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“Conhecer não é demonstrar ou explicar, é aceder à visão”
“To know is not to demonstrate or explain.
It is accessing the vision.”

Antoine de Saint-Exupéry

A equipa

The team

Deixámo-nos seduzir pelo pormenor e procurámos os detalhes necessários a um bom diagnóstico. Estas
fotogra�ias registam momentos que
estão para além daquilo que o olho
humano é capaz de alcançar e são
um instrumento de comunicação
inovador entre ciência e arte. Somos
perfecionistas e gostamos de registar a melhor imagem. Somos uma
equipa com visão técnica e cientí�ica.

We gave in to the detail and searched for the necessary information
for an accurate diagnosis. The photographs capture moments that are
beyond what the human eye is able
to reach and are an innovating communication instrument between
science and art. We are perfectionists and we are always searching
for the best image. We are a team of
technical and scienti�ic vision.

Fazem parte desta equipa:
Robert van Velze
Carla Santos
Fabiana Rodrigues

The members of this team are:

Robert van Velze
Carla Santos
Fabiana Rodrigues

Sinais descodi�icados

Decoded signals

Aprendemos com o melhor: o olho
humano.

We learned from the best: the
human eye.

Conhecidos os códigos de funcionamento da visão, os compromissos
entre luz, sinais e cérebro, quisemos
documentar e registar este fantástico mecanismo. Tivemos de espreitar
para dentro do olho humano. A fotogra�ia digital, acoplada à informática
e à luz (sempre a luz), emitida ou
não por lasers, permitiram-nos
registar estas e outras “Visões”.
São imagens reais do interior do
olho humano e todas elas têm uma
história para contar. Revelam as
inúmeras capacidades que hoje
estão ao dispor da Oftalmologia,
tornando possível ver o que não se
vê. O extraordinário, o invulgar e o
insólito obrigam-nos a partilhar o
que vimos. Este é o resultado de um
dia-a-dia vivido no Centro Cirúrgico
de Coimbra. Entre três milhões de
imagens, escolhemos 45.
António Travassos

After knowing the codes of vision
functioning and the dynamic between light, signals and the brain, we
wanted to document and register
this extraordinary mechanism. We
had to peer inside the human eye.
Digital photography coupled with
computer science and light (always
light) produced or not by lasers have
given us the opportunity to register
these and other “Visions”.

These are real images of the interior
of the human eye, and all of them
have a story to tell. They translate
the innumerous capabilities available in Ophthalmology, making visible what was before unseen. The
extraordinary, the rare, the odd,
force us to share what we witnessed.
This is the result of our everyday life
in the Centro Cirúrgico de Coimbra.
Among three million images we
handpicked only 45.
António Travassos

Perfeitos - Perfect
1 - O SOL

THE SUN

(Retina saudável – retinogra�ia ótica)

(Healthy retina – retinography)

É na retina que quase tudo acontece. Regista a imagem captada no exterior, decifra a
cor, transforma a informação em sinais
elétricos e envia-os para o cérebro. São os
olhos que captam as imagens, mas não são
eles que “veem”. Essa é uma capacidade
conquistada pelo cérebro. Dizer que uma
imagem �icou “gravada” na retina, é engano.
A retina não tem memória. Regista, mas não
guarda mensagens ou informação.

It is in the retina that almost everything
happens. It registers the image received
from the outside world, perceives color and
encodes visual information as electrical
impulses sent to the brain. The eyes capture
the images but they don’t really see. It is the
brain that is responsible for higher forms of
vision. The retina has no memory, it registers but does not save messages or information.

2 - EM SINTONIA

IN SYNC

(Nervo ótico – retinogra�ia ótica)

(Optic nerve – retinography)

Sem esta sintonia seria impossível ao
cérebro descodi�icar as mensagens visuais.
O nervo ótico assemelha-se a um cabo
elétrico com uma enorme quantidade de
�ios, que transmitem toda a informação ao
cérebro.

