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Resumo 
 

Motta AAL. Efeito do tratamento com e sem bevacizumabe intravítreo 
associado ao controle glicêmico optimizado na função visual e morfologia 
macular de pacientes com edema macular diabético [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 
Objetivo: Avaliação funcional (acuidade visual e sensibilidade ao contraste) e 

morfológica da retina de pacientes com edema macular diabético (EMD) tratados 

com bevacizumabe intravítreo e controle glicêmico optimizado durante 24 

semanas de acompanhamento. Projeto: Estudo prospectivo intervencionista, 

randomizado e controlado. Métodos: Quarenta e um olhos de 34 pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2 e EMD com Hemoglobina glicada (HbA1c) ≤ 11% 

receberam injeções de bevacizumabe intravítreo (BIV) com controle glicêmico 

optimizado nas semanas 0, 6, 12 e 18 (grupo 1; n=21); ou receberam simulação 

de BIV com controle glicêmico optimizado na semana 0 e 6 e, posteriormente, 

BIV com controle glicêmico optimizado na semana 12 e 18 (Grupo 2; n=20). 

Mudanças na sensibilidade ao contraste (SC), na acuidade visual (AV) e na 

espessura foveal (EF) medida por Tomografia de coerência óptica (TCO) foram 

comparadas antes do início do tratamento e nas semanas 2, 6, 12, 14, 18 e 24. 

A análise laboratorial do controle sistêmico foi comparada também no início e 

nas semanas 12 e 24. Resultados: O estudo mostrou AV e EF 

significativamente melhores em 24 semanas em ambos os grupos. Na 24ª 

semana, a média da SC melhorou no grupo 1 de 1,14±0,36logCS para 

1,33±0,24logCS (P=0,002) e, também, no grupo 2 de 1,11±0,29 para 

1,26±0,23logCS (P = 0,004) em 24 semanas, sem diferença significativa entre 

eles (P = 0,52). Houve uma redução média de 0,78% nos níveis de HbA1c 

(8,28±1,29% para 7,5±1,20%; P < 0,001) em 24 semanas. As maiores diferenças 

entre os grupos foram detectadas entre o pré-tratamento e a segunda semana, 

onde a EF diminuiu rapidamente no grupo 1 em comparação ao grupo 2 

(116±115 vs. 17±71μm, respectivamente; P < 0,01). Em 12 semanas, as 

medidas já não foram estatisticamente significativas (variação da EF = grupo 1 

91±184μm vs. grupo 2 62±152μm; P = 0.72). No pré-tratamento, houve 

correlação significativa entre SC e AV (r = −0,70; P < 0,001) e também entre SC 

e EF (r = −0,63; P < 0,001) que se manteve em 24 semanas. 

Conclusão: O uso do bevacizumabe intravítreo associado ao controle glicêmico 

optimizado melhorou significativamente a função visual, incluindo a sensibilidade 

ao contraste dos olhos com EMD. No entanto, o controle glicêmico optimizado 

isolado também se mostrou eficiente durante 12 semanas. 

 
 

Descritores: diabetes mellitus; retina; retinopatia diabética, edema macular; 
sensibilidade de contraste; bevacizumab. 
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Abstract 
 

Motta AAL. Effect of treatment with and without intravitreal bevacizumab 
associated with optimized glycemic control on visual function and macular 
morphology of patients with diabetic macular edema [tese]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 

Purpose: Functional (visual acuity and contrast sensitivity) and morphological 

evaluation of the retina of patients with diabetic macular edema (DME) treated 

with intravitreal bevacizumab and optimized glycemic control on 24-week follow- 

up. Project: Prospective, interventional, randomized controlled trial. Methods: 

Forty-one eyes of 34 patients with type 2 diabetes mellitus and DME with 

hemoglobin A1c (HbA1c) ≤ 11% received injections of intravitreal bevacizumab 

(IVB) with optimized glycemic control (group 1; n=21) at week 0, 6, 12 and 18; or 

received IVB simulation with optimized glycemic control at week 0 and 6 and, 

after three months, IVB with optimized glycemic control at week 12 and 18 (Group 

2; n=20). Mean Change in contrast sensitivity (CS), best corrected visual acuity 

(BCVA) and central foveal thickness (CFT) - as measured by optical coherence 

tomography (OCT) were compared at baseline, and at weeks 2, 6, 12, 14, 18 and 

24. A laboratory analysis of systemic control was also compared at baseline and 

at weeks 12 and 24. Results: The study showed that BCVA and CFT were 

significantly better in both groups at 24 weeks. Mean CS also improved 

significantly in group 1 from 1.14±0.36 to 1.33±0,24logCS (P=0,002) and also in 

group 2 from 1.11±0.29 to 1.26±0.23logCS (P=0,004) at 24 weeks, with no 

significant difference between them (P = 0.52). There was a mean reduction of 

0.78% in HbA1c levels (8,28±1,29 to 7,5±1,20%; P < 0,001) at 24 weeks. The 

major differences between both groups were detected between the baseline and 

the second week, whem CFT promptly decreased in group 1 compared to group 

2 (116±115 μm vs. 17±71 μm; P < 0,01). At 12 weeks, the measures were no 

longer statistically significant (variation of CFT = group 1 91±184 μm vs. group 

62±152 μm, P = 0.72). At baseline, there was meaningful correlation between CS 

and BCVA (r = −0,70; P < 0,001) and also between CS and CFT (r = −0.63; P < 

0.001) that remained at 24 weeks. Conclusion: The use of intravitreal 

bevacizumabe associated with optimized glycemic control improved significantly 

the visual function, including contrast sensitivity in eyes with DME. However, 

optimized glycemic control alone also shown to be efficient at 12 weeks. 

 

 
Descriptors: diabetes mellitus; retina; diabetic retinopathy; macular edema; 

contrast sensibility; bevacizumab 
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1. Introdução 
 

O diabetes mellitus (DM) é um distúrbio do metabolismo dos carboidratos 

que induz alterações metabólicas, especialmente a hiperglicemia, originando 

complicações microvasculares com formação de dilatações saculares 

denominadas de microaneurismas. A microangiopatia diabética acarreta uma 

incompetência vascular na retina que cursa com aumento da permeabilidade 

vascular e fenômenos vaso-oclusivos, causando edema, exsudação lipídica, 

hemorragias retinianas e, numa fase mais avançada, proliferação fibrovascular, 

descolamento tracional da retina.1 

A retinopatia diabética (RD) é uma das mais importantes causas de perda 

de visão nos países desenvolvidos, sendo o edema macular diabético (EMD) a 

maior causa de perda de visão central nos pacientes com retinopatia diabética. 

Após 15 anos do diagnóstico do diabetes, a prevalência do edema macular é 

cerca de 20% nos portadores de diabetes tipo I e 18% nos do tipo 2.2-4
 

O EMD é definido como o acúmulo de fluido nos espaços extracelulares 

na retina neurosensorial, causando espessamento da retina. O edema macular 

clinicamente significativo foi definido pelo Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study (ETDRS) em três padrões de espessamento da retina, dependentes da 

extensão e proximidade da fóvea e da associação com exsudação lipídica.5
 

Várias estratégias sistêmicas foram descritas para o tratamento do EMD, 

incluindo exercício físico, cessação do tabagismo, redução do índice de massa 

corporal, melhor controle da pressão arterial e melhor controle da glicemia. No 

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), o controle glicêmico 

intensivo em pacientes diabéticos tipo 2 ocasionou uma diminuição da 

necessidade de fotocoagulação com laser para RD ou EMD.6 Em contrapartida, 
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os fatores sistêmicos, como o controle glicêmico deficiente, podem contribuir 

para a recorrência do EMD.7 Na população dos Estados Unidos com idade igual 

ou superior a 40 anos com EMD, a média dos níveis de Hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) foi de 8,4%.8 A HbA1c tem se mostrado relacionada à incidência e a 

progressão do EMD.8 

A fotocoagulação com laser de argônio reduz o risco de perda visual 

moderada em 50%, assim como aumenta a chance de melhora da visão e reduz 

a frequência de edema macular persistente. Entretanto, 50% dos olhos tratados 

mantêm o risco de perda visual moderada.5 

A eficácia apenas regular da fotocoagulação com laser no tratamento do 

edema macular diabético trouxe a necessidade de avaliar novas estratégias 

terapêuticas. Com isso, surgiu a injeção intravítrea de triancinolona acetonida, 

que é um corticosteróide de depósito que se mantém efetivo no vítreo durante 

três a quatro meses.9 Ela é utilizada com sucesso em diversas doenças que 

evoluem com formação de edema macular, como a retinopatia diabética, oclusão 

de veia central da retina, oclusão de ramo venoso, edema macular cistóide 

pseudofácico e secundário à outras doenças do segmento posterior do globo 

ocular (uveíte e retinose pigmentar).10-13
 

Entretanto, injeção intravítrea de triancinolona acetonida apresenta 

efeitos colaterais importantes, como hipertensão ocular em cerca de 40% dos 

casos e indução de catarata (15-20% após um ano da injeção).14,15
 

A estratégia mais atual e com grande perspectiva é o uso dos 

antiangiogênicos injetados na cavidade vítrea. Estudos recentes implicam o fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) na indução de neovascularização e 
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no aumento da permeabilidade vascular em olhos humanos, particularmente nas 

doenças de retina e coróide.16-21
 

Vários estudos retrospectivos e prospectivos relataram efeitos favoráveis 

do bevacizumabe (BZB) intravítreo, um anticorpo anti-VEGF, no manejo do 

EMD.22-25 Os efeitos antiangiogênicos do BZB possibilitam sua utilização no 

vítreo pela mesma indicação de corticosteróides, mas sem os efeitos colaterais 

associados, como hipertensão ocular e cataratogênese.26 Estudos iniciais 

demonstraram sua ação sobre o edema macular observando-se a espessura 

macular central medida por tomografia de coerência óptica (TCO).27
 

Existem muitas evidências de que a sensibilidade ao contraste (SC) pode 

ser afetada no EMD, inclusive antes mesmo de alterações na acuidade visual 28. 

Até o momento, a avaliação funcional subjetiva do EMD na maioria dos estudos 

com BZB intravítreo é realizada somente com acuidade visual medida pelo 

ETDRS (logMAR de letras de Snellen).22-25
 

As reduções da SC são detectadas na RD antes mesmo das alterações 

de fundo de olho como o EMD.28 Como consequência, os pacientes com 

diminuição da SC podem apresentar um sério impacto na qualidade de vida e 

em suas habilidades funcionais.29,30 Rubin e colaboradores31 mostraram 

diferenças entre a acuidade visual e a sensibilidade ao contraste na avaliação 

da disfunção visual. Não houve correlação entre essas duas medidas. No 

entanto, os autores constataram que a acuidade visual estava associada à 

dificuldade em tarefas que requeriam boa resolução e adaptação às mudanças 

nas condições de luz, enquanto a sensibilidade ao contraste estava associada à 

dificuldade em tarefas que exigiam julgamentos de distância, direção noturna e 

mobilidade. Os testes de SC caracterizam aspectos da função visual que não 
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são bem captados pela medida da acuidade visual.32 Eles estão fortemente 

associados com performances de leitura,33 reconhecimento facial,34 capacidade 

de deambular e dirigir 35,36 e tarefas da vida diária 37. 

A correlação entre os resultados dos testes funcionais, como a medida da 

AV obtida pela tabela do ETDRS e o teste de sensibilidade ao contraste, e a 

análise morfológica / estrutural pelas medidas da espessura macular obtidas 

pela TCO, exames de retinografia e angiografia, associados aos testes clínicos 

e laboratorias, como a avaliação trimestral da HbA1c poderão nos fornecer 

informações que possibilitam o aperfeiçoamento da avaliação e seguimento dos 

pacientes tratados para EMD. 
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2. Objetivos 

Objetivo Geral 

O presente ensaio clínico comparativo, mascarado, aberto e randomizado 

teve o propósito de avaliar os efeitos do tratamento com e sem bevacizumabe 

intravítreo associado ao controle glicêmico optimizado na morfologia e função 

visual de pacientes com edema macular diabético. 

 

Objetivo Específicos: 

 
 

Primários: 
 

(1) Avaliar os efeitos do tratamento com e sem bevacizumabe intravítreo 

associado ao controle glicêmico optimizado sobre a função visual medida 

pela acuidade visual (tabela do ETDRS) e pela sensibilidade ao 

contraste (tabela de Pelli-Robson); 

 

(2) Avaliar os efeitos do tratamento com e sem bevacizumabe intravítreo 

associado ao controle glicêmico optimizado sobre espessura foveal 

(medida pela tomografia de coerência óptica) 

 

(3) Verificar a correlação entre a acuidade visual, a sensibilidade ao 

contraste e a espessura macular obtidas pela TCO; 

 
Secundários: 

 
(4) Correlacionar a variação da Hemoglobina A1c com os resultados do 

tratamento do EMD na acuidade visual e sensibilidade ao contraste; 
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(5) Identificar os efeitos adversos da aplicação do bevacizumabe 

intravítreo nesta população. 

