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RESUMO 
 

Ferraz DA. Estudo comparativo de fotocoagulação panretiniana com e sem  

ranibizumabe intravítreo no tratamento da retinopatia diabética proliferativa 

[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

84p. 

 

Objetivo: Comparar o efeito da terapia da fotocoagulação panretiniana (PFC) 

associada à injeção intravítrea de Ranibizumabe (RBZ) versus terapia isolada 

com PFC em pacientes com retinopatia diabética proliferativa (RDP) precoce, 

virgens de tratamento, com ou sem edema macular diabético (DME) durante 6 

meses de acompanhamento. Projeto: Estudo prospectivo intervencionista, 

randomizado e controlado. Métodos: Sessenta olhos de 30 pacientes com 

RDP bilateral precoce foram randomizados para o grupo de estudo (GE) que 

foram tratados com PFC associado a duas injeções de RBZ intravítreo 

(0.5mg/0.05ml) ou para o grupo controle (GC) tratados apenas com PFC. 

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

e na espessura foveal (EF) foram comparados no início, e nos 1, 3 e 6 meses 

após o tratamento.  Resultados: No GE, a diferença na média da AV do 

baseline para o mês 6 teve um aumento significativo de + 3,4 letras (p = 0,006) 

e uma diminuição significativa na EF de - 47.6μm (p < 0,001). No GC, a 

diferença na média da AV teve uma diminuição de - 3,4 letras (p = 0,04) e uma 

mudança na EF de -3.8 um (p = 0,96). Com relação ao teste de SC dentre os 

28 olhos do GE, houve uma melhora no mês 6 em relação ao baseline nos 

ciclos: 1,5 (p<0.001) e 3,0 ciclo (p=0.023). Dentre os 30 olhos do GC, não 

houve uma diferença estatística nos momentos estudados. Conclusão: A 

injeção intravítrea de RBZ associado com PFC pode ser um tratamento eficaz 

em olhos de pacientes com RDP precoce e EMD.  

 

Descritores: 1.Complicações      do     diabetes  2.Retinopatia diabética/terapia  

3.Retinopatia diabética/complicações  4.Tomografia de coerência óptica/métodos  

5.Lasers/utilização  6.Inibidores da angiogênese/uso terapêutico  7.Fator A de 

crescimento endotelial vascular/ antagonistas & inibidores  8.Ranibizumabe 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 
Ferraz DA. A comparative study of panretinal photocoagulation with and without 

intravitreal ranibizumab in treatment of proliferative diabetic retinopathy 

[Thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 

2015. 84p. 

 

Purpose: To compare the efficacy of therapy with panretinal photocoagulation 

(PRP) and intravitreal ranibizumab (RBZ) injection versus PRP alone in patients 

with treatment-naive bilateral non-high risk proliferative diabetic retinopathy 

(PDR) with and without diabetic macular edema (DME) with a 6-month 

follow-up. Design: Prospective, interventional, randomized controlled trial. 

Methods: Sixty eyes of 30 patients with bilateral non-high risk PDR were 

randomized either to the study group (SG) receiving PRP plus two intravitreal 

ranibizumab injections (0.5mg/0.05ml), the first one week before and the 

second four weeks after the PRP or to the control group (CG) receiving PRP 

alone. Mean change in best-corrected visual acuity (BCVA), contrast sensitivity 

(CS) and central macular thickness (CMT) were compared at baseline and 1, 3 

and 6 months after treatment. Results: Changes from baseline to 6 months 

showed in the SG an increased in the BCVA by +3.4 letters (p= 0.006) with a 

decrease in CMT by - 47.6μm (p <0.001). In the CG, a decrease by - 3.4 letters 

(p = 0.04) and an decrease by -3.8μm (p= 0.96). Regarding the CS in the SG, 

there was an improvement compared to baseline for the sixth month in the 1.5 

(p<0.001) and 3.0 cycles (p = 0.023). The CG did not show significant results 

from baseline to month 6. Conclusion: Intravitreal RBZ associated with PRP 

can be an effective treatment in eyes with non-high risk PDR and DME.   

 

Descriptors: 1.Diabetes complications  2.Diabetic retinopathy/therapy  

3.Diabetic retinopathy/complications  4.Optical coherence tomography/methods  

5.Lasers/utilization  6.Angiogenesis inhibitors/therapeutic use  7.Vascular 

endothelial growth factor A/antagonists & inhibitors  8.Ranibizumab 

 

 

 



 

 

1  Introdução 

 

 

 

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

perda de visão nos países desenvolvidos(1). Em pacientes com RD, a presença 

de neovascularização da retina (NV) é um fator de risco considerável para 

perda de visão severa(2)(3)(4). Entretanto, a fotocoagulação panretiniana (PFC) 

a  LASER é considerada o tratamento padrão para NV associada à RD de 

acordo com o Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)(5). 

Aproximadamente 60% dos pacientes com retinopatia diabética proliferativa 

(RDP) tratados com PFC tem uma redução dos NV em 3 meses(6). No entanto, 

uma certa proporção de pacientes necessitam de LASER adicional, e alguns 

deles ainda precisam de Vitrectomia Posterior (VVPP) apesar de ter recebido 

tratamento adequado com PFC(7)(8). Além disso, a PFC também esta associada 

com um risco aumentado de desenvolver edema macular diabético (EMD)(2)(9). 

Apesar do prognóstico visual a longo prazo em pacientes com RDP tratados 

com PFC ser geralmente bom(4), a perda visual progressiva pode ocorrer em 

quase 5% dos pacientes, a despeito do tratamento(2).  

Como o tratamento com PFC não alcança resultados ideais, tem sido 

relatada a utilização de agentes como o inibidor do fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF) como terapia adjuvante(10)(11). Dentre eles, o 

Ranibizumabe (RBZ) (Lucentis Novartis Pharma AG, Basileia, Suíça e 



  Introdução  2 

 

 

Genentech Inc., South San Francisco, CA, EUA) é um agente aprovado pelo 

Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de EMD. O RBZ é um 

fragmento de anticorpo monoclonal humanizado que liga-se a múltiplas 

isoformas de VEGF-A(12). Recentemente, Filho et al.(13) analisaram o uso 

adjuvante com uma única injeção de RBZ uma semana após o tratamento com 

PFC em pacientes com RDP de alto risco e relataram que o RBZ 

aparentemente, tinha um efeito protetor contra a perda de visão, quando 

comparados com pacientes tratados apenas com PFC.        

Porém, nenhuma subdivisão de olhos de acordo com a presença ou 

ausência de EMD foi realizada. Googe et al.(14) da mesma forma investigaram o 

uso de RBZ ou triancinolona (TAAC) intravítreos associado à PFC no 

tratamento de pacientes com EMD e RD não proliferativa muito grave e RDP. 

Neste ensaio clínico os resultados favoráveis ao tratamento do EMD foram 

atribuídos ao efeito da TAAC ou RBZ, particularmente num período a curto 

prazo, comprovado pela melhora da AV e redução do EMD na 14a. semana. 

No entanto, o impacto destes tratamentos não pode ser determinado além das 

14 semanas. Até o momento não foi descrito o efeito adjuvante do RBZ associado 

a PFC em pacientes com RDP precoce, com ou sem EMD.  
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2  Objetivos              

 

 

 

O presente ensaio clínico comparativo, mascarado, de centro único e 

randomizado propõe-se a avaliar os efeitos do Ranibizumabe associado à 

fotocoagulação panretiniana no tratamento da retinopatia diabética proliferativa, 

comparando-se entre os grupos de estudo e controle as seguintes variáveis: 

1)  Avaliação da função visual: medida da acuidade visual e sensibilidade 

ao contraste;  

2)  Avaliação estrutural retiniana: medida da espessura macular 

(espessura foveal);  

3)  Incidência de hemorragia vítrea;  

4)  Identificar os efeitos adversos da aplicação do RBZ intravítreo tais 

como: aumento da pressao intraocular, aparecimento de catarata e de 

endoftalmite. 
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3  Revisão da Literatura 

 

 

 

3.1  Epidemiologia do Diabetes Mellitus e retinopatia diabética 

 

O Diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica caracterizada por 

um aumento anormal da glicose sanguínea(15). A glicose é a principal fonte de 

energia do organismo porém, quando em excesso, pode trazer várias 

complicações à saúde como por exemplo o excesso de sono no estágio inicial, 

problemas de cansaço e problemas físicos-táticos em efetuar as tarefas 

desejadas. Quando não tratada adequadamente, podem ocorrer complicações 

como infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, insuficiência renal, 

problemas de visão, amputação de membros e lesões de difícil cicatrização, 

dentre outras complicações. Embora ainda não haja uma cura definitiva para o 

diabetes há vários tratamentos disponíveis que, quando seguidos de forma 

regular, proporcionam saúde e qualidade de vida para o paciente diabético(16). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde em 2006 havia cerca 

de 170 milhões de diabéticos, e esse índice aumenta rápidamente. É estimado 

que, em 2030 esse número dobre. A DM ocorre em todo o mundo, mas é mais 

comum (especialmente a do tipo II) nos países mais desenvolvidos. Estima-se 

que cerca de 50% dos portadores de diabetes desconhecem o diagnóstico(17). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Derrame_cerebral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insufici%C3%AAncia_renal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retinopatia_diab%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amputa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cicatriza%C3%A7%C3%A3o
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Segundo uma projeção internacional, com o aumento do sedentarismo, obesidade 

e envelhecimento da população o número de pessoas com diabetes no mundo 

vai aumentar em mais de 50%, passando de 380 milhões em 2025(18).  

A DM está na lista das 5 doenças de maior índice de morte no mundo, e 

está chegando cada vez mais perto do topo da lista. Por pelo menos 20 anos, o 

número de diabéticos na América do Norte está aumentando consideravelmente. 

Em 2005 eram em torno de 20.8 milhões de pessoas com diabetes somente 

nos Estados Unidos. De acordo com a American Diabetes Association existem 

cerca de 6.2 milhões de pessoas não diagnosticadas e cerca de 41 milhões 

de  pessoas que poderiam ser consideradas pré-diabéticas. Os Centros de 

Controles de Doenças classificaram o aumento da doença como epidêmico, 

e a NDIC (National Diabetes Information Clearinghouse) fez uma estimativa de 

US$132 bilhões de dólares em gastos anuais com pacientes diabéticos, 

somente para os Estados Unidos(19). 

A DM é uma doença metabólica complexa, na qual ocorre deficiência 

relativa ou absoluta de insulina, caracterizada por hiperglicemia crônica, com 

distúrbios no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas. A DM está 

associada frequentemente a lesões específicas na microcirculação, a alterações 

neuropáticas e à aterosclerose. As formas mais freqüentes de diabetes são o 

DM tipo 1 e o tipo 2. A DM tipo 2 é o mais comum, perfazendo cerca de 90% 

dos casos de diabetes. Desenvolve-se frequentemente em etapas adultas da 

vida e é muito frequente a associação com a obesidade e idosos. Fármacos e 

outras causas podem, contudo, causar este tipo de diabetes, como o uso 

prolongado de corticóides(20). 
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A RD 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(21). O Wisconsin 

Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) evidenciou que o tipo e 

duração da DM são fatores importantes para o aparecimento e progressão da 

RD. No caso de portadores de DM tipo 2, o WESDR mostrou que, em 15 anos 

de DM, aproximadamente 10% dos pacientes evoluíram para RD proliferativa, 

sendo observada maior incidência naqueles usuários de insulina(22). 

Estudos recentes sugerem diminuição na prevalência da RD. Uma maior 

eficácia no tratamento da DM (melhor controle da glicemia e da pressão arterial 

sanguínea), diagnóstico mais precoce (por meio de programas de rastreamento 

e de redução na taxa glicêmica para definir o portador da doença) e avanços 

propedêuticos para examinar a retina são fatores que, possivelmente, estão 

associados a este decréscimo(23)(24)(25). Devido a esses fatores, Brown et al(23) 

demonstraram que portadores de DM tipo 2 tiveram menor prevalência de RD não 

proliferativa leve, quando comparados ao resultado do WESDR(22)(26); por outro 

lado, não foi observada mudança na progressão para formas avançadas da RD(23). 

