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Maia Júnior OO. Efeitos do acetonido de triancinolona associado à 
panfotocoagulação na retinopatia diabética proliferativa [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 116 p. 
 
INTRODUÇÃO: O tratamento padrão estabelecido pelo Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) para retinopatia diabética proliferativa 
(RDP), com ou sem edema macular clinicamente significativo (EMCS), é a 
panfotocoagulação com laser. Essa forma de tratamento reduz o risco de 
perda visual, mas não proporciona ganho de visão. O objetivo deste estudo 
é avaliar os efeitos do acetonido de triancinolona associado à 
panfotocoagulação na RDP. MÉTODOS: Realizou-se um ensaio clínico 
randomizado, prospectivo e aberto com portadores de RDP bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação com laser em ambos os olhos. 
Portadores de EMCS foram tratados com fotocoagulação focal na região 
macular no primeiro episódio da panfotocoagulação. A injeção intravítrea de 
acetonido de triancinolona (4 mg/0,1 ml) foi administrada aleatoriamente em 
um dos olhos (grupo estudo), após último episódio da laserterapia, e o 
contralateral foi adotado para comparação (grupo controle), sendo seguidos 
por 6 meses. Os parâmetros adotados para avaliar os efeitos terapêuticos 
foram: acuidade visual com melhor correção óptica (tabela do ETDRS), 
medidas de espessura central e de volume macular por meio da tomografia 
de coerência óptica e taxa de sangramento (hemorragia pré-retiniana ou 
vítrea). As potenciais complicações da droga foram avaliadas durante o 
seguimento (pressão intra-ocular, catarata, endoftalmite e pseudo-
endoftalmite). RESULTADOS: Foram incluídos 28 (vinte e oito) indivíduos 
com diabetes melito tipo 2. Quanto ao EMCS, 22 olhos apresentaram no 
grupo estudo e 23, no grupo controle (p= 0,317). A média de idade foi de 
61,36 ± 5,77 anos, com predominância do sexo ferminino (57,1%). A maioria 
era portadora de hipertensão arterial sistêmica (82,1%) e usuária de insulina 
(75,0%). Não houve diferença significante nas médias de número de 
disparos da panfotocoagulação e da fotocoagulação na região macular entre 
os grupos. Quanto à acuidade visual, o grupo estudo apresentou pior 
acuidade antes do tratamento em relação ao grupo controle (p= 0,040), não 
havendo diferença significativa na primeira semana do tratamento. Durante o 
seguimento, o grupo estudo evoluiu com melhora na acuidade visual no 
primeiro (p< 0,001), no terceiro (p< 0,001) e no sexto meses (p< 0,001) em 
relação ao controle. Em relação às medidas de espessura central e de 
volume macular, os grupos não apresentaram diferença significativa antes 
do tratamento, no entanto, o grupo estudo apresentou medidas 
significativamente menores na primeira semana, no primeiro, no terceiro e 
no sexto meses em relação ao controle. Quanto à taxa de sangramento, 9 
olhos (32,1%) do grupo controle evoluíram com sangramento e nenhum do 
grupo estudo (p< 0,001). Os grupos apresentaram diferença na pressão 
intra-ocular apenas na primeira semana do tratamento, quando as medidas 
do grupo estudo foram maiores que as do controle (p< 0,05). Nenhum dos 
olhos apresentou catarata com indicação cirúrgica, endoftalmite ou pseudo-
endoftalmite. CONCLUSÃO: Os resultados deste estudo sugerem que a 
injeção intravítrea de triancinolona é um procedimento seguro e pode 
melhorar o prognóstico funcional e estrutural da mácula em olhos com RDP 
submetidos a panfotocoagulação com laser.  
 
Descritores: 1. Complicações do Diabetes  2. Retinopatia Diabética/ terapia  
3. Lasers/ uso terapêutico  4. Triancinolona/ uso terapêutico 5. Triancinolona/ 
efeitos adversos  6. Tomografia de Coerência Óptica/ métodos 
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Maia Júnior OO. Effects of triamcinolone acetonide associated with 
panretinal photocoagulation in proliferative diabetic retinopahty [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 116 p. 

INTRODUCTION: The gold standard treatment for proliferative diabetic 
retinopahty (PDR) with and without clinically significant macular edema 
(CSME), as stablished by the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS), is panretinal photocoagulation (PRP). This treatment lowers the 
rate of severe vision loss, but does not increase vision. The aim of this study 
is to evaluate the efficacy and safety of triamcinolone acetonide associated to 
PRP for the management of PDR. METHOD: This is a prospective, 
randomized clinical trial for patients with bilateral and symmetrical PDR who 
had undergone PRP in both eyes. Patients who had CSME were treated with 
macular focal photocoagulation on the first episode of the PRP. Intravitreal 
injection of triamcinolone acetonide (4 mg/0.1 ml) was given to the study eye 
after the last episode of PRP and the fellow eye was used as control. Follow 
up was 6 months long. Best-corrected visual acuity (BCVA) using ETDRS 
charts, central macular thickness and macular volume as measured by the 
optical coherence tomography software, and the amount of bleeding (both 
preretinal and vitreous) were the parameters chosen to analyse outcome. 
Side effects of triamcinolone acetonide such as intraocular pressure, 
cataracts and severe inflammation, were also followed during the study. 
RESULTS: Twenty eight diabetes type 2 patients were included. Twenty two 
study eyes and 23 fellow eyes (controls) presented with CSME (p= 0.317). 
Mean age was 61.36 ± 5.77 years, with 57.1% females. Many patients had 
hypertension (82.1%) and used insulin (75.0%). There was no significant 
difference on the number of spots used for PRP or macular photocoagulation 
in between the groups. The study eyes had lower BCVA on baseline than the 
control eyes (p= 0.040). One week after the treatment, there was no 
difference on BCVA between the study and control eyes. During the follow 
up, the study group increased their BCVA on the first (p< 0.001), third (p< 
0.001) and sixth month (p< 0.001) compared to control. Even thought there 
was no significant difference on central macular thickness and macular 
volume between groups on baseline, the study eyes had significant lower 
measurements on the first week and first, third and sixth months in 
comparison to controls. Nine control eyes (32.1%) had hemorrhages and 
none study eyes (p< 0.001). Injected eyes had higher intraocular pressure 
than controls on the first week of treatment (p< 0.05). None of the eyes 
developed cataracts that needed surgery, endophthalmits or severe 
inflammation. CONCLUSION: This study suggests intravitreal injection of 
triamcinolone is a safe procedure that increases funcional and anatomical 
prognosis of the macula in PDR eyes that underwent PRP. 

