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15. Coronavírus pode causar alterações
na retina, aponta estudo de
pesquisadores brasileiros

Professor titular da Universidade Federal de São Paulo detalha pesquisa inédita sobre ação da
covid-19 em grupo de pacientes

Cientistas brasileiros descobriram uma nova alteração causada pela Covid-19. Algumas pessoas
infectadas pelo coronavírus sofrem mudanças na retina, que podem ser indicadoras de
complicações no sistema nervoso central. Publicado na “Lancet”, uma das revistas de ciências
médicas mais respeitadas do mundo, o estudo foi realizado com pacientes de São Paulo. O
trabalho é de autoria de pesquisadores do Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em
Oftalmologia e do Instituto da Visão, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O líder da
pesquisa, Rubens Belfort Jr., presidente da Academia Nacional de Medicina e professor titular da
Unifesp, destaca que “ainda estamos longe de compreender toda a complexidade da infecção pelo
coronavírus”.

Este é o primeiro estudo a identificar alterações neurológicas no olho associadas à covid-
19?

Sim. Investigamos o olho porque estudos com o zika mostraram que poderia haver alterações
desse tipo. Realizei, na verdade, o primeiro trabalho sobre zika no olho e pensei que o coronavírus
poderia talvez causar algo semelhante.

Veja o texto na íntegra: O Globo

O Globo não autoriza a reprodução do seu conteúdo na íntegra. No entanto, é possível fazer um
cadastro rápido que dá direito a um determinado número de acessos.
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