 Vários estudos têm demonstrado que a chave para a redução de 

complicações diabéticas, incluindo a RD, encontra-se no rigoroso controle 

metabólico(27)(28). Embora estes resultados tenham sido utilizados para 

desenvolver diretrizes para o atendimento ao paciente em todo o mundo, 

considerável morbidade associada à RD permanece, e esta doença ainda é a 

principal causa de cegueira entre pessoas com idade entre 20-64 anos, nos 

Estados Unidos(29).  
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3.2  Patogênese 

  

A RD é uma doença multifatorial e sua patogenia é extremamente 

complexa. Várias células da retina estão envolvidos neste processo, incluindo 

as de Müller, ganglionares, endoteliais e células do epitélio pigmentar da retina 

(EPR). A hiperglicemia, inflamação e disfunção neuronal são os principais 

fatores envolvidos na fisiopatologia da RD(30). Fatores sistêmicos, como 

hipertensão e hiperlipidemia, e fatores genéticos também estão envolvidos 

neste processo multifatorial. As disfunções microvasculares que ocorrem na 

RD podem resultar em dois processos principais: aumento da permeabilidade e 

obliteração capilar, que levam, respectivamente ao EMD e NV da retina, sendo 

que a hiperglicemia é o principal fator implicado nas mudanças estruturais e 

funcionais da retina.   

O dano celular é produzido principalmente através dos seguintes 

mecanismos: a formação dos produtos de glicação avançada (AGEs), a 

promoção da via poliol, ativação da proteína C quinase (PCK), e estimulação 

do estresse oxidativo(31)(32)(33). AGEs e seus receptores estão implicados no 

desenvolvimento da RD, promovendo o aumento de inflamação e processo 

neurodegenerativo(34). Além disso, a hiperglicemia ativa a via metabólica da 

aldose-redutase, resultando no acúmulo de poliol. Como consequência, há um 

aumento do estímulo do estresse oxidativo e do dano celular(35). Os AGEs 

também estão implicados na ativação da PCK, que está envolvida em diversos 

processos, como o aumento da capacidade e vasopermeabilidade e oclusão 

capilar, liberação de proteínas pró-inflamatórias e estimulação do estresse 
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oxidativo(36). Outro fator adicional na fisiopatologia da RD é a inflamação, 

levando ao edema macular (EM), isquemia e NV. Diversos mediadores pró-

inflamatórios estão envolvidos neste processo como o VEGF, o óxido nítrico (NO), 

citocinas, quimiocinas, angiotensina II, e o sistema renina – angiotensina(37). 

O VEGF induz a angiogênese e aumenta a permeabilidade vascular(38),(39). 

Vários estudos sugerem que o VEGF pode induzir mudanças estruturais nas 

junções das células endoteliais, e também está associado com o aumento da 

expressão de ICAM-1, uma molécula de adesão endotelial, levando a 

degradação das células endoteliais e leucostase. Um aumento da expressão 

de VEGF pode ser induzida por hiperglicemia e hipóxia(40). Algumas células da 

retina podem produzir VEGF, como tem sido relatado por trabalhos recentes, 

como pericitos, neurônios, células endoteliais, de Müller, ganglionares e do 

EPR(41).  

A neurodegeneração é um fator importante para a microvasculopatia 

diabética(42). Trabalhos recentes mostraram que a disfunção neuronal foi 

detectada em pacientes diabéticos através da sensibilidade ao contraste e 

visão de cores e em analises de eletrorretinografia e eletrorretinograma 

multifocal(43),(44). O aumento dos níveis de glutamato extracelular, que também 

já foi demonstrado em diabéticos, ativa o processo de apoptose(45). A microglia 

também desempenha um papel importante na ativação da cascata inflamatória 

neurodegenerativa através da liberação de vários fatores neurotróficos e pró-

inflamatórios(46).  
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3.3  Classificação da Retinopatia Diabética  

 

O ETDRS classificou a RD 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 intra-retiniana e 

ingurgitamento venoso, os quais sinalizam instalação do processo isquêmico(47). 

A RD proliferativa é caracterizada pela presença de neovascularização na 

retina e/ou no disco óptico(47). A RD proliferativa precoce é a fase proliferativa 

inicial, sem as características da RD de alto risco (neovasos extensos na papila 

> 1/3 disco de área de disco óptico ou neovasos de retina > 1/2 disco de área 

associados à hemorragia vítrea ou pré-retiniana(1). Há uma perda de células 

murais, pericitos e células do endotélio dos capilares, além do que os NV não 

exercem a função de barreira hematorretiniana interna(48). Dessa forma, com a 

não integridade dessa barreira, há um extravasamento de componentes séricos 

intravasculares para o parênquima retiniano(29)(49). Além disso, os capilares 

possuem endotélio muito fino, o que os torna frágeis e fáceis de romper, 

causando hemorragia na cavidade vítrea ou pré-retiniana(29) (Figura 1).  
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Classificação Características fundoscópicas 

 Retinopatia diabética não proliferativa 

A - Leve 
Pelo menos, 1 microaneurisma (MA). 
Definição não se enquadra em B, C, D, E ou F. 

B - Moderada 

Hemorragias e/ou MA em 1 Quadrante. 

Presença de manchas algodonosas, veia em rosário e IRMA. 
Definição não se enquadra em C, D, E e F. 

C - Grave 
Hemorragia e MA em todos os quadrantes. Veias em rosário 
em dois ou mais quadrantes e IRMA em, pelo menos, um 
quadrante. 

D - Muito grave 
Dois ou mais achados do C, acima com a definição não 
se enquadrando em E ou F. 

 Retinopatia diabética proliferativa 

E -  Proliferativa 
Precoce 

Presença de neovasos com a definição não se 
enquadrando em F. 

F - Alto risco 
NVD ≥ 1/3-1/2 área de disco. 
NVD e hemorragia vítrea ou pré-retiniana. 
NVE ≥ 1/2 área de disco com hemorragia vítrea e pré-retiniana 

FONTE: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 12: Fundus photography risk 
factors for progression of diabetic retinopathy. Ophthalmology. 1991; 98:823-833. 
 
Legendas: MA = microaneurismas; IRMA = anormalidade microvascular intrarretiniana; NVD = neovasos 
de disco óptico; NVE = neovasos de retina. 

 

Figura 1. Classificação da Retinopatia Diabética Segundo o Early Treatment 

Diabetic Retinopathy Study 

 

 

Em qualquer estágio da RD, pode-se observar edema macular 

clinicamente significativo (EMCS). 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 
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qual está localizado a pelo menos um disco de diâmetro do centro da fóvea(50). 

Num estudo populacional, a incidência de edema macular foi determinada de 

acordo com o tipo e duração de DM. Acima de 10 anos de doença, a incidência 

de EMCS nos portadores de DM tipo 1, de DM tipo 2 usuários de insulina e de 

DM tipo 2 não usuários de insulina foi de, respectivamente, 20,1 %, 25,4% e 

13,9%(51). Nesse mesmo estudo, a incidência de EMCS em 10 anos de doença, 

para ambos os tipos de DM, esteve associada com alta taxa de hemoglobina 

glicada, aumento da pressão sanguínea diastólica e retinopatia em estágio 

mais avançado(51). Moss et al. demonstraram que, nos portadores de DM tipo 2, 

a perda visual é comum e poucos fatores modificáveis estão associados com 

essa prevalência(52). 

Fong et al.(4)
 
realizaram um estudo para descrever as causas e os fatores 

de risco para perda visual grave ocorrida no ETDRS, definida como AV 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 HV ou 

hemorragia pré-retiniana, sendo que 30% desses olhos evoluíram com 

descolamento de retina associado. A segunda causa de perda visual grave 

persistente foi o EMCS e as alterações pigmentares relacionadas ao próprio 

edema. Dos fatores de risco sistêmicos avaliados, baseando-se na persistência 

de perda visual grave, como sexo, idade, tipo e duração de DM, índice de massa 

corpórea, tabagismo, hemoglobina glicada, uso de aspirina, nível de colesterol, 

hipertensão arterial sistêmica, proteinúria, hematócrito e creatinina sérica, 

apenas a hemoglobina glicada e o nível de colesterol foram as variáveis com 

valores preditivos significantes, quando comparados com aqueles sem perda 



  Revisão da Literatura  12 

 

 

visual grave; por outro lado, nenhum desses fatores foi significante, quando 

comparados com aqueles que melhoraram a AV de 5/200(29). 

Outra causa direta de perda de AV grave é a exclusão capilar, ou seja, a 

isquemia macular. Uma das razões dessa causa hemodinâmica ser pouco 

descrita é a dificuldade diagnóstica. Primeiro, a exclusão pode gerar o 

desenvolvimento da NV, a qual pode ser responsável pelo descolamento de 

retina, HV ou hemorragia pré-retiniana, causas mais evidentes de perda visual. 

Segundo, a dificuldade de interpretação da angiofluoresceinografia (AGF), em 

casos de hipoperfusão com fluxo muito reduzido da fluoresceína, que pode 

subdiagnosticar esta alteração macular(4). 

O controle glicêmico é o principal fator de risco para o aparecimento e 

progressão da RD, sendo avaliado pela dosagem da A1C(53). O UKPD - United 

Kingdom Prospective Diabetic Study (UKPDS)(28) avaliou por 10 anos 3.867 

pacientes com DM tipo 2 recém diagnosticados. Esse ensaio clínico 

randomizado demonstrou que o controle intensivo da glicemia permite redução 

em cerca de 25% dos riscos de complicações microvasculares, incluindo HV e 

necessidade de fotocoagulação, quando comparado com o grupo de 

tratamento convencional. O Diabetes Control and Complications Study (DCCT), 

estudo realizado com 1.441 pacientes com DM tipo 1 e 6,5 anos de 

acompanhamento, mostrou que o controle glicêmico rigoroso apresenta efeitos 

adversos (54). Dentre eles, tem-se o risco de piora precoce da RD, isto ocorreu 

em 13,1% daqueles pertencentes ao controle rigoroso contra 7,6% dos 

pertencentes ao grupo de tratamento convencional. Contudo, este efeito foi 

revertido em 18 meses, nenhum caso de piora precoce evoluiu com perda 



  Revisão da Literatura  13 

 

 

visual grave. Sendo o controle glicêmico, o fator de risco independente mais 

relevante para a RD, o paciente deve ser instruído a aderir de forma 

consistente ao tratamento clínico para prevenir o aparecimento e reduzir a 

progressão da RD.  

 

 

3.4  Tratamento 

 

3.4.1  Fotocoagulação a LASER 

  

O tratamento com PFC a LASER tem sido considerado o tratamento 

padrão baseado em evidências para EMD e RDP por um longo tempo. Mesmo 

com novas terapias com anti-VEGF e corticosteróides intravítreos, a PFC ainda 

é considerada uma boa opção de tratamento, tanto no RDP e como no EMD. 

Desde 1985, a fotocoagulação a LASER mostrou ser um tratamento 

eficaz. O ETDRS definiu o conceito de EMCS e revelou que a fotocoagulação 

com o LASER de argônio, protocolo GRID, foi eficaz na redução do risco da 

perda visual moderada em 50% nos pacientes com EMCS em 3 anos(55). 

O estudo também mostrou que a AV corrigida agravou-se em 12% dos olhos 

tratados, no terceiro ano de seguimento, contra  24% dos olhos não tratados (50). 

Várias hipóteses têm sido sugeridas para explicar a eficácia da terapia 

com laser: aumento da oxigenação da retina interna, diminuindo assim o 

estímulo para a produção de VEGF; além de destruir diretamente pontos de 

vazamento vascular, tais como microaneurismas e as células produtoras de 
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citoquinas. Como também estimular o EPR a produzir fatores antiangiogênicos 

e citocinas de proteção e de reduzir sua atividade metabólica. Mesmo com o 

mecanismo incerto, algumas complicações têm sido relatadas com o uso da 

PFC, tais como defeitos para-centrais visuais de campo, redução  da SC e 

visão de cores, áreas de atrofias de retina que pode ampliar ao longo do tempo 

devido a fluência do LASER e ocasionalmente neovascularização de coróide 

com subsequente cicatriz retiniana(56)(57). 

