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Protocolo de utilização do colírio de SORO AUTÓLOGO 
 

 

Introdução 

 

A utilização de soro autólogo em oftalmologia decorre da necessidade de 

encontrar um substituto lacrimal, que, além de humidificar, seja capaz de fornecer 

outros componentes das lágrimas. Na realidade, outras tentativas têm sido feitas, como 

o recurso à utilização de soro bovino e soro fetal retirado do cordão umbilical com a 

mesma finalidade (1). O tratamento de patologias oculares com fluidos biológicos tem 

vindo a ser cada vez mais investigado e preconizado.  

Os efeitos positivos da aplicação de soro autólogo (SA) no tratamento de pacientes 

com olho seco são conhecidos desde 1984 devido à investigação da Fox et al, na 

tentativa de usar lágrimas artificiais livres de conservantes (2). No entanto, o 

desconhecimento do seu mecanismo de acção a nível da superfície ocular afastou a sua 

utilização da prática clínica, até que no final da década se começa a verificar um 

aumento do seu uso, graças ao trabalho de Tsubota et al (3,4). Recentemente, tem-se 

recorrido à sua utilização no tratamento de alterações severas da superfície ocular 

(secura grave dos olhos e alterações epiteliais persistentes), na queratoconjuntivite, na 

síndrome da erosão recorrente, ou no tratamento adjunto da reconstrução da superfície 

ocular onde os tratamentos convencionais já não dão resposta.  

As lágrimas têm uma grande importância na estabilidade e na viabilidade do 

epitélio da córnea e conjuntiva devido à interdependência entre as diversas estruturas 

que formam a superfície ocular (5). A córnea obtém os seus principais nutrientes 

(glicose, electrólitos, etc) a partir do humor aquoso, mas os factores de crescimento, as 

vitaminas e os neuropeptídeos que são essenciais para a proliferação, migração e 

diferenciação deste epitélio provêm da glândula lacrimal que as derrama em cada 

lágrima (6,7). Além disso, as lágrimas contêm ainda factores antimicrobianos, 

nutrientes, propriedades mecânicas e ópticas (8) (Figura 1). Assim, no caso do olho 

seco, os efeitos tóxicos sobre as células epiteliais aumenta (9) e as lágrimas artificiais 

não conseguem promover a sua própria regeneração epitelial. O recurso a diferentes 

tipos de cirurgia com o objectivo de estimular a produção de lágrimas tem sido feito por 
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vários autores. No entanto, as técnicas são complexas e envolvem frequentemente 

complicações.  

Face a tudo isto, o recurso a fluidos do próprio doente, como o SA, é preferível 

porque oferece as vantagens já enumeradas, e não há risco de transmissão da doença e 

nem carece de antigenicidade. 

Lágrimas

Contêm e promovem:

� Factores bactericidas,
� Factor de crescimento epitelial (FCE),
� Fibronectina,
� Factor de crescimento fibroblastico (FCF-b),
� vitamin A

Têm funções antibacter ianas e promovem

a cicatr ização.

   Patofisiologia: o filme lacrimal é constituido pelas três camadas:

 1 - lipidica  (0.11 mm), produzida pelas
gândulas Meibomianas

 2 - aquosa (7.0 mm), produzida pelas glândulas
lacrimais

 3 - mucina hidrofilica  (0,02-0,05 mm),
          produzida pelas células da conjuntiva

Qualquer alteração ocorrida numa das três camadas,
produz instabilidade do filme lacrimal e doença.

SA

 

Figura 1 – Efeito das lágrimas a nível ocular. 

 

 

PROPRIEDADES DO SORO AUTÓLOGO 

 

Apesar do mecanismo de acção do soro autólogo a nível do epitélio ocular ainda 

não ser claro (10), o conhecimento detalhado sobre o mesmo aumentou. Por exemplo, 

vários estudos vieram demonstrar a presença de factores de crescimento e vitaminas nas 

gotas de SA, o que teria um verdadeiro potencial epiteliotrófico para a superfície ocular. 

O que contribuiria para uma melhor cicatrização das feridas depois de uma intervenção 

cirúrgica ou das úlceras da córnea persistentes. 

