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Introdução

• A Distrofia Corneana Reticulada (LCD) ou Lattice, é um distúrbio hereditário, caracterizado pela

deposição de amiloide, resultando em perda progressiva de visão. Esses depósitos criam

opacidades lineares em "rede" que surgem principalmente na córnea central, enquanto a córnea

periférica é frequentemente poupada.

• Pacientes com LCD tipo I, forma clássica, geralmente apresentam deficiência visual progressiva,
começando já na primeira década de vida e causando deficiência visual entre a quarta e a sexta
década, afetando homens e mulheres igualmente, com variação da idade de início.

• O tipo I mostra um padrão de herança autossômica dominante, bilateral, mas pode afetar os olhos
de forma assimétrica.

• O diagnóstico do tipo I é clínico.

• A ceratoplastia penetrante (PK) é o tratamento de escolha para LCD.

• A ceratoplastia lamelar anterior profunda (DALK) tem resultados semelhantes à PK.

• DALK pode ter menores riscos de rejeição do enxerto e tem sido considerado terapia de primeira
linha para LCD além de PK.



Material e métodos

• Paciente atendida pela equipe de oftalmologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte no mês de

outubro de 2021.

• Foi realizado revisão da literatura utilizando a plataforma PUBMED com os descritores “Dystrophy

+ Lattice + Cornea”, com filtro de “Análise” e “Revisão Sistemática”, nos últimos 5 anos, sendo

encontrados cinco artigos, dentre esses foram selecionados três artigos baseados em seus

resumos.



Resultados
• Paciente, sexo feminino, 30 anos, encaminhada ao ambulatório do Departamento de Córnea do Hospital Evangélico

de Belo Horizonte, com queixa de baixa acuidade visual (BAV), pior no olho esquerdo (OE) desde a infância. Fez uso
de óculos aos 7 anos de idade por pouco tempo devido à má adaptação. Olho direito (OD), sem alterações.

• Negava comorbidades ou doenças perinatais. Negava traumas ou cirurgias oculares. Negava história familiar de
alterações oculares conhecidas.

• Ao exame: Acuidade Visual - OD: 20/200 // OE: conta dedos a 1 metro

• Biomicroscopia: - OD: olho calmo, córnea com opacidade estromal difusa e com opacidade em treliça em região
central, câmara anterior formada, íris trófica, fácica.

- OE: olho calmo, opacidades em treliça em região central da córnea, leucoma central com vasos estromais
proeminentes difusamente, câmara anterior formada, íris trófica, fácica.

• Hipótese diagnóstica: Distrofia Lattice tipo 1.

• Conduta: realizado ECOB em ambos os olhos, identificado descolamento

parcial de vítreo posterior em OE.

• Solicitado teste de Lente de Contato.

• Inscrita na fila nacional de transplante de córnea (prioridade OE).
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Conclusões

• Distúrbio hereditário - herança autossômica dominante, bilateral, assimétrica.

• Perda visual progressiva

• Tratamento cirúrgico (PK ou DALK)

• Complicações relacionadas à falta de tratamento, riscos intra e pós-operatórios e recorrência após

o tratamento. Portanto, esses pacientes devem ser acompanhados por especialistas durante toda a

vida, para diagnóstico precoce, orientação quanto ao prognóstico e aconselhamento genético.