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

minimamente invasivas foram desenvolvidas, além de várias estratégias de 

tratamento que diferentes parâmetros, como a energia, o tempo de exposição, 

o tamanho da marca do LASER foram adotadas no tratamento do EMD(58). 

A PFC com LASER de argônio, tem demonstrado ser efetiva na redução 

da perda visual e prevenção do aparecimento subsequente de NV em olhos com 

RD grave(59). A técnica preconizada pelo ETDRS seria a panfotocoagulação 

(“full scatter photocoagulation”), nos pacientes com RD não proliferativa muito 

grave e RDP. Utilizando-se mira de 500µm, tempo de exposição de 0,1seg e 

intensidade moderada, verificada pelas marcas dos disparos. A distância entre 

as marcas é aproximadamente metade do seu diâmetro, sendo iniciada a partir 

de 2 diâmetros papilares do centro da mácula (margeando as arcadas 

vasculares) em direção à periferia. A média de disparos para realizar esta PFC 

completa é de 1600 tiros, geralmente em 3 episódios ou mais. Recomenda-se 

não ultrapassar de 900 disparos em um episódio, iniciando a aplicação pelas 

regiões nasal ou inferior(2). O efeito adverso mais comum da PFC é a 

possibilidade de induzir mudança da AV e EM, acarretando redução transitória 



  Revisão da Literatura  15 

 

 

ou permanente da visão. A causa exata da fisiopatologia do EM pós-laser ainda 

não é compreendida, entretanto acredita-se que as alterações inflamatórias e do 

fluxo sanguíneo retiniano podem ser responsáveis pelo desenvolvimento do EM 

após a PFC(60). 

 

3.4.2  Injeção intravítrea 

 

As injeções intravítreas de alguns fármacos são consideradas 

atualmente uma opção de tratamento para RD(58). 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 AV(12).  

Devido ao tempo meia-vida relativamente curto, injeções repetidas são 

necessárias para se obter e manter os efeitos terapêuticos desejados,  

aumentando o risco de complicações relacionadas com a injeção, como a 

endoftalmite infecciosa, roturas retinianas, descolamento da retina e HV. 

As duas principais categorias de drogas intravítreas utilizadas atualmente no 

tratamento do EMD e RDP são esteroides e agentes anti-VEGF. Resultados 

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

de drogas intravítreas e tratamento a LASER(12). 

 

3.4.2.1  Esteróides intravítreos 

Devido às suas propriedades anti-inflamatórias e anti-angiogênicas, os 

corticosteroides intravítreos têm sido utilizados por quase duas décadas como 

uma modalidade de tratamento para EMD(61)(62)(63). Os esteroides reduzem a 



  Revisão da Literatura  16 

 

 

permeabilidade vascular, a deposição de fibrina, o movimento de leucócitos, e 

a migração de células inflamatórias, e podem inibir a síntese de várias citocinas 

e fatores vasoativos, tais como VEGF(64-67). 

A maioria dos trabalhos relatam alguma resposta favorável ao 

tratamento em termos de recuperação de AV e resolução do EMD. No entanto, 

o aumento da pressão intra-ocular (PIO) pode ocorrer, necessitando de terapia 

com colírios anti-glaucomatosos ou até mesmo intervenção cirúrgica. Também 

tem sido relatado progressão da catarata como complicações do uso de 

esteroides(68,69). Atualmente, existem várias formulações de esteroides, com 

diferentes tempos de ação, que podem variar de quase um mês a 3 anos(70). 

 

3.4.2.2  Anti- VEGF 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-VEGF (RBZ , Bevacizumabe (BVZ) , Pegaptanibe , VEGF Trap- Eye)(71). 

 

Ranibizumabe  

O RBZ (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(12). 

Estudos experimentais demonstraram sua efetividade em reduzir a 

permeabilidade vascular e angiogênese in vivo(72), assim como em modelo 

experimental de neovascularização subretiniana induzida por laser terapia(73).  
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Com relação à farmacocinética da droga, Gaudreault e colaboradores, 

utilizando olhos de coelhos, calcularam a meia vida de RBZ após injeção 

intravítrea em 2.9 dias, e constataram que a droga atinge todas as camadas da 

retina, estando presente na coriocapilar 1, 2 ou 4 dias após a injeção. Neste 

estudo, a concentração sistêmica foi inferior a 0.01% da observada no vítreo(74). 

O mesmo autor, utilizando olhos de macacos, observou meia vida da droga ao 

redor de 3 dias. A molécula de RBZ penetrou toda a espessura da retina entre 

6 e 24 horas, e atingiu concentrações na retina de aproximadamente um terço 

da concentração observada no vítreo(75). Bakri et al utilizando olhos de coelhos, 

calcularam a meia vida de RBZ em 2.88 dias, significantemente mais curta que 

a de BVZ (4.32 dias). Além disto, a concentração de RBZ sistêmica ou no olho 

contralateral foi indetectável, enquanto que o BVZ foi detectado da corrente 

sanguínea e no olho contralateral(76). 

Dados iniciais de segurança e eficácia de injeções intravítreas de RBZ 

foram obtidos após estudos clínicos em fase I ou II envolvendo múltiplas 

injeções(77)(78)(79). Os resultados destes estudos estimularam o desenvolvimento 

de dois ensaios clínicos em fase III para tratamento de degeneração macular 

relacionada à idade: MARINA (Minimally Classic/ Occult Trial of the Anti-VEGF 

Antibody Ranibizumab in the Treatmentof Neovascular AMD) e ANCHOR 

(Anti-VEGF Antibody for the Treatment of Predominantly Classic Choroidal 

Neovascularization in AMD), cujos dados levaram o FDA a aprovar o RBZ em 

junho de 2006 para o tratamento de todas as formas exsudativas de 

degeneração macular relacionada à idade (DMRI)(80)(81).  
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Em estudo com finalidade de avaliar a segurança do RBZ, 4300 

pacientes foram acompanhados por 12 meses, recebendo em média 4 injeções 

intravítreas durante este período. Ao final do acompanhamento, a taxa de 

mortalidade e a porcentagem de pacientes apresentando fenômenos 

tromboembólicos não foi significativamente mais alta que a observada na 

população de mesma idade(82). 

Avery e col. relataram uma diminuição no extravasamento ao exame 

angiofluoresceinográfico de 44 pacientes com RDP, sendo que em 82% dos 

casos, o extravasamento havia desaparecido completamente após uma 

semana(83).  

 

RBZ e EMD 

     Com base nos resultados dos ensaios clínicos randomizados, o RBZ 

atualmente é uma opção terapêutica aprovada para o tratamento do EMD. 

A  eficácia e segurança do RBZ foi avaliada como monoterapia ou como 

tratamento combinado com fotocoagulação a LASER(84–87). Inicialmente, os 

resultados foram publicados em 2006 a partir de um ensaio clínico não 

randomizado (READ -1) onde foram avaliados dez pacientes com EMD crônico 

tratados com RBZ (0,5 mg)(88). Mesmo sendo um estudo pequeno, uma 

redução significativa no edema foi evidenciado pelo OCT e como também uma 

melhora na AV. 

Após, outro estudo, o RESOLVE, com 12 meses de seguimento, 

multicêntrico, fase II, controlado, duplo-cego, avaliou a eficácia do RBZ em 

EMD e comparou com o placebo. Os pacientes foram randomizados para o 
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grupo do RBZ (0,3 ou 0,5 mg) com três injeções mensais iniciais, e em 

seguida, administração se necessária (“PRN”); ou para o grupo de tratamento 

simulado. No mês 12, a AV melhorou em 10,3 letras no grupo do RBZ e 

diminuiu 1,4 letras com placebo, enquanto a redução média foi de 194,2µm na 

EF com RBZ e 48,4µm no grupo placebo. Um ganho de 10 ou mais letras foi 

observado em 60,8% dos casos no grupo do RBZ versus 18,4% do grupo 

placebo. Os resultados deste estudo demonstraram que o RBZ é mais eficaz 

que o placebo e que é bem tolerado no tratamento do EMD(89). 

Em outro recente ensaio clínico randomizado (RISE & RIDE), o RBZ foi 

avaliado no tratamento do EMD e comparado com placebo. Os pacientes foram 

randomizados para receber RBZ mensal (0,3 ou 0,5 mg) ou injeção de placebo. 

Aos 24 meses, no estudo RISE, 44,8% dos pacientes do grupo 0,3mg e 39,2% 

do grupo 0,5mg ganharam mais de 15 letras, em comparação com 18,1% dos 

pacientes do grupo placebo, enquanto no estudo RIDE, 33,6% dos pacientes 

do grupo 0,3 mg e 45,7% do grupo 0,5 mg ganharam mais de 15 letras, em 

comparação com 12,3% do grupo simulado. Uma redução significativa da 

espessura retiniana e um abrandamento na evolução da RD também foram 

relatados em pacientes tratados com RBZ. Assim, o RBZ foi eficaz na melhora 

e manutenção da AV como na redução da EF(84). 

No estudo READ-2, 126 pacientes foram distribuídos aleatoriamente em 

três grupos: no primeiro grupo, o RBZ (0,5 mg) foi administrado no baseline e 

nos meses 1, 3, e 5; no segundo grupo, o LASER macular foi realizado no 

baseline e com 3 meses, se necessário; e o terceiro grupo foi tratado com uma 

combinação de RBZ (0,5 mg) e LASER macular no baseline e 3 meses. 
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Nos resultados inicias (no mês 6) foram relatados que a melhora na AV foi 

significativamente melhor no grupo do RBZ quando comparado com o grupo de 

LASER (+7,24 letras versus -0,43 letras), enquanto que no grupo do tratamento 

combinado, não houve diferença estatística (+3.80 letras). Uma melhora de 3 

linhas de visão foi encontrada em 22%, 0% e 8% nos três grupos, 

respectivamente. Uma redução no EF ocorreu em 50%, 33% e 45% nos 3 

grupos, respectivamente. Ao final de 2 anos, todos os pacientes que 

preencheram os critérios de tratamento receberam o RBZ, e o número médio 

de aplicações foi de 5,3, 4,4 e 2,9 injeções nos três grupos, respectivamente. 

Os resultados mostraram uma melhora de AV de 7,7, 5,1, e 6,8 letras, bem 

como na porcentagem de pacientes que ganhou 3 linhas ou mais foi de 24%, 

18% e 26%, nos três grupos, respectivamente. A porcentagem de pacientes 

com EF inferior ou igual a 250µm foi 36%, 47% e 68%, respectivamente. 

Os resultados revelaram que o grupo do RBZ teve um melhor resultado visual 

do que o grupo do LASER macular, já que os benefícios foram sustentados por 

pelo menos 2 anos. O tratamento combinado do RBZ com LASER 

proporcionou uma melhora na AV e uma maior diminuição do EMD. Concluindo 

assim que o RBZ isolado ou combinado com o LASER parece ser mais eficaz 

do que a fotocoagulação isolada(85,86). 

Resultados semelhantes também foram obtidos com o estudo 

RESTORE, que avaliou: monoterapia com RBZ, RBZ em combinação com 

LASER e LASER isoladamente. Este ensaio clínico revelou que RBZ como 

monoterapia ou em combinação com LASER, proporcionou uma melhor AV em 

comparação com LASER isolado. Não foi evidenciado diferença significativa 
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entre o RBZ isolado e a terapia combinada em um período de 12 meses. 

Recentemente, os resultados de 24 meses confirmaram os dados prévios 

sobre a eficácia e segurança do RBZ(87). 

Os resultados do DRCR.net com 1 e 2 anos, levam a conclusões 

paralelas e confirmaram que RBZ associado a LASER imediato ou tardio pode 

ser considerado um tratamento válido em comparação com o LASER 

isoladamente(90)(91). 

 

RBZ e RDP  

Mesmo a PFC sendo considerada o tratamento padrão para RDP, 

tratamento combinado com RBZ e PFC está atualmente em fase de avaliação. 

Como relatado anteriormente, o DRCR.net avaliou os efeitos da TAAC e do 

RBZ intravítreos em pacientes com EMD que receberam LASER macular e 

PFC(14). A terapia combinada teve um resultado mais satisfatório do que a PFC 

isolada proporcionando um maior ganho de AV e redução da EF num curto 

período de seguimento (14 semanas) . 