Without the connection between the eye
and the brain, vision would be impossible.
The optic nerve is similar to an electric
cable, composed by millions of small �ibers,
carrying visual information to the brain.

3 - O RELÂMPAGO

LIGHTNING

(Retina saudável angiogra�ia de campo largo)

(Healthy retina – �luorescein angiography)

Os “raios” do relâmpago mais não são do
que os vasos sanguíneos que existem
dentro de uma qualquer retina. Com a ajuda
de um produto de contraste é possível
visualizar todo o trajeto vascular, mas
também qualquer alteração do normal
funcionamento da árvore circulatória. São
visíveis na imagem o nervo ótico (ponto
luminoso central) e a fóvea (ponto escuro
central).

The “branches” of the lightning are nothing
more than blood vessels, present in any
retina. The use of a dye allows the visualization of the vascular structures as well as
detect any changes in their physiologic
behavior. In this image the optic nerve can
be seen as a bright central dot and the fovea
as a dark central spot.

4 - EM EQUILÍBRIO

IN BALANCE

(Mácula – Tomogra�ia de Coerência Ótica)

(Macula – Optical Coherence Tomography)

Será uma contradição linguística. Neste
caso, a mácula é vital e não será nunca uma
nódoa ou uma desonra. A visão central está
dependente desta pequena área da retina. É
ali que se concentram milhões de células,
sem as quais não seria possível ver as cores,
o detalhe ou pormenor.

The macula is the central area of the retina,
it contains millions of cells without which
color or detailed vision would be impossible.

5 - O MALMEQUER

MARIGOLD

(Íris – lâmpada de fenda)

(Iris – slit lamp)

A íris e a pupila são a primeira porta de
entrada para o globo ocular. A íris
identi�ica-nos pela cor que herdamos e
delimita a pupila – o pequeno ori�ício negro
central que controla a entrada de luz
dilatando ou contraindo, em resposta às
condições de iluminação. Entre nós predominam as íris de cor castanha, mas também
existem versões de íris com cor verde, azul,
cinzenta e até multicolor.

The iris and pupil are the �irst gateway to
the eye. The iris is identi�ied by its color and
limits the pupil – the small central ori�ice
which control the entrance of light in the
eye, by either contracting or dilating in
response to environmental lightning conditions. Among us, brown irises are more
common although green, blue, gray or
multicolored can also be found.

6 - ADMIRÁVEL MUNDO

ADMIRABLE WORLD

(Íris – lâmpada de fenda)

(Iris – Slit lamp)

As teias traçadas, os emaranhados, as
parcerias, as comunicações e as cores são
impossíveis de reproduzir pela mão
humana. Há um admirável mundo por
detrás de cada olho humano. Esta é uma
vulgar íris. Grande parte do nosso mundo
entra por aqui.

The traced webs, the entanglements, the
bonds, the communications and colors are
impossible for the human hand to copy.
There is an admirable world behind each
human eye. This is a common iris. Most of
our world enters through here.

Imprevistos - Unexpected
7 - GRANITO

GRANITE

Coriorretinite – retinogra�ia com auto�luorescência)

(Chorioretinitis – fundus auto�luorescence)

A região de auto�luorescência heterogénea,
com áreas alternando entre o preto e o
branco (hipo e hiperauto�luorescência
respetivamente) visível na retina, corresponde à marca deixada por um processo
in�lamatório da retina e coroide, resultante
de um traumatismo. A função visual está
afetada nesta região.

The region of heterogeneous auto�luorescence, with areas alternating between
black and white (hipo and hyperauto�luorescence respectively) visible on the retina
is the result of an in�lammatory process
involving the retina and choroid, after
trauma. The visual function is compromised in this region.

8 - A CORDA

THE ROPE

(Íris – lâmpada de fenda)

(Iris – Slit lamp)

Sobraram umas pequenas �ibras da íris.
Esta alteração da pupila e iris provoca
fotofobia e, por vezes, imagem dupla. Este é
um caso que nos chegou com complicação
de cirurgia de catarata.