 
3. Revisão da Literatura 

 
 

3.1. Epidemiologia do Diabetes Mellitus e Retinopatia Diabética 

 
 

A diabetes mellitus (DM) é uma das doenças não-transmissíveis mais 

prevalentes no mundo, apresentando-se como uma doença metabólica com um 

peso significativo na saúde pública com base em sua crescente incidência, 

morbidade, mortalidade e custos econômicos.38 As estimativas sugerem a 

existência de mais 7,2 milhões de pessoas não diagnosticadas e 

aproximadamente 84 milhões de pessoas que poderiam ser consideradas pré- 

diabéticas até 2015 de acordo com a ADA (American Diabetes Association).39 

Os Centros de Controles e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da 

América (do inglês, Centers for Disease Control and Prevention) classificaram o 

aumento da doença como epidêmico e a NDIC (National Diabetes Information 

Clearinghouse) fez uma estimativa de gasto com DM de US$132 bilhões de 

dólares americanos, somente para os Estados Unidos.40 O número de adultos 

com diabetes no mundo aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões 

em 2014 (28,5% devido ao aumento da prevalência, 39,7% devido ao 

crescimento populacional e ao envelhecimento e 31,8% decorrente da interação 

destes dois fatores).41 Está bem estabelecido que o risco de complicações 

microvasculares e macrovasculares está relacionado a alterações na glicemia, 
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medidas pela HbA1c, associado ao tempo de doença. Atualmente a HbA1c 

continua a ser o foco principal da terapia.42
 

A DM caracteriza-se por um aumento do nível da glicose plasmática 

denominada hiperglicemia. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, 

porém, quando cronicamente em excesso, pode trazer várias complicações à 

saúde, como por exemplo perda da visão, infarto agudo do miocárdio, acidente 

vascular cerebral, insuficiência renal, amputação de membros e lesões de difícil 

cicatrização, dentre outras complicações. Embora ainda não haja uma cura 

definitiva para o diabetes, existem vários tratamentos disponíveis que, quando 

seguidos de forma regular, proporcionam saúde e qualidade de vida para o 

paciente portador.43
 

DM tipo 2 é o mais comum, constituindo mais de 90% dos casos de 

diabetes. Acomete principalmente adultos e idosos com obesidade, chegando a 

quase 11% da população acima de 65 anos.39 Vários fármacos e outras causas 

podem estar associado ao aparecimento do DM tipo 2. É muito frequente o 

diabetes tipo 2 associada ao uso prolongado de corticosteróides.44
 

O desenvolvimento ou progressão das complicações crónicas da DM 

depende diretamente do grau em que as anormalidades metabólicas como a 

hiperglicemia são controladas cronicamente.44 O bom controle glicêmico 

mostrou uma diminuição na incidência de complicações crônicas, como a 

Retinopatia Diabética (RD), que de acordo com UKPDS reduziu em 17-21% 

quando os pacientes foram submetidos a esse controle intensivo da DM.6
 

A retinopatia é uma das complicações microvasculares mais temidas da 

DM, devido à incapacidade funcional que ela provoca, sendo considerada 

importante causa de cegueira na população economicamente ativa.45 O 
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diagnóstico precoce associado ao primeiro exame fundoscópico está 

intimamente relacionado à gravidade da RD.46 De acordo com a American 

Academy of Ophthalmology (AAO), indivíduos com DM tipo 2 são 

freqüentemente incapazes de definir com precisão quando o diabetes foi 

diagnosticado pela primeira vez e, portanto, a RD já pode estar presente no 

momento do diagnóstico. Em tais pacientes, recomenda-se a realização de 

avaliação oftalmológica logo após o estabelecimento do diagnóstico de DM.47
 

O controle glicêmico é fundamental no diabetes mellitus e é avaliado 

através do auto-monitoramento da glicemia e da medição periódica da HbA1c. 

De acordo com Mayer-Davis et al,48 a HbA1c foi significativamente maior entre 

jovens com qualquer nível de RD (média ajustada - 9,4%) vs. sem RD (média 

ajustada - 8,6%). Em casos de RD crônica com edema macular persistente, há 

estudos já mostrando a correlação positiva desses pacientes com edema 

persistente e os níveis elevados de HbA1c.7 

 

3.2. Patogênese 

 
 

A retinopatia diabética é uma doença multifatorial e sua patogenia 

explica-se principalmente pela hiperglicemia, que gera altos níveis intracelulares 

de glicose, formação de radicais livres (estresse oxidativo) e ativação da proteína 

quinase C. A hiperglicemia crônica também leva à formação de produtos finais 

de glicosilação avançada (AGEs), que pode ser o evento incitante para 

retinopatia diabética e maculopatia.49 Os AGEs podem ser detectados nos vasos 

sanguíneos da retina e acredita-se que sejam responsáveis pelo aumento da 

permeabilidade das células endoteliais e que contribuam para a oclusão 
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vascular.50 Os pericitos expressam receptores dos produtos de glicosilação 

avançada (RAGE) que, ao interagirem com seus ligantes AGEs, desencadeiam 

o aumento na transdução de sinais celulares e causam um dos fenômenos 

característicos da retinopatia diabética: a perda dos pericitos. Nas células 

endoteliais, os AGEs-RAGE causam a superprodução do vascular endotelial 

groth factor (VEGF), que, por sua vez, estimula a angiogênese e a 

neovascularização, ambas também envolvidas na patogênese da retinopatia.51 

Além disso, a hiperglicemia ativa a via do poliol com a atividade enzimática da 

aldose-redutase, levando a uma elevação das concentrações intracelulares de 

sorbitol. Como consequência, há um aumento do estímulo do estresse oxidativo 

e do dano celular.52
 

Outro fator adicional na fisiopatologia da RD é a inflamação, levando ao 

edema macular, isquemia e neovascularização. Diversos mediadores pró- 

inflamatórios estão envolvidos neste processo, como o VEGF, o óxido nítrico 

(NO), citocinas, quimiocinas, angiotensina II, e o sistema renina – angiotensina.53 

O VEGF é o principal mediador que produz angiogênese e aumenta a 

permeabilidade vascular. Estudos sugerem que o VEGF pode induzir alterações 

nas junções das células endoteliais, levando a degradação das mesmas e 

leucostase.54 Um aumento da expressão de VEGF pode ser induzida por 

hiperglicemia e hipóxia.55 Células endoteliais, pericitos, neurônios, células de 

Müller, gânglionares e do Epitelio Pigmentar da Retina (EPR) são consideradas 

hoje células produtoras de VEGF.56
 

A neurodegeneração é um fator importante para a microvasculopatia 

diabética. A disfunção neuronal foi detectada em pacientes diabéticos através 

da sensibilidade ao contraste e em análises de perimetria automatizada e 
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eletrorretinograma multifocal.28,57,58 A ativação da cascata inflamatória 

neurodegenerativa é feita pela micróglia, através da liberação de fatores 

neurotróficos e pró-inflamatórios.59 O aumento dos níveis de glutamato 

extracelular, que também já foi demonstrado em diabéticos, ativa o processo de 

apoptose.60
 

As disfunções microvasculares que ocorrem na RD podem resultar em 

dois processos principais: aumento da permeabilidade e obliteração capilar 

(isquemia), que levam, respectivamente ao edema macular e à 

neovascularização da retina. Alguns fatores sistêmicos, como hipertensão e 

hiperlipidemia, e fatores genéticos também estão envolvidos neste processo 

multifatorial.42,43
 

 

3.3. Classifição da Retinopatia Diabética 

 
 

No ETDRS, a RD foi classificada em não proliferativa e proliferativa, sendo 

esta classificação extremamente importante para determinar a progressão, o 

tratamento e o prognóstico da doença. O estágio inicial, não proliferativo, é 

caracterizado por microaneurismas capilares, hemorragias e exsudatos. Com a 

progressão das alterações bioquímicas, hemodinâmicas e anatômicas, a RD 

avança, surgindo as anormalidades da microvasculatura intrarretiniana e o 

engurgitamento venoso, os quais sinalizam instalação do processo isquêmico.61 

A RD proliferativa (RDP) é caracterizada pela presença de 

neovascularização na retina e/ou no disco óptico associados ou não à 

hemorragia vítrea (HV) ou pré-retiniana. A RDP pode ser classificada em baixo, 

moderado e alto risco conforme o ETDRS.61
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Quadro 1: Classificação da Retinopatia Diabética pelo ETDRS 
 

Nível Severidade Definição 

10 Retinopatia Diabética Ausente Microaneurismas e outras características ausentes 

14 Retinopatia Diabética Questionável 
Exsudatos duros, exsudatos moles ou IRMA definidos; 

microaneurismas ausentes 

15 Retinopatia Diabética Questionável Hemorragia(s) definida(s); microaneurismas ausentes 

20 Somente microaneurismas 
Microaneurismas definidos; outras características 

ausentes 

 

 
35† 

 

 
Retinopatia Diabética Não Proliferativa Leve 

 
† O nível 35 e todos os níveis acima requerem a 

presença de microaneurismas 

Um ou mais dos seguintes achados: 
- Looping venoso ≥ D/1; 
- Exsudato mole, IRMA ou Beading venoso = Q 
- Hemorragias retinianas presentes; 
- Exsudato duro ≥ D/1; 
- Exsudato mole ≥ D/1; 

43 
Retinopatia Diabética Não Proliferativa 

Moderada 
Hemorragias/microaneurismas = M/4-5 - S/1 ou IRMA 
= D/1-3 (não ambos) 

 

47 

 
Retinopatia Diabética Não Proliferativa 

Moderadamente Grave 

Nível 43 + um dos seguintes achados: 

- IRMA = D/4-5 
- Hemorragias/microaneurismas = S/2-3 

- Beading venoso = D/1 

 

 
53 

 

Retinopatia Diabética Não Proliferativa Grave 

† 

Um ou mais dos seguintes achados: 
- 2 ou mais ítens dos 3 existentes no nível 47; 

- Hemorragias/microaneurismas ≥ S/4-5 
- IRMA ≥ M/1 
- Beading venoso ≥ D/2-3 

 
61 

 
Retinopatia Diabética Proliferativa Leve 

Proliferação fibrosa no disco ou proliferação fibrosa na 
retina com ausência de neovasos ativos no disco e na 
retina; ou neovasos de retina = D 

 
 
 

65 

 
 

 
Retinopatia Diabética Proliferativa Moderada 

Um ou mais dos seguintes achados: 
- Neovascularização de retina ≥ M/1 ou 
neovascularização de disco = D + hemorragia 
vítrea ou pré retiniana = A ou Q 

- Hemorragia vítrea ou pré retiniana = D + 
neovascularização de retina < N/1 com 
neovascularização de disco ausente 

 
 
 

71 

 
 

Retinopatia Diabética Proliferativa de Alto 

Risco 

Um ou mais dos seguintes achados: 

- Hemorragia vítrea ou pré retiniana ≥ M/1 
- Neovascularização de retina ≥ M/1+ Hemorragia 
vítrea ou pré-retiniana ≥ D/1 

- Neovascularização de disco = 2 + hemorragia vítrea 
ou pré retiniana ≥ D/1 

- Neovascularização de disco ≥ M 

75 
Retinopatia Diabética Proliferativa de Alto 

Risco 
- Neovascularização de disco ≥ M + Hemorragia 
vítrea ou pré retiniana ≥ D/1 

 

 
81 

 

Retinopatia Diabética Proliferativa Avançada: 

Fundoscopia parcialmente obscurecida, 

mácula aplicada 

- Neovascularização de disco severa (não 
mensurável) 

- Neovascularização de disco < D + 
neovascularização de retina severa (não 
mensurável) em 1 quadrante + descolamento 
de retina macular < D 

 
85 

Retinopatia Diabética Proliferativa Avançada: 

Fundoscopia obscurecida ou mácula 

descolada 

- Hemorragia vítrea = Embainhamento venoso nos 
campos 1 e 2 do ETDRS 

- Descolamento de retina macular = D 

90 
Dificuldade para classificação 

(mesmo para os níveis 81 e 85) 

 

FONTE: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 12: Fundus photography risk factors for progression 
of diabetic retinopathy. Ophthalmology. 1991; 98:823-833. 