Em recente estudo prospectivo, a eficácia da PFC isolada contra PFC 

combinada com RBZ para  RDP de alto risco foi avaliada(13). A PFC foi 

realizada em duas sessões, e o RBZ foi injetado no final da primeira sessão de 

LASER no grupo combinado. Houve uma maior redução de vazamento de 

fluoresceína no grupo PFC+RBZ em comparação com o grupo de PFC isolada 

na semana. Assim, os autores concluíram que o RBZ utilizado como tratamento 

adjuvante protege contra a queda moderada da AV e o aumento do edema 

macular visto no grupo com PFC isolada(13). 
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Bevacizumabe  

O BVZ (Avastin, Genentech Inc., San Francisco, CA, EUA) é um anticorpo 

humanizado recombinante, que se liga e neutraliza todas as isoformas de VEGF. 

Atualmente, é um tratamento aprovado para o câncer de cólon metastático; 

porem o BVZ é atualmente usado beneficamente no tratamento off-label de 

DMRI forma úmida, oclusão de veia central da retina ou de ramo, e RD(92). 

 

BVZ e EMD 

Têm sido relatados vários estudos com BVZ em diferentes doses para o 

tratamento do EMD. Os resultados destes estudos retrospectivos ou prospectivos 

mostraram uma melhora na AV e OCT, mesmo estando associado com uma 

eficácia a curto prazo e alta taxa de recorrência(92–94). 

Em 2007, o DRCR.net originalmente relatou os resultados iniciais de um 

ensaio clinico randomizado, fase II, onde avaliou os efeitos do BVZ a curto 

prazo quando comparado com o LASER para EMD(93). 

Recentemente, os resultados de um estudo prospectivo randomizado, 

controlado (Estudo Bolt), comparou BVZ com LASER macular modificado 

(EDTRS) em pacientes com EMD persistente(94). Os resultados de 2 anos 

mostraram que o ganho significativo em letras foi de 9 e 2,5 letras dos grupos 

BVZ e BVZ + LASER, e uma melhora de 10 ou mais letras foi observado no 

45% e 7% dos dois grupos, respectivamente. O decréscimo significativo na EF 

foi de 146 contra 118 µm, respectivamente. Ao longo dos 24 meses, a média 

do número de injeções foi de 13 e 4, respectivamente(94). 
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Vários trabalhos foram publicados comparando os efeitos do BVZ versus 

TAAC e terapia de combinação(95–97). Um ensaio clinico randomizado com três 

grupos, foi desenhado para comparar os efeitos do BVZ (1,25 mg) isolado ou 

combinado com TAAC (2 mg) versus LASER macular, como tratamento primário 

do EMD. A variação média da AV na 36ª semana foi maior no grupo BVZ, e os 

dados foram, respectivamente, -0,28, -0,04, e +0,01 letras nos três grupos. 

Uma  melhora da AV de 2 ou mais linhas foi observada em 37%, 25% e 14,8% 

nos três grupos, respectivamente. Assim, BVZ obteve uma melhor recuperação 

de AV quando comparado com o LASER nos 24 meses de seguimento(97). 

 

BVZ E RDP 

A eficácia do BVZ em RDP, como também na HV e glaucoma neovascular 

tem sido investigada em alguns trabalhos(83,98-100). O maior estudo (80 olhos), 

publicado em 2008, é um estudo randomizado, duplo-cego que avaliou o efeito 

terapêutico da PFC com uma dose única de BVZ (1,25 mg) em comparação 

com PFC isolado, em pacientes com RDP de alto risco(99). A  regressão completa 

dos NV foi obtida em 87,5% dos casos no grupo combinado versus 25 % do 

grupo PFC isolado na 6ª semana. No entanto, foi observado uma recorrência 

da RDP na 16ª semana no grupo combinado. 

A eficácia do BVZ foi avaliada em casos de RDP persistente em um 

estudo de 12 semanas, aberto não randomizado, em uma pequena amostra de 

pacientes  refratária à PFC(100). O BVZ adjuvante produziu uma significativa 

redução no extravasamento de fluoresceína nos NV persistentes, sem perda 

visual, em um curto prazo de seguimento. 
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Em um estudo prospectivo de série de casos, a ação do BVZ como 

tratamento adjuvante com a PFC foi analisada nos olhos afetados com HV 

secundária a RDP(98). No protocolo do estudo, a primeira injeção intravítrea 

(1,25 mg) foi administrada e em seguida, a PFC foi realizada quando se era 

possível visualizar a periferia da retina. Uma segunda injeção de BVZ foi 

realizada entre 4 a 6 semanas após a primeira caso não houvesse nenhum 

decréscimo da HV. Em caso de hemorragia persistente após 12 semanas, foi 

realizada então a VVPP. Os resultados revelaram que 1 ou 2 injeções de BVZ 

combinadas com PFC, em comparação com o PFC isolado, alcançava uma 

regressão mais rápida da HV, diminuindo assim a necessidade de VVPP. 

Ferraz et at, realizaram um estudo com uso de TAAC ou BVZ como adjuvantes 

no pré-operatório de VVPP em pacientes com RDP e HV. Foi  demonstrado 

que a incidência de re-sangramento pós VVPP foi menor no grupo do BVZ(101). 

 

Aflibercepte 

Aflibercepte (VEGF Trap- Eye, Regeneron Inc., New York) é uma 

proteína de fusão de administração intravítrea que é projetada para se ligar 

tanto com o VEGF-A e com o fator de crescimento placentário com maior 

afinidade do que seus receptores naturais. Os dados disponíveis mostram que o 

VEGF Trap-Eye tem uma meia-vida mais longa no vítreo e isso provavelmente 

poderia explicar uma maior duração de ação(102). 

Este novo agente foi investigado recentemente para o tratamento de EMD. 

O Estudo Da Vinci é um ensaio clínico randomizado, fase II, duplo-cego, 

desenhado para comparar as diferentes doses e regime de dosagem da droga no 
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tratamento do EMD(103,104). Os indivíduos foram randomizados em um de 5 braços: 

VEGF Trap-Eye 0,5mg a cada 4 semanas, 2mg a cada 4 semanas, 2mg a cada 8 

semanas depois de 3 doses mensais iniciais , ou 2 mg de dosagem conforme 

necessário após 3 doses mensais iniciais, ou LASER macular. Recentemente, 

foram publicados os resultados de um ano de estudo. A melhora da AV na 24ª 

semana foi de 8,6, 11,4, 8,5, 10,3 e 2,5 letras nos 5 grupos, respectivamente, e de 

11,0, 13,1, 9,7, 12,0 e -1,3 letras nos cinco grupos, respectivamente, na 52ª 

semana. Um ganho de AV de 15 ou mais letras foi relatada em 40,9%, 45,5%, 

23,8%, 42,2%, e 11,4% nos 5 grupos, respectivamente. Enquanto que a redução 

média na EF na 52ª semana foi de -165,4, -227,4, -187,8, -180,3, e - 58,4µm nos 5 

grupos, respectivamente. Concluindo que a significativa melhora na AV foi 

alcançada na 24ª semana e mantendo-se até a 52ª semana de seguimento. 

Desde o ETDRS, a fim de se evitar a perda da visão, foi instituído o uso 

do LASER  como opção padrão ouro no tratamento de pacientes com RDP com 

e sem EMD. No entanto, uma certa proporção de pacientes necessitam de 

LASER adicional, e alguns deles ainda precisam de VVPP apesar de ter 

recebido tratamento adequado com PFC(7)(8). Além disso, a PFC está associada 

com um risco aumentado de desenvolver EM(2)(9). Apesar do prognóstico visual a 

longo prazo de pacientes com RDP tratados com PFC ser geralmente bom(4), a 

perda visual progressiva pode ocorrer em quase 5% dos pacientes, a despeito  

do tratamento(2). Atualmente, o tratamento da RD está mudando. Os resultados 

de ensaios clínicos randomizados têm mostrado que o uso intravítreo de 

anti-VEGF como também de  esteroide é eficaz não só na prevenção da perda, 

como também na recuperação de AV. Assim, esses novos agentes estão se 
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tornando um tratamento comum na prática clínica diária, tanto como uma 

abordagem de primeira escolha segura e eficaz, como um terapia adjuvante em 

casos graves. 

Até o momento há poucos estudos que investigaram o efeito adjuvante 

do anti-VGEF associado à PFC em pacientes com RDP com ou sem EM. 

Portanto este estudo foi desenvolvido para avaliar os potenciais efeitos 

adjuntos de da injeção intravítrea de RBZ uma semana antes e um mês após o 

tratamento com PFC, em olhos virgens de tratamento com RDP precoce, com 

ou sem EM e comparar tais resultados com olhos similares, tratados apenas 

com PFC por um seguimento de 6 meses. 
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4  Métodos 

 

 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa – CAPPesq do HCFMUSP, sob o processo número 140/10 

(ANEXO). Todos os sujeitos concordaram em participar do estudo e assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido antes do seu início. 

 

 

4.1  Tipo de Estudo  

 

Ensaio clínico prospectivo, duplo-mascarado, comparativo, randomizado, 

de centro único com duração de 6 meses. 

 

 

4.2  População e Amostra  

 

A amostra compôs-se de pacientes atendidos na Clínica Oftalmológica 

do HC-FMUSP, setor de Retina e Vítreo, que se dispuseram a ser acompanhados 

por este protocolo, sendo o estudo conduzido entre maio de 2012 e junho 

de 2013. 
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O estudo do tipo exploratório apresentou amostra constituída de 30 

pacientes com RDP, para tanto, aproximadamente, 450 pacientes com RD 

foram avaliados. Esta amostra de 420 pacientes excluídos foi composta de:  

50% com algum grau de HV ou tração, 30% já tinha recebido algum tratamento 

prévio, 10% apresentavam nível de hbG elevada e outros 10% preencheram 

outros critérios de exclusão. Aos que preencheram os critérios de inclusão, 

foram explicados os objetivos e os métodos da pesquisa, assegurando o sigilo 

e o anonimato dos resultados. 

Ambos os olhos do mesmo paciente foram randomizados para o estudo. 

O grupo de estudo (GE) foi composto de: 28 olhos (2 olhos foram excluídos por 

HV) com RDP precoce que receberam PFC retiniana associada a 2 injeções de 

RBZ, e o grupo controle (GC) foi composto de 30 olhos com RDP precoce que 

receberam tratamento somente com PFC da retina. A injeção intravítrea de 

RBZ foi administrada em um dos olhos antes e após a última sessão da PFC e 

o olho contralateral foi adotado como controle. Foi realizada injeção simulada 

no olho contra-lateral.  

Uma subdivisão pela presença ou não de EMD, determinado pela 

medida da espessura foveal >250µm no OCT e vazamento de contraste na 

angiografia, foi feita em cada grupo. O seguimento longitudinal de 6 meses foi 

estabelecido para avaliar efeitos do RBZ intravítreo associada à PFC. Ao 

mesmo tempo, estudaram-se efeitos adversos da medicação no período de 

estudo. 

O método de randomização usado foi a randomização simples, na qual 

os olhos dos participantes são colocados diretamente nos grupos de estudo e 

controle, sem etapas intermediárias e, nesse caso, foi utilizado uma tabela de 

randomização. 
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O mascaramento duplo-cego, no qual cada procedimento do estudo foi 

realizado por um médico diferente a fim de se evitar viés nos  resultados. A 

medida de AV, SC e EF foi realizada por um profissional qualificado (LMV), o 

tratamemto com LASER por outro profissional (RCP), assim como as injeções 

intravitreas (AALM).  

O projeto foi registrado no ClinicalTrials.gov sob o número de identificação: 

NCT01746563 

O aluno recebeu bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior por demanda social e tambem realizou periodo de doutorado 

sanduiche na Jonhs Hopkins University, Baltimore, USA sob orientação do Dr. 

Quan Dong Nguyen, processo número: 12258-12-1. 