Only a few �ibers of iris sphincter are left.
The changes in the pupillary contour and
iris con�iguration are responsible for photophobia and diplopia. This is a patient we
received after complicated cataract surgery.

Efeitos - Eﬀects
9 - PÊSSEGOS EM CALDA

PEACHES IN SYRUP

(Bolhas de óleo de silicone –
lâmpada de fenda)

(Silicone oil bubbles – slit lamp)

Recorre-se ao óleo de silicone para ajudar a
empurrar e a manter a retina no devido
lugar. Este é um procedimento utilizado em
situações de descolamento complicado da
retina. Neste caso, o óleo de silicone passou
para a câmara anterior do olho e formou as
bolhas que determinaram o arranjo artístico e geométrico visível na imagem. Um
acaso.

Silicone oil is used to push and keep the
retina attached after retinal detachment
surgery in complicated cases. In this
patient, silicone oil bubbles have migrated
to the anterior chamber of the eye, forming
a geometric and artistic pattern. Serendipity…

10 - O PICOTADO

DOTTED LINES

(Retinopatia diabética – retinogra�ia)

(Diabetic retinopathy – retinography)

As marcas, simétricas, são o rasto deixado
pelo raio laser usado no tratamento da
retinopatia diabética, uma das manifestações oculares da diabetes. A concentração
de glicose no sangue provoca alterações nos
vasos sanguíneos da retina, conduzindo a
alterações da permeabilidade e proliferação anómala. Neste caso, é a visão periférica
que está predominantemente afetada.

The symmetrical markings are the traces
left by Laser treatment in diabetic retinopathy, one of the ocular manifestations of
diabetic retinopathy. Elevated serum glucose concentrations lead to changes in the
blood vessels, resulting in abnormal
permeability or proliferation. In this
patient, the peripheral visual �ield is predominantly affected.

11 - CAVIAR

CAVIAR

(Bolas de silicone – lâmpada de fenda)

(Silicone oil bubbles – slit lamp)

O óleo de silicone foi usado para garantir
que a retina descolada se mantém na sua
posição. Neste caso, um pouco de óleo saiu
da câmara posterior e posicionou-se na
câmara anterior do olho, dividindo-se em
pequenas bolas, com um efeito aparente de
caviar.

Silicone oil was used to attach the retina in
this patient. The oil migrated to the
anterior chamber of the eye, splitting into
numerous bubbles, producing an effect
similar to caviar.

12 - À JANELA

AT THE WINDOW

(Implante de dexametasona –
lâmpada de fenda)

(Dexamethasone implant – slit lamp)

A dexametasona pertence a um grupo de
potentes anti-in�lamatórios (corticosteroides), que é injetada no olho para o tratamento de várias patologias oculares. Neste
caso, e devido à posição incorreta que o
doente adotou para dormir, o implante de
libertação prolongada injetado, deslocouse e aparece no bordo pupilar.

Dexamethasone is a powerful anti-in�lammatory agent used in the treatment of
several ophthalmological pathologies. In
this patient, due to an incorrect sleeping
position, the prolonged release implant has
dislocated and appears in the pupillary
border.

13 - ATRÁS DAS GRADES

BEHIND BARS

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal detachment – retinography)

O efeito de gradeamento foi produzido
neste doente pelo tratamento Laser. O
último passo na intervenção cirúrgica deste
doente foi a realização de retinopexia Laser.
O padrão de tratamento é realizado de
forma a maximizar a aderência da retina à
parede ocular.

The effect of patterned bars was produced
by retinal Laser treatment. In this patient,
the �inal step of retinal detachment surgery
was Laser retinopexy. The pattern is
planned to maximize the retinal adherence
to the eye wall.

14 - NENÚFARES

WATERLILY

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal Detachment - retinography)

Efeito do laser usado, propositadamente
em forma redonda, para ajudar a �ixar a
retina no sítio certo, após um descolamento
de retina.