* As categorias de severidade da retinopatia diabética são classificadas por Letras: (A) ausente; (Q) 
questionável; (D) realmente presente; (M) moderada; (S) grave ou (VS) muito grave e; a extensão da severidade dividida 
por campos do ETDRS. Exemplo: (M/2-3) significa que 2 ou 3 campos (de 3 a 7) estariam com retinopatia diabética 
moderada e nenhum outro campo com maior severidade. 
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O EMD é definido como o acúmulo de fluido no espaço extracelular na 

retina neurossensorial, causando espessamento da retina, e localizado dentro 

de um diâmetro de disco (DD) do centro da mácula. O edema macular 

clinicamente significativo (EMCS) foi definido pelo ETDRS em três padrões de 

espessamento da retina, dependentes da extensão e proximidade da fóvea e da 

associação com exsudação lipídica. A caracterização de EMCS envolve, pelo 

menos, uma das seguintes alterações maculares: espessamento retiniano 

localizado dentro de 500μm da fóvea, exsudatos duros localizados dentro de 

500μm da fóvea, se associados com espessamento de retina adjacente, ou 

espessamento retiniano de, pelo menos, um diâmetro de disco papilar, parte do 

qual está localizado a pelo menos um disco de diâmetro do centro da fóvea.5 

 
A incidência de EMCS nos portadores de DM tipo I, de DM tipo 2 usuários 

de insulina e de DM tipo 2 não usuários de insulina, todos acima de 10 anos de 

doença, foi de, respectivamente, 20,1 %, 25,4% e 13,9%. Nesse mesmo estudo, 

a incidência de EMCS em 10 anos de doença, para ambos os tipos de DM, 

esteve associada à altas taxas de hemoglobina glicosilada, ao aumento da 

pressão sanguínea diastólica e à retinopatia em estágio mais avançado.62
 

O EMCS e as alterações pigmentares relacionadas ao próprio edema 

ficaram em segundo lugar entre as causas e os fatores de risco para perda visual 

grave ocorrida no ETDRS, definida como acuidade visual com melhor correção 

de 5/200 em pelo menos duas visitas consecutivas, em quatro meses de 

seguimento. A causa mais comum de perda visual grave foi hemorragia vítrea 

ou pré-retiniana. Dos vários fatores de risco oculares e sistêmicos investigados, 

o nível de hemoglobina glicosilada e o nível elevado de colesterol foram as 
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únicas variáveis que predisseram o desenvolvimento e a persistência de perda 

visual grave. A associação entre níveis elevados de hemoglobina glicosilada e 

perda visual grave persistente demonstrada em nosso estudo, juntamente com 

os resultados do UKPDS, reforçam o valor do controle glicêmico na prevenção 

do EMCS e da perda visual da retinopatia diabética.63
 

 

3.4. Tratamento 

 
 

3.4.1. Fotocoagulação com laser 

 
 

A fotocoagulação com laser de argônio já foi considerada o tratamento 

padrão ouro para EMD, pois reduz o risco de perda visual moderada em 50% 

em três anos, assim como aumenta a chance de melhora da visão e reduz a 

frequência de edema macular persistente.5 Mesmo com novas terapias como o 

anti-VEGF e os corticosteróides intravítreos, a fotocoagulação com laser ainda é 

muito utilizada, pois mostrou-se, ao longo dos anos, ser um tratamento eficaz 

em termos de custos. Entretanto, 50% dos olhos tratados mantêm o risco de 

perda visual moderada.5 

A terapia de fotocoagulação com laser foi demonstrada por vários estudos 

como benéfica para o tratamento do EMD. A fotocoagulação com laser visa 

destruir diretamente pontos de vazamento vascular, tais como microaneurismas 

e as células produtoras de citocinas (Padrão focal – Figura 1). Outra forma seria 

a função das queimaduras por laser em estimular o epitélio pigmentar da retina 

a produzir fatores antiangiogênicos e citocinas de neuroproteção e de reduzir 

sua atividade metabólica (Padrão GRID – Figura 1).64 Mesmo com o mecanismo 
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incerto, algumas complicações têm sido relatadas com o uso da fotocoagulação 

à laser, tais como defeitos paracentrais visuais de campo, redução da 

sensibilidade ao contraste e perda de sensibilidade macular na microperimetria, 

áreas de atrofias de retina que podem ampliar ao longo do tempo devido a 

fluência do laser e ocasionalmente neovascularização de coroide e fibrose sub- 

retiniana subsequente.65,66
 

 

 

 
FONTE: Bhagat N, Grigorian RA, Tutela A, et al. Diabetic macular edema: pathogenesis and 

treatment. Surv Ophthalmol. 2009 Jan-Feb;54(1):1-32. 

 
Fig. 1. Queimaduras focais para microaneurismas inferiores ao centro da mácula (tamanho do 

marca: 50-100 μm, duração: 0,05-0,1 seg, marca ideal final: clareamento ou escurecimento do 

microaneurisma). Padrão de GRID de queimaduras acima e temporal até ao centro da mácula 

(tamanho do marca: 50-200 μm, duração: 0,05-0,1 seg, marca ideal final: branqueamento leve 

do epitélio pigmentar da retina. O tratamento com GRID não é colocado a 500 μm do centro do 

mácula ou dentro de 500 μm da margem do disco.O tratamento em grade pode estender até 2 

diâmetros de disco a partir do centro da mácula). 

 
 

 
Ao longo do tempo, novas tecnologias do laser menos dolorosas e 

minimamente invasivas foram desenvolvidas, além de várias estratégias de 

tratamento com diferentes parâmetros, como a energia e o tempo de exposição 

(subthreshold micropulse) e o tamanho da marca do laser foram adotadas para 
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melhorar o resultado visual nos pacientes tratados para EMD.66 O tratamento 

com laser diodo micropulsado para EMD não mostra alteração na 

autofluorescência de fundo proporcionando danos clinicamente indetectáveis ao 

epitélio pigmentar da retina.67
 

 

3.4.2. Tratamento intravítreo 

 
 

Alguns fármacos de uso intravítreo são considerados atualmente uma 

excelente opção de tratamento para RD e o EMD.1 Os resultados de vários 

estudos demonstraram que estes agentes intravítreos são eficazes não apenas 

na prevenção da perda de visão, mas também na recuperação da acuidade 

visual. As duas principais categorias de drogas intravítreas utilizadas atualmente 

no tratamento do EMD e RDP são corticosteróides e agentes anti-VEGF. 

Resultados satisfatórios surgiram a partir de estudos com a combinação ou a 

associação de drogas intravítreas e tratamento com laser.68,69
 

 

3.4.2.1. Esteroides intravítreos 

 
 

A eficácia apenas regular da fotocoagulação à laser no tratamento do 

EMD trouxe a necessidade de avaliar novas estratégias terapêuticas. Com isso, 

surgiu a triancinolona intravítrea, que é um corticosteróide de depósito que se 

mantém ativo no vítreo durante três a quatro meses. Ela é utilizada com sucesso 

em diversas patologias que cursam com formação de edema macular, como a 

retinopatia diabética, oclusão de veia central da retina, oclusão de ramo venoso, 

edema macular cistóide pseudofácico e secundário a outras doenças (uveíte, 
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retinose pigmentar, idiopático). Os corticosteróides reduzem a permeabilidade 

vascular, a deposição de fibrina e a migração de células inflamatórias, e inibem 

a síntese de várias citocinas e fatores vasoativos, tais como VEGF.9-12 

Entretanto, na maioria dos casos seus efeitos são limitados à duração intravítrea 

da droga. Além disso, apresenta efeitos colaterais importantes, como 

hipertensão ocular em cerca de 40% dos casos, ocasionando, algumas vezes, 

necessidade de terapia com colírios anti-glaucomatosos ou até mesmo 

intervenção cirúrgica. Outra complicação comum dos corticosteróides 

intravítreos é a indução de catarata (15-20% após um ano da injeção).13-15
 

Atualmente, existem várias formulações de corticosteróides, com 

diferentes tempos de ação, que podem variar de quase um mês a 3 anos. O 

Implante Biodegradável para uso intravítreo que contém 0,7 mg de 

dexametasona (Ozurdex, Allergan, Irvine CA, EUA) vem sendo bastante 

utilizado em pacientes já vitrectomizados e em casos crônicos e/ou refratários 

aos anti-VEGFs, onde o EMD não se estabiliza com os outros tratamentos.70-72 

A dexametasona de liberação lenta mantem o EMD estável durante um maior 

período de tempo, em torno de 3-4 meses, embora ainda permaneçam os efeitos 

colaterais indesejáveis dos corticosteróides porém com menos incidência 

quando comparados com triancinolona.73,74
 

 

3.4.2.2. Anti-VEGFs intravítreos 

 
 

Novas diretrizes promissoras no tratamento do EMD e RDP incluem 

drogas que atuam nos principais fatores implicados na patogênese da RD, como 

os anti-VEGFs. Esses fármacos, incluindo ranibizumabe, bevacizumabe e 
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aflibercepte, foram apresentados em ensaios clínicos randomizados como sendo 

superiores ao laser macular para o tratamento de EMCS.69
 

 

Bevacizumabe 

 
 

Bevacizumab (Avastin, Genentech Inc., San Francisco, CA, EUA) é um 

anticorpo humanizado recombinante com 149 kDa que liga todas as isoformas 

de VEGF-A. O Bevacizumabe (BZB) não é aprovado pelo FDA para qualquer 

condição ocular, mas é comumente usado off-label para o tratamento de 

doenças da retina. Um estudo prospectivo de fase II do DRCR.net e um estudo 

retrospectivo do Pan-American Collaborative Retina Study Group mostraram o 

potencial do BZB em melhorar a visão no edema macular diabético.22,27 O BOLT, 

que foi um estudo prospectivo, randomizado, com dois anos de duração, 

examinando BZB intravítreo em pacientes com EMD.25 80 olhos foram 

randomizados para laser ou BZB intravitreo. No braço laser, os pacientes foram 

avaliados a cada quatro meses e retratados com laser se clinicamente indicado 

pelas diretrizes ETDRS existentes. No braço do bevacizumab, os doentes 

receberam três injeções intravítreas a cada seis semanas e seguiram-se a cada 

seis semanas. Os olhos foram retratados para espessura macular ≥ 270μm. Aos 

12 meses, o grupo BZB ganhou 8 letras, enquanto o grupo do laser perdeu 0,5 

letra. A espessura da retina diminuiu 129 μm no grupo BZB em comparação com 

68μm no grupo do laser. O número médio de injeções no grupo BZB foi de nove 

e o número médio de tratamentos a laser no grupo do laser foi de três. Durante 

24 meses, os ganhos visuais de BZB foram mantidos em 9 letras que exigiram 

13 injeções.25
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Uma análise post hoc do BOLT explorou parâmetros que influenciaram os 

regimes de dosagem em pacientes tratados com BZB intravítreo. Como 

esperado, os olhos com melhor acuidade visual inicial tiveram menos frequência 

de edema persistente no segundo ano de tratamento. Todos os olhos com fluido 

sub-retiniano foveal no pré-tratamento tinham edema persistente ao final de dois 

anos de tratamento sugerindo que uma terapia mais agressiva pudesse ser 

necessária nestes pacientes.75
 

Trabalhos também foram publicados comparando os efeitos do BZB e da 

triancinolona acetonida. Um ensaio clínico randomizado com três grupos, foi 

desenhado para comparar os efeitos do BZB (1,25 mg) isolado ou combinado 

com triancinolona acetonida (2 mg) versus laser, como tratamento primário do 

EMD. Uma melhora da AV de duas ou mais linhas na tabela de Snellen foi 

observada em 37, 25 e 14,8 % nos três grupos, respectivamente. Assim, BZB 

obteve uma melhor recuperação de AV quando comparado com o laser nos 24 

meses de seguimento.26
 

 

Ranibizumabe 

 
 

Ranibizumabe (Lucentis, Genentech, Inc., South San Francisco, CA) é um 

fragmento de anticorpo humanizado que se liga a todas as isoformas de VEGF- 

A e também aos seus produtos de degradação neutralizando assim a sua 

atividade biológica.68 Em 2006, a eficácia do ranibizumabe (RBZ) foi 

demonstrada em dois estudos-piloto, ao melhorar a visão e reduzir a espessura 

da retina no EMD.76,77 Seguindo esses estudos, foi realizado o estudo READ-2, 

o primeiro estudo prospectivo, randomizado e multicêntrico envolvendo RBZ 
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para tratamento de EMD.78 No READ-2, 126 pacientes foram randomizados 1:3. 

O grupo 1 recebeu injeções intravítreas de RBZ 0,5 mg no início e nos meses 1, 

3 e 5. O grupo 2 recebeu laser focal / GRID no início e novamente no mês 3, se 

espessura macular ≥ 250μm. O grupo 3 recebeu RBZ intravítreo 0,5 mg no início 

do estudo associado ao laser focal / GRID uma semana depois. Aos seis meses, 

o ganho visual foi de 7 versus 0 versus 4 letras nos grupos, respectivamente, 

verificando que o RBZ proporcionou um melhor resultado visual do que o laser 

convencional para EMD aos seis meses. A média de alteração da espessura 

macular central aos seis meses foi de 95 μm, 82 μm e 117 μm nos grupos, 

respectivamente. Após seis meses, o protocolo foi ajustado. Os pacientes do 

grupo RBZ foram seguidos a cada dois meses e retratados para espessura 

macular central ≥ 250 μm. No grupo do laser, os olhos foram seguidos a cada 2 

meses e seriam retratados com laser ou RBZ para espessura macular central ≥ 

250 μm. Os pacientes do grupo 3 foram seguidos a cada 3 meses e podiam ser 

retratados com laser mais RBZ ou RBZ sozinho se espessura macular central ≥ 

250 μm. No mês 24, a melhora visual média foi de 8, 5 e 7 letras, 

respectivamente. Estes resultados visuais ocorreram apesar do edema 

persistente em muitos doentes no mês 24; A espessura macular média foi de 

340 μm, 286 μm e 258 μm, respectivamente. Os grupos de laser pareciam 

apresentar AV pior em relação ao grupo de RBZ, mas na realidade, o grupo de 

RBZ foi sub-tratado. Para corrigir o sub-tratamento, o protocolo foi alterado no 

terceiro ano com visitas de acompanhamento mensais mais agressivas.78 No 

terceiro ano, a melhora visual média em letras do mês 24 em relação ao mês 36 

foi de +3, -2 e +2 letras, respectivamente, com um número médio de injeções de 
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5, 2 e 3 de RBZ. O laser reduziu o número de injeções de RBZ com ganhos 

visuais similares.79
 

Após o estudo READ-2, RISE (n = 377 olhos) e RIDE (n = 382 olhos) 

foram estudos paralelos de fase III multicêntricos, mascarados (duplo cego), 

controlados e randomizados, comparando injeções intravítreas mensais de 0,3 

e 0,5 mg de ranibizumabe a injeções simuladas do mesmo.80 A partir do terceiro 

mês, os pacientes poderiam receber laser para espessura foveal ≥ 250 μm com 

alteração < 50 μm em relação ao mês anterior e sem histórico de laser nos 

últimos três meses. O RBZ mensal ao longo de dois anos foi bem tolerado e 

associado a uma AV melhor comparado com o grupo que não recebeu o RBZ 

mensal. 