Descriptors 1. Diabetes Complications 2. Diabetic Retinopathy/ therapy 3. 
Lasers/ therapeutic use 4. Triamcinolone/ therapeutic use 5. Triamcinolone/ 
adverse effects 6. Tomography, Optical Coherence/ methods  
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1.1 EPIDEMIOLOGIA DO DIABETES MELITO E DA RETINOPATIA 
DIABÉTICA  

 

O diabetes melito (DM) é um dos principais problemas de saúde 

pública devido às complicações crônicas incapacitantes e ao aumento da 

mortalidade dos indivíduos afetados. Além disso, estudos mostraram 

comprometimento significativo na qualidade de vida de portadores de DM 

com limitações funcionais, estresse social e financeiro, desconforto 

emocional e depressão1,2.  

O 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. O DM está 

associado freqüentemente à lesões específicas na microcirculação, à 

alterações neuropáticas e à aterosclerose. As formas mais freqüentes de 

diabetes são o DM tipo 1 e o tipo 2. O DM tipo 2 é o mais comum, 

perfazendo cerca de 90% dos casos de diabetes3. 

A Organização Mundial da Saúde revelou que o número de 

portadores de DM no mundo, no ano de 2000, era de 177 milhões4. King et 

al.5 estimaram um expressivo crescimento da prevalência mundial do DM, 

principalmente nos países em desenvolvimento, atingindo cifra em torno de 
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300 milhões de doentes em 2025, destes cerca de 11 milhões atribuídos à 

população brasileira. Outro estudo mostrou que, no Brasil, 7,6% da 

população urbana entre 30 e 69 anos apresentam DM6. 

A retinopatia é uma das complicações microvasculares mais temidas 

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

importante causa de cegueira na população economicamente ativa7-9. O 

Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy (WESDR) evidenciou 

que o tipo e duração do DM são fatores importantes para o aparecimento e 

progressão da retinopatia diabética (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 insulina10. 

Estudos recentes sugerem diminuição na prevalência da RD. Uma 

maior eficácia no tratamento do DM (melhor controle da glicemia e da 

pressão sangüínea), 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 decréscimo11-13. Devido a esses 

fatores, Brown et al. demonstraram que portadores de DM tipo 2 tiveram 

menor prevalência de RD não proliferativa leve, quando comparados ao 

resultado do WESDR14,15; por outro lado, não foi observada mudança na 

progressão para formas avançadas da RD11.  
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1.2 FISIOPATOLOGIA DA RETINOPATIA DIABÉTICA  

 

A hiperglicemia exerce papel fundamental na gênese da RD, e uma 

série de eventos bioquímicos foi proposta para explicar os efeitos da 

hiperglicemia nas complicações microvasculares, incluindo aumento na 

atividade da via dos polióis, produtos finais da glicosilação avançada, 

estresse oxidativo e ativação da proteína kinase C, pela síntese de 

diacilglicerol. Esses processos são moduladores na atividade metabólica 

retiniana e prováveis causadores das alterações vasculares na RD16,17. 

Contudo, os exatos mecanismos pelos quais a hiperglicemia leva à 

retinopatia ainda não foram elucidados.  

Algumas pesquisas em humanos e em modelos experimentais 

mostraram estase de leucócitos nas fases iniciais da RD, que pode ser 

influenciada pelos eventos bioquímicos mencionados18,19. Esse aumento do 

número de leucócitos coincide com aumento da expressão da molécula de 

adesão intercelular retiniana, que promove adesividade das células 

sanguíneas19,20. Outras condições podem favorecer a adesão dos leucócitos 

aos capilares nos estágios iniciais do DM, como redução na pressão de 

perfusão devido à vasoconstrição e à diminuição da luz do vaso por edema 

perivascular e por edema endotelial. Essas situações levam à liberação de 

fatores quimiotáticos e à expressão de moléculas de adesão21. Yuuki et al.22 

demonstraram níveis elevados de citocinas inflamatórias, como as 

interleucinas 6 e 8, na cavidade vítrea de pacientes com RD proliferativa. 

Essas evidências sugerem que um processo inflamatório pode estar 
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associado às alterações sangüíneas e vasculares, as quais contribuem para 

a gênese da obliteração capilar e hipoperfusão com desenvolvimento de 

hipóxia retiniana23.  

A combinação das alterações bioquímicas e hemodinâmicas pode 

estimular a produção bem como facilitar ação dos fatores de crescimento 

que irão desencadear angiogênese, dentre eles, o mais específico, o fator de 

crescimento do endotélio vascular (vascular endothelial growth factor - 

VEGF)24. 

A célula endotelial retiniana possui inúmeros receptores para o VEGF, 

e a hipóxia aumenta a expressão desses receptores nos pericitos, células 

endoteliais e epitélio pigmentado da retina (EPR)25. A quantidade de VEGF 

no fluido vítreo se mostrou elevado em pacientes com RD proliferativa25, 

sendo demonstradas que concentrações de VEGF na cavidade vítrea e no 

humor aquoso de pacientes com neovascularização ativa são mais altas do 

que o necessário para estimular a proliferação endotelial "in vitro" e "in 

vivo"26.  

 Os fatores angiogênicos estimulam as células que compõem o leito 

capilar retiniano a produzir colagenases e outras enzimas, que destroem a 

membrana basal dos capilares. As células migram, escorregando pelos 

espaços na parede dos vasos, em direção ao estímulo angiogênico. A 

neovascularização retiniana se inicia, os neovasos invadem a membrana 

limitante interna e crescem sobre a superfície da retina24,27. 
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Por outro lado, fatores antiangiogênicos equilibram os fatores de 

crescimentos na fisiologia normal da retina. Contudo, o fator derivado do 

epitélio pigmentar (pigment epithelium–derived growth factor - PEDF), o mais 

potente inibidor da angiogênese ocular produzido pelo EPR, que inibe a 

migração endotelial e induz a apoptose das células endoteliais 

neoformadas28, mostrou-se diminuído no humor aquoso de pacientes com 

RD proliferativa em atividade29. A neovascularização retiniana pode ser 

conseqüência de um desequilíbrio na relação VEGF/PEDF, com aumento do 

VEGF e diminuição de PEDF, culminando com a RD proliferativa30. 

Outro papel importante dos fatores de crescimento na fisiopatologia 

da RD é a influência na alteração da barreira hematorretiniana, forte barreira 

de macromoléculas, fazendo da retina neural um tecido imunologicamente 

privilegiado e propiciando mecanismo para controlar o fluxo de fluidos e 

metabólitos. Essa barreira, formada pelos vasos retinianos e pelo EPR, 

protege os delicados tecidos neurais (fotorreceptores)31.  