 

 

4.3  Critérios de Inclusão  

 

 AV melhor ou igual a 20/200 (1.0 logMAR) em ambos os olhos; 

 Idade superior a 18 anos; 

 Portadores de DM tipo 2; 

 Pacientes com e sem EMD; 

 Presença de RDP precoce similar em ambos os olhos; 

 Indicação de PFC em ambos os olhos;  

 Satisfatória fixação para a realização dos exames e colaboração 

suficiente para PFC e injeção intravítrea. 
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4.4   Critérios de Exclusão 

 

 Nível sérico de HbA1C >11%; 

 Tratamento prévio da RD (LASER, medicações intravítreas ou 

cirurgias intraoculares);  

 HV ou hemorragia pré-retiniana; 

 Presença de alteração na interface vitreorretiniana, como membrana 

epiretiniana, buraco macular, descolamento de retina e síndrome de 

tração vitreorretiniana;  

 Atrofia macular, exsudatos duros densos na fóvea ou outras doenças 

maculares;  

 Opacidade de meios que dificultem os procedimentos terapêuticos, 

realização de exames clínicos e complementares ou que afetem a AV 

(catarata, lesões corneanas e alterações vítreas);  

 Isquemia Macular 

 Pacientes amblíopes, estrábicos e com equivalente esférico maior que 

seis dioptrias;  

 Presença de neuropatia óptica isquêmica; 

 Eventos tromboembólicos prévios, incluindo infarto agudo do 

miocárdio,  acidente vascular cerebral e trombose venosa profunda;  

 Distúrbio de coagulação conhecido ou uso de medicamentos  

anticoagulantes exceto aspirina;  
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 Participação em outro estudo clínico nos últimos 30 dias;  

 Grávidas;  

 Glaucoma; 

 Pacientes com insuficiência renal; e  

 Pressão arterial sistólica e diastólica maior que 180 e 110 mmHg,  

respectivamente.  

 

4.5   Visita de Qualificação  

 

4.5.1  Exame Oftalmológico  

 

A amostra foi composta de 30 pacientes (60 olhos). O GE foi composto 

de 28 olhos com RDP que receberam PFC associado a RBZ. Uma subdivisão 

foi realizada pela presença de EMD, onde o GE com EMD foi composto por 15 

olhos e o sem EMD por 13 olhos. Já o GC foi composto por 30 olhos que 

receberam tratamento com PFC e injeção simulada. Quando foi realizada a 

subdivisão, o GC com EMD foi composto de 16 e o GC sem EMD 14 olhos.   

Foi coletada a anamnese completa com atenção aos critérios de inclusão e 

exclusão, tipo e tempo de diagnóstico do DM, assim como a presença da 

hipertensão arterial sistêmica.      

A definição da duração do DM foi de forma subjetiva, levando-se em 

consideração a resposta do paciente, quando do diagnóstico da doença. 

Depois desta etapa, todos os pacientes realizavam medida de AV por numero 
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de letras, por uma examinadora mascarada, utilizando a tabela ETDRS 

colocada a 4 metros de distância. 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 

era então somada a todas as outras. Após esta etapa, os pacientes realizavam 

o teste de SC. 

A SC foi mensurada com a tabela VCTS® 6500 (Vistech Consultants 

Incorporation, Dayton, OH, USA), em condições fotópticas (85 cd/m) colocadas 

a 3 metros de distância. No caso, o paciente era instruído a falar a orientação 

das faixas de cada patch da tabela da esquerda para a direita até o patch de 

menor contraste em que as faixas poderiam ser identificadas, depois era feita a 

conversão para log10 para a análise estatística.  
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VISION CONTRAST TEST SYSTEM 

 

Figura 2. Tabela de sensibilidade ao contraste (VCTS 6500, Vistech 

Consultants Inc., Dalton, Ohio, USA)  

 

 

Posteriormente, os exames de biomicroscopia e aferição da PIO pelo 

tonômetro de aplanação de Goldman acoplado à lâmpada de fenda foram 

realizados. A biomicroscopia estereoscópica foi feita com lente de 78 dioptrias, 

Volk Ocular Instruments, Bellevue, CA, USA, sob midríase pupilar com a instilação 

de uma gota de colírio de mistura de fenilefrina 10% e homatropina 2% frasco 

de 10 ml (Divisão de Farmácia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICHCFMUSP)), e o 

paciente teve sua RD classificada, conforme o critério determinado pelo 

ETDRS. E após estas etapas os pacientes realizavam os exames de: 

Retinografia, AGF, OCT e USG, este último quando necessário. 
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4.5.2  Retinografia e Angiofluoresceinografia 

 

Os indivíduos com pupilas já sob midríase foram encaminhados ao 

exame de retinografia e AGF que foram realizados com o retinógrafo topcon 

TRC-50IX número de série 175.843. A retinografia foi captada pelo sistema 

digital, 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, diagnosticar e orientar o tratamento do EMD. 

 

4.5.3  Tomografia de Coerência Óptica 

 

Os pacientes foram encaminhados para realização do OCT pelo aparelho 

Stratus OCT
 
(version 4.0 software, Carl Zeiss Meditec Inc. Dublin, CA, USA). 

Os exames foram realizados à tarde (entre 13 e 18 horas), de modo padronizado, 

com o objetivo de captar um exame com melhor qualidade. Cada indivíduo foi 

orientado a fixar a mira no interior do aparelho e após, foi usada a ferramenta 

polarization e Z- offset. O protocolo usado foi o fast macular thickness map, 

apresentando 6 scans de 6 mm cada, que proporcionam resolução de 128 

A-scans/seg. Imagens com qualidade de sinal, signal strength, maiores que 5 

foram consideradas satisfatórias. 
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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 tabular macular volume, 

que eram fornecidas automaticamente. 

 

Figura 3. Mapa topográfico da superfície macular da retina dos olhos direito e 

esquerdo 
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4.6 Tratamento  

 

4.6.1  Panfotocoagulação retiniana 

 

A técnica da PFC retiniana aplicada foi a preconizada pelo ETDRS(2). 

Todos os pacientes foram submetidos a PFC retiniana em ambos os olhos com 

LASER (Ophthalas 532 Eyelite, Alcon Surgical), lente ocular de Mainster 

OMRA-PRP 165 (Ocular Intruments, Inc)  e gel anestésico em contato com globo 

ocular, pelo mesmo pesquisador (RCP). O procedimento foi realizado com o 

paciente sentado, após a instilação de uma gota de colírio anestésico de 

tetracaína a 0,5% (Farmacotécnica Hospitalar da Divisão de Farmácia 

HC-FMUSP). Semanalmente, realizou-se o tratamento binocular. Iniciou-se a 

PFC na região inferior (1° episódio), seguida da região nasal (2° episódio) e 

região superior e temporal (3° episódio). A quantidade de disparos, por episódio, 

para cada olho foi registrada.  

Foi realizado PFC adicional no terceiro mês de seguimento se ainda 

houvesse a presença de NV retiniana em atividade evidenciada na AGF por 

vazamento de contraste. Também foi realizado LASER focal macular se após  

três meses iniciais de seguimento de fossem identificadas áreas de EM no 

OCT (EF>250µm) e pontos de vazamento de na AGF. 
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Figura 4. Instrumentos utilizados para a realização da fotocoagulação 

panretiniana. Aparelho de LASER Ophthalas 532 Eyelite, Alcon Surgical, acima 

e direita, lente Mainster OMRA-PRP 160, Volk Instruments, Bellevue, CA, USA 

e Area Centralis Volk Instruments, Bellevue, CA, USA e abaixo marcas de 

LASER no setor inferior da retina 
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4.6.2  Injeção intravítrea de Ranibizumabe 

 

A injeção intravítrea de RBZ, como tambem a injeção simulada foi 

realizada no baseline e no mês 1 de seguimento em instalações do ambulatório 

do HC-FMUSP numa sala apropriada, seguindo diretrizes previamente 

publicadas(105). Após anestesia tópica com colírio de tetracaína, realizou-se 

antissepsia com solução de iodo povidona e colocou-se o blefarostato, 

seguidos de instalação de iodo povidona a 5% no saco conjuntival. 

O RBZ (LucentisR), na concentração de 0.5mg (0,05ml) foi injetado por 

meio de seringa de insulina com agulha 27 gauge, na região temporal inferior a 

4 ou 3,5 mm do limbo, dependendo se o paciente era fácico ou pseudofácico, 

perpendicular à parede do bulbo ocular e no centro da cavidade vítrea, com o 

bisel voltado para o cristalino. A injeção simulada foi realizada por meio de 

seringa de insulina com 27 gauge, apenas pressionando-a sobre o olho, sob 

anestesia tópica, sem ter penetracao intra-ocular, na regiao temporal inferior.  

Determinou-se através de tabela de randomizacao pareada, qual olho do 

paciente foi submetido ao tratamento combinado (GE), e qual foi realizado 

apenas a PFC (GC). Durante o procedimento, o paciente encontrava-se em 

decúbito dorsal com pupilas dilatadas e apenas sob anestesia tópica ocular. 

Após injeção, a artéria central da retina era avaliada por meio da oftalmoscopia 

indireta e, se diagnosticada oclusão vascular, a PIO era mensurada e verificada 

necessidade de paracentese na câmara anterior. Por outro lado, não havendo 

esta oclusão, uma gota de colírio de moxifloxacino 0,5% ou gatifloxacino 0,3%, 

4 vezes ao dia, era prescrita por 3 dias e o paciente recebia orientações quanto 

ao retorno ao ambulatório para seguimento(105).  
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4.7  Avaliações no seguimento 

 

Após 2 a 3 dias da injeção intravítrea do RBZ no olho em estudo e do 3° 

episódio da PFC em ambos os olhos, o paciente retornava ao ambulatório para 

avaliar alguma complicação do procedimento, sendo aferida a PIO e realizado 

a fundoscopia.  

As informações sobre os eventos adversos, relatados voluntariamente 

pelo paciente, descobertos através de questionamento feito pelo investigador 

ou detectados por exame físico, ou de outras maneiras, foram coletadas e 

registradas. Um evento adverso foi considerado qualquer sinal, sintoma ou 

condição médica indesejável que ocorra após o início do estudo. 

As condições médicas/doenças existentes antes do início do tratamento 

do estudo só foram consideradas como um evento adverso se pioraram ou 

ficaram mais frequentes após o início do tratamento do estudo. Os eventos 

adversos que ocorrerem antes de iniciar o tratamento do estudo, mas após a 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido foram registrados.  

A PIO, biomicroscopia anterior, fundoscopia, medida da AV (usando 

refração da visita de qualificação), SC, e exame de OCT e AFG foram repetidos 

na primeira semana, no primeiro, terceiro e sexto meses do tratamento. 

Pacientes que evoluíssem com HV e/ou hemorragia pré-retiniana foram 

acompanhados, se necessário, com ultrassonografia ocular para melhor 

definição do quadro e conduta. Estes olhos foram excluídos das avaliações 

quantitativas da AV e do OCT se apresentassem HV importante (grau 4 e 5), 

assim como aqueles que apresentassem descolamento de retina, membrana 
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epiretiniana ou tração vitreomacular após tratamento. A graduação da presença 

de HV no período do estudo foi realizada através de oftalmoscopia indireta de 

acordo com a classificação abaixo(106):  

 

Grau Descrição Achados clínicos  

1 Mínimo Polo posterior claramente visível 

2 Leve Polo posterior com detalhes ligeiramente turvo 

3 Moderado Polo posterior com detalhes turvo 

4 Marcado Polo posterior com detalhes pouco visíveis 

5 Severo Detalhes não visualizados 

 

Figura 5. Graduação da hemorragia vítrea pela oftalmoscopia indireta 

 

 

Diante de aumento da PIO (elevação >5mmHg do valor basal), optava-

se, inicialmente, por prescrição de colírios hipotensores oculares, mantidos até 

a próxima visita. Caso não obtivesse redução dos níveis pressóricos, 

associação de colírios, ou cirurgia filtrante poderia ser aventada. 

Se houvesse suspeita de endoftalmite, uma abordagem rápida e 

intervencionista com injeção intravítrea de antibióticos e corticóide, associada 

ou não à VVPP, seria a conduta adotada. Pacientes que evoluíssem com 

catarata após tratamento, teriam conduta expectante e posterior avaliação de 

facectomia com implante de lente intra-ocular. 