No estudo RISE, a melhora da AV média aos 24 meses foi de 13 letras no 

grupo 0,3 mg de RBZ vs. 12 letras no grupo 0,5 mg de RBZ vs. 3 letras no grupo 

de injeção simulada. No grupo que não recebeu RBZ, 18% obteve um ganho ≥ 

15 letras no ETDRS comparados a 45% e 39% dos grupos RBZ 0,3 mg e 0,5 

mg, respectivamente. Os grupos RBZ necessitaram menos laser (média de 0,3 

a 0,8 aplicações) do que o grupo de injeção simulada (1,8 e 1,6 aplicações). Aos 

24 meses em RISE, a alteração média na espessura foveal foi de 133 μm, 250 

μm e 253 μm nos grupos sham, RBZ 0,3 mg e RBZ 0,5 mg, respectivamente. No 

estudo RIDE, a melhora da AV média aos 24 meses foi de 12 letras no grupo 0,3 

mg de RBZ vs. 11 letras no grupo 0,5 mg de RBZ vs. 2 no grupo de injeção 

simulada. No grupo que não recebeu RBZ, 12% ganhou ≥ 15 letras comparado 

com 34% e 46% dos grupos RBZ 0,3 mg e 0,5 mg, respectivamente. Aos 24 

meses em RIDE, a alteração média na espessura foveal foi de 125 μm, 259 μm 

e 270 μm nos grupos sham, RBZ 0,3 mg e RBZ 0,5 mg, respectivamente. Após 
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dois anos, o braço de injeção simulada foi elegível para crossover a tratamentos 

mensais de RBZ 0,5 mg. Os resultados de três anos mostraram que os ganhos 

visuais e a redução da espessura foveal central do RBZ aos 24 meses foram 

mantidos.80 Os olhos do grupo de injeção simulada retratados com RBZ mensal 

mostraram melhora visual, mas o atraso no início do RBZ limitou os ganhos 

visuais observados. Apenas +5 letras em RIDE e +4 letras em RISE. Em 

contraste, os ganhos visuais foram de +11 letras em RIDE e RISE para os grupos 

de RBZ. 

Estudos com protocolos semelhantes ao READ-2 e RISE / RIDE 

realizados fora dos EUA foram os ensaios clínicos RESOLVE e RESTORE. No 

RESOLVE, os olhos foram randomizados para ranibizumabe intravítreo (0,3 ou 

0,5 mg, n = 51 olhos cada) ou injeção simulada (n = 49 olhos) ao longo de 12 

meses. Foram administradas três injeções mensais seguidas de uma terapêutica 

de interrupção ou de continuação baseada no sucesso do tratamento, na 

atividade da doença e critérios de segurança. A dose de RBZ poderia ser 

duplicada aumentando o volume de injeção de 0,05 para 0,1 ml para espessuras 

da retina > 300 μm ou > 225 μm com uma redução < 50 μm da espessura foveal 

na visita anterior. Nos olhos tratados com RBZ, 86% receberam uma dose entre 

0,5 e 1,0 mg em algum momento durante o estudo. Em 12 meses, o AV média 

melhorou 10 letras nos grupos de RBZ e diminuiu 1 letra no grupo de injeção 

simulada. Foi observada melhora de três linhas ou mais (≥ 15 letras) em 33% 

dos grupos de RBZ, em comparação com 5% no grupo de injeção simulada.81 

No ensaio RESTORE, os olhos foram randomizados para RBZ intravítreo 0,5 mg 

+ simulação de fotocoagulação com laser, intravitreal RBZ 0,5 mg + 

fotocoagulação  com  laser,  ou  fotocoagulação  com  laser  +  simulações  de 
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injeções de RBZ por 12 meses. O RBZ ou simulação de injeção foi dada 

mensalmente durante 3 meses consecutivos e, em seguida, se necessário (Pro 

Re Nata - PRN). No mês três, as injeções mensais continuaram se a AV estável 

não foi atingida e, em seguida, suspensa se nenhuma outra melhoria AV fosse 

atribuível à injeção nas últimas duas visitas ou se AV fosse 20/20 para as últimas 

duas visitas. A fotocoagulação com laser ou simulação de fotocoagulação com 

laser foi realizada no início e, em seguida, PRN de acordo com as orientações 

do ETDRS 5 em um intervalo não inferior a três meses do tratamento anterior. 

Aos 12 meses, o ganho na AV foi de +7,9 letras e 127 μm de diminuição na 

espessura foveal com RBZ, +7,1 letras e -139 μm com RBZ + laser simulado e 

+2,3 letras e -63 μm com laser + injeção simulada.82 A monoterapia com RBZ 

conseguiu, consistentemente, ganhos visuais em torno de 1 letra maior do que 

o RBZ + laser entre os meses 24 e 36 sugerindo que a monoterapia pode ser 

ligeiramente melhor do que combinada com laser.83
 

Os resultados do DRCR.net com um e dois anos, levam a conclusões 

semelhantes e confirmaram que RBZ associado a laser imediato ou diferido pode 

ser considerado um tratamento válido em comparação com ao laser isolado.84
 

 

Aflibercepte 

 
 
 

A Aflibercept (Eylia, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Tarrytown, NY, 

EUA) é uma proteína de fusão de 115 kDa dos domínios dos receptores VEGF 

1 e 2 humanos que têm maior afinidade pelo VEGF com o domínio da fração Fc 

da imunoglobulina G1 humana. Esta molécula tem 100 vezes mais afinidade de 
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ligação ao VEGF-A do que bevacizumabe ou ranibizumabe. Os dados 

disponíveis mostram que o aflibercepte tem uma meia vida mais longa no vítreo 

e isso poderia explicar uma maior duração na ação.85 O DaVinci foi um estudo 

randomizado, duplo-cego, multicêntrico, ensaio clínico fase II investigando 221 

diabéticos portadores de EMD. Os doentes foram distribuídos aleatoriamente 

com aflibercepte intravítreo 0,5 mg a cada 4 semanas (0,5q4), 2 mg a cada 4 

semanas (2q4), 2 mg a cada 8 semanas após 3 doses mensais iniciais (2q8), 

2 mg conforme necessário após 3 doses mensais iniciais no modelo de 

seguimento pro re nata (2PRN), ou laser com injeção simulada. Ao fim de um 

ano, os ganhos na AV foram de 11 no grupo 0,5q4, 13 letras no 2q4, 10 letras 

no 2q8, 12 letras no 2PRN e 2,5 letras no grupo do laser. Observaram-se 

pacientes que ganharam três linhas ou mais em 24 a 46% dos grupos com 

aflibercepte, e uma redução na espessura da retina entre 165 e 227 μm. O 

estudo não teve o objetivo de detectar diferenças na eficácia entre os grupos 

aflibercepte, no entretanto, mostrou-se que os grupos 2PRN (média de 7 

injeções) e 2q8 (média de 7 injeções) tivessem ganhos de acuidade visual 

semelhantes aos grupos com injeções mais freqüentes como 0,5q4 (média de 

12 injeções) e 2q4 (média de 11 injeções).86
 

VISTA e VIVID foram os ensaios multicêntricos, duplo-cegos, paralelos, 

randomizados e de fase III comparando aflibercepte ao laser em pacientes com 

EMD.87 Os ensaios foram realizados globalmente e incluíram uma proporção 

maior de populações multiétnicas em comparação com outros ensaios de EMD. 

A randomização foi realizada para 872 olhos, divididos em três grupos: o primeiro 

grupo usou aflibercepte intravítreo 2 mg a cada 4 semanas, o segundo 

aflibercepte 2 mg a cada 8 semanas após 5 doses mensais iniciais, e o terceiro 
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fotocoagulação com laser. Nos grupos com aflibercepte, o tratamento com laser 

foi permitido se houvesse edema macular clinicamente significativo, começando 

na semana 12. Em um ano, o ganho médio de AV nos 3 grupos foi de 13 letras 

no grupo 2 mg a cada 4 semanas, 11 letras no grupo 2 mg a cada 8 semanas e 

0 letras no grupo do laser. A proporção de olhos com ganhos de ≥ 3 linhas foi de 

42%, 31% e 8%, respectivamente. A redução média da espessura da retina foi 

de 186, 183 e 73 μm, respectivamente. Nos grupos que usaram aflibercepte, 

menos de 10% necessitaram de tratamento de laser de resgate. Os ganhos de 

acuidade visual demonstrados nos grupos com aflibercepte foram mantidos até 

a semana 100.88 A alteração média em relação a AV pré-tratamento no grupo de 

2 mg a cada 4 semanas e no grupo de 2 mg a cada 8 semanas, na semana 100, 

foi ganho de 12 e 11 letras, respectivamente, em comparação com ganho de 1 

letra no grupo de laser no estudo VISTA, e ganho de 11 e 9 letras, 

respectivamente, em comparação com ganho de 0 letras no grupo de laser no 

estudo VIVID. 

 
 

3.5. Sensibilidade ao Contraste e Retinopatia Diabética 

 
 

A diminuição da SC é explicada por uma incapacidade de 

diferenciar um objeto do seu fundo. A perda da SC na RD é a consequência de 

distúrbios funcionais ao nível da retina ou do pós-retiniano em vias neuronais. 

Parece estar relacionada com o envolvimento das células ganglionares 

causando alterações na função retiniana devido à alterações no metabolismo de 

carboidratos em vez de complicações microvasculares. Além disso, o 
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parênquima retiniano é muito suscetível à modificações no metabolismo dos 

carboidratos.89
 

Pacientes com DM tipo 2 exibem perdas significativas na SC acromática 

nas células tanto nos paradigmas psicofísicos steady-pedestal quanto nos 

pulsed-pedestal, que foram deduzidos para refletir as respostas Magnocelulares 

e Parvocelulares, respectivamente. As perdas ocorreram em pacientes com e 

sem retinopatia não proliferativa.58
 

Pacientes com DM insulino dependentes com 4 anos de 
 

acompanhamento demonstraram SC e visão de cores anormal em comparação 

com o grupo controle (P < 0,05), porém a acuidade visual não foi afetada 

sugerindo assim que a SC possa ser mais sensível.90
 

No estudo que comparou a AV e a SC de pacientes diabéticos 

comparados ao controle. A SC foi signifcativamente menor no grupo diabetes 

(n= 382) 1.10 ± 0.276 logSC em relação ao grupo controle (n=226) 1,428 ± 0.271 

logSC, P < 0,001. Os pacientes com DM tipo 2 e RDNP (n=93) mostraram 

correlação inversa e negativa com a AV logMAR (r = -0,307; P = 0,003).91
 

 

4. Métodos 

 
 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo, em São Paulo, no período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2012 e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética Local (CAPPesq - 0875-08). O protocolo do 

estudo aderiu às disposições da Declaração de Helsínki. O consentimento 

informado foi obtido de todos os pacientes antes da inclusão. O estudo está 

registrado em www.clinicaltrials.gov sob o identificador NCT02308644 

http://www.clinicaltrials.gov/
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4.1. Tipo de Estudo 

 
 

Ensaio clínico prospectivo, mascarado, comparativo, randomizado e 

aberto com duração de 24 semanas. 

 
 

4.2. População e Amostra 

 
 

O estudo incluiu 36 pacientes com EMD, sendo 41 olhos randomizados 

em dois grupos; para tanto, aproximadamente 400 pacientes foram avaliados. 

Aos que preencheram os critérios de inclusão, foram explicados os objetivos e 

os métodos da pesquisa, assegurando o sigilo e o anonimato dos resultados. 

Em alguns pacientes, ambos os olhos foram randomizados para o estudo. 

Os olhos do grupo 1 foram os que receberam bevacizumabe + controle glicêmico 

optimizado (CGO) nas 24 semans (n=21) e os olhos do grupo 2, somente CGO 

com injeção simulada de bevacizumabe intravítreo até 12 semanas e, 

bevacizumabe + CGO nas 12 semanas subsequentes completando o total de 24 

semanas (n = 20). A mudança de tratamento no grupo 2 na décima segunda 

semana foi realizada devido ao comitê de ética do HC-FMUSP não autorizar o 

tratamento com injeção simulada durante todo o seguimento do estudo (24 

semanas) alegando que os pacientes do grupo 2, mesmo recebendo CGO, não 

seriam tratados para o EMD. O seguimento longitudinal de 24 semanas foi 

estabelecido para avaliar efeitos do bevacizumabe intravítreo associado ao 

controle glicêmico optimizado na acuidade visual e na sensibilidade ao contraste 

de pacientes com EMD. Ao mesmo tempo, estudaram-se efeitos adversos locais 
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e sistêmicos da injeção intrevítrea de bevacizumabe no período de estudo. 
 

Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente em dois grupos através 

de um programa de randomização computadorizada operado por um 

bioestatístico atribuído. Os pacientes foram estratificados por HbA1c e EF 

seguindo-se a sequência de alocação aleatória. 