O EPR forma a parte externa dessa barreira pela firme aderência das 

células que as compõe, controlando o influxo de líquido e nutriente para o 

terço avascular da retina proveniente da coriocapilar. A RD pode provocar 

distúrbios nessa barreira hematorretiniana externa, que permitem passagem 

não controlada de líquido da coriocapilar para o interior da retina, 

contribuindo para formação de edema macular. O mecanismo exato de 

passagem de líquido e moléculas para a retina não é conhecido, mas pode 

ser tanto transcelular quanto através das junções intercelulares32. 
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A porção interna da barreira hematorretiniana, composta pelas 

aderências juncionais das células endoteliais vasculares, controla o suporte 

metabólico para a retina neurossensorial33,34. A junção intercelular do 

endotélio, formada pelas zonas de oclusão, de adesão e das junções tipo 

gap, é rompida com freqüência na RD35. A rutura destas junções, chamada 

quebra da barreira hematorretiniana interna, é considerada uma marca da 

RD e caracteriza algumas complicações da retinopatia como edema 

macular, pois, devido a esta alteração na permeabilidade é permitido o 

acesso do fluido rico em lipídios e proteína ao parênquima retiniano36.  

O líquido seqüestrado no espaço extracelular altera a arquitetura 

normal e a atividade das células da retina. As células de Müller são algumas 

das responsáveis pela manutenção do balanço hídrico da retina e sofrem 

também com o edema intracelular, perdendo parte da capacidade funcional. 

A retina é desprovida de circulação linfática, então o líquido extracelular 

deve atravessá-la por completo até alcançar o vítreo ou os vasos retinianos 

para que seja escoado do tecido, o que torna o processo de drenagem lento. 

Se o edema macular for crônico ou muito intenso, poderá haver lesão 

permanente das células retinianas e gliose, de forma que mesmo que haja 

reabsorção posterior do líquido, não implicaria em melhora da função 

visual37,38. 

 



Introdução  
  
 

8

1.3 CLASSIFICAÇÃO E QUADRO CLÍNICO DA RETINOPATIA 
DIABÉTICA 

 

O Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) classificou a 

RD em não proliferativa ou proliferativa, classificação importante para 

determinar progressão, tratamento e 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 isquêmico39. 

A RD proliferativa é caracterizada pela presença de 

neovascularização na retina e/ou no disco óptico39. O Early Proliferative 

Diabetic Retinopathy (RD proliferativa precoce) é a fase proliferativa inicial, 

sem as caracterisiticas 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)40. 

Os vasos neoformados não cumprem a função da barreira 

hematorretiniana interna, devido ao fato de perderem as células murais, os 

pericitos, e também pela perda das células endoteliais dos capilares. A 

apoptose, morte celular programada, pode ser o mecanismo do 

desaparecimento de ambos os tipos celulares41. Dessa forma, com a não 

integridade dessa barreira, é permitido extravasamento de componentes 

séricos intravasculares para o parênquima retiniano16,42. Além disso, estes 
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capilares possuem endotélio muito fino, o que os torna frágeis e fáceis de 

romper, causando hemorragia dentro da cavidade vítrea ou pré-retiniana16.  

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 qual localizado a pelo menos um disco de diâmetro do centro da fóvea43. 

Num estudo populacional, a incidência de edema macular foi 

determinada de acordo com o tipo e duração do 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%44. Nesse mesmo estudo, a 

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

estava associada com alta taxa de hemoglobina glicosilada, aumento da 

pressão sanguínea diastólica e retinopatia em estágio mais avançado44. 

Moss et al. demonstraram que, nos portadores de DM tipo 2, a perda visual 

é comum e poucos fatores modificáveis estão associados com essa 

prevalência45. 

A perda da acuidade visual na RD se dá, mais comumente, pelo 

EMCS, a qual pode ocorrer em qualquer fase da RD, e está relacionada com 

perda moderada, que equivale ao dobro do ângulo visual, por exemplo, de 

20/20 para 20/4046. A perda visual grave, que impossibilita o indivíduo de 
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realizar tarefas simples do cotidiano, é atribuída às complicações da RD 

proliferativa como hemorragia pré-retiniana ou vítrea, proliferação 

fibrovascular, descolamento tracional de retina e glaucoma neovascular47,48. 

No entanto, a alteração visual é um sintoma tardio da RD e muitos pacientes 

permanecem sem diagnóstico, mesmo com a doença causando lesões 

retinianas graves e irreversíveis47,48. Dessa forma, perde-se o melhor 

momento para iniciar o tratamento da RD, a fase assintomática, que precede 

a baixa de visão e outros sintomas oftalmológicos49,50.  

Fong et al.51 realizaram um estudo para descrever as causas e os 

fatores de risco para perda visual grave ocorrida no ETDRS, definida como  

acuidade visual com melhor correção ≤ 5/200 em pelo menos duas visitas 

consecutivas, em quatro meses de seguimento. A causa mais comum de 

perda visual grave foi decorrente de hemorragia vítrea ou pré-retiniana, 

sendo que 30% desses olhos evoluíram com descolamento de retina 

associado. A segunda causa de perda visual grave persistente foi EMCS e 

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 glicosilada, uso de aspirina, nível de colesterol, 

pressão sanguínea, proteinúria, hematócrito e creatinina sérica, apenas a 

hemoglobina glicosilada e o nível de colesterol foram as variáveis com 

valores preditivos significantes, quando comparados com aqueles sem perda 

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

comparados com aqueles que melhoraram a visão de 5/200. 
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Outra causa direta de perda visual grave é a não perfusão capilar, ou 

seja, a isquemia macular. Uma das razões dessa causa hemodinâmica ser 

pouco descrita é a dificuldade diagnóstica. Primeiro, a hipoperfusão pode 

gerar o desenvolvimento da neovascularização, a qual pode ser responsável 

pelo descolamento de retina, hemorragia vítrea ou pré-retiniana, causas 

mais evidentes de perda visual. Segundo, a dificuldade de interpretação da 

angiofluoresceinografia, em casos de hipoperfusão com fluxo muito reduzido 

da fluoresceína, que pode subdiagnosticar esta alteração macular51.  

 

 

1.4 TRATAMENTO DA RETINOPATIA DIABÉTICA 

 

Banting (1921)* apud Ávila52 isolou a insulina e possibilitou o aumento 

da sobrevida dos portadores de DM, permitindo o surgimento das 

complicações vasculares crônicas que afetam membros, rins, coração, 

cérebro e, principalmente, os olhos. Waite e Beetham (1935)† apud Ávila52 já 

demonstravam que a RD era a principal causa de perda visual nos Estados 

Unidos da América (EUA) e em outras nações industrializadas, acometendo 

indivíduos em faixa etária mais produtiva economicamente, evidência 

mantida até os dias atuais.  