Caso houvessem dúvidas ou piora do quadro, os pacientes foram 

orientados a entrar em contato com o médico responsável pela pesquisa (DAF) 
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ou procurar os médicos do serviço de Oftalmologia do Pronto Socorro do 

HC-FMUSP. 

Os relatos contendo evento adverso grave e/ou gravidez deveriam ser 

encaminhados ao respectivo laboratório fabricante e à autoridade sanitária 

conforme legislação local. 

 

 

4.8  Plano de Trabalho  

 

Todos os pacientes foram seguidos durante 6 meses com retornos 

semanais até o final do 1 mês e depois nos 3 e 6 meses. No exame oftalmológico, 

na avaliação inicial de ambos os olhos constaram da avaliação geral, medida da 

AV e SC, retinografia, AGF e OCT no momento da randomização e nos 1, 3 e 6 

meses de seguimento. 

Este ensaio clínico teve dois grupos de tratamento e agenda dos 

procedimentos conforme definido a seguir: 
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Esquema de Tratamento: 

Grupo de 
Tratamento 

Númerode 
olhos 

Tipo de droga 
do estudo 

Composição Dose Frequência Rota de 
Admin. 

PFC + 
Ranibizumabe 

30 Ranibizumabe Antiangiogênico 0,5mg 2x  (visita 1 e 4) Intravítrea 

PFC LASER  Semanal por 3 
sem + se 

necessário após 

 

PFC 30 Injeção 
Simulada 

  2x (visita 1 e 4)  

PFC LASER  Semanal por 3 
sem + se 

necessário após 

 

 

 

Agenda dos procedimentos:  

VISITA (semanas) 1 
(baseline) 

2    
(sem 1) 

3    
(sem 2) 

4    
(sem 3) 

5    
(sem 4) 

6   
(sem12) 

7   
(sem24) 

Avaliação Oftalmológica (1) X X X X X X X 

Retinografia de Fundo X    X X X 

Coleta de Efeitos Colaterais x X X X X X X 

Angiofluoresceinografia X    X X X 

OCT X    X X X 

Injeção de Ranibizumabe  X    X   

Procedimento Placebo  X   X    

PFC  X X X  X*  

Hb glicada X       

Randomização X       

(1) Incluem: acuidade visual, teste de sensibilidade ao contraste, pressão intraocular, 
biomicroscopia, exame de fundo de olho e ultrassonografia ocular. 

X* - Se necessário 
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4.9  Análise Estatística  

 

A estatística descritiva das variáveis quantitativas da amostra consistiu 

na observação dos valores mínimos e máximos, do cálculo de médias e 

desvios-padrão. Para as variáveis qualitativas forma calculadas as freqüências 

absolutas e relativas. 

Dependendo da adesão aos pressupostos normais, características 

basais foram avaliadas usando o teste de amostras independentes t ou Mann 

Whitney para variáveis contínuas, e quer teste qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher para as variáveis categóricas. Comparação inter-grupo para VA e EF foi 

realizada ao final de 6 meses, seguido de análise sub-grupo pré-planejada para 

os olhos com e sem EMD dentro de cada grupo. O teste não paramétrico de 

Wilcoxon foi aplicado para comparar a variação média da AV, SC e EF dentro 

de cada grupo e subgrupo. Foi realizado o teste exato de Fisher para comparar 

a porcentagem de pacientes que tiveram EF < 250μm ao mês 6 entre os 

subgrupos.    

O SPSS 15,0 for Windows (SPSS Inc, Chicago, Illinois, EUA) foi utilizado 

para análise estatística. A hipótese nula foi rejeitada para valores de p<0,05. 
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5  Resultados 

 

 

 

5.1  Pacientes no Baseline 

 

Cerca de 450 pacientes com RD foram avaliados para este estudo, 

sendo que um total de 30 pacientes (60 olhos) preencheram os critérios de 

elegibilidade. A Média ± desvio padrão (DP) da idade e tempo de diagnóstico 

de DM foram de 52,3± 7,8 e 14± 6,4 anos, respectivamente. A média e DP de 

hemoglobina glicada foi de 8,1± 1,1%. Os dados demográficos dos pacientes e 

características oculares são demonstrados na Tabela 1. Dos 420 pacientes 

excluídos, aproximadamente 50% dos pacientes apresentavam algum grau de 

HV ou tração vítreo-retiniana, 30% já tinham realizado algum tratamento prévio, 

10% apresentavam níveis de hemoglobina glicada fora dos padrões exigidos e 

10% preencheram outros critérios de exclusão. 

 

 

  



  Resultados  45 

 

Tabela 1.  Dados demográficos e características oculares de todos os pacientes 

Parâmetro N=30 

Média de Idade (DP)  / anos 52.6(7.9) 

Gênero (Feminino) / n (%) 15(50.0) 

Raça / n (%) 

Caucasiano 12 (40.0) 

Negro 15 (50.0) 

Asiático 3 (10.0) 

Duração média da Diabetes (DP) / anos 14(6.5) 

Média de Hb A1c (DP)  /  % 8.1(1.1) 

Usuários de insulina/ n (%) 19 (67.9) 

HAS / n (%) 25 (89.3) 

Hipercolesterolemia / n (%) 11(39.3) 

Características oculares 
Grupo Controle 

n=30 

Grupo RBZ 

n=28 

Valor de 
p- 

Média da AV (DP) / letras 44.4 (13.8) 44.8 (12.8) 0.92 

Média de EF(DP)/ µm 265.8(104.3) 256.4(67.5) 0.84 

Média da PIO/ mmHg 14.1 (2.2) 13.9(2.1) 0.72 

Fácicos/ n (%) 23(76.7) 19(67.9) 0.56 

DP = desvio padrão, Hb = hemoglobina, AV = acuidade visual, ETDRS = Early treatment 

diabetic retinopathy study, EF = espessura foveal, PIO = pressão intra-ocular. 

 

 

A média ± DP da AV no início do estudo foi de 44,4± 13,8 letras no GC e 

44,8± 12,8 letras em GE (p = 0,82). A média ± DP da EF no início era de 

265,8± 104,3μm no CG e 256,4± 67,5μm no GE (p = 0,84). Quatorze dos 30 

(46,7%) pacientes do grupo de controle e 15 de 28 (53,6%) pacientes no grupo 

RBZ apresentavam EMD (p = 0,79) .  
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Uma análise comparativa da SC em olhos com e sem EMD não mostrou 

significativas diferenças entre os grupos no início do estudo em 1,5, 3, 6, 12 ou 

18 cpg (p = 0,677, p = 0,697, p = 0,325, p = 0,299 e p = 0,904, respectivamente). 

O subgrupo de pacientes com EMD e o subgrupo de pacientes sem 

DME foram bem balanceados tanto para os dados demográficos como para as 

características oculares no início do estudo. Os detalhes dos dados 

demográficos, AV e EF são apresentados na Tabela 2 e 3 . 

 

Tabela 2.  Dados demográficos e características oculares dos pacientes com EMD 

Parâmetro 
Grupo Controle 

n=14 
Grupo RBZ 

n=15 
Valor de 

p 

Média de Idade (DP)  / anos 50.8(7.0) 53.2(7.7) 0.38 

Gênero (Feminino) / n (%) 7(50.0) 9(60.0) 0.72 

Raça / n (%) 0.71 

Caucasiano 7(50.0) 9(60.0) 

 Negro 7(50.0) 6(40.0) 

Asiático 0(0) 0(0) 

Duração média da Diabetes (DP) / anos 12.4(7.2) 13.6(7.8) 0.71 

Média de Hb A1c (DP)  /  % 8.3(1.2) 8.1(1.1) 0.79 

Usuários de insulina/ n (%) 9(64.3) 11(73.3) 0.70 

HAS / n (%) 12(85.7) 13(86.7) 1.0 

Hipercolesterolemia / n (%) 5(35.7) 6(40.0) 1.0 

Características oculares 

Média da AV (DP) / letras 41.8(17.5) 42.1(16.1) 0.75 

Média de EF(DP)/ µm 345.2(103.4) 304.1 (52.5) 0.25 

Média da PIO/ mmHg 14.8(2.3) 14.3 (2.3) 0.60 

Fácicos/ n (%) 11(78.6) 10(66.7) 0.68 

EMD = edema macular diabético, DP= desvio padrão, Hb = hemoglobina, AV = acuidade 

visual, ETDRS = Early treatment diabetic retinopathy study, EF = espessura foveal, 

PIO = pressão intra-ocular. 
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Tabela 3.  Dados demográficos e características oculares dos pacientes sem EMD 

Parâmetro 
Grupo Controle  

n=16 
Grupo RBZ 

n=13 
Valor de 

p 

Média de Idade (DP)  / anos 53.1(8.7) 51.9(8.2) 0.69 

Gênero (Feminino) / n (%) 8(50.0) 6(46.2) 1.0 

Raça / n (%) 0.88 

Caucasiano 5(31.3) 3(23.1) 

 Negro 9(56.3) 8(61.5) 

Asiático 2(12.5) 2(15.4) 

Duração média da Diabetes (DP) / anos 15.4(5.7) 14.5(4.8) 0.59 

Média de Hb A1c (DP)  /  % 8.0(1.0) 8.2(1.0) 0.62 

Usuários de insulina/ n (%) 12(75.0) 8(61.5) 0.68 

HAS / n (%) 15(93.8) 12(92.3) 1.0 

Hipercolesterolemia / n (%) 7 (43.8) 5(38.5) 1.0 

Características oculares 

Média da AV (DP) / letras 46.8(9.5) 47.9(6.6) 0.71 

Média de EF(DP)/ µm 196.2 (26.7) 201.3 (30.1) 0.63 

Média da PIO/ mmHg 13.5 (2.0) 13.4(2.0) 0.88 

Fácicos/ n (%) 12(75.0) 9(69.2) 1.0 

EMD = edema macular diabético, DP= desvio padrão, Hb = hemoglobina, AV = acuidade visual, 

ETDRS = Early treatment diabetic retinopathy study, EF = espessura foveal, PIO = pressão 

intra-ocular. 

 

 

5.2  Tratamento 

 

Trinta olhos do GC e 28 olhos em GE completaram o estudo. Dois olhos do 

grupo RBZ desenvolveram HV exigindo VVPP antes do tratamento e não foram 

incluídos na análise. Os pacientes receberam uma média de 1.466,9 ± 202,6 
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disparos de PFC no início do estudo, não houve diferença significativa entre o 

número médio de disparos dados em cada grupo ou entre os subgrupos 

(Tabelas 4, 5 e 6). Os pacientes poderiam receber LASER focal ou PFC 

adicional no 3 mês. Trinta e três por cento dos pacientes do GC e 32,1% no GE 

precisaram de tratamento adicional com PFC. Sessenta e três por cento dos 

pacientes do GC e 53,6% no GE recebeu tratamento com LASER focal em 3 

meses de follow-up. Não houve diferença significativa na proporção de olhos 

que receberam PFC adicional ou tratamento com LASER focal nos dois grupos 

(p=1,0 e 0,60, respectivamente).  

 

Tabela 4.  Sumário do tratamento com LASER em todos os pacientes 

Tratamento com  LASER 
Grupo Controle 

n=30 
Grupo RBZ 

n=28 
Valor de 

p 

Média do número de disparos na PFC (DP)  1460.8(236.6) 1473.4(162.6) 0.82 

Olhos que receberam PFC adicional no 3 
mês / n (%)  

10 (33.3) 9(32.1) 1.0 

Média do número de disparos adicionais 

da PFC no 3 mês(DP)  
334.8(159.9) 230.4(79.4) 0.10 

Olhos que receberam LASER focal no 3 
mês / n (%) 

19 (63.3) 15(53.6) 0.60 

Média do número de disparos do LASER 
focal no 3 mês (DP) 

110.1(21.8) 110.9(28.1) 0.93 

EMD= Edema macular diabético, DP= desvio padrão, PFC= fotocoagulação panretiniana. 
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Tabela 5.  Sumário do tratamento com LASER dos pacientes com EMD 

 Tratamento com  LASER 

EMD 

Valor de 
p Grupo Controle  

n=14 
Grupo RBZ  

n=15 

Média do número de disparos na PFC (DP)  1421.6(315.6) 1459.4(180.8) 0.69 

Olhos que receberam PFC adicional no 3 
mês / n (%)  

4(28.6) 4(26.7) 1.0 

Média do número de disparos adicionais da 

PFC no 3mês(DP)  
254.0(37.3) 201.8(68.8) 0.23 

Olhos que receberam LASER no 3 mês/n (%) 12(85.7) 9(60.0) 0.22 

Média do número de disparos do LASER 
focal no 3 mês (DP) 

104.2(16.8) 106.2(31.0) 0.85 

EMD= Edema macular diabético, DP= desvio padrão, PFC= fotocoagulação panretiniana. 