De todos os componentes que constituem o SA acredita-se que os mais 

importantes são os Factores de crescimento Epitelial (FCE), Factor de crescimento dos 

Fibroblastos (FCF-b), vitamina A, fibronectina, albumina e neuropéptidos. Assim 

sendo, FCE acelera o processo de migração do epitélio célular (16), e tem efeitos 

antiapoptóticos (18,19). FCF-b está envolvido na reparação a nível epitelial (12), e a 

vitamina A nos processos de metaplasia do epitélio (4). Por outro lado, as proteínas 

como albumina, comprovadamente, têm actividade antiapoptotica (13), enquanto a 

fibronectina é um dos factores mais importantes na migração celular. Além disso, o soro 
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autólogo contém imunoglobulinas como a IgG, e lisosimas que lhe conferem um certo 

efeito bactericida e bacteriostático. A Tabela 1 mostra a relação entre algumas 

concentrações dos principais factores epiteliotróficos encontrados em lágrimas e no soro 

autólogo (8). 

 

Tabela 1 – Comparação das concentrações nas lágrimas e no SA. 

 Lágrimas Soro Autólogo 

FCE (hg/ml) 

TGF-b (hg/ml) 

Vitamina A (mg/ml) 

Lisosima (mg/ml) 

Fibronectina (hg/ml) 

0,2 – 3, 0 

2 - 10 

0,02 

1,4 

21 

0,5 

6 – 33 

46 

6 

205 

Adaptado de Geerling G et al. 

 

 

EFEITOS DO SORO AUTÓLOGO 

 

Os efeitos do soro autólogo sobre a superfície ocular são determinados pelas suas 

inúmeras propriedades, como já foi referido. Apresentando ainda características que são 

muito semelhantes às das lágrimas no que se refere ao pH e à osmolaridade.  

Embora haja alguns autores que referem não encontrar estatisticamente diferenças 

significativas entre os tratamentos com soro autólogo e outras terapias convencionais 

com lágrimas artificiais ou BSS (8), os estudos realizados com culturas de células 

epiteliais mostram que o soro preserva a integridade das membranas celulares e reforça 

o ATP intracelular a níveis mais elevados do que as lágrimas artificiais (14). 

A interrupção da aplicação de SA faz desaparecer o efeito produzido superfície 

epitelial (15). Os efeitos benéficos persistentes deste tratamento nas células epiteliais 

começam a ser notados a partir da segunda semana de tratamento, embora a melhoria 

subjectiva dos doentes começa muitas vezes ao segundo dia de tratamento (14). 

Numa revisão da literatura, verificamos que autores como Geerling et al 

encontraram uma grande variação nos efeitos do soro autólogo, tanto sobre os sintomas 

subjectivos dos doentes como sobre a modificação dos testes, tais como o teste de 

Schirmer, Rosa Bengala ou fluoresceína. Essa diversidade de resultados poderia ser 

decorrente da baixa homogeneidade da população dos estudos e da grande variação dos 

métodos de preparação de SA encontrados. Os nossos resultados são semelhantes a 
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alguns estudos bibliográficos, atingindo-se melhorias clínicas em cerca de 70% dos 26 

doentes já tratados no nosso hospital, nos últimos 2 anos. De referir que em nenhum dos 

casos houve problemas de infecções oculares decorrentes do uso de SA. 

 

 

INDICAÇÕES DO SORO AUTÓLOGO 

 

O soro autólogo tem sido utilizado com sucesso em inúmeros processos que 
envolvam alterações da superfície da córnea. A sua aplicação tem sido notável no 
tratamento de várias situações patológicas como se pode ver na Figura 2. 

 

Doente tratado com  SA

História:
� Frequencia: especialmente em

doentes idosos [mais em mulheres
(9:1)];

� A ssoc iado :  que ra topa t i as ,
alterações epiteliais, úlceras de
cornea;

� H istória clínica: doenças do
tecido conjuntivo, alterações da
t i ro i de ,  neop las i as  e  a r t r i t e
reumatoide;

� Simtomas: GI e ouvidos, naris, e
b o c a  s e c a  d e v e m  s e r
documentados;

� M e d i c a ç ã o : u m a  l i s t a  d e
medicamentos sistémicos e tópicos
é importante.