                                                 
*  Banting FG, Best CH, Collip JB, Campbell WR, Fletcher AA. Pancreatic extracts in the 

treatment of diabetes mellitus: preliminary report. 1922. Can Med Assoc J. 
1991;145:1281–1286. 

†  Waite JH, Beetham WP. The visual mechanism in diabetes mellitus: a comparative study 
of 2002 diabetics and 457 non-diabetics for control. N Engl J Med. 1935;212:367–443.  
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Um dos primeiros tratamentos da retinopatia diabética consistiu na 

ablação seletiva da pituitária, a qual não permaneceu por muito tempo no 

arsenal terapêutico da RD52,53. No final dos anos 60, após observar que 

pacientes com extensa cicatrização corioretiniana pareciam estar protegidos 

contra RD proliferativa, utilizou-se a fotocoagulação difusa com xenônio para 

promover cicatrizes iatrogênicas como forma de tratamento da doença, 

apresentando resultados satisfatórios54. Posteriormente, iniciaram-se os 

grandes estudos clínicos realizados nos EUA e na Europa, que apontaram 

melhores prognósticos no curso da RD, quando tratada por fotocoagulação, 

se comparados à evolução natural da doença55.  

A abordagem terapêutica atual da RD, em relação ao controle clínico 

sistêmico (glicemia, perfil lipídico e hipertensão arterial) e ao tratamento 

ocular (panfotocoagulação retiniana, fotocoagulação macular e vitrectomia), 

baseada nos ensaios clínicos multicêntricos realizados (DRS - Diabetic 

Retinopathy Study; ETDRS; Diabetic Retinopathy Vitrectomy Study; DCCT - 

Diabetes Control and Complications Study; WESRD, UKPDS - United 

Kingdom Prospective Diabetic Study), estabeleceu a importância dos fatores 

de risco, seguimento e manejo da RD55. Uma vez instalada a RD e 

detectada a potencial perda de visão, a fotocoagulação da retina, por meio 

da utilização de laser de vários comprimentos de onda, é o tratamento de 

escolha, evitando perda visual em casos selecionados e estabilizando a 

progressão da doença55. 
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1.4.1 Tratamento clínico 

A incidência da RD é relacionada ao tempo de doença e ao controle 

metabólico de indivíduos com DM, o qual constitui o seu principal fator de 

risco. Com base nesse conceito, foram realizados estudos para demonstrar 

tal relação e obter evidências de que o bom controle glicêmico pode prevenir 

ou retardar a retinopatia56.  

A medida da hemoglobina glicosilada (HbA1c) é o parâmetro de 

escolha para o controle glicêmico a longo prazo, que reflete grau de controle 

de 2 a 3 meses prévios. A HbA1c é produto da reação não-enzimática entre 

glicose e o grupo amino terminal de um resíduo de valina na cadeia β da 

hemoglobina. A percentagem da HbA1c depende da concentração de glicose 

no sangue, do tempo de duração da exposição da hemoglobina à glicose e 

ao tempo de meia vida dos eritrócitos (aproximadamente 120 dias). Quanto 

maior concentração de glicose e período de exposição, maior percentagem 

da HbA1c
56,57.  

O WESDR demonstrou relação significativa entre níveis de HbA1c e 

incidência ou progressão da retinopatia, sendo a HbA1c inicial considerada o 

fator de risco mais importante para incidência e progressão da RD10,58.  

O DCCT avaliou portadores de DM tipo 1 e o grupo de pacientes que 

obteve controle glicêmico rigoroso (HbA1c em média de 7,2%), por meio de 

tratamento intensivo com múltiplas doses de insulina, apresentou redução de 

70,3% na incidência da retinopatia e redução de 56% de fotocoagulação 

retiniana com laser, quando comparado aos indivíduos que foram mantidos 
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em terapia convencional com uma ou duas injeções diárias de insulina 

(HbA1c em média de 9,1%)59.  

O UKPDS avaliou portadores de DM tipo 2 com objetivo de avaliar o 

papel do controle rigoroso da glicemia e da pressão arterial no 

desenvolvimento das complicações micro e macrovasculares da doença. Os 

pacientes foram submetidos randomicamente a tratamento intensivo do DM 

(sulfoniluréias ou insulina) ou convencional (dieta). Após 10 anos de 

acompanhamento, demonstrou-se que, no grupo com tratamento intensivo, 

houve redução de 25% no risco de doença microvascular, incluindo 

hemorragia vítrea e necessidade de fotocoagulação retiniana60. Em relação 

aos pacientes hipertensos com DM tipo 2, o UKPDS demonstrou que, após 

um seguimento de 9 anos, aqueles com controle mais rígido da pressão 

sanguínea (média = 144/82 mmHg), quando comparados com pacientes 

com controle não rigoroso (média = 154/87 mmHg), tiveram redução de 47% 

no risco de perda da acuidade visual61. Na mesma população, avaliando-se 

isoladamente a RD em 6 anos de acompanhamento, os níveis de pressão 

arterial sistólica estiveram significativamente associados ao desenvolvimento 

de RD, apresentando risco aumentado para casos com a pressão arterial 

sistólica > 140 mmHg62. Outros autores evidenciaram que uma redução de 

10 mmHg na pressão arterial sistólica resultou em redução de 13% das 

complicações microvasculares63. 

O ETDRS mostrou que o aumento do colesterol total e triglicérides em 

portadores de RD estava associado com desenvolvimento de exsudatos 

duros mais extensos64. Em contraste, resultados longitudinais do WESDR 
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não mostraram associação entre níveis de colesterol e desenvolvimento de 

retinopatia ou edema macular14,15. A presença de exsudatos duros, 

relacionada ao aumento de lipídios na circulação sanguínea, parece 

aumentar o risco de fibrose subretiniana, complicação associada à perda 

visual65. 

 

1.4.2 Fotocoagulação retiniana 

A origem do conceito do laser (Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation) é atribuída a Einstein na identificação do fenômeno 

por ele denominado emissão estimulada, resultante da estimulação de 

fótons52. Meyer-Schwickerath* apud Ávila52 foi quem primeiro utilizou o 

princípio da fotocoagulação para tratamento da RD, obtendo absorção 

parcial de exsudatos retinianos, por meio de luz solar. Fotocoaguladores de 

xenônio e de rubi foram sendo utilizados e, posteriormente, o laser de 

argônio. 

