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RESUMO
A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma doença autossômica 

dominante com um alto potencial de malignização. O estudo da retina para 
detectar uma Hipertrofia Congênita do Epitélio Pigmentado da Retina 
(HCEPR) pode ser um marcador subclínico importante para diagnosticar esta 
doença. O objetivo deste relato de caso é descrever um caso documentado de 
paciente do sexo feminino com HCEPR e com histórico pessoal e familiar de 
doença intestinal determinando assim a importância do exame fundoscópico 
destes pacientes assim como dos familiares.

Descritores: Polipose Adenomatos Famiar, PAF, Hipertrofia Congênita do 
Epitélio Pigmentado da Retina, HCEPR.
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INTRODUÇÃO

 A polipose adenomatosa familiar (PAF) é uma 
doença autossômica dominante caraterizada 
por múltiplos adenomas no intestino, os 
quais tem uma tendência a malignização em 
etapas precoces (1). Múltiplas áreas de hiper-

trofia congênita do epitélio pigmentado da retina (HCE-
PR) são características consistentes da PAF.

A HCEPR tem sido associada também à Sindrome de 
Gardner (SG) definida em 1950 como uma doença au-
tossômica dominante com início em idades avançadas 
cursando com pólipos colorretais, osteomas mandibula-
res, cistos sebáceos entre outros.(2) Porém alguns estudos 
mostram que a HCEPR esporádica é diferente à associa-
da a PAF.(3)

A PAF está associada à mutação no gene APC no cro-
mossomo 5q21.(4) A sensibilidade da HCEPR detectada 
na fundoscopia para PAF é de 70% com valor preditivo 
de 92%, considerado por alguns autores como um mar-
cador subclínico da doença, outros estudos encontram 
relação da HCPER em 100% das poliposes sendo fre-
quente que indivíduos normais tenham uma ou duas 
áreas de HCEPR.(5)

A HCEPR pode mostrar uma progressão lenta, estudos 
de longo prazo têm revelado que as lesões podem aumen-
tar de tamanho. A angiografia fluorescente poderá revelar 
mudanças na vasculatura retiniana incluindo atenuação 
da rede capilar e presença de microaneurismas.(6) Em al-
guns casos podem evoluir com membrana neovascular.(7)

DESCRIÇÃO DO CASO
Paciente feminina, leucodérmica, 39 anos, jornalista, 

natural e procedente de Lagoa da Prata (MG), com quei-
xa de perda crônica de peso, anemia em tratamento e 
hematoquezia recorrente, foi encaminhada para avaliação 
fundoscopica pela gastroenterologista. Foi observado no 
exame oftalmológico uma acuidade visual corrigida de 
20/20 em ambos os olhos, à biomicroscopia sem achados 
patológicos, pressão intraocular de 13/11mmHg em olho 
direito e esquerdo, respectivamente. Na fundoscopia foram 
observadas lesões ovais hiperpigmentadas com halo hipo-
pigmentado e uma orientação radial com respeito ao po-
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FIGURA 2:  Na angiografia fluorescente as lesões 
demonstraram uma hipofluorescência devido ao efeito 
máscara central, com um halo hiperfluorescente na 
periferia pela impregnação do contraste

FIGURA 1:  Retinografia colorida e red free das 
múltiplas áreas de hipertrofia congênita do epitélio 
pigmentado da retina (HCEPR)

lo posterior com seu ápice dirigido ao disco óptico bilate-
ralmente, e uma lesão única nasal inferior ao disco em 
olho direito (figura 1).

Na angiografia fluorescente as lesões descritas anterior-
mente apresentaram uma hipofluorescência devido ao 
efeito mascara central, com um halo hiperfluorescente na 
periferia pela impregnação do contraste sem evidencias 
de atividade neovascular (figura 2).

A figura 3 demonstra os pólipos adenomatosos no duo-
deno, colon e reto sigmoide.

DISCUSSÃO
A probabilidade de ocorrência de câncer de cólon em 

indivíduos com polipose familiar aproxima-se de 100% 

por volta dos 40 anos de idade (8). A importância do exa-
me fundoscopico nestes pacientes e dos familiares detec-
tando a HCEPR pode ser um marcador subclínico im-
portante para a detecção precoce e de prognóstico clíni-
co da doença. 

Os exames complementares, como a angiografia fluo-
rescente e a retinografia colorida, auxiliam no seguimen-
to clinico anual das características morfológicas das lesões 
fundoscopicas. 

O diagnóstico diferencial da HCEPR pode ser feito com 
lesões coriorretinianas inflamatórias, infecciosas e reativas, 
como também lesões solitárias congênitas hipertróficas 
do epitélio pigmentado, nevus de coroide, hamartomas, 
lesões tumorais e as pegadas de urso. n
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FIGURA 3: Demonstração dos pólipos adenomatosos no duodeno, colon e reto sigmoide
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