A tabela de Grau de severidade da Retinopatia diabética pelo ETDRS 

(Tabela 5) foi usada para avaliar a similaridade entre nível de comprometimento 

da retina entre os dois grupos.61
 

Os oftalmologistas que administraram injeções não foram mascarados 

aos grupos de tratamento. Pacientes, técnicos / equipe de enfermagem 

realizando testes e médicos otimizando o controle glicêmico foram mascarados 

aos tratamentos 

 
 

4.3. Critérios de elegibilidade dos participantes 

 
 

4.3.1. Critérios de inclusão: 
 

(1) Idade mínima de 18 anos; (2) Doentes com diabetes mellitus tipo 2; (3) 

Presença de edema macular com espessura foveal ≥ 250μm medido por TCO; 

(4) Melhor acuidade visual corrigida (AV) entre 20/40 (< 70 letras na tabela 

ETDRS e 20/200 (> 31 letras na tabela ETDRS); (5) Mulheres não grávidas; (6) 

Capacidade de aderir ao protocolo do estudo. 

 
 

4.3.2. Critérios de exclusão: 
 

(1) Tratamento com Anti-VEGF, corticosteróides intravítreos e/ou 

fotocoagulação com laser para EMD nas últimas 12 semanas; (2) Tração vitreo- 
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retiniana dentro de 1 diâmetro do disco (DD) da fóvea, confirmada no exame 

clínico ou por TCO; (3) Atrofia ou fibrose em torno da fóvea; (4) Qualquer nível 

de catarata; (5) Hemorragia vítrea ou qualquer outra opacidade vítrea que 

prejudique a AV; (6) Doença ocular não relacionada à retinopatia diabética que 

pode prejudicar a visão central, como Degeneração Macular Relacionada à 

Idade, glaucoma, cicatriz de coriorretinite, membrana epirretiniana, etc.; (7) 

Cirurgia intraocular dentro de 12 semanas antes da randomização; (8) Afacia; 

(9) Qualquer evento tromboembólico dentro de seis meses antes da 

randomização, angina instável ou evidência de isquemia ativa no 

eletrocardiograma (ECG) na avaliação antes da entrada do paciente no estudo; 

(10) AV melhor do que 20/40 (> 70 letras na tabela ETDRS); (11) Hemoglobina 

A1c (HbA1c) > 11%; (12) Pressão arterial descontrolada (pressão arterial sistólica 

e diastólica > 180 e > 100 mmHg, respectivamente); (13) Doença renal crônica 

definida pelos critérios do grupo de estudo Modificação da Dieta em Doença 

Renal (MDRD);92 (14) Deficiência de um distúrbio sistêmico que impeça a 

admissão do paciente ao estudo, de acordo com o julgamento clínico do 

investigador. (15) Pacientes com retinopatia diabética proliferativa de médio e 

alto risco.61 

 
 

 
4.4. Tamanho da amostra 

 
 

O tamanho da amostra foi baseado em um estudo piloto que relatou uma 

diminuição média de 115 μm de espessura foveal para o grupo BIV e 12 μm para 

o grupo com injeção de BIV simulada em duas semanas.93 Portanto, ter 80% de 
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potência para detectar uma diferença de 103 μm na espessura foveal média. A 

diferença entre a média dos dois grupos 115 vs. 12 μm foi significativa (no nível 

de 2 lados 5%), com um desvio padrão comum assumido de 112, o tamanho da 

amostra exigido em cada grupo foi de 20 olhos. Vinte e dois olhos por grupo de 

tratamento foram necessários pois imaginamos uma taxa de abandono de 10%. 

 
 

4.5. Visita de Qualificação e Exame Oftalmológico 

 
 

As histórias médica e oftalmológica foram registradas e o exame 

oftalmológico incluiu acuidade visual (AV) usando tabelas ETDRS seguindo 

distância padrão de quatro metros e em condições fotópicas adequadas, onde o 

paciente era instruído a falar cada letra da tabela da esquerda para a direita e 

de cima para baixo e a última letra reconhecida e então somada a todas as 

outras. Em seguida, era feita a conversão para logMAR (logarítimo do ângulo 

mínimo de resolução) para análise estatística; O teste de SC foi realizado 

usando-se a tabela Pelli-Robson (Clement Clarke International, London)94 

(Figura 2), que é composta por duas lâminas (uma para cada olho, para evitar 

memorização do paciente) e constituída de oito linhas de optotipos. Cada linha 

é composta por seis letras de mesmo tamanho (4,9 x 4,9 cm), sendo que as três 

primeiras letras do lado esquerdo de cada linha, apresentam contraste maior que 

as três do lado direito. A redução de contraste ocorre a cada letra com acréscimo 

de 0,05 unidade logarítmica (unid. log), e portanto quantificada a cada grupo de 

três letras em 0,15 unid. Log (Figura 2). Esses valores são representados como 

sensibilidade de contraste logarítmica e correspondem à recíproca do contraste 

(sensibilidade ao contraste = 1/contraste). A primeira letra da primeira linha tem 
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um contraste de 100% e a última letra da última linha tem 0,6%. Conforme 

recomendações da tabela, o teste foi realizado numa sala com iluminação 

uniforme e a tabela apresentando uma luminância média de 85 cd/m2, com uma 

faixa de variação aceitável entre 60 a 120 cd/m2, testada previamente utilizando- 

se um fotômetro. O paciente sentado a 1 metro da tabela, proporcionou a 

visualização dos optotipos a uma freqüência espacial de cerca de 1 ciclo por 

grau nessa distância de teste. O valor da SC considerada foi aquele 

correspondente ao último grupo de três letras onde o paciente pode ler 

corretamente pelo menos duas.94 A pressão intraocular foi medida com 

tonometria de aplanação de Goldmann, exame biomicroscópico de segmento 

anterior e exame fundoscópico com lente de 78 dioptrias sob midríase pupilar 

com a instilação de uma gota de colírio de tropicamida 1% frasco de 5 ml (Divisão 

de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo – ICHC-FMUSP), e o paciente teve sua 

RD classificada, conforme o critério determinado pelo ETDRS nos seguintes 

níveis: 35 = retinopatia diabética não proliferativa leve (RDNP), 43 = RDNP 

moderada, 47 = RDNP moderadamente severa, 53 = RDNP grave e 61 = 

retinopatia diabética proliferativa leve (não de alto risco).61
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Fig. 2. Pelli-Robson Contrast Sensitivity Chart (Clement Clarke International, London) à esquerda 

e a forma de regressão do contraste evidenciada na tabela da direita, onde a redução de 
contraste ocorre a cada letra com acréscimo de 0,05 unidade logarítmica, e quantificada a 
cada grupo de três letras em 0,15 unid. log para posterior análise estatística. 

 
 

Todos os indivíduos do estudo realizaram imagens de Fundo 

(Retinografia) e Angiofluoresceinografia (AGF) com pupilas já sob midríase. A 

retinografia foi captada pelo sistema digital Visucam Lite (Carl Zeiss Meditec Inc. 

Dublin, CA, USA), assim como a AGF. Para sua realização, foi usada a ampola 

de fluoresceína sódica 5 ml a 10% (Divisão de Farmácia do ICHCFMUSP). A 

injeção de contraste foi na veia cubital, tendo o acesso sido mantido até o final 

do exame que, em média, teve a duração de 10 minutos. Dentre os principais 

objetivos para realização do exame de AGF: confirmar a presença de NV, e EMD 

 

Com imagens de tomografia de coerência óptica (TCO) com o aparelho 

Stratus; modelo 3000 (Carl Zeiss Ophthalmic Systems Inc; Humphrey Division, 

Dublin, California, USA) (Figura 3), a espessura da retina foi medida usando uma 

grade circular de 6 mm centrada no ponto de fixação. A espessura média do 

círculo  de  1 mm centrado na  fóvea (EF) foi registrada e utilizada para análise 
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estatística. Uma vez captado o exame, o protocolo de análise retinal thickness 

foi usado para avaliar se todos os seis tomogramas apresentavam o limite 

interno, interface vitreorretiniana, e o externo, superfície dos fotorreceptores, 

sem irregularidades, pois somente assim, as medidas quantitativas do estudo 

(EF) poderia ser confiável. Depois desta conferência, o examinador solicitava ao 

aparelho o cálculo das medidas quantitativas pelo protocolo de análise volume 

macular total, que eram fornecidas automaticamente (Figura 3 e 4). 

Métodos laboratoriais: Determinou-se HbA1c (intervalo normal 4-6%) em 

sangue total utilizando cromatografia líquida de alta eficiência (high-performance 

liquid chromatography, HPLC). Outras análises bioquímicas foram realizadas 

utilizando kits comerciais, como parte da avaliação de rotina. 

 

Os olhos elegíveis foram alocados em dois grupos: grupo 1, olhos que 

receberam injeção intravítrea de bevacizumabe de 0.05 ml / 1.25 mg (BIV) no 

início (dentro de uma semana da randomização) e na semana 6, 12 e 18; e grupo 

2, olhos que receberam injeção simulada no início (dentro de uma semana da 

randomização) e na semana 6. Após 12 semanas, todos os pacientes do grupo 

2 (injeção simulada) foram tratados também com BIV nas semanas 12 e 18. 

Ambos os grupos foram submetidos a optimização do controle glicêmico 

realizado com ajuste dos fármacos diabéticos orais e/ou terapêutica com insulina 

com o objetivo de atingir uma meta média de HbA1c de 7,5%95 durante todo o 

estudo. Em casos bilaterais, cada olho foi incluído no estudo individualmente, 

portanto, ambos os olhos de um paciente não puderam ser alocados no mesmo 

grupo. 

 

A indicação de terapêutica de resgate com fotocoagulação com laser pelo 
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ETDRS modificado – Macular Laser Therapy (MLT) consistiu na perda ≥ 15 letras 

ETDRS na AV em 2 visitas consecutivas. Todos os pacientes tiveram a pressão 

arterial (PA), a HbA1c e outros dados laboratoriais, como uréia, creatinina, 

colesterol e triglicerídeos, registrados na triagem e nas semanas 12 e 24. 

 
 
 
 
 

 

 
Fig. 3. DME-HCFMUSP-41- Grupo Simulação: Impresso dos parâmetros obtido por meio da 
TCO do paciente 41 no pré-tratamento. Os mapas superiores apresentam as medidas de 
espessura retiniana, usando um código de cor e os inferiores, valores numéricos das medidas 

de espessura macular média (em micra) de cada setor e espessura foveal de 747μm. 
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Fig. 4. DME-HCFMUSP-41- Grupo Simulação: A figura acima mostra o mesmo paciente da 

fig.2 (foto anterior). A espessura foveal reduziu de 747 para 375μm na semana 6. 

 
 

4.6. Tratamento 

 
 
 

4.6.1. Injeção intravítrea de Bevacizumabe / Injeção simulada 

 
 

A injeção intravítrea de BVZ foi realizada nas instalações do ambulatório 

do HC-FMUSP com todos os cuidados preconizados de antissepsia, seguindo 
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diretrizes previamente publicadas.96 Foi aplicada anestesia tópica com 

tetracaína e antissepsia tópica com iodo-povidona a 5% no saco conjuntival e 

nas margens da tampa, seguido de colocação de um blefarostato. O local da 

injeção foi marcado no quadrante infratemporal, de 3,5 a 4 mm do limbo. Injeção 

intravítrea de 0,05 ml (1,25 mg) de bevacizumabe  com  agulha  de  calibre 

30,5 G foi seguida de compressão do local da injeção com um cotonete estéril, 

após a remoção da agulha, para prevenir o refluxo. Após cada injeção, foram 

aplicadas gotas oculares antibióticas tópicas de ofloxacina quatro vezes por dia 

durante cinco dias. A permeabilidade da circulação do fundo da retina foi 

determinada por oftalmoscopia de fundo com lente de 78 dioptrias. As possíveis 

complicações foram registradas e tratadas. No grupo 2, simulou-se uma injeção 

com uma seringa acoplada à uma cânula atraumática utilizando os mesmos 

procedimentos descritos acima. 

 
 

4.7. Avaliações no seguimento 

 
 

Todos os pacientes foram submetidos a um acompanhamento com um 

especialista em diabetes, após o qual foram ajustados os fármacos diabéticos 

orais ou a terapêutica com insulina iniciada para atingir uma meta média de 

HbA1c de 7,5% (7,0-7,9%).95 Os medicamentos para tratamento de hipertensão 

arterial e dislipidemia foram titulados como alvos secundários como proposto 

pela ADA. 

A pressão intraocular, biomicroscopia anterior, biomicroscopia da retina, 

medida da acuidade visual (usando refração da visita de qualificação), 
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sensibilidade ao contraste, e exame de tomografia de coerência óptica foram 

repetidos na semana 2, 6, 12, 14, 18, 24 de acordo com o plano de tratamento. 

Pacientes que evoluíssem com complicações seriam acompanhados, se 

necessário, para melhor definição do quadro e conduta. Esses seriam excluídos 

das avaliações quantitativas da AV e da TCO posteriores ao diagnóstico, assim 

como aqueles que apresentassem descolamento de retina, membrana 

epirretiniana ou tração vitreomacular após o início do tratamento. Diante de 

aumento da pressão intraocular (21 mmHg), optava-se, inicialmente, por 

prescrição de colírios hipotensores oculares, mantidos até a próxima visita. Se 

houvesse suspeita de endoftalmite, uma abordagem rápida e intervencionista 

com injeção intravítrea de antibióticos e corticóide, associada ou não à 

vitrectomia posterior via pars plana, seria a conduta adotada. Pacientes que 

evoluíssem com catarata após tratamento, teriam conduta expectante e posterior 

avaliação de facectomia com implante de lente intraocular. Caso houvessem 

dúvidas ou piora do quadro, os pacientes foram orientados a entrar em contato 

com o médico responsável pela pesquisa ou procurar os médicos do serviço de 

Oftalmologia do Pronto Socorro do HC-FMUSP. 