O primeiro grande ensaio clínico realizado para definir os benefícios e 

riscos da fotocoagulação foi o DRS, randomizando pacientes com RD 

proliferativa, com características de alto risco, para serem submetidos à 

panfotocoagulação (laser de argônio e xenônio) ou conduta expectante. O 

objetivo foi avaliar a perda da acuidade visual grave (≤ 5/200) em duas 

visitas consecutivas em pelo menos 4 meses. Após 3 anos, a incidência de 

perda visual grave nos grupos laser de argônio, fotocoagulação com xenônio 

                                                 
* Meyer-Schwickerath G. Light coagulation (translated by Drance SM). St Louis: Mosby, 

1960. 
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e sem tratamento foi, respectivamente, de 13,3%, 18,5 e 26,4%, o que 

evidenciou a superioridade do laser de argônio sobre xenônio e a eficácia do 

tratamento em relação a historia natural da doença66,67.  Portanto, o DRS 

mostrou que a panfotocoagulação reduziu em 60% a perda visual grave nos 

casos avançados da RD proliferativa. Contudo, nos casos com RD sem as 

características de alto risco, observou-se risco de perda visual grave em 7%, 

o que justificou avaliar a panfotocoagulação retiniana nesses pacientes em 

outros estudos68. 

O ETDRS, ensaio clínico que definiu as estratégias do tratamento da 

RD de acordo com a classificação, bem como a técnica de aplicação do 

laser mais eficaz, avaliou os efeitos da panfotocoagulação em estágios mais 

precoces da RD e a fotocoagulação macular para o EMCS69,70.  

A técnica preconizada pelo ETDRS para a panfotocoagulação com 

laser de argônio utiliza mira de 500 µm, tempo de exposição de 0,1 seg e 

intensidade moderada, verificada pela coloração esbranquiçada das 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 o tratamento completo é de 1600, geralmente em 3 

episódios ou mais. Recomenda-se não ultrapassar 900 disparos num 

episódio, iniciando a aplicação pelas regiões nasal e inferior. Caso o 

paciente apresente EMCS antes ou durante a panfotocoagulação, 

tratamento com laser na região macular deve ser considerado69. As técnicas 

padronizadas de fotocoagulação na região macular: laser focal (mira entre 
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50 e 100 µm, tempo de 0,05 a 0,1 seg e intensidade suficiente para marcar 

os microaneurismas) e laser em grade (mira < 200 µm, tempo de 0,05 a 0,1 

seg e intensidade leve), são aplicadas, respectivamente, no EMCS focal e 

difuso num único episódio69,71.  

Os resultados do ETDRS mostraram que a técnica da 

panfotocoagulação retiniana foi superior à fotocoagulação moderada e ao 

tratamento local dos neovasos70, reduzindo a incidência de progressão para 

RD proliferativa com características de alto risco. Adicionalmente, o 

tratamento feito em estágio mais precoce da doença (RD não proliferativa 

grave) reduziu o risco de perda visual grave ou necessidade de vitrectomia 

em 50% dos casos, quando comparados ao tratamento instituído na RD 

proliferativa de alto risco71. Em relação ao EMCS, após 3 anos de 

seguimento, os olhos tratados com fotocoagulação tiveram 12% de perda 

visual e os olhos não tratados, 24%, o que evidenciou redução de 50% no 

risco de perda visual moderada. Contudo, 12 % apresentaram perda visual, 

apesar do tratamento, e apenas 2% evoluíram com melhora na acuidade 

visual após laserterapia no final do seguimento72. 

O exato mecanismo pelo qual a fotocoagulação induz à regressão dos 

neovasos estabelecidos é controverso. Alguns autores acreditam que uma 

lesão nas células epiteliais pigmentadas induz à síntese de um inibidor 

angiogênico durante o processo de cicatrização e uma dessas substâncias é 

o PEDF. Adicionalmente, a coagulação da retina neurossensorial induz a 

atrofia da área isquêmica, sendo provável que a fonte dos fatores de 

crescimento seja destruída; e, como os neovasos são altamente 
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dependentes dos fatores de crescimento, podem regredir tão logo os níveis 

desses fatores decresçam. Essa teoria é respalda pelos níveis de VEGF 

intravítreo, estarem elevados na RD proliferativa em atividade e diminuídos 

após tratamento com laser73,74.  

Outro mecanismo do laser para o EMCS parece ser mecânico, pois a 

fotocoagulação criteriosa da região macular atua na oclusão seletiva dos 

microaneurismas, que reestrutura a barreira hematorretiniana, diminui o 

extravasamento através vasos incompetentes e estimula o EPR, reduzindo a 

degeneração dos fotorreceptores e a progressão da perda da acuidade 

visual central72.  

No entanto, a fotocoagulação retiniana também tem efeitos adversos. 

Estudos prévios demonstraram complicações como alterações no campo 

visual75, na adaptação ao escuro76,77 e nas amplitudes do 

eletroretinograma78. Alguns autores evidenciaram redução temporária da 

sensibilidade ao contraste após 1-2 semanas da panfotocoagulação e a 

mesma retornou, após 3 meses da aplicação do laser, aos limiares 

anteriores ao tratamento. Essa redução temporária foi justificada pelo efeito 

ofuscante do laser e pela disrupção e desorientação dos fotorreceptores79. 

Maia Júnior et al.80 demonstraram, em estudo prospectivo, que não houve 

alteração significante na sensibilidade ao contraste de portadores de RD e 

acuidade visual de 20/20, após panfotocoagulação com laser de argônio. 

Outra alteração evidenciada, pelo mesmo grupo, foi o descolamento 

incompleto do vítreo posterior em portadores de DM, mais comumente 

observada naqueles com RD submetidos à panfotocoagulação, levando à 
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tração vitreomacular e alteração na acuidade visual81. Esse descolamento 

do vítreo já foi associado ao tratamento com laser por outros autores, 

independente do grau da retinopatia82.  

O efeito adverso mais comum da panfotocoagulação é a possibilidade 

de induzir alteração na acuidade visual e edema macular, acarretando baixa 

transitória ou permanente da visão.  McDonald e Schartz83 evidenciaram, por 

meio de angiofluoresceinografia, que 25 a 43% dos olhos com RD 

proliferativa tratados com PFC retiniana desenvolvem edema macular. O 

DRS mostrou que olhos com edema macular e RD, submetidos à 

panfotocoagulação, têm duas vezes mais chances de perda visual do que 

aqueles sem edema84. Outros autores demonstraram edema subclínico após 

panfotocoagulação em pacientes sem EMCS prévio ao tratamento, por meio 

do retinal thickness analyzer85 e da tomografia de coerência óptica86. Mais 

recentemente, Shimura e cols.87 mostraram que nos portadores de RD não 

proliferativa ou proliferativa precoce sem EMCS e submetidos à 

panfotocoagulação, a perda visual pós-tratamento tem relação com 

espessura macular prévia, ou seja, aqueles com espessura parafoveal > 

300µm apresentaram acuidade visual reduzida após seis meses da 

fotocoagulação retiniana, evidenciando que a medida de espessura na 

tomografia de coerência óptica pode ser fator preditivo da acuidade visual 

pós-tratamento. Maia Júnior et al.88 mostraram que EMCS na RD, prévio à 

panfotocoagulação, influencia nas medidas de espessura macular e na 

acuidade visual pós-tratamento, pois aqueles sem EMCS apresentaram 
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alteração transitória das medidas de espessura macular, porém sem 

repercussões funcionais.  