Laser markings applied in a circular pattern in order to make the retina adhere to
the retinal pigment epithelium after a
retinal detachment.

15 - INVASÃO

INVASION

(Retinopatia diabética – retinogra�ia)

(Diabetic retinopathy – retinography)

A fotocoagulação a laser continua a ser um
dos tratamentos mais utilizado na retinopatia diabética. O objetivo desta terapêutica é
a destruição das áreas da retina periférica,
que não recebem aporte sanguíneo adequado. As marcas de disposição circular que
observamos na imagem, correspondem às
zonas de ação do laser.

Laser photocoagulation is still one of the
most used treatments in diabetic retinopathy. It is used to destroy areas of peripheral
retina that do not receive adequate blood
supply. The markings in the picture,
assuming a circular con�iguration, correspond to the areas of Laser photocoagulation.

Ruturas - Ruptures
16 - MANHÃ NUBLADA

MISTY MORNING

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal detachment – retinography)

A retina descolou e deslocalizou-se, separando-se das restantes estruturas que a
envolvem. A capacidade visual está
comprometida e se a retina não for rapidamente colocada no devido lugar, haverá
perda de visão irreversível.

The retina has detached and was separated
from the eye wall. There is a serious
compromise of visual function and unless
the anatomy is properly restored, irreversible visual loss may occur.

17 - A ARANHA

THE SPIDER

(Descolamento total da retina com proliferação vítreo-retiniana – retinogra�ia)

(Total retinal detachment – retinography)

Trata-se de um descolamento de retina com
muito tempo de evolução, em que o processo in�lamatório intra-ocular gerou bandas
de �ibrose sub-retiniana que, na imagem,
apresentam uma distribuição radiária periférica e circular central.

In this case of untreated retinal detachment
the intra-ocular in�lammatory process has
generated strands of sub-retinal �ibrosis
that in the image have a radial distribution
in the periphery and form a circular ring
centrally.

18 - VULCÃO ATIVO

VOLCANIC ERUPTION

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal detachment – retinography)

É sempre uma situação de urgência oftalmológica, sob pena de comprometer a
qualidade da visão. É na retina que os
estímulos luminosos são transformados em
estímulos nervosos, permitindo que o
nosso cérebro “veja”. Um descolamento da
retina altera este mecanismo da visão.

Retinal detachment is always an ophthalmological urgency, that when left unattended may lead to irreversible visual loss.
The retina is the structure responsible for
coding light information as neural impulses, allowing our brain to interpret this
information and “see”. A retinal detachment
compromises this mechanism.

19 - O JARRO

THE LILY

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal detachment – retinography)

Há uma nítida desinserção da parte superior da retina. O descolamento ainda não é
total, mas já há perda da capacidade visual
e um compromisso das estruturas oculares.

There is a clear disinsertion of the upper
part of the retina. The detachment is still
incomplete but already there is loss of
visual function and compromise of the
ocular structures.

20 - POR DETRÁS DO VÉU

BEHIND THE VEIL

(Descolamento da retina – retinogra�ia)

(Retinal detachment – retinography)

A retina separou-se do epitélio pigmentado
e das restantes estruturas da parede do
globo ocular. Ficou dobrada e enrugada
sobre si própria. Um descolamento da
retina pode ocorrer espontaneamente,
contudo, pessoas com alta miopia têm uma
maior probabilidade de o desenvolver.

The retina has separated from the retinal
pigment epithelium and remaining structures of thte eye wall and has folded over
itself. A retinal detachment may be spontaneous, however high myopes have a higher
likelihood of developing it.

21 - ALFORRECA

JELLY-FISH

(Desinserção da retina –
retinogra�ia de campo largo)

(Retinal dialysis – wide �ield retinography)

Há um descolamento extenso da retina,
rasgada pela base de implantação do vítreo.
O véu translúcido visível na periferia corresponde à retina descolada.