 
 
 
 
 

 
4.8. Medidas do Estudo 

 
 

As seguintes variáveis foram consideradas para estabelecer os objetivos 

do estudo sobre: 

- Efeitos da BIV associada ao controle glicêmico optimizado na: 
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o Medida da acuidade visual por meio da tabela do ETDRS e 

sensibilidade ao contraste por meio da tabela Pelli Robson; 

o Medida de espessura macular por meio da tomografia de coerência 

óptica; 

- Efeitos da Injeção simulada associada ao controle glicêmico optimizado 
 

na:  

 
o Medida da acuidade visual por meio da tabela do ETDRS e 

sensibilidade ao contraste por meio da tabela Pelli Robson; 

o Medida de espessura macular por meio da tomografia de coerência 
 

óptica; 
 

- Efeitos do controle glicêmico optimizado na: 
 

o Variação da hemoglobina A1c e outras variáveis laboratoriais; 

- Classificação da severidade da retinopatia diabética pelo ETDRS:61
 

 
o RDNP: Leve (35), Moderada (43), Moderada à Severa (47), Severa 

(53); 

o RDP: Proliferativa de Baixo Risco (61); 
 

- Efeitos adversos da BIV: 
 

o Aumento da pressão intraocular; 
 

o Aparecimento de catarata; 
 

o Desenvolvimento de endoftalmite ou pseudoendoftalmite. 
 

o Olho vermelho após a injeção, incluindo hemorragia subconjuntival 
 

o Floaters após injeção 
 

o Defeito epitelial da córnea 
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4.9. Plano de Tratamento 

 
 

Todos os pacientes foram seguidos durante 24 semanas com retornos de 

acordo com o plano de trabalho (quadro 2). A avaliação geral realizada 7 dias 

antes do procedimento com bevacizumabe/ injeção simulada incluiu exames de 

acuidade visual, tonometria de aplanação, biomicroscopia de seguimento 

anterior, biomicroscopia de fundo, e também o tratamento sistêmico de cada 

paciente que foi redirecionado por um profissional endocrinologista (controle 

glicêmico optimizado) com o objetivo de alcançar uma melhora sistêmica regular 

e progressiva. Este ensaio clínico teve dois grupo de tratamento. A agenda dos 

procedimentos foi realizada conforme quadro abaixo: 

 
QUADRO 2: PLANO DE TRATAMENTO DE CADA PACIENTE INCLUÍDO 

 
Grupo 1 – BIV 

Grupo 2 - Controle 

 
Grupos 1 e 2 - BIV 

VISITA 1 2 3 4 5 6 7 8 

SEMANA -1 0 2 6 12 14 18 24 

Avaliação geral* x x x x x x x x 

Pelli-Robson 
 

x x x x x x x 

TCO x  x x x x x x 

Retinografia e AGF x 
   

x 
  

x 

Exames de sangue (HbA1c) x    x   x 

BIV ou sham  x  x x  x x 

*Avaliação geral: Acuidade visual, Tonometria de aplanação, biomicroscopia de seguimento anterior, 

biomicroscopia de fundo e tratamento sistêmico com endocrinologista (controle glicêmico optimizado); 

TCO: Tomografia de coerência óptica; AGF: Angiofluoresceinografia 
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4.10. Análise estatística 

 
 

Os resultados estão apresentados como média ± desvio-padrão, mediana 

(amplitude interquartil) e porcentagens. A mediana foi usada para estratificar os 

ganhos percentuais. Todos os sujeitos aleatorizados foram incluídos na análise 

de eficácia. Para avaliar a eficácia do tratamento, utilizou-se a Análise de 

Variância (ANOVA) de medidas repetidas. A análise da estatística F foi feita a 

partir do Traço de Pillai. O pressuposto de esfericidade foi avaliado pelo teste de 

Mauchly e, quando violado, os graus de liberdade foram corrigidos utilizando as 

estimativas de esfericidade de Huynh-Feldt. Quando detectadas diferenças 

estatisticamente significativas, foram utilizados testes t de Student, com correção 

de Bonferroni. A comparação dos deltas das variáveis (Δ AV, Δ SC and Δ EF) 

entre os grupos foi feita através de testes t independentes. O tamanho do efeito 

foi calculado através do d de Cohen, adotando a classificação < 0,5 (pequeno), 

0,5 a 0,79 (moderado) e ≥ 0,8 (elevado) (Cohen, 1992). O coeficiente de 

correlação de Pearson foi calculado para avaliar a correlação entre as variáveis 

quantitativas. A relação entre variáveis qualitativas foi avaliada pelo teste Qui- 

Quadrado (X2). Para predição da sensibilidade ao contraste, utilizou-se um 

modelo de regressão linear múltipla, adotando-se o método stepwise. A 

estabilidade final do modelo foi testada através da análise de resíduos e cálculo 

das distâncias de Cook. Todas as análises foram feitas no software estatístico 

IBM SPSS V24 (IBM Corp., Armonk, NY). O valor de P < 0,05 foi adotado para 

significância estatística. 
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5. Resultados 

 
 
 

5.1. Pacientes no pré-tratamento 

 
 

A Média ± desvio padrão (DP) da idade foi de 61,8±9,0 anos, variando de 

45 a 77 anos. O tempo médio de diagnóstico de DM foi de 16,7±7,5 anos, 

variando de cinco a 35 anos. Os valores médios das variáveis laboratoriais no 

pré-tratamento foram: glicemia (159,7±64,0 mg/dl), uréia (47,4±17,7 mg/dl), 

GFR-MDRD (81,5 ml/min/1.73m2), colesterol (186,2±47,8 mg/dl), HDL 

(48,6±14,1 mg/dl), LDL (111,9±37,3 mg/dl), triglicérides (133,8±63,6 mg/dl). 

Os dados demográficos, laboratoriais e as características oculares do 

grupo 1 (BIV) e do grupo 2 (Controle) de pacientes após aleatorização estão 

representados nas Tabelas 1 e 2. Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes no pré-tratamento entre os grupos para as 

variáveis demográficas, idade, duração do DM, severidade da retinopatia, PA, 

HbA1c e demais variáveis laboratoriais (P > 0.05) (Tabela 1). Em relação às 

variáveis oculares, também não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes no pré-tratamento entre os grupos (P > 0.05) (Tabela 2). 

A média e DP da hemoglobina A1c no grupo 1 foi de 8,10±1,27% variando 

de 5,9% até 11%, enquanto que no grupo 2, a média e o DP foram 8,39±1,30% 

variando de 5,8% a 10,6% (P > 0,05). Os dados demográficos dos pacientes e 

as características laboratoriais são demonstrados nas Tabela 1. 
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Tabela 1. Dados demográficos e laboratoriais nos 2 grupos do estudo 
 

 Group 1 Group 2 * 

Número de olhos 20 21 

Masculino n (%) 9 (45%) 11 (52%) 

Média de idade ± DP (anos) 62,9±9,1 60,8±9 

Etnia n (%) 
Branco 

 
16 (80 %) 

 
18 (85 %) 

Afro-Brasileiros (negros) 3 (15 %) 2 (10 %) 

Asiático 1 (5 %) 1 (5 %) 

Tempo de DM ± DP (anos) 16,9±7,8 16,6±7,1 

Media HbA1c ± DP (%) 8,10±1,27 8,39±1,30 

range (5,9 –11) (5.8–10,6) 

Média PA sistólica ± DP (mmHg) 144±14 142±16 

Média PA diastólica ± DP (mmHg) 81±8 79±10 

Média GFR-MDRD (ml/min/1.73 m2) 80,9 82,1 

Média Uréia sérica ± DP (mg/dl) 45±17 49±19 

Média Colesterol sérico ± DP (mg/dl) 183±48 189±49 

DP: Desvio Padrão 
PA: Pressão Arterial 
GFR-MDRD: Glomerular Filtration Rate – Modification of Diet in Renal Disease 

* Não houve diferença estatística entre os dois grupos do - P  0.05 

 
 
 

A média ± DP da AV no início do estudo foi de 24,6±11,2 letras no  

grupo 1 e 22,8±10,7 letras em grupo 2 (P = 0,59). Média ± DP espessura foveal 

(EF) no início era de 533 ± 128 μm no grupo 1 com variação entre 374μm e 

930μm, e no grupo 2, 550 ± 207 μm com variação entre 310 μm  e 1,031 μm  

(P = 0,75) 

Uma análise comparativa da SC em olhos do grupo 1 e do grupo 2 não 

mostrou diferença significativa entre eles no início do estudo (P = 0,71). O grupo 

1 apresentou 1,14±0,36 logSC e o grupo 2 mostrou 1,11±0,29 logSC (Tabela 2). 



57  

Tabela 2. Características oculares e laboratoriais (HbA1c) nos 2 grupos 
 
 
 
 
 
 

(letras) 

Média da EF (μm) 
533±128

 
(374–930) 

 

 
550±207 

(310–1031) 

 

 
0,75 

Média da SC (log units) 1,14±0,36 1,11±0,29 0,71 

ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
AV: Acuidade visual; 
EF: Espessura foveal; 
SC: Sensibilidade ao contraste 

 
 

Na Tabela 3 são observadas as correlações entre as variáveis quantitativas 

do estudo. O logSC apresentou correlação inversa (negativa) e estatisticamente 

significativa com o logMAR (r = -0,70; P < 0,001) e com EF (r = -0,63; P < 0,001). 

Na prática, isto significa que quanto maior o logSC (melhor contraste) menor o 

logMAR (melhor acuidade visual) e menor espessura foveal. De acordo com as 

correlações observadas, 49% da variabilidade observada na SC pode ser 

explicada pela variabilidade na AV (Figura 5) e que 39% da variabilidade 

observada na SC pode ser explicada pela variabilidade na EF (Figura 6). 

Além disso, foram observadas correlações positivas e estatisticamente 

significantes entre a SC e o tempo de DM (r = 0,33; P = 0,03) e os níveis de 

colesterol total (r = 0,37; P = 0,02) e LDL (r = 0,38; P = 0,02), sugerindo que 

quanto maior o tempo de diagnóstico da doença, pior a SC (Tabela 3). Não foram 

observadas correlações estatisticamente significantes entre a SC, hemoglobina 

e idade (P > 0,05). 

Group 1 Group 2 
P 

  Value  

Média da HbA1c (%) 8,18±1,27 8,39±1,30 0,60 

Média da AV - ETDRS 
24,6±11,2

 
 

22,8±10,7 
 

0,59 
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Tabela 3: Coeficiente de correlação de Pearson (r) e p-valor (p) entre variáveis 
demográficas, laboratoriais e características oculares de pacientes com EMD (n=41). 

SC_log 
AV–ETDRS 

EF HbA1c Idade 
Tempo

 

 
Glicemia Colesterol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* P entre < 0,05 e 0,01 / ** P < 0,01 
 

 

Figura 5. Gráfico de dispersão em pacientes com edema macular diabético mostrando uma 
correlação negativa e estatisticamente significante entre a acuidade visual (LogMAR - ETDRS) 
e a sensibilidade ao contraste (logSC) (r = −0,70; P < 0,001; n = 41). 

 log    de DM  

AV–ETDRS _log r 
p 

-0,70**
 

<0,001 

       

EF r -0,63**
 0,57**

 
      

 p <0,001 <0,001       

HbA1c r 0,11 -0,30 -0,14      

 p 0,49 0,06 0,37      

Idade r -0,05 0,14 -0,21 -0,06     

 p 0,77 0,39 0,18 0,71     

Tempo de DM r 0,33*
 -0,13 -0,20 -0,17 -0,05    

 p 0,03 0,43 0,20 0,27 0,75    

Glicemia r 0,14 -0,07 -0,19 0,53**
 -0,23 -0,08   

 p 0,39 0,66 0,24 <0,001 0,15 0,63   

Colesterol r 0,37*
 -0,39*

 -0,25 0,06 -0,29 -0,22 0,04  

 p 0,02 0,01 0,12 0,69 0,07 0,17 0,81  

LDL r 0,38*
 -0,47**

 -0,21 0,15 -0,35*
 -0,22 0,07 0,94**

 

 p 0,02 0,002 0,19 0,34 0,02 0,18 0,68 <0,001 
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Figura 6. Gráfico de dispersão em pacientes com edema macular diabético mostrando uma 
correlação negativa e estatisticamente significante entre a espessura foveal (EF) e a 
sensibilidade ao contraste (log SC) (r = −0,63; P < 0,001; n = 41). 

 

 
No modelo multivariado, somente as variáveis logMAR (P < 0,001), EF 

(P = 0,02) e tempo de DM (P = 0,05) tiveram associação com  o  logSC  

(Tabela 3). O modelo de regressão múltipla obtido gerou a seguinte equação de 

predição: logCS = 1,744 - 0,743 (logAV) - 0,001 (EF) + 0,01 (tempo de DM) – 

Tabela 4. O modelo preditivo foi capaz de explicar 61% da variância da 

sensibilidade ao contraste (R2 = 0,61, F (3,37) = 19,395, p < 0,001). 
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Tabela 4: Modelo preditivo da log SC em pacientes com EMD (n=41). 

