retrospectivo utilizando banco de da-
dos,9 registrou pacientes submetidos a cirurgia da coluna vertebral 
entre 1993 e 2002. Pesquisa realizada para NOI, OACR, PVPO não 
NOI e não OACR através dos código das patologias.

Incidência de 0,094%. Cirurgia para correção de escoliose e 

fusão lombar apresentaram as maiores taxas (0,28% e 0,14%). 
Pacientes menores de 18 anos e maiores de 85 anos apresentaram 
respectivamente 5,8 e 3,2 vezes mais chances de PVPO não NOI e 
não OACR do que pacientes entre 18 e 84 anos. 

Pacientes com doença vascular periférica, hipertensão e sub-
metidos a transfusão sanguínea eram mais frequentes para o de-
senvolvimento de PVPO não NOI e não OACR.

Incidência de NIO de 0,006%. Hipotensão, doença vascular 
periférica e anemia relacionados a NOI.

Usado analise multifatorial pra identificação dos fatores de risco.
Em estudo analisando NOI em cirurgias de artrodese da coluna 

vertebral entre 1998 a 2012 nos Estados Unidos,10 registrou 2,511,073 
procedimentos e NOI em 257 pacientes, 1,02 casos em 10000 pa-
cientes. Fatores associados a NIO foram idade, transfusão sanguínea 
e obesidade. Sexo feminino foi considerado fator de proteção.

Relato de caso e revisão da literatura de glaucoma agudo de 
ângulo fechado (GAAF) após cirurgia de coluna lombar,11 mostrou 
quatro casos descritos na literatura, três bilaterais, e que o uso de 
agentes midriáticos e posição prona poderiam estar relacionados 
ao desenvolvimento da patologia. Ao contrário das outras causas 
de PVPO, GAAF possui tratamento mais efetivo se reconhecido 
precocemente. O diagnostico é dificultado pelo atraso do inicio dos 
sintomas, geralmente dias após a cirurgia.

DISCUSSÃO
Achados semelhantes foram encontrados na análise do trabalho.
Possíveis fatores de risco para NOI e OACR foram comparti-

lhados pelos autores.
Prognóstico ruim e sintomas irreversíveis na maior parte dos 

casos, são descritos nos artigos, porém em (6), 42,8% dos pacien-
tes apresentaram recuperação completa (3 em 7 casos de PVPO).

A literatura sobre o tema, é constituída majoritariamente por 
relatos de casos. A falta de estudos randomizados prejudicam o 
grau de confiança da pesquisa.

CONCLUSÃO
PVPO é uma complicação rara. Cirurgia cardíaca e da coluna 

vertebral são responsáveis pela maior parte dos casos. Aproxima-
damente oito casos / 10000 cirurgias cardíacas e três casos / 10000 
cirurgias da coluna vertebral.

NOI, OACR e CC são as principais causas de PVPO, NOI poste-
rior constitui a maior parte dos casos em cirurgias da coluna vertebral 
enquanto NOI anterior a maioria dos casos em cirurgias cardíacas.

Posição prona, sexo masculino, tempo cirúrgico prolongado, 
anemia e transfusão sanguínea estão relacionados a NOI, OACR 
está relacionado ao mal posicionamento e compressão direta do 
globo ocular, CC é mais comum em pacientes jovens. Na ausência 
de achados oftalmológicos, exame de imagem do crânio está indi-
cado para avaliar infarto occipital ou apoplexia hipofisária.

Em geral, o tratamento é pouco efetivo e o prognostico ruim. Me-
didas de prevenção constituem parte fundamental neste processo.

PVPO deve ter uma avaliação imediata do oftalmologista para 
identificar a origem e instituir o tratamento. Algumas causas como 
GAAF possuem tratamento mais efetivo.

Medidas como elevação da cabeceira da mesa em pacientes 
de maior risco diminuem a PIO e aumentam a perfusão sanguínea 
do globo ocular, podendo prevenir contra NOI.

Posicionamento correto, em suportes macios ou em Mayfield, 
com checagem periódica do globo ocular durante o procedimento 
cirúrgico são medidas preventivas para OACR.

São necessários mais estudos randomizados para aumentar o 
nível de evidência deste assunto.

Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito 
de interesses referente a este artigo,
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