A large retinal detachment has occurred,
with the retina being torn by the vitreous
base. The translucent veil visible in the
periphery corresponds to the detached
retina.

22 - PIZZA DE MASSA ALTA

DEEP PAN PIZZA

(Corioretinopatia miópica com endentação
de 360 graus – retinogra�ia de campo largo)

(Myopic chorioretinopathy with 360 encircling band – wide �ield retinography)

Um caso de alta miopia, submetido a cirurgia por descolamento de retina com aplicação de uma banda circular que, ao ser
ajustada, empurrou a parede do globo
ocular em direção ao centro – endentação.
O centro da imagem mostra o polo posterior do globo ocular sendo visível um
conjunto de alterações da miopia patológica. As zonas mais claras correspondem a
múltiplos focos de atro�ia da retina e da
coroide.

A case of high myopia that underwent
retinal detachment surgery with the
implantation of a silicone encircling band.
This band pushes the eye wall to the center
– endentation. The central part of the image
shows the posterior pole of the eye with
changes induced by pathological myopia.
The brighter areas correspond to regions of
retinal and choroidal atrophy.

23- QUARTO CRESCENTE

CRESCENT MOON

(Descolamento da retina –
retinogra�ia com infravermelho)

(Retinal detachment –
infrared retinography)

As rasgaduras na periferia da retina, originaram um descolamento de retina com
envolvimento da área macular. A visão �icou
seriamente comprometida. A intervenção
cirúrgica restaurou a anatomia ocular.

The tears in the peripheral retina have
caused the detachment of the retina involving the macular area. The vision was
seriously compromised. Surgical intervention has restored the eye’s anatomy.

Acasos - Serendipity
24 - TEIA DE ARANHA

SPIDER WEB

(Asteroides Hialoides – lâmpada de fenda)

(Asteroid hyalosis – slit lamp)

Partículas de fosfato de cálcio criaram esta
imagem com efeitos de “teia de aranha.
Quando as partículas são muito numerosas
e se colocam sobre o eixo visual, pode ser
necessário fazer vitrectomia para as remover mas, normalmente, depositam-se na
porção inferior do olho, porque são mais
densos que o humor vítreo.

Particles of calcium phosphate have created
this image bearing resemblance to a “spider
web”. When particles are numerous and sit
on the visual axis, a vitrectomy may be
performed to clear them. Usually they are
deposited in the inferior portion of the eye,
since they are denser than the vitreous
humor.

25 - TEMPESTADE DE NEVE

SNOW STORM

(Asteroides Hialoides – retinogra�ia)

(Asteroid hyalosis – retinography)

São os depósitos de fosfato de cálcio
suspenso no gel vítreo que lembram um céu
cravejado de estrelas de neve. Em movimento, a dança é regrada e harmoniosa. Em
repouso, são astros suspensos iluminados
por um “sol” distante.

Deposits of calcium phosphate suspended
in the vitreous gel, remind us of a sky
studded with snow stars. In motion, the
dance is orderly and harmonious. While
resting, they are heavenly bodies illuminated by a distant sun.

26 - EXPLOSÃO SOLAR

SOLAR EXPLOSION

(Asteroides Hialoides – retinogra�ia)

(Asteroid hyalosis – retinography)

Neste caso, os asteroides hialoides repousam sobre a rede de colagénio que estrutura o gel vítreo. Sujeitos à ação da gravidade,
depositam-se sobretudo inferiormente e,
geralmente, não causam problemas.

Hyaloid asteroids rest on the collagen
network giving structure to the vitreous gel.
Subject to the force of gravity, they gather
mostly inferiorly and generally are not a
source of problems.

27 - PINTURA RUPESTRE

PAINTED WITH A BRUSH

(Doença degenerativa da retina –
retinogra�ia com auto�luorescência)

(Degenerative retinal disease –
fundus auto�luorescence)

O aparente desenho é formado pelos vestígios traçados por uma doença degenerativa
da retina.