 

Variáveis preditoras 
Coeficientes Não- 

Padronizados 
Coeficiente 

Padronizado p 
t(41) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não foram detectadas diferenças clinicamente significativas no nível de 

gravidade da retinopatia pelo ETDRS no pré-tratamento entre os 2 grupos de 

tratamento (P = 0,59). Cerca de 50% dos pacientes de ambos os grupos se 

enquadram nos níveis moderados da classificação (Tabela 5). Não houve olhos 

com retinopatia diabética proliferativa de alto risco devido aos critérios de 

inclusão e exclusão. Dois pacientes em cada grupo no pré-tratamento tinham 

neovasos periféricos persistentes em outro lugar apesar da panfotocoagulação. 

Em 12 semanas, esses neovasos desapareceram no paciente do grupo 1 (nível 

61 para nível 47), enquanto o paciente do grupo 2 permaneceu no mesmo nível 

de gravidade (nível 61). Com 12 semanas de tratamento, esses pacientes 

estavam com os neovasos inativos, portanto no nível 47. 

 
B Erro-Padrão β 

 

Intercepto 1,744 0,15  11,391 <0,001 
Log AV -0,743 0,18 -0,50 -4,055 <0,001 
EF -0,001 0,00 -0,30 -2,369 0,02 

Tempo de DM 0,01 0,01 0,21 1,982 0,05 
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Tabela 5. Grau de severidade da Retinopatia Diabética pelo 
ETDRS 

 

Group 1 Group 2 
 

Grau de severidade da 
RD n (%) 

35 –  RDNP Leve 9.5 10 

43 – RDNP Moderada 14.3 20 X2=2,755 

47 – RDNP Moderada a 
Severa 

p=0,60 
47.6 35 

53 – RDNP Severa 19 25 

61 – RDP leve (não alto 

risco) 
9.5 10 

 

RDNP: Retinopatia Diabética Não Proliferativa 
RDP: Retinopatia Diabética Proliferativa 

* Não houve diferença significativa entre os grupos para todos os níveis de RD - P  0.05 

 
 
 
 

5.2. Resultados pós-tratamento 

 
 

Os resultados de eficácia primários e secundários estão resumidos na 

Tabela 6. Foi encontrado efeito de interação significativo na AV (F6,234 = 

22,434; P < 0.001; η2 = 0,36). Não houve diferença significante entre os grupos 

de tratamento na AV em 12 e 24 semanas, respectivamente (P = 0,12 e P = 0,23, 

respectivamente). No entanto, o grupo 1 obteve melhora significativa de 7,6 

letras em duas semanas e de 8,4 letras em 12 semanas, em comparação com o 

grupo 2 que melhorou 1,6 letras em duas semanas e 4,2 letras em 12 semanas 

(Figura 7 e Tabela 6). Olhos que ganharam ≥ 11 letras no ETDRS: o grupo 1 

teve 40% e o grupo 2 somente 14% dos pacientes. Olhos que perderam ≤ 1 letra 

no ETDRS, o grupo 1 teve 5% e o grupo 2, 24% dos pacientes ao final das 12 

primeiras semanas. (Tabela 6). 

Ambos os grupos mostraram melhora da espessura foveal (EF). O efeito 

principal significativo para o fator de medida (F6,234 = 7,350, P < 0,001, η2 = 
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0,16) foi observado. Não foram observadas diferenças significativas entre os dois 

grupos de tratamento relativo à EF em 12 e 24 semanas (Figura 8 e Tabela 6). 

Entretanto, no grupo 1, a EF obteve uma diminuição significantemente maior do 

pré-tratamento para a semana 2 comparada ao grupo 2 (P = 0,01) (Figura 8 e 

Tabela 6). 

A SC obteve melhora significativa em ambos os grupos ao final de 12 e 

24 semanas. Foi observado efeito principal significativo para o fator de medida 

(F6,234 = 8,570; P <0,001; η2 = 0,18). Não houve diferença significativa entre o 

grupo 1 e o grupo 2 na 12ª semana e 24ª semana (P = 0,12 e 0,52, 

respectivamente) (Tabela 2). Entretanto, na semana 2, o grupo 1, alcançou um 

ganho significativamente maior comparado ao grupo 2 (0,15 ± 0,25 vs. 0,03 ± 

0,15 logSC, respectivamente; P = 0,04) (Figura 9 e Tabela 6). 
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Tabela 6. Características oculares e laboratoriais (HbA1c) de pacientes tratados para 
edema macular diabético ao longo de 24 semanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sem. 
Mediana e [AIQ] do ganho de 
letras na AV (ETDRS) 
% de pacientes com ganho ≥ 
11 letras 

 
6.5 

[4−14.7] 
40.0 

(8/20) 

 

5.0 [0−8.5] 0.09 
 

14.3 (3/21) 0.08 

% de pacientes com ganho ≥ 6 
letras 

55.0 
(11/20) 

47.6 
(10/21) 

0.76 

 

ou 0 letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δ da AV em letras – ETDRS 
2 sem. 

 

7.6±6.2 2.6±4.0 0.02* 

Δ da EF 2 sem. (μm) 116±155 17±71 0.01* 

Δ da SC 2 sem. (log units) 0,15±0,25 0,03±0,15 0.04* 

Grupo 1: Pacientes com edema macular diabético tratados com injeção intravítrea de bevacizumabe + controle 
glicêmico optimizado ao longo de 24 semanas; Grupo 2: Pacientes com edema macular diabético tratados com 
injeção simulada + controle glicêmico optimizado até 12 semanas, e posteriormente, com injeção intravítrea de 
bevacizumabe + controle glicêmico optimizado de 12 a 24 semanas. 
* P value < 0.05; ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study; AV: Acuidade visual; EF: Espessura 
foveal; SC: Sensibilidade ao contraste. 

 
Group 1 Group 2 

P 
  Value  

HbA1c pré-trat. - média (%) 8.18±1.27 8.39±1.30 0.60 

HbA1c 12 sem. - média (%) 7.72±1.20 7.83±1.38 0.79 

Δ HbA1c em 12 sem. média (%) 0.46±0,10 0.46±0,11 0,84 

HbA1c 24 sem. - média (%) 7,46±1,18 7,53±,1,23 0,72 

AV em letras - ETDRS pré-trat. 24.6±11.2 22.8±10.7 0.59 

AV em letras - ETDRS 12 sem. 33.5±13.6 27.0±12.8 0.12 

Δ da AV em letras – ETDRS 12 
8.9±7,6

 4.2±5,6 0.03* 

 

% de pacientes com perda ≤ 1 
5.0 (1/20)

 23.8 (5/21) 0.18 

AV em letras - ETDRS 24 sem. 33.2±13.4 29.3±12.5 0.23 

EF pré-trat. (μm) 
 

533±128 550±207 0.75 

EF 12 sem. (μm)  441±126 481±184 0.42 

Δ da EF 12 sem. (μm) 91±184 69±152 0.72 

EF 24 sem. (μm)  427±125 417±169 0.83 

SC pré-trat. (log units) 1.14±0.36 1.11±0.29 0,71 

SC 12 sem. (log units) 1,32±0,24 1,18±0,29 0,10 

Δ da SC 12 sem. (log units) 0,18±0,24 0,07±0,20 0,12 

SC 24 sem. (log units) 1,33±0,24 1,26±0,23 0,52 
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Figura 7. Colocar o p de 12 semanas. Mudanças na Acuidade Visual (AV) a partir do pré- 
tratamento até 24 semanas de tratamento. Média ± erro padrão da média em relação ao pré- 
tratamento foi significativamente maior para o grupo 1 (bevacizumabe) em relação ao grupo 2 
(sham) na semana 2 (* P = 0,02). 

 

 

 

 
Figura 8. Mudanças na Tomografia de Coerência Óptica (TCO) – medida da espessura foveal 
(EF) a partir do pré-tratamento até 24 semanas de tratamento. Média ± erro padrão da média em 
relação ao pré-tratamento foi significativamente maior para o grupo 1 (bevacizumabe) em relação 
ao grupo 2 (sham) na semana 2 (* P = 0,01). 
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Figura 9. Mudanças na Sensibilidade ao Contraste (SC) – média da SC partindo do pré- 
tratamento até 24 semanas de tratamento. Média ± erro padrão da média em relação ao pré- 
tratamento foi significativamente maior para o grupo 1 (bevacizumabe) em relação ao grupo 2 
(sham) na semana 2 (* P = 0,04). 

 
 

 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de 

tratamento em relação à HbA1c em 12 e 24 semanas (P = 0,79 e P = 0,72) 

(Tabela 4). Observou-se um efeito principal significativo para o fator de medida 

(F2,78 = 12,015, P < 0,001, η2 = 0,24), demonstrando que ambos os grupos 

apresentaram uma diminuição de aproximadamente 0,5% nos níveis de HbA1c 

na 12ª semana e 0,8% na 24ª semana (8,28±1,29 vs. 7,78±1,29 vs. 7,5±1,20; P 

< 0,001). 
 

O tratamento sistêmico para otimização do controle glicêmico nos 

pacientes com DM tipo 2 do estudo (ambos os grupos) foi realizado, 

principalmente, com as associações de metformina e sulfonilureia (n=11) e 

metformina e insulina NPH (n=11), seguido por metformina, sulfoniluréia e 
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insulina NPH (n = 6). Quatro pacientes receberam terapia única com insulina 

(insulina NPH ou NPH associada à insulina regular), enquanto o restante estava 

recebendo metformina ou gliptina ou sulfoniluréia. Apenas um paciente estava 

tomando insulina NPH e gliptina. Os hipoglicemiantes orais juntamente com a 

insulina foram ajustados nas semanas 2, 6 e 12 para atingir uma meta média de 

HbA1c 7,5% (7,0-7,9%). 

 
 

5.3 Resultados de segurança 

 
 

Houve 1 evento adverso grave: um doente do grupo 2 sofreu um ligeiro 

acidente vascular cerebral 2 semanas após a sua segunda injeção simulada. O 

paciente tinha risco de acidente vascular cerebral devido a doença 

cardiovascular pré-existente, e o evento foi julgado não relacionado com este 

estudo. Não houve eventos adversos graves ocular e sistêmico. Os efeitos 

adversos são mostrados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Eventos adversos (EAs) e eventos adversos graves 
 

EAs and EAs graves Grupo 1 Grupo 2 
 

EAs oculares, No. 

Olho vermelho após injeção, 
 

14 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIO: pressão intraocular; AGF: Angiofluoresceinografia; AVE: Acidente vascular encefálico; DM: Diabetes Mellitus 

 

 

 

6. Discussão 

 
 

Os resultados deste ensaio clínico randomizado, mascarado e controlado 

demonstraram uma grande eficácia do bevacizumabe associado ao controle 

glicêmico optimizado (CGO) em pacientes com edema macular diabético (EMD). 

O desfecho deste estudo foi alcançado com sucesso: houve melhora da 

sensibilidade ao contraste (SC) em ambos os grupos na 12ª e 24ª semana de 

incluindo hemorragia subconjuntival  

Floaters após injeção 2 0 

Defeito epitelial de córnea 1 1 

Aumento transitório PIO ≥ 30 mmHg 2 0 

Subtotal 19 9 

EAs não oculares, No.   

Gastroenterites 2 1 

Vômito depois da AGF 2 1 

Queda 1 2 

Dores de cabeça, tonturas, cansaço 1 2 

Infecção do trato urinário 1 1 

Subtotal 7 7 

EAs não oculares graves, No.   

AVEs 0 1 

Isquemia ativa do miocárdio 0 0 

Hipertensão não controlada 0 0 

Internações por complicações do DM 3 2 

Subtotal 3 2 

Total 29 17 
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tratamento, mas com melhora significativamente maior no grupo 1 tratado com 

bevacizumabe e CGO, principalmente, na semana 2. 

Na última década, grandes estudos têm relatado uma melhora da 

acuidade visual (AV) e da espessura foveal medida pela TCO em pacientes 

tratados com anti-VEGFs para EMD.22,25,78,80,82,85 O papel do efeito adjuvante do 

controle glicêmico não foi bem elucidado nestas populações. Os resultados do 

nosso estudo podem ajudar a fornecer elementos sobre esta relação. 

Não houve eventos adversos sistêmicos associados com injeções 

intravítreas de bevacizumabe (BIV) repetidas identificados neste estudo, e 

nenhum evento adverso ocular grave. Foram excluídos pacientes com diabetes 

extremamente mal controlada (HbA1c > 11%) e hipertensão descontrolada. Os 

dois grupos de tratamento estavam bem equilibrados em termos demográficos e 

características basais, incluindo classificação de retinopatia (tabela 5), 

permitindo uma randomização fidedigna e uma boa análise. A semelhança entre 

os grupos antes do início do estudo é importante. Caso isso não ocorra, os 

resultados perdem força. Por exemplo: pesquisadores sugerem viés na alocação 

dos pacientes do estudo “T” (DCRnet)97 para justificar melhor eficácia do 

Aflibercepte sobre os outros anti-VEGFs em pacientes com AV pior que 20/50. 

Diabetes é atualmente a primeira doença crônica debilitante que afeta 

mais de 382 milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil ocupa o quarto lugar 

na prevalência, com cerca de 11,9 milhões de pessoas com diabetes. 