As alterações inflamatórias e do fluxo sanguíneo retiniano podem ser 

responsáveis pelo mecanismo patogênico de edema macular após a 

laserterapia83. A fisiopatologia desta alteração ainda permanece incerta, mas 

estudos mostraram que a destruição térmica na panfotocoagulação induz 

inflamação no tecido retiniano e algumas citocinas, relacionadas ao 

processo inflamatório (interleucinas 6 e 8), e o óxido nítrico estão 

aumentados após tratamento, podendo levar ao edema macular89,90. A 

quebra da barreira hemato-aquosa foi evidenciada utilizando fotômetro a 

laser após panfotocoagulação retiniana, sendo mais pronunciada nos 

primeiros 10 dias do tratamento, apesar de ser demonstrada até 3 meses, de 

maneira mais sutil91. Com estas hipóteses fisiopatológicas, pesquisas de 

coadjuvantes no manejo de portadores de RD e EMCS a serem submetidos 

à panfotocoagulação são necessárias.  

Em suma, apesar dos efeitos adversos, os ensaios clínicos 

multicêntricos evidenciaram que a panfotocoagulação reduziu a perda na 

acuidade visual e a progressão da RD. No entanto, mesmo com o 

tratamento a laser, aproximadamente 25% dos casos de RD proliferativa 

evoluem com hemorragia vítrea associada, ou não, ao descolamento 

tracional de retina. Neste caso, faz-se necessária a cirurgia de vitrectomia 

para restabelecimento da estrutura anatômica e funcional52. 
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1.4.3 Triancinolona 

O acetonido de triancinolona é um corticosteróide sintético, derivado 

do cortisol. A presença da insaturação e do halogênio na molécula prolonga 

a meia-vida deste fármaco em mais de 50%, em relação à hidrocortisona. A 

triancinolona possui maior potência de atividade antiinflamatória, tendo a 

hidrocortisona como referência. A fórmula estrutural, C24H31FO6, está 

representada na Figura 1. É solúvel em etanol e metanol, possui relativa 

solubilidade em acetona e clorofórmio e praticamente insolúvel em água92.  

  
Figura 1 -  Estrutura molecular do acetonido de triancinolona 
 
 
 

 

Sua ação, como de outros corticosteróides, inclue inibição da resposta 

inflamatória imediata (edema, deposição de fibrina, dilatação capilar, 

migração de leucócitos e fagocitose) e dos estágios tardios da inflamção 

(proliferação capilar, deposição de colágeno e cicatrização)92. 
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A toxicidade e farmacocinética da injeção intravítrea de triancinolona 

foram previamente analisadas em pesquisas experimentais93,94. Em vários 

estudos, a eficácia da triancinolona intravítrea é relatada nas diversas 

doenças retinianas, principalmente no edema macular diabético95-99. A 

tomografia de coerência óptica, que será abordada posteriormente, 

possibilitou evidenciar a eficácia do tratamento não apenas sob ponto de 

vista funcional, mas também anatômico100.  

A redução das medidas de espessura macular central e melhora da 

acuidade visual podem se iniciar nas primeiras 48 horas em portadores de 

EMCS, submetidos à injeção de triancinolona101. A concentração de 

triancinolona intravítrea tem duração variada, dependendo do olho ter sido 

previamente submetido à vitrectomia ou facectomia. Beer et al.102 dosaram a 

concentração de triancinolona na câmara anterior de pacientes tratados com 

única injeção de 4 mg da medicação e, em olhos não vitrectomizados, a 

meia vida foi de 18,6 dias, mas os mesmos sugeriram uma  possível 

concentração até 3 meses pós-injeção intra-ocular. Outro estudo 

demonstrou presença da triancinolona no humor aquoso até 6 meses da 

aplicação intravítrea da medicação, em indivíduos com degeneração 

macular relacionada à idade103. Em modelo experimental em coelhos, a meia 

vida é mais curta em olhos submetidos à vitrectomia e lensectomia (média 

6,5 dias), seguido por olhos somente vitrectomizados (média de 16,8 dias), e 

por último nos olhos não submetidos a cirurgias (média de 41 dias)104. Por 

outro lado, Patelli et al.101 evidenciaram, clinicamente, em portadores de 

EMCS submetidos a injeção de 4 mg de triancinolona intravítrea,  
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estabilidade na redução das medidas de espessura retiniana até 3 meses do 

procedimento, o que pode denotar indiretamente o tempo de efeito da droga. 

O mecanismo de ação da triancinolona na RD ainda não se encontra 

totalmente esclarecido, mas acredita-se que o efeito antiinflamatório não se 

dê apenas pela redução dos mediadores celulares da inflamação, mas 

também pela estabilização da barreira hematorretiniana105. Entre os efeitos 

conhecidos do corticosteróide para amenizar a quebra da barreira 

hematorretiniana por fotocoagulação retiniana, estão redução da síntese de 

prostaglandina, inibição da proliferação celular, bloqueio do recrutamento e 

da fagocitose dos macrófagos, diminuição da infiltração de leucócitos no 

tecido danificado e estabilização da célula e membrana do lisossomo. 

Macrófagos, em particular, produzem e contêm várias enzimas proteolíticas, 

citocinas e mediadores inflamatórios, que podem promover dano na retina 

adjacente das marcas do laser, além de exacerbar a quebra da barreira 

hematorretiniana106,107. Contudo, a importância da relação entre os 

mecanismos citados e os efeitos do corticóide na RD é motivo de 

investigação nos dias atuais, devido ao crescimento do uso de terapias 

combinadas para tratar as doenças retinianas. 

Wilson et al.106 mostraram o efeito do corticóide no tratamento da 

quebra da barreira hematorretiniana, induzida pela fotocoagulação a laser, 

utilizando fluorofotometria do vítreo e angiofluoresceinografia como métodos 

quantitativos e qualitativos de avaliação. Os autores, por meio de estudo 

experimental, realizaram panfotocoagulação retiniana em ambos os olhos de 

coelhos pigmentados e, após a lesarterapia, injetaram triancinolona 
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intravítrea ou subtenoniana em apenas um olho. Considerou-se o olho 

contralateral como controle. Os resultados evidenciaram que os olhos 

tratados com a triancinolona intravítrea tiveram redução significante na 

quebra da barreira hematorretiniana em relação ao controle. Por outro lado, 

a medicação por via subtenoniana não mostrou resultados significantes, 

tanto no método quantitativo quanto na angiofluoresceinografia.  