Traces of a degenerative retinal disease
form an apparent drawing.

Heranças - Heritage
28 - RODELA DE LIMÃO

SLICE OF LEMON

(Doença de Coats –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Coat’s Disease – �luorescein angiography)

É uma doença rara e provoca um desenvolvimento anómalo dos vasos sanguíneos na
retina. O conjunto de alterações vasculares
pode conduzir a complicações sérias, como
o aparecimento de novos vasos ou descolamento da retina.

It is a rare disease compromising the normal development of retinal blood vessels.
The retinal vascular changes induced can
lead to serious complications including
neovascularization or retinal detachment.

29 - DELTA DO RIO

RIVER DELTA

(Vitreo-retinopatia exsudativa familiar –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Familial Exsudative Vitreoretinopathy –
�luorescein angiogram)

É uma doença hereditaria rara e caracterizada pelo desenvolvimento anómalo da
circulação retiniana.

It is a rare hereditary disease, characterized
by the abnormal development of the retinal
circulation.

30 - A PONTE

THE BRIDGE

(Retinosquisis X-linked –
tomogra�ia de coerência ótica)

(X-linked retinoschisis –
Optical coherence tomography)

É uma doença genética que afeta a retina e
prejudica a visão central. Atinge apenas o
sexo masculino, sendo as mulheres o veículo transmissor e surge quando há uma
mutação do gene RS 1, o mesmo que é
responsável pela produção de retinosquisina, uma proteína necessária à manutenção
da estrutura da retina.

A genetic disorder affecting the retina and
compromising the central vision. It affects
only male patients when a mutation in the
gene RS1, responsible for the production of
retinoschisin, occurs. This mutation leads
to structural changes in the central retina
with splitting of the several cellular layers.

31 - BURACO NEGRO

BLACK HOLE

(Doença metabólica –
retinogra�ia com auto�luorescência)

(Metabolic disorder –
fundus auto�luorescence)

É a insu�iciência de um enzima que provoca
esta alteração pigmentar na retina. Apesar
da mancha visível, a acuidade visual era de
10/10.

It is the de�icit of an enzyme that causes
these pigmentary changes in the retina.
Despite the visible area of central hypoauto�luorescence, visual acuity was 20/20.

32 - DOIS SÓIS

TWO SUNS

(Doença de Stargardt –
retinogra�ia com auto�luorescência)

(Stargardt disease –
fundus auto�luorescence)

É uma doença juvenil, hereditária e causa
degeneração da mácula. A designação de
Stargardt vem do nome do oftalmologista
alemão que identi�icou esta doença. Os
sintomas surgem antes dos 20 anos de
idade e a doença revela-se por grande sensibilidade à luz e perda de campo visual
central.

An inherited cause of early macular degeneration. The name Stargardt was given by
the german ophthalmologist who �irst
described these fundus changes. The symptoms usually manifest before 20 years of
age and consist of photosensitivity and loss
of the central visual �ield.

33 - O DESERTO

DESERT

(Retinopatia pigmentar – retinogra�ia ótica)

(Retinitis pigmentosa – retinography)

É uma doença degenerativa da retina.
Caracteriza-se por di�iculdades na visão
noturna (nictalópia) e perda de campo
visual periférico e paracentral. Em fases
tardias da doença, resta apenas uma pequena “ilha” central de retina funcionante, que
permite uma visão tubular.

A degenerative disease of the retina. It is
characterized
by
night
blindness
(nictalopia) and loss of peripheral and
paracentral visual �ield. In late stages of this
disease only a small central island of
functional retina remains, allowing only a
“tunnel vision”.

Precoces - Precocious
34 - LULA GIGANTE

GIANT SQUID

(Retinopatia de prematuridade –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Retinopathy of the prematurity –
�luorescein angiogram)

O baixo peso à nascença e a prematuridade
são dois fatores de risco para a Retinopatia
do Prematuro. O diagnóstico precoce é
fundamental, sendo recomendado um
exame às crianças que nascem com 30
semanas ou menos de gestação e com
menos de 1500 g à nascença.