Aproximadamente 50% dos diabéticos tipo 2 não têm consciência de sua 

doença.98 Algumas dificuldades como manter a dieta adequada, seguir os 

medicamentos com regularidade, fazer exercícios físicos com frequência e 

intensidade correta, tornam o diabetes uma doença com grande dificuldade de 
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adesão ao tratamento e até 73% dos pacientes diabéticos tipo 2 apresentam um 

baixo controle glicêmico com níveis séricos de HbA1c acima de 7%.99 

A análise epidemiológica dos dados do UKPDS sugere que uma 
 

diminuição de 0,5% na HbA1c pode equivaler a uma redução de 11,5% no risco 

de complicações relacionadas ao diabetes e uma redução de 1,0% na HbA1c 

média pode reduzir o risco de doença microvascular em 37%.100
 

Michaelides et al.25 apresentaram melhora significativa da AV em 

pacientes com edema macular persistente que receberam bevacizumabe (BZB) 

em comparação ao grupo laser. Os pacientes tratados com BZB tiveram ganho 

médio de +8,6 letras comparado à perda de -0,5 letras para o laser, com níveis 

séricos de HbA1c agravados em aproximadamente 0,4% no final do primeiro ano. 

Em nosso estudo, ambos os grupos apresentaram ganho na AV, na SC e no 

controle glicêmico optimizado (0,8% de queda na média da HbA1c) (Tabela 6). 

Alguns protocolos sugerem maior agressividade no tratamento farmacológico 

intravítreo após seguimento de pacientes com EMD persistente por dois ou três 

anos.82,88 Ressaltando que a patogênese da retinopatia diabética (RD) é, 

praticamente, voltada para alterações vasculares oriundas da hiperglicemia.49 

Hoje, estudos correlacionam o aparecimento de complicações microvasculares, 

como o EMD, com níveis elevados de HbA1c.100 Esses dados sugerem que uma 

abordagem combinada sob assistência de profissionais especialistas na parte 

sistêmica poderia aumentar o controle diminuindo os componentes que geram 

danos microvasculares e, assim, evitar a necessidade de retratamento no EMD. 

A medição da AV isoladamente não é responsável pela avaliação completa do 

estado visual. A função visual de um paciente com diabetes mellitus é 

marcadamente prejudicada, mesmo na presença de uma AV normal ou 
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próximo do normal.88,101 Rubin et al.31 mostraram diferenças entre a acuidade 

visual reduzida e a sensibilidade ao contraste. Elas foram independentemente 

associadas ao escore total de incapacidade visual. A acuidade visual estava 

associada à dificuldade em tarefas que requeriam boa resolução e adaptação às 

mudanças nas condições de luz, enquanto a sensibilidade ao contraste estava 

associada à dificuldade em tarefas que exigiam julgamentos de distância, 

direção noturna e mobilidade. Sokol et al.28 encontraram alterações na 

sensibilidade ao contraste no EMD, mesmo antes da alteração da acuidade 

visual nos olhos sem retinopatia de fundo. Isso é explicado por uma SC 

prejudicada que é a capacidade de diferenciar um objeto de seu plano de 

fundo.102
 

A SC, no pré-tratamento, mostrou correlação inversa e significativa com 

AV (r = −0,70; P < 0,001). Esses dados sugerem que a SC pode ser usada como 

um índice na predição da função visual de pacientes com EMD, pois esta 

dissociação indica que a medição da SC revela funções visuais que são 

diferentes das que estão subjacentes à AV. A SC parece estar relacionada com 

o envolvimento das células ganglionares, causando alterações na função 

retiniana secundária à alteração do metabolismo de carboidratos, em vez de uma 

complicação microvascular. 

Atribui-se que o BZB esteve envolvido no ganho da SC em pacientes 

tratados para EMD, pois a melhora de 0,15±0,25 logSC no grupo 1 (BIV) foi 

significativamente melhor do que 0,03±0,15 logSC no grupo 2 no início do 

tratamento. 

A SC parece mostrar uma parte ainda pouco estudada da função visual 

dos pacientes com EMD. A associação da parte sistêmica do tratamento 
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juntamente com a parte ocular sugere melhores resultados da SC e, 

consequentemente, melhora na qualidade de vida dos pacientes com EMD.30
 

Limitações potenciais, como em todos os ensaios clínicos, existiram neste 

estudo, mas há fatores que valem a pena mencionar. Os pacientes não foram 

avaliados quanto à melhora da sensibilidade ao contraste na realização de uma 

tarefa da vida cotidiana.37 Isso pode ser importante para diferenciar os benefícios 

do aprimoramento da SC. O curto tempo de avaliação do grupo 2 (simulação) de 

12 semanas também limita a análise da força do controle sistêmico no tratamento 

do EMD. Novos estudos serão necessários para elucidar essas questões. 

 
 

7. Conclusões 

 
 

Considerando o uso da injeção intravítrea de bevacizumabe (BZB) 

associado ao controle glicêmico optimizado (CGO) no tratamento do edema 

macular diabético (EMD), concluiu-se que: 

1) Observou-se melhora significante na acuidade visual (AV) e 

sensibilidade ao contraste (SC) em ambos os grupos, sendo que o grupo 1 

melhorou mais rápido pela influência do BZB; 

2) Houve diferença estatisticamente significante da espessura foveal na 

24ª semana de seguimento em relação ao pré tratamento. Houve uma melhora 

anatômica macular com diminuição da espessura foveal avaliada por meio de 

análise da tomografia de coerência óptica (TCO) em ambos os grupos, sendo 

que o grupo 1 melhorou mais rápido pela influência do BZB; 

3) Observou-se forte correlação entre SC e AV nos pacientes do estudo 
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no pré-tratamento pelo modelo de regressão múltipla. Porém a SC mostrou-se 

não concordante à AV pelo método de correlação intraclasse, comprovando-se 

como uma outra opção para avaliação da função visual. Observou-se, também, 

forte correlação entre SC e espessura foveal nos pacientes do estudo pelo 

modelo de regressão múltipla; 

4) Notou-se melhora significante na HbA1c em ambos os grupos em 24 

semanas, mas principalmente nas primeiras 12 semanas; 

5) Não houve eventos adversos graves oculares e sistêmicos. 
 

Em conclusão, os resultados deste estudo destacam ainda a importância 

de combinar duas terapias, tratamento sistêmico e tratamento ocular, para a 

melhora rápida da SC de pacientes com EMD. É importante lembrar que o 

Diabetes Mellitus é um distúrbio sistêmico crônico, então um melhor controle 

glicêmico em combinação com terapia anti-VEGF pode estabelecer um melhor 

padrão para o tratamento do EMD. 
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8. Anexos 
 
 
 
 
 
 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M □ F □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../...... 

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO:  ................ 

BAIRRO:   ........................................................................ CIDADE ........................................................... 

CEP:.........................................   TELEFONE: DDD (............) ................................................................... 

 
2.RESPONSÁVEL LEGAL 

.......................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .............................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □ 
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº  ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE:  ...................................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD  (............).................................................................................. 

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Avaliação da sensibilidade ao 

contraste no tratamento do edema macular diabético com bevacizumab 

intravítreo (Avastin®). 

 
2. PESQUISADOR: Prof. Dr. Walter Yukihiko Takahashi 

CARGO/FUNÇÃO: Médico Assistente /Chefe do Setor de Retina e Vítreo 

CRM 18052 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Oftalmologia. 

 
 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
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SEM RISCO  □ RISCO MÍNIMO □ RISCO MÉDIO X 

RISCO BAIXO□ RISCO MAIOR □ 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia  

do estudo) 

1. DURAÇÃO DA PESQUISA: 6 (doze) meses 

2. DESCRIÇÃO 

O diabetes proporciona lesão no seu olho por gerar incompetência dos vasos e assim 

desenvolvimento de inchaço (edema) na retina ou o próprio entupimento destes vasos fazendo 

com que menor quantidade de sangue nutra as células da retina, e assim causando sofrimento 

ou morte destas. 

Nos últimos anos houve o aparecimento de uma medicação denominada Bevacizumab 

que possui propriedades de reduzir o inchaço da retina, sendo então promissora para tratamento 

do acometimento ocular pelo diabetes. Vários estudos já foram publicados comprovando esta 

propriedade do medicamento supracitado. 

No seu caso o diabetes já afetou seus olhos, com edema ( acúmulo de líquido) na região 

central da visão, sendo assim faz-se necessário tratamento medicamentoso intraocular com 

bevacizumab (Avastin®) para tentar estabilizar a doença e não piorar a visão. O tratamento com 

injeção dentro do olho difere da aplicação de laser pois não machuca as células da retina, sendo 

então promissor para que o benefício visual no final do tratamento seja o melhor possível. 

A realização da injeção dentro do olho tem como objetivo estabilizar ou melhorar a 

visão. Algumas vezes, mesmo fazendo a injeção intraocular pode ocorre diminuição da visão, 

ou por aumento do inchaço da retina (edema) ou sangramento dentro do olho, entretanto a 

percentagem desta piora visual é muito pequena de acordo com os trabalhos publicados até o 

presente momento. 

Sendo assim, a aplicação da injeção intraocular não é isenta de complicações como 

infecção, sangramento e descolamento de retina no local de entrada. 

O objetivo deste estudo é documentar a alteração da visão de contraste após aplicação 

do bevacizumab dentro do olho. 

Por volta de aproximadamente 3 anos o medicamento, bevacizumab, tem sido 

amplamente utilizado mundialmente em casos de diabetes com presença de inchaço da retina 

com melhora bastante significativa da visão. 

O estudo provêm de duas fases, uma fechada e outra aberta. Vocês, pacientes, serão 

divididos em dois grupos na primeira fase. No primeiro grupo será feita a simulação de aplicação 

da medicação, ou seja, aparentemente apenas toque da injeção sem penetração. No segundo 

grupo será feita a aplicação do bevacizumab por duas vezes no período de três meses. Você 

poderá estar em qualquer um dos grupos na primeira fase. A escolha de qual grupo você 

participara será feita através de sorteio. 
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Na segunda fase, todos vocês receberão o medicamento (injeção de bevacizumab- 

AVASTIN® dentro do olho) por também duas vezes no período de três meses, finalizando assim 

os seis meses de estudo. 

Serão feitos alguns exames inicialmente: medir sua visão com a melhor correção, medir 

a pressão ocular, exame do fundo de olho, fotografia do fundo de olho com e sem corante e 

tomografia da retina (OCT). Após esta avaliação faremos aplicações dentro do olho de 

bevacizumabe. Este será repetido por mais três vezes durante os seis meses de tratamento com 

intervalos de mais ou menos 45 dias entre as aplicações do remédio dentro do olho. Serão 

solicitados exames de sangue para avaliar o controle do diabetes. Os exames iniciais serão 

repetidos no decorrer do acompanhamento. 

O desconforto que pode vir a surgir refere-se à realização de exames complementares   

e dor discreta da injeção dentro do olho. O risco de piora da doença e da visão é maior se não  

for realizado o tratamento. O risco da injeção é de infecção que será minimizado com todos os 

cuidados de assepsia e colírio de antibióticos “pingados” no pré e pós operatório. 

O exame de medida da pressão ocular e realizado instilando colirio anestésico no olho   

e encostando o aparelho na córnea, o que não causa prejuízo ocular. A tomografia (OCT) é 

realizada pingando colírio para dilatar os olhos sendo indolente para os mesmos. 

A fotografia com injeção de contraste é realizada injetando o corante pela veia do 

paciente para após, realização de fotografia do fundo do olho estando o paciente com dilatação 

da pupila. Durante o exame, o paciente pode apresentar náusea e ou vômitos que na maioria  

das vezes apresenta resolução espontânea. Em casos extremos pode haver “coceira” e 

aparecimento de reação alérgica que podem ser controlados com medicação especifica contida 

ao lado do examinador. Não existe teste especifico para avaliar os indivíduos que irão apresentar 

reação alérgica, contudo as pessoas que apresentarem “alergias” a medicações e vários tipos  

de alimentos serão excluidas da realização do exame. 

OBS: este exame citado a cima é o mesmo exame realizado em todos os diabéticos que 

apresentam alterações na circulação do olho. 

Não há benefício direto para o participante. Trata-se de estudo experimental testando a 

hipótese de que estas novas medicações possam facilitar a sua cirurgia. Somente no final do 

estudo poderemos concluir a presença de algum benefício. Em qualquer etapa do estudo, você 

terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o Dr Augusto Alves Lopes da Motta que pode ser 

encontrado no endereço Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 6º andar - Sala 6121 Telefone(s) 

(11) 3069-6213. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º 

andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição. 

 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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divulgado identificação de nenhum paciente. Você também o direito de ser mantido atualizado 

sobre os resultados parciais da pesquisa. Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. 

 
 

Leia cuidadosamente este termo de consentimento livre e esclarecido e faça todas as 

perguntas que quiser antes de decidir se quer participar do estudo. Sua decisão de consentir em 

participar deste estudo é voluntária e você pode sair do estudo a qualquer momento. Se decidir 

não participar ou retirar-se do estudo, você não perderá os benefícios em relação ao tratamento 

neste hospital. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo. Eu discuti com o Dr. Daniel Araújo Ferraz sobre a minha 

decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação 

é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 
 

--------------------------------------------------------------- 

 

Assinatura do paciente/representante legal Data  / /  

 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
Assinatura da testemunha Data  / /  

 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 

deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 
------------------------------------------------------ 

 
Assinatura do responsável pelo estudo Data  / /  
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