Naveh e Weissman107 mostraram que a exposição retiniana à 

fotocoagulação elevou níveis de prostaglandinas e das concentrações 

protéicas na cavidade vítrea. Por outro lado, evidenciaram que aplicação de 

dexametasona intravítrea, usada após a laserterapia, diminuiu esses níveis 

de maneira transitória, principalmente na fase inicial do tratamento 

combinado. 

Tamura et al.108 demonstraram que a supressão da estase dos 

leucócitos, utilizando injeção intravítrea de dexametasona, restabeleceram a 

barreira hematorretiniana. Eles especularam que o mecanismo de melhora 

do edema macular, pelo uso do corticóide, pode ser devido à inibição dessa 

estase. Outros autores mencionaram que o corticóide pode reduzir a 

permeabilidade dos capilares da retina, agindo diretamente nas aderências 

juncionais das células endoteliais ou inibindo metabolicamente efeitos do 

VEGF109,110. 

Mitre111 evidenciou que, em olhos submetidos a fotocoagulação 

retiniana e triancinolona, houve menor aderência entre a retina 

neurossensorial e o EPR, menor pigmentação das lesões do laser na retina 

neurossensorial e no EPR, diminuição de desenvolvimento de tecido 
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fibroglial e diminuição da neovascularização, em relação aos olhos que 

foram apenas tratados com fotocoagulação. 

Edelman et al.112 elaboraram modelo de indução de quebra da 

barreira hematorretiniana e da hemato-aquosa em coelhas, por meio de 

injeções intravítreas de VEGF, para avaliar efeitos dos corticóides em 

concentrações elevadas de VEGF. Utilizaram a fluorofotometria ocular para 

mensurar as alterações no vítreo e no humor aquoso, além de retinografia, 

OCT e angiofluoresceinografia. No grupo em que foi utilizada dose única de 

2 mg de triancinolona intravítrea, observou-se que o corticóide bloqueou 

praticamente toda quebra da barreira hematorretiniana, induzida pelo VEGF. 

Com isso, especularam que o corticóide pode resolver edema macular e 

inibir o desenvolvimento da neovascularização ocular por modulação dos 

efeitos do VEGF. 

Antoszyk et al.113 desenvolveram um modelo experimental de 

neovascularização retiniana em olhos de coelhos para avaliar os efeitos da 

triancinolona, através de injeções intraoculares de cultura de fibroblastos. 

Apenas 14% dos olhos tratados com triancinolona desenvolveram neovasos, 

comparados com 100% de neovascularização dos olhos submetidos à 

injeção somente de fibroblastos (controle), o que sugere que a triancinolona 

pode inibir crescimento de neovasos retinianos. 

Danis et al.114 evidenciaram significante inibição do desenvolvimento 

de neovascularização em estudo experimental, utilizando única dosagem 

(4mg) de injeção de triancinolona intravítrea. Os mecanismos pelos quais os 

esteróides inibem a angiogênese podem incluir efeitos diretos nas células 
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vasculares endoteliais e, indiretamente, interferir nas ações de outras células 

teciduais, que estimulam à produção de fatores angiogênicos, como as 

células inflamatórias.  

Outros estudos mostraram clinicamente o efeito antiangiogênico intra-

ocular da triancinolona. Jonas et al.115 realizaram estudo piloto com 

indivíduos com glaucoma neovascular e, naqueles tratados apenas com 

triancinolona intravítrea, todos tiveram regressão da neovascularização na 

íris e diminuição da pressão intra-ocular. O mesmo grupo demonstrou, numa 

paciente com RD proliferativa e neovascularização de íris, submetida a 

facectomia e triancinolona intravítrea no intra-operatório, regressão de 

neovasos no segmento anterior em 5 semanas do procedimento, sem 

qualquer tratamento adicional nesse período116. Karacorlu et al.117 

evidenciaram regressão de neovasos em disco óptico na RD proliferativa 

utilizando a triancinolona, na concentração de 4 mg aplicada na cavidade 

vítrea. 

Por outro lado, com uso crescente de triancinolona em diversos 

centros oftalmológicos, estudos mostraram potenciais complicações da 

medicação. Baath et al.118 realizaram estudo retrospectivo para detectar 

eventos adversos da injeção de 4 mg de triancinolona intravítrea. Foram 

incluídos 223 olhos de 192 pacientes submetidos a este procedimento, entre 

2002 e 2005, totalizando 336 injeções no período. A média de seguimento 

foi de 9,5 meses. Única aplicação foi realizada em 144 olhos (64,6%), duas 

injeções em 55 olhos (24,7%), três em 16 olhos (7,2%) e 3,6% foram 

submetidos a mais de três aplicações, no intervalo mínimo de 3 meses. A 
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complicação imediata do procedimento, atribuída ao volume da medicação, 

foi a oclusão da artéria central da retina em 1 caso, sendo revertida com 

paracentese da câmara anterior após diagnóstico. A alteração mais 

freqüente foi aumento da pressão intra-ocular, sendo necessária utilização 

de colírios hipotensores em 31,3% dos casos e, naqueles portadores prévios 

de glaucoma, foi necessário adicionar mais de uma medicação hipotensora 

em 58% dos casos. Concluíram que a medicação é segura para uso 

intravítreo exceto naqueles pacientes com glaucoma prévio ao 

procedimento. 

Shukla et al.119 avaliaram, prospectivamente, a pressão intra-ocular de 

indivíduos tratados com triancinolona intravítrea, relacionando com a idade 

do paciente. Totalizaram 164 pacientes (164 olhos) com idade variando 

entre 21 e 80 anos (média de 56,8 anos), sendo 60 (37%) por edema 

macular diabético, 51 (31%) por degeneração macular relacionada à idade, 

41 (25%) por oclusão de veia retiniana e 12 (7%) por outras doenças. No 

seguimento de 6 meses, foi observado pressão intra-ocular ≥ 21 mmHg em 

42 (25%) pacientes, sendo  que, 45% desses casos, tinham idade ≤ 45 anos, 

o que foi estatisticamente maior do que naqueles com idade > 45 anos. Os 

grupos não tiveram diferenças significativas no pré-tratamento, com isso, 

sugeriram que indivíduos mais jovens submetidos a triancinolona intravítrea 

têm maior predisposição para o aumento de pressão intra-ocular.  