Low birth weight and prematurity are two
risk factors for the Retinopathy of the
prematurity. Early diagnosis is paramount.
An ophthalmological examination is recommended to children born before the 30th
week of gestation or with a birth weight
inferior to 1500 g.

35 - BICO DE GÁS

GAS BURNER

(Retinopatia de redução –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Reduction retinopathy –
�luorescein angiogram)

Esta alteração no desenvolvimento caracteriza-se pela redução do tamanho do globo
ocular e vascularização anómala da retina e
segmento posterior. Estão associadas
outras malformações do globo ocular, incluindo perda de transparência corneana.

A reduction of the size of the globe and
abnormal development of the posterior
segment circulation characterize this developmental anomaly. Other ocular abnormalities are frequently associated, including a
loss of transparency of the cornea.

Ameaças - Threats
36 - O CASULO

COCOON

(Tração vítreomacular –
tomogra�ia de coerência ótica)

(Vitreomacular traction –
optical coherence tomography)

Este tipo de exame permite uma visualização da arquitetura morfológica do vítreo e
da retina. Neste caso, a imagem captou uma
doença que afeta a interface vítreo-retina,
conduz à distorção da retina e, consequentemente, da imagem que percecionamos.

This exam allows a visualization of the
vitreous’ and retinal architecture. The
image has captured a disease affecting the
vitreo-retinal interface, leading to retinal
distortion and consequently to a warp of
the perceived image.

37 - SÃO VALENTIM

SAINT VALENTINE

(Tração vítreomacular –
tomogra�ia de coerência ótica)

(Vitreo-macular traction –
optical coherence tomography)

A tração do vítreo sobre a mácula acabou
por “esculpir” um coração perfeito. A
manter-se, este “coração” acabaria por
levar à formação de um buraco na mácula, a
zona nobre da retina. A cirurgia eliminou as
marcas de S. Valentim e repôs a normalidade.

Vitreous traction on the macula has carved
a perfect heart. This situation could eventually lead to the formation of a macular hole.
Surgery has released this traction.

38 - BALOIÇO
(Membrana epirretiniana – tomogra�ia de
coerência ótica)

Há uma perda gradual de visão e as imagens
surgem distorcidas, porque uma película
muito �ina e transparente está a enrugar a
mácula. É esta membrana (epirretiniana)
que deve ser removida quando se torna
mais espessa e compromete a visão central.

SEE-SAW

(Epiretinal membrane –
optical coherence tomography)

There is a progressive loss of vision and a
distortion of the image perceived as a result
of the wrinkling caused by a thin and transparent membrane overlying the macula.
This epiretinal membrane should be removed when it thickens or contracts compromising the central vision.

39 - PLASTIFICADO

PLASTICISED

(Membrana epirretiniana pediátrica –
retinogra�ia red-free)

(Pediatric epiretinal membrane –
red-free retinography)

Células anómalas multiplicam-se descontroladamente, provocando uma distorção
da arquitetura da mácula. Na intervenção
cirúrgica é removida a membrana, eliminando as trações na retina e a perda de
visão.

Abnormal cells multiply uncontrollably
causing a distortion of the macular architecture. During a surgical intervention, the
membrane is removed eliminating the
tractions on the retina and preventing
further visual loss.

40 - AMOR IMPERFEITO

MORNING GLORY

(Atro�ia areolar central –
retinogra�ia com auto�luorescência)

(Central areolar dystrophy –
fundus auto�luorescence)

Tem a forma de “amor-perfeito”, mas faltalhe a cor e a vida. A mancha central revela
uma degenerescência localizada na mácula,
o que provoca ausência de visão central.

It has the shape of a “morning glory” but it
lacks color and life. The central dark area
translates a retinal degeneration located to
the macula, causing loss of central vision.