Causas:
� Idiopaticas;
� deficiência sistémica em vitamin A  (xeroftalmia);
� Ablação da glâncula lacrimal ;
� Desnervaçõa sensoria;l
� Doença vascular do colagéneo;
� Sindrome Sjögren s;
� Alterações autoimmune (ex: tiroidites);
� Cicatrização conjuntioval secundária a penfingóide,

sindrome de Stevens-Johnson, tracoma, queimaduras
quimicas/termicas e doenças atópicas;

� Medicamentos: contraceptivos orais , antihistaminas,
beta-bloqueadores, fenotiazinas e atropina;

� Blefarites, Rosacea.

Sintomas:
� Comichão,
� Ardor,
� Irritação,
� Vermelhidão,
� Visão turba que melhora com o piscar,
� Lacrimejamento excessivo,
� Aumento do desconforto depois de um período a

ler, ver TV, ou a trabalhar no computados.

 

Figura 2 – Indicações para a utilização do SA. 

 

È necessário ter bem presente que o uso desta nova abordagem terapêutica, 

necessita de evidências clínicas e métodos de preparação mais uniformes, ao mesmo 

tempo que não podem ser descorados os aspectos legais envolvidos. 

 

 

PREPARAÇÃO DO COLÍRIO 

 

As gotas do soro oftalmológico devem ser produzidas como uma preparação 

sanguínea sem conservantes.  
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Na produção deste soro são vários os parâmetros que vão influenciar as suas 

propriedades bioquímicas, o que torna de extrema importância a sua definição: tempo 

de coagulação, força centrífuga, duração da centrifugação, diluição, diluente, recipiente, 

temperatura de armazenagem e número de aplicações diárias. 

A diluição com cloranfenicol 0,5%, que tem poucos efeitos secundários tóxicos, 

tem sido defendida para permitir o uso dos frascos de colírio durante uma semana. 

No entanto, o nosso protocolo, que pode ser analisado no organigrama da Figura 

3, não contém este antibiótico.  

 

A cedência ao doente é acompanhada por esclarecimentos sobre as possíveis 

dúvidas e cuidados a ter na utilização desta terapêutica, ao mesmo tempo que se faz a 

marcação do dia para nova colheita de sangue sempre que se entregam os últimos 

frascos de colírio de um dado doente. 

Os farmacêuticos que realizarem essa entrega devem seguir as indicações que 

constam da folha de registo de cedência deste colírio e onde já estão previamente 

identificados os doentes incluídos até a essa data no protocolo, como se pode ver a 

seguir: 

 

DOENTES EM SORO AUTÓLOGO – COLÍRIO 
Atenção: 
Sempre que entregar colírios, assine e registe a data em que esta ocorreu. 
Na última entrega, marque o dia de nova colheita, e de imediato comunique ao Serviço 
Oftalmologia – telef. nº 10401/8. 
O nº máximo de doentes por dia são – 2, e a marcação deve ser feita só de domingo a 
4ª feira de cada semana. As colheitas serão no Serviço de Oftalmologia Internamento 
das 18h às 21h. 
 

DOENTE Nº PU 
Data 

Marcação de 
Colheita 

Data 
Entrega Colírio 

Data 
Marcação de 

Colheita 

Data 
Entrega Colírio 

      
  XXXXX YYY  

 

 

 

  XXXXX YYY  
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Procedimentos de Actuação Estandardizados (PAE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Não deve ser colhido sangue de doentes em que há a suspeita de septicemia. 
 

Figura 3 – Organigrama de inclusão e preparação do colírio de SA. 

Consentimento 
informado 

Serologia (HBV, HCV, HIV, sífilis)*  
Anemia é uma contra-indicação 

Permitir a coagulação durante 12 horas a 2º-8ºC 

Serologia negativa 
Flebotomia estéril: 50mL, 

 em contentores descartáveis 

Serologia positiva 
Doente excluído do uso de gotas 

de soro autólogo oftálmico 

Centrifugar durante 15 min a 3000 g 

Diluir para 20% com BSS  
(solução de salina equilibrada) 

Filtração esterilizante (0,2µm) e 2 mL em frascos estéreis 
Rotulagem com instruções de armazenamento 

Verificar contaminação microbiana 

Positiva: não usar Negativa: dar ao doente 

Armazenar congelado a -30ºaté 6 meses 

Usar um novo frasco diariamente a 4ºC,  
com intervalos superiores a 1 hora 

Pôr fora o excedente diário Recuperar para verificar 
contaminação microbiana 
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INFORMAÇÃO AO DOENTE 

 

A todo o doente incluído neste protocolo é fornecida uma folha onde consta a 
seguinte informação: 

 
Informação aos Doentes com prescrição de Soro Autólogo  

 
Com o intuito de se promover uma eficiente e boa articulação entre os Doentes 

com esta terapêutica e os Serviços Farmacêuticos, pede-se por favor, a observância e 
cumprimento das seguintes condições: 

1. Sempre que vier levantar os últimos colírios de soro autólogo, deverá combinar 
com os Serviços Farmacêuticos, a data para nova colheita de sangue. 