 

 

Tabela 6.  Sumário do tratamento com LASER dos pacientes sem EMD 

Tratamento com LASER 

Sem EMD 

Valor de 
p Grupo Controle 

n=16 
Grupo RBZ 

n=13 

Média do número de disparos na PFC (DP)  1495.1(138.5) 1489.5(144.4) 0.92 

Olhos que receberam PFC adicional no 3 
mês / n (%)  

6(36.5) 5(38.5) 1.0 

Média do numero de disparos adicionais da 

PFC no 3 mês(DP)  
388.7(191.0) 253.4(104.7) 0.19 

Olhos que receberam LASER focal no 3 
mês / n (%) 

7(43.8) 6(46.2) 1.0 

Média do número de disparos do LASER 

focal no 3 mês (DP) 
120.3(26.7) 118.0(24.0) 0.88 

EMD= Edema macular diabético, DP= desvio padrão, PFC= fotocoagulação panretiniana. 
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O procedimento de injeção intravítrea foi bem tolerado. Não houve 

nenhuma evidência clínica de inflamação estéril, endoftalmite, catarata, ou 

toxicidade ocular, como também não houve efeitos colaterais graves relacionados 

à droga dentre os 28 olhos que receberam RBZ.  

 

 

5.3  Resultados Principais 

 

No GE, a diferença na média da AV do baseline para o mês 6 teve um 

aumento significativo de 3,4 letras (p = 0,006) e uma diminuição significativa na 

EF de 47.6μm (p < 0,001). No GC, a diferença na média da AV teve 

uma diminuição de 3,4 letras (p = 0,04) e uma mudança na EF de -3.8 um (p = 

0,96). Ao comparar os dois grupos, a alteração média na AV no mês 6 (ganho 

de 3,4 letras no GE vs perda de 3,4 letras no GC), houve uma diferença 

significativa (p=0,002). Da mesma forma, uma diferença significativa foi 

encontrada nos resultados com relação a EF (-47,6 μm no GE vs -3.8 μm no 

GC, p=0,001) (Gráficos 1 e 2). 

Dentre os 29 olhos com EMD (15 no GE e 14 no GC), a AV melhorou do 

baseline para o 6 mês, no GE em 3,6 letras, p = 0,06) e piorou em relação ao 

baseline no GC em 4,4 letras, p=0,03). Essas variações na AV foram 

estatisticamente significantes entre os dois grupos no sexto mês de seguimento 

(p =0,003). A EF diminuiu significativamente no GE em 69,3 μm (p=0,001), 

enquanto que a diminuição da EF observada no CG não significante,  45,5μm 

(p = 0,11). A EF foi diferente entre os dois grupos no 6 mês (p = 0,01) 

(Gráficos 3 e 4).   
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Gráfico 1.  Média de acuidade visual (AV) corrigida através da tabela de 

ETDRS a 4,0 metros em letras, para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 

Resultados para todos os olhos estudados. 

 

Gráfico 2.  Média da espessura foveal (EF) mensuradas pelo OCT em micra 

para todas as visitas desde o início até o mês 6 do tratamento, tanto para o 

grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. Resultados para todos os olhos 

estudados. 
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Gráfico 3.  Média de acuidade visual (AV) corrigida através da tabela de 

ETDRS a 4,0 metros em letras, para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 

Resultados para os olhos com edema macular diabético (EMD)  

 

 

Gráfico 4.  Média da espessura foveal (EF) mensuradas pelo OCT em micra 

para todas as visitas desde o início até o mês 6 do tratamento, tanto para o 

grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. Resultados para os olhos com 

edema macular diabético (EMD) 
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Ao fim de 6 meses, 11 (73,3%) em olhos do GE tinham EF < 250μm 

em comparação com 4 (28,6%) do GC (p = 0,03). Os 11 olhos do GE com 

EF < 250μm tiveram uma redução média de 67,5 μm e ganho de 3,9 letras, 

enquanto os quatro restantes (EF > 250μm) tiveram uma redução de 74,3μm 

e  ganho de 2,8 letras. Todos os quatro olhos do GC com EF < 250μm 

realizaram uma sessão extra de LASER focal no mês 3, com média de redução 

na EF de 117μm e redução média de 3,2 letras. Os restantes dez olhos com EF 

≥ 250 μm no GC tiveram uma redução média de 16,8 μm e uma perda média 

de 4,2 letras. 

Dentre os 29 olhos sem EMD (13 no GE e 16 no GC), a AV média 

melhorou em 3,2 letras (p = 0,03)  do início até o mês 6 no GE enquanto houve 

uma perda de 2,4 letras no GC, entretanto não foi estatisticamente significante 

(p= 0,4). Os olhos do GE apresentaram melhor AV ao final de 6 meses em 

comparação com os pacientes do GC ( 51,2 letras vs 44,3 letras, p = 0,05). A 

EF diminuiu em 22,5 μm no GE (p = 0,003) e um aumentou em 32,7 μm no GC 

(p = 0,02). A EF ao fim de 6 meses (228,9 vs 178,8 μm, p = 0,002), foi 

estatisticamente significantes (Gráficos 5 e 6). 
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Gráfico 5.  Média de acuidade visual (AV) corrigida através da tabela de 

ETDRS a 4,0 metros em letras, para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 

Resultados para os olhos sem EMD. 

 

 

Gráfico 6.  Média da espessura foveal (EF) mensuradas pelo OCT em micra 

para todas as visitas desde o início até o mês 6 do tratamento, tanto para o 

grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 
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Ao final de seis meses, todos os 13 olhos no GE tinham EF < 250 μm, 

enquanto 4 (25%) olhos do GC tiveram EF ≥ 250 μm (p = 0,10). Estes quatro 

olhos tiveram uma redução média de 14,3 letras e aumento de 98,5 μm em 

comparação com os 10 olhos restantes que tiveram um ganho médio de 1,5 

letras e redução média de 10,8 μm EF (p = 0,08 e p = 0,004). Analisando estes 

4 olhos separadamente, evidenciamos que 2 olhos apresentam valores de 

hemoglobina glicada próximo do limite superior tolerado no inicio de estudo, 

sugerindo que o controle glicêmico é importante na resposta terapêutica. Os 

outros 2 olhos: 1 piorou AV e EF entre 1-3 meses e o outro com 6 meses.  

Com relação ao teste de SC, os resultados foram expressos em log10. 

Não houve diferença de SC em todas as frequências espaciais pré-tratamento 

no GE e GC (p> 0,05). Dentre os 30 olhos do GC, houve um detrimento 

estatisticamente significante da sensibilidade ao contraste em relação ao 

baseline nos seguintes momentos: no mês 1 nos ciclos 1,5 (p=0.017), 

6,0 (p=0.007) e 18,0 (p=0.001); mês 3 nos ciclos 1,5 (p=0.025), 6,0 (p=0.022) 

e 18,0 (p=0.039). E dentre os 28 olhos do GE a SC melhorou em relação 

ao baseline nos seguintes momentos: no mês 1 no 1,5 ciclo (p=0.004), mês 3 

no 1,5 ciclo (p=0.036) e mês 6 no 3,0 ciclo (p=0.023). Uma análise comparativa 

das mudanças da SC entre os dois grupos mostraram diferenças significativas 

no mês 1 em 1,5 cpg (p = 0,000) e 3,0 cpg (p = 0,04); no mês 3 em 1,5 cpg 

(p = 0,016) e no sexto mês em 1,5 cpg (p = 0,001) e 3,0 cpg (p = 0,026) 

(Gráficos 7 a 12). 
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Gráfico 7.  Média de Sensibilidade ao Contraste (SC) mensurada na tabela 

VCTS em 1,5 ciclos/grau a 3m para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 

 

 

Gráfico 8.  Média de Sensibilidade ao Contraste (SC) mensurada na tabela 

VCTS em 3,0 ciclos/grau a 3m para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 
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Gráfico 9.  Média de Sensibilidade ao Contraste (SC) mensurada na tabela 

VCTS em 6,0 ciclos/grau a 3m para todas as visitas desde o início até o mês 6 

do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 

 

 

Gráfico 10. Média de Sensibilidade ao Contraste (SC) mensurada na tabela 

VCTS em 12,0 ciclos/grau a 3m para todas as visitas desde o início até o mês 

6 do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 
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Gráfico 11.  Média de Sensibilidade ao Contraste (SC) mensurada na tabela 

VCTS em 18,0 ciclos/grau a 3m para todas as visitas desde o início até o mês 

6 do tratamento, tanto para o grupo de estudo (RBZ) como grupo controle. 
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Gráfico 12.  Acompanhamento da sensibilidade nos diferentes contrastes 

durante o período de acompanhamento segundo os grupos tratados a LASER 

e o grupo tratado a LASER + RBZ. 
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Entre os 29 olhos com EMD (15 no GE e 14 no GC) houve um 

detrimento da SC no GC em relação ao baseline no mês 3 no ciclo 1,5 (p=0.012). 

Nos olhos do GE não houve resultados significantes, mas uma tendência a 

melhora nos momentos estudados. Uma análise comparativa das mudanças 

da SC entre ambos os grupos apresentaram diferenças significativas no mês 1 

em 1,5 cpg (p = 0.008), 3,0 cpg (p=0.025), 12,0 cpg (p=0.025); com 3 meses no 

1,5 cpg (p=0.025) e 12,0 cpg (p=0.036).  

Entre os 29 olhos sem EMD (13 no GE e 16 em GC)  houve um detrimento 

da SC no GC em relação ao baseline no mês 3 no ciclo 1,5 (p=0.039). 

Nos olhos do GE não houve resultados significantes, mas uma tendência a 

melhora nos momentos estudados.  Uma análise comparativa das mudanças 

da SC entre os dois grupos apresentaram diferenças significativas em 1 mês 

no 1,5 cpg (p=0.012) e em 6 meses no 1,5 cpg (p=0.028).  

 

 

5.4 Resultados Secundários 

 

Avaliando a incidência de HV após o início do tratamento, doze olhos 

(20%) desenvolveram algum grau de sangramento, considerando-se todos os 

grupos. Oito de trinta olhos (26,7%) do GC e 4 de 30 olhos (13,3%) no GE 

desenvolveram HV (p =0,33). Dois olhos no GE desenvolveram HV antes da 

injeção de RBZ e foram submetidos a VVPP e tratamento com Endolaser.  

Com relação ao grau da HV e o intervalo de tempo entre o LASER e o 

início do sangramento foram encontrados no GE: 1 olho grau 1 no 3 mês; e 1 
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olho grau 2 no 1 mês. Já no GC: 2 olhos grau 1 no 1 mês, 1 olho grau 3 no 

1 mês, 2 olho grau 1 no 3 mês e 1 olho grau 3 no 3 mês de seguimento. 

Não foi realizada cirurgia de catarata em nenhum dos olhos e não se 

observou aumento significativo na média da PIO durante o período de estudo, 

como também casos de endoftalmite após a injeção de RBZ. 
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6  Discussão  

 

 

 

No presente estudo, foram avaliados os possíveis efeitos adjuvantes de 

duas injeções de RBZ em combinação com PFC a LASER para o tratamento 

de pacientes com RDP precoce, virgens de tratamento, com ou sem EMD 

associado. Tem sido relatado que 25-43% dos pacientes com RDP tratados 

com PFC, podem desenvolver um aumento da espessura macular e agravamento 

do EM prévio, resultando em distúrbios visuais(60,107,108). O papel do efeito 

adjuvante de proteção do RBZ na estabilização da AV e do EM ainda não foi 

elucidado nesta população. Os resultados do nosso estudo podem ajudar a 

fornecer elementos sobre esta relação. 