41 - SOL SANGRENTO

BLOODY SUN

(Membrana neovascular coroideia –
retinogra�ia ótica)

(Choroidal neovascular membrane –
retinography)

É uma das complicações mais graves de
uma doença que afeta uma parte signi�icativa da população com mais de 50 anos.
Chama-se Degenerescência Macular da
Idade (DMI) e, na sua forma mais grave,
acaba por produzir um crescimento anormal de vasos sanguíneos sob a retina,
aquilo que se designa por membrana
neovascular coroideia. Pode conduzir a
uma perda irreversível da visão.

It is one of the most serious complications
of the disease affecting a signi�icant portion
of the population over 50 years old. It is
called exsudative age related macular degeneration (AMD) and one of its most serious
manifestations is the abnormal growth of
blood vessels under the retina in what is
called a choroidal neovascular membrane.
It can lead to irreversible loss of visual
acuity.

Consequências - Consequences
42 - RAÍZES

ROOTS

(Neovascularização do disco ótico –
retinogra�ia red-free)

(Optic disc neovascularization –
red-free retinography)

A proliferação de vasos sanguíneos junto ao
disco ótico compromete seriamente a capacidade visual. A neovascularização é uma
consequência da Diabetes mal controlada e
a fotocoagulação a laser é um dos instrumentos terapêuticos usados na interrupção
deste processo.

The proliferation of blood vessels near the
optic disc can seriously compromise the
visual function. Neovascularization is one of
the consequences of a poorly controlled
diabetes and laser photocoagulation is one
the treatments available to stop this
process.

43 - PINTADO A PINCEL

BRUSH STROKES

(Neovascularização da íris –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Iris Neovascularization –
�luorescein angiogram)

É uma das consequências da retinopatia
diabética. As alterações dos vasos da retina
fazem com que algumas áreas não recebam
sangue. O organismo reage e estimula a
formação de novos vasos sanguíneos, que
crescem na retina e na parte anterior do
olho, na íris, causando um compromisso
destas estruturas e podendo conduzir a
elevação da pressão intra-ocular.

This is one of the consequences of diabetic
retinopathy. Changes in the retinal blood
vessels can lead to hypo perfusion of some
areas. The body reacts and grows new
blood vessels that can reach the anterior
segment of the eye producing iris neovascularization. These changes in turn can lead to
the elevation of the intra-ocular pressure.

44 - ASTEROIDES

ASTEROIDS

(Retinopatia diabética proliferativa –
angiogra�ia �luoresceínica)

(Proliferative diabetic retinopathy –
�luorescein angiography)

Na retinopatia diabética os vasos sanguíneos da retina sofrem uma série de alterações.
Os focos de branco intenso que observamos
na imagem correspondem a áreas onde os
vasos sanguíneos são mais permeáveis e
deixam escapar o produto de contraste
usado para realizar este exame. Por outro
lado, as áreas escuras são zonas da retina
que não recebem aporte sanguíneo adequado. Esta situação tem indicação para tratamento urgente.

In diabetic retinopathy, retinal blood
vessels undergo a series of changes. The
areas of intense white in the image correspond to regions of dye leakage from the
blood vessels. On the other hand, dark
regions are portions of the retina not receiving adequate blood supply. Urgent treatment is mandatory.

45 - A FLOR

THE FLOWER

(Neovascularização da Íris –
lâmpada de fenda)

(Iris neovascularization – slit lamp)

Consequência da diabetes mellitus. A
neovascularização dá-se para compensar a
falta de oxigénio nas estruturas envolvidas.
Formam-se novos vasos sanguíneos (mais
frágeis), em áreas onde antes não existiam,
com características diferentes dos vasos
originais.

A consequence of diabetes mellitus. Iris
neovascularization is produced to compensate a lack of oxygen reaching the involved
structures. New and fragile blood vessels
are formed in areas where they previously
were absent.
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