2. Esta colheita realiza-se no serviço de Oftalmologia, sector de Internamento, (8º 
piso), entre as 18 e as 21 horas. 

3. 24 horas após a colheita do sangue, os colírios de soro autólogo, podem ser 
levantados nos Serviços Farmacêuticos, ( piso -2 ). 

Como os nossos Serviços se encontram abertos 24h, nos 365 dias do ano, poderá 
levantá-los em qualquer dia da semana e a qualquer hora. Agradecendo-se no 
entanto, e sempre que for possível, o façam preferencialmente entre as 9 e 16h. 

4. Ao levantar os colírios, deverá apresentar o “cartão verde” do hospital e fazer-
se acompanhar de uma mala térmica, com termo acumuladores, para 
acondicionar os colírios que vem levantar. 

5. Ao recebe-los, por favor confirme sempre, se o nome que se encontra no colírio, 
coincide com o nome do doente em causa. 

6. Os colírios não devem permanecer na mala térmica mais do que 4horas. 

7. Uma vez em casa, deverão ser colocados no congelador. 

8. Diariamente, só deve ser retirado um frasco de colírio, que apenas servirá para 
esse dia. 

9. No intervalo de tempo, entre cada administração das gotas, o colírio deve ser 
guardado na porta do frigorífico. 

10. No final do dia: deve ser desprezado todo o excedente. 

11. Os telefones a contactar em caso de dúvida, são:  

Serviço de Oftalmologia– XXXXXXX e extensão dos Serviços Farmacêuticos 
15517, ou 

A Farmacêutica ZZZZ WWWWWW – XXXXXXX. 
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Conclusão 

 

Podemos concluir que o tratamento com soro autólogo é um método eficiente para 

estimular a viabilidade das células do epitélio da córnea e conjuntiva pelo fornecimento 

de um número de factores de crescimento. Por outro lado, a preparação de soro autólogo 

não apresenta dificuldades técnicas e é relativamente efectiva em termos de custos, 

porque geralmente os hospitais têm a tecnologia necessária para a sua preparação 

(centrífugas, aparelho de fluxo laminar, etc). Além disso, o facto do tratamento com 

soro autólogo ser bem tolerado pelos doentes incentiva ainda mais a sua utilização. A 

principal desvantagem do tratamento com este colírio é a extracção de sangue frequente, 

principalmente em certos doentes mais debilitados. Nestes casos, temos de ter cuidado 

porque nem todos os pacientes podem ser submetidos a estas extracções extensas, quer 

devido a dificuldades sistémicas quer por alterações hematológicas, sendo necessário 

em algumas ocasiões fornecer suplemento de sulfato de ferro para evitar anemia.  

Embora a literatura descreve algumas complicações, tais como o depósito de 

imunoglobulinas e a presença de infiltrados periférica na córnea, o tratamento com soro 

autólogo é normalmente muito bem tolerada. Não há referências a efeitos adversos 

quando utilizado por períodos longos de tempo. Apesar de incomum, alguns doentes 

podem apresentar durante o tratamento: aumento do desconforto, ligeira epitéliopatia, 

conjuntivite bacteriana ou eczema da pálpebra. Apesar de rara, Eberle et al (16) 

descrevem o caso de uma infecção por HIV transmitido por soro autólogo colírio. A 

este respeito, é preciso ressaltar que esta preparação é um fluido e, portanto, passível de 

transmitir infecções. 

Como desafio para o futuro fica a investigação em vários domínios, tais como a 

forma de diminuir as extracções de sangue, a utilização de novas moléculas para 

transporte de soro autólogo e avaliar a biodisponibilidade do produto, a utilização de 

filtros ou o desenvolvimento de uma lágrima enriquecido universal. 
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