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A anoftalmia unilateral congênita é uma anormalidade incomum (3/100.000 nascimentos). Consiste na ausência 
de tecido ocular neuroectodérmico dentro da órbita. O Brasil possui uma escassa literatura acerca dessa condição 
oftalmológica, o que demonstra a sua rara incidência. A.H.A.R., feminina, nascida de parto cesárea com 38 semanas 
de idade gestacional, peso 4.335 gramas, APGAR 9/9. Genitora, 19 anos, 14 consultas pré-natais, pré-eclâmpsia 
e diabetes mellitus gestacional, sorologias de primeiro trimestre negativas. Ao exame, não foi visualizado globo 
ocular direito, coto umbilical com artéria única e sopro cardíaco sistólico. Encaminhada para rotinas de alojamento 
conjunto, solicitado sorologias maternas, ecografia renal, ecocardiografia e avaliação oftalmológica. Ao exame 
oftalmológico foi evidenciada anoftalmia à direita. Globo ocular esquerdo aparentemente normal. Orientada 
avaliação de fundo de olho esquerdo ambulatorialmente e posteriormente encaminhar a serviço de ensino para 
expansão de orbita direita. Recebeu alta hospitalar após 4 dias, com retorno agendado para ambulatórios de 
cardiologia e oftalmologia. Na consulta com oftalmologista, biometria e fundoscopia à esquerda sem alterações. 
O exame revelou olho direito com órbita rasa, não sendo possível identificar estruturas oculares. Solicitada eco-
grafia ocular a direita com urgência. A patogênese da anoftalmia congênita permanece desconhecida, acredita-se 
que ocorra entre a quarta e sétima semana de desenvolvimento embrionário. Não apresenta predileção por raça 
ou sexo, entretanto um terço dos casos estão associados a uma síndrome. É comumente bilateral, a apresentação 
unilateral, como no caso descrito, é ainda mais rara. A sua etiologia é complexa, tendo dois fatores causais princi-
pais: hereditário e ambiental. O diagnóstico pode ser pré ou pós-natal, avalia características clínicas, exames de 
imagem e investigação genética. O diagnóstico diferencial inclui criptoftalmia, ciclopia, olhos císticos congênitos 
e extremos de microftalmia. O manejo cirúrgico constitui a base do tratamento para anoftalmia congênita. Devido 
sua raridade, estudos ainda são limitados e escassos. A abordagem precoce promove um melhor desenvolvimento 
geral do paciente.
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Analgésicos como paracetamol, dipirona, ibuprofeno, diclofenaco e ácido acetilsalicílico (AAS) são muito utilizados 
pela população, incluindo as gestantes, e vêm sendo comumente relacionados a efeitos adversos diversos, dentre 
eles toxicidade reprodutiva e desregulação endócrina. Nesse contexto, o estudo Curitibano de Investigação do 
Ambiente e Reprodução (CUIDAR), um estudo coorte gestacional, foi delineado para avaliar a exposição gestacional 
a essas drogas e a outros desreguladores endócrinos e suas consequências materno-infantis. O CUIDAR recruta 
gestantes no início da gestação em unidades básicas de saúde de CuritibaPR. São feitos três questionários e três 
coletas de urina de cada gestante ao longo da gestação. São identificados aspectos sociodemográficos, hábitos 
de vida, dieta, e uso de produtos plásticos, cosméticos e medicamentos. Os bebês têm avaliadas medidas genitais 
associadas à desregulação endócrina: distância anogenital (AGD) e largura do pênis (LP). Até março de 2020, 276 
gestantes foram avaliadas. A idade média das mães (± desvio padrão) foi 27,8±6,7 anos, maioria branca (63,8%) 
e em relação estável com o companheiro (60,9%). O analgésico mais utilizado ao menos uma vez no primeiro tri-
mestre foi o paracetamol (54,7%), seguido pela dipirona (13,4%), ibuprofeno (12,0%), AAS (2,2%) e diclofenaco 
(1,4%). Até o presente momento, foram realizados exames físicos em 68 bebês, 35 meninos e 33 meninas, com 
idade gestacional média no parto de 39 semanas e peso médio de 3,226 kg. Nossos dados indicam amplo uso 
de analgésicos durante o período gestacional, especialmente o paracetamol. Não houve associação significativa 
entre o uso de analgésicos e fatores sociodemográficos como renda, escolaridade e raça, indicando um possível 
uso homogêneo entre as participantes do estudo. Também não houve relação entre as medidas genitais e o uso 
de analgésicos, porém o tamanho amostral limitado de bebês com exames físicos concluídos é uma limitação 
importante dessa análise.