Filho et al.(13) investigaram o uso de RBZ associado com PFC em 

pacientes com RDP de alto risco. Foi relatado uma diminuição no vazamento da 

NV com uma estabilização da AV em pacientes tratados com RBZ e PFC em 

comparação com pacientes tratados apenas com PFC onde tiveram uma perda 

de AV no final de 1 ano de seguimento. Entretanto não foi realizada uma divisão 

entre os pacientes com e sem EM, mas foi relatado que aqueles tratados com 

PFC isoladamente tiveram um aumento de cerca de 40μm na EF, enquanto 

aqueles tratados com RBZ e PFC tiveram uma diminuição de 12,5μm na EF.  

No presente estudo, quando a AV foi avaliada comparando os dois 

grupos em todos os 58 olhos, com e sem DME, houve diferença significativa 
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entre os grupos, com uma piora da AV e nenhuma mudança significativa 

observada na EF no GC com 6 meses, ao passo que houve uma melhora na 

AV acompanhada por uma diminuição da EF no grupo tratado com RBZ. 

Os resultados dos estudos READ-2 relataram que os olhos com EMD, que 

foram tratados com RBZ ganharam mais visão em comparação com aqueles 

que foram tratados com uma combinação de RBZ e o LASER focal, apesar 

de  olhos que foram tratados com LASER terem tido uma maior redução 

no EMD(85,86,109). 

O OCT tem sido empregado para mensurar as alterações morfológicas 

na retina de varias patologias e dentre elas, a RD e o EMD. Os resultados 

deste trabalho mostraram que o RBZ parece estabilizar ou melhorar o EMD em 

olhos com RDP precoce (com EMD) tratados com o PFC durante um período 

de acompanhamento de 6 meses; tal como tem sido mostrado em olhos com 

EMD sem RDP(14). Melhoras anatômicas (diminuição media de -69,3μm) foram 

sugeridas pelo OCT, com um ganho correspondente na AV no grupo RBZ. 

No GC, houve uma diminuição da AV com uma diminuição global de 45,5μm na 

EF que não foi significativa com comparação pareada.  

Googe et al.(14) trataram pacientes com edema macular com RBZ ou 

injeção de placebo no início do estudo, seguido pelo LASER em grade e depois 

PFC tratados dentro de 14 dias, e depois outro RBZ ou injeção de placebo um 

mês apos. Neste estudo DRCR.net, o Centro de Diagnóstico graduou os 

pacientes em: 20% olhos com retinopatia diabética não-proliferativa (RDNP) 

moderadamente grave, 5% de olhos com RDNP grave, e 75% com RDP 

incluindo 35% com RDP de alto risco. Ao final da 14 semana, a AV diminuiu 
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nos pacientes tratados com placebo (n = 123) em comparação com pacientes 

tratados com RBZ (n = 113) (- 4 letras vs +1 letra, p <0.001), que foi 

correlacionada com alterações na EF (+ 10μm vs - 91μm, p = 0,01). O resultado 

é semelhante ao obtido no nosso estudo, na qual tem uma população com 

RDP precoce, virgem de tratamento, que foi seguida por 24 semanas, sendo 

feito o tratamento com LASER em grade na 12 semana se necessário. Preti et 

al.(110) investigaram o uso de BVZ em pacientes com  RDP de alto-risco em que 

os pacientes receberam uma injeção intravítrea (placebo ou BVZ) uma semana 

antes e após a conclusão do tratamento com PFC. Foi relatado então que a AV 

diminuiu acompanhada por um aumento da EF e volume macular em pacientes 

que realizaram o tratamento simulado. Não ocorreram alterações significativas 

na AV, EF ou volume macular em pacientes tratados com o BVZ. 

Considerando pacientes sem EMD, aqueles tratados com RBZ tiveram 

uma melhora em 3,2 letras na AV e redução de 22,5 μm na EF, enquanto que a 

diminuição de 2,8 letras na AV no grupo controle foi conduzido por 4 pacientes 

que tiveram uma perda de 14.3 letras e um aumento médio de 98,5 μm na EF. 

Neste estudo, 25% dos pacientes no grupo controle (em comparação com 

nenhum no grupo do RBZ), desenvolveram edema evidenciado pelo aumento 

da EF no OCT, porém este possível efeito protetor deve ser investigado em 

estudos com uma amostra maior. 

Os efeitos da PFC na função visual e na SC ainda não são bem elucidados, 

especialmente em diferentes fases da RD. Mackie e Walsh relataram, em um 

estudo transversal, que a PFC causa deterioração no limiar médio da SC(111). 

Khosla et al. realizaram um estudo prospectivo e também demonstrou 
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deterioração no seguimento inicial, que não foi mantido no fim de 3 meses(112). 

Nossos resultados mostraram piora na SC na maioria das frequências espaciais 

no GC quando comparado com os valores antes do tratamento. Essas mudanças 

foram mantidas durante todo o acompanhamento com resultados significativos 

nos ciclos: 1,5 cpg nos meses 1 e 3, 6,0 cpg nos meses 1 e 3, e 18,0 cpg nos 

meses 1 e 3. Por outro lado, quando foi realizada a análise no GE, pôde-se 

notar uma tendência na melhoria da SC durante o período de seguimento. 

A SC não piorou na maioria das frequências no GE e houve uma melhora em 

algumas frequências com valores dos ciclos significativos: 1,5 cpg nos meses 

1 e 3, e 3,0 cpg no mês 3. Quando foi realizada a análise intergrupos foi 

evidenciado uma diferença significante nos seguintes ciclos: mês 1 nos ciclos 

1,5 e 3,0, mês 3 no ciclo 1,5 e mês 6 no ciclos 1 e 3. Estes resultados sugerem 

que o efeito de RBZ foi mais evidente no ciclos periféricos, havendo assim uma 

proteção a perda de SC causada pela PFC.  

Entretanto, deve-se levar em consideração a hipótese de que o RBZ 

pode estar fortemente associado com alguma proteção da SC após a PFC. 

Essa proteção atinge o platô em 1 mês, provavelmente devido a ação das 2 

injeções de RBZ (início do estudo e mês 1). Apos este período nota-se uma 

tendência de seguir a deterioração esperada após a PFC (vide gráfico), mas 

mantendo-se em níveis melhores do que o GC ate o final do seguimento. 

De acordo com os resultados obtidos, foi notado uma deterioração em 

todas as frequências espaciais em todas as fases de seguimento do GC. 

Estudos anteriores sugerem que  esta deterioração seria um efeito deletério da 

PFC na SC (111)(112). Esta diminuição da SC, especialmente nas frequências 
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médias-espaciais, pode explicar por que alguns pacientes podem relatar a 

inconveniência na vida diária, tais como dificuldade de reconhecimento de rosto 

de pessoas em baixo contraste.  

Atribui-se que o RBZ esteve fortemente envolvido na manutenção da SC 

em pacientes tratados com PFC e RBZ. Na verdade, o GE atingiu valores 

satisfatórios na CS com 6 meses nos ciclos 1,5 e 3,0 cpg (p <0,05), no qual 

apoiam essa hipótese, demonstrando que os ciclos periféricos foram mais 

influenciados pela droga do que os ciclos centrais. Mesmo com a piora da SC 

durante o acompanhamento, após a concentração do RBZ diminuir na 

cavidade vítrea, os resultados com 6 meses de seguimento, demostraram que 

os valores da SC eram melhores no GE quando comparado ao GC. 

Estudos publicados na literatura relatam que a incidência de HV após e 

durante o tratamento da RDP com PFC situa-se em aproximadamente 

30%(113)(7). Neste estudo, foi observado uma incidência de 20%. Para ambos os 

grupos de tratamento, as taxas de HV foram menores do que o esperado com 

base em estudos anteriores, já que foi encontrado uma taxa de 26,7% no GC e 

de 13,3% no GE. No entanto, a incidência de HV no GC foi detectada como 

sendo 2,0 vezes maior que no GE, sendo que a diferença entre os grupos não 

foi estatisticamente significante. A HV ocorreu em diferentes momentos do 

seguimento, tanto no 1 mês de seguimento, como também no 3 mês. A 

frequência de HV recorrente menor no GE, sugere uma atividade biológica e 

talvez um clareamento mais rápido da HV com a injeção intravítrea de  

RBZ(114). 
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Também não foram observados durante o estudo nenhum caso de 

evento adverso relacionado ao procedimento da injeção intravítrea como 

também ao RBZ, comprovando a tolerabilidade e segurança do procedimento.  

Este protocolo foi adaptado para reduzir os níveis de VEGF, antes e 

após a conclusão do LASER. A primeira injeção de RBZ foi feita no momento 

da randomização para reduzir a concentração de VEGF intravítreo. Foi observada 

que uma redução da espessura da retina pode ocorrer entre 7-15 dias após a 

injeção de RBZ(115). Uma semana após a injeção, a primeira sessão de LASER 

foi realizada com níveis reduzidos ou suprimidos de VEGF; a segunda injeção 

de RBZ foi realizada uma semana depois da terceira sessão de LASER para 

evitar qualquer aumento na produção de VEGF causada pela potencial 

resposta inflamatória do LASER, atenuando os efeitos do VEGF em causar ou 

piorar o EM. 

Reconhecemos que o número de pacientes incluídos no presente estudo 

é pequeno, no entanto , existem pontos fortes em nosso estudo que valem a 

pena mencionar. O mesmo experiente especialista em retina realizou 

tratamento da PFC (RCP) em ambos os grupos e não foi observada diferença 

significativa quanto ao número de disparos do laser LASER ou os episódios de 

tratamento necessários para completar cada sessão de disparos totais da PFC. 

Além disso, uma vez que o olho de cada paciente foi aleatoriamente para um 

grupo, as características oculares de cada grupo estudados foram semelhantes, 

e por conseguinte, a comparação em relação ao efeito de terapia adjuvante 

associada ao PFC foi mais concisa. 



  Discussão  68 

 

O estudo é relevante, pois muitos pacientes se apresentam com RDP 

(com ou sem EMD) sem ter recebido qualquer tratamento prévio, particularmente 

em países em desenvolvimento. Os resultados podem, portanto, fornecer 

subsídios sobre a abordagem de tratamento mais satisfatório para este importante 

grupo de pacientes, a fim de se obter um melhor prognóstico visual. 

Embora  mais estudos com maior tempo de seguimento e maior número de 

pacientes são necessários para confirmar esses resultados, o presente estudo 

mostra que a injeção intravítrea RBZ em conjunto com o PFC pode ser um 

método de tratamento eficaz no manejo de pacientes com RDP não alto risco 

virgens de tratamento com EMD. Os dados também sugerem que em olhos 

com RDP sem EMD uma avaliação mais aprofundada sobre o papel preventivo 

do RBZ pode ser indicado. 
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7  Conclusões 

 

 

 

Considerando-se o uso da injeção intravítrea de Ranibizumabe como 

adjuvante na fotocoagulação panretiniana no tratamento da RDP, em pacientes 

virgens de tratamento, concluiu-se que o Ranibizumabe: 

1)  Promoveu diferença estatisticamente significante na acuidade visual e 

sensibildade ao contraste (alguns ciclos) no sexto mês de estudo. 

A função visual avaliada por meio da tabela ETDRS e VCTS no grupo 

de estudo foi significativamente melhor do que no grupo controle,  

2)  Promoveu diferença estatisticamente significante da espessura foveal 

no sexto mês de seguimento. A reestruturação anatômica macular por 

meio da análise na tomografia de coerência óptica no grupo de estudo 

foi significativamente melhor do que no grupo controle, 

3)  Promoveu uma diminuição do número de olhos com hemorragia vítrea 

durante os 6 meses de seguimento. Na comparação entre os grupos, 

a diferença nas taxas de sangramento não foi estatisticamente 

significante, provavelmente em razão do tamanho amostral, 

4)  Não apresentou nenhum efeito adverso ocular.  
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8  Anexos 
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