Outro estudo, avaliando 212 olhos de 180 pacientes, submetidos a 

270 injeções intravítreas de triancinolona mostrou o aumento da pressão 

intra-ocular (acima de 21 mmHg) como complicação mais freqüente, 
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afetando 20,8% dos olhos, principalmente no primeiro e terceiro meses do 

procedimento. Outras complicações relatadas foram progressão de catarata 

(6,6% dos olhos), endoftalmite (0,5%), pseudo-endoftalmite e pseudo-

hipópio (0,9%)120. A pseudo-endoftalmite deve-se à passagem das partículas 

da triancinolona para a câmara anterior com formação de pseudo-hipópio 

(opacidades de cor branca no humor aquoso). O pseudo-hipópio é mais 

comum em olhos afácicos ou pseudofácicos, particularmente nos que 

apresentam descontinuidade da cápsula posterior. A ausência de queixas 

clínicas, sobretudo dolorosas, é indicativo dessa afecção121,122. 

Smithen et al.123 evidenciaram que a elevação da pressão intra-ocular 

secundária à injeção intravítrea de triancinolona pode estar relacionada com 

a pressão antes do procedimento. Eles observaram esse aumento com 

maior freqüência naqueles pacientes com pressão intra-ocular ≥ 15 mmHg 

antes do procedimento. Adicionalmente, Park et al.124 mostraram a 

importância do aumento significativo da pressão intra-ocular após 1 semana 

do procedimento, devido à maior necessidade de cirurgia filtrante no 

seguimento dos pacientes que apresentaram picos pressóricos nesse 

período. 

Gillieis et al.99 avaliaram a segurança da injeção de 4 mg de 

triancinolona intravítrea por meio de ensaio clinico randomizado com 

seguimento de dois anos. Totalizaram sessenta e nove olhos, sendo 34 

randomizados para receber a injeção de triancinolona e 35 olhos, placebo 

(injeção subconjuntival de solução salina). Quanto à catarata, mais de 50% 

dos olhos do grupo tratado foram submetidos à facectomia, enquanto 
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nenhum do grupo controle. Não houve casos de endoftalmite em ambos os 

grupos. 

 

1.5 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 

 

O tomógrafo de coerência óptica (Optical Coherence Tomograph – 

OCT) é um instrumento que permite obter imagens das estruturas retinianas 

seccionadas transversalmente, sendo uma tecnologia não invasiva e sem 

necessidade de contato para realização. O mecanismo de funcionamento do 

OCT é similar ao da ultra-sonografia, diferindo da mesma, pois o OCT utiliza 

reflexos de ondas luminosas infravermelhas ao invés de ondas acústicas. O 

princípio do OCT é baseado na interferometria de baixa coerência e as 

alterações são observadas como diferença relativa de refletividade na 

interface óptica das estruturas examinadas125,126. 

A imagem obtida por meio da tomografia é apresentada por escala de 

cores de acordo com o grau de refletividade das estruturas oculares. Por 

convenção, cores mais escuras (azul e preto) representam áreas de baixa 

refletividade óptica, enquanto cores mais claras (vermelho e branco), as de 

alta refletividade. A interface vítreo-retiniana é definida pelo contraste entre o 

vítreo sem refletividade contra as estruturas de alta refletividade da retina. 

Desta forma, camada de fibras nervosas, EPR e coriocapilar são estruturas 

com alta refletividade, representadas pelas cores claras125.   



Introdução  
  
 

30

A versão com maior disponibilidade do OCT (Stratus OCTTM Carl 

Zeiss Meditec Inc. Dublin, CA, EUA) apresenta avanços tecnológicos em 

relação às versões anteriores (OCT 1 e OCT 2000), como aumento do 

número de pontos de varredura e melhor velocidade de aquisição de 

imagens. Tal tecnologia proporciona resolução axial menor do que 10 µm e 

resolução transversal de 20 µm aproximadamente126,127.  

A espessura média da retina é de 120 µm, com espessura máxima de 

230 µm na mácula e espessura mínima de 100 µm na depressão foveal128. 

O OCT possibilita quantificar espessura e volume da mácula em escalas 

micrométricas e determinar alterações estruturais nessa região. A 

correspondência histológica das imagens obtidas por meio do OCT é um 

importante método para validação das medidas de espessura macular, 

confirmada em estudos com olhos de animais
 
e humanos129-131.  

A delimitação retiniana, para quantificar as estruturas maculares, é 

feita por algoritmo computadorizado do Stratus OCT, que localiza a camada 

mais interna da retina na interface vítreo-retiniana e a camada mais externa, 

correspondente a junção dos segmentos interno e externo dos 

fotorreceptores. Esse último refere-se à região de baixa refletividade anterior 

a área de alta refletividade posterior da retina (EPR e coriocapilar). O 

algoritmo dispõe uma linha branca na região mais interna da retina (referente 

à borda anterior da camada de fibras nervosas) e outra na região mais 

externa (referente à junção dos segmentos interno e externo dos 

fotorreceptores) e, assim, a distância entre as duas linhas corresponde à 

espessura. A medida de volume macular é quantificada de forma similar132. 
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A medida da reprodutibilidade de um exame fornece evidências da 

sua precisão, além de ser essencial para que alterações do exame ao longo 

do tempo possam ser adequadamente interpretadas. A boa reprodutibilidade 

das medidas de espessura macular usando o OCT foi demonstrada em 

vários estudos133-135. Campbell et al.135 evidenciararm que a medida da 

espessura central e do volume macular, por meio do OCT, têm aplicabilidade 

clinica para diferenciar olhos normais daqueles com edema macular.  

Goebel et al.136 demonstraram boa reprodutibilidade do OCT nas 

avaliações de portadores de edema macular diabético. Comparando com 

angiofluoresceinografia, o OCT identificou objetivamente todos aqueles 

portadores de edema, além de quantificar tal alteração. Por outro lado, outro 

estudo evidenciou, em olhos com EMCS, variação nas medidas de 

espessura macular mensuradas num mesmo dia, mostrando possível 

variabilidade diária do EMCS137. 

Indubitavelmente, o OCT é um dos avanços propedêuticos mais 

expressivos para pesquisas sobre doenças retinianas, permitindo a 

padronização de protocolos de diagnóstico e tratamento, tornando objetiva a 

avaliação do grau de acometimento e da resposta terapêutica. Em relação à 

RD, os estudos multicêntricos não utilizaram essa tecnologia para análise 

dos resultados. Atualmente, observa-se, na literatura, que o OCT é 

indispensável nos ensaios clínicos envolvendo doenças da retina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 Objetivos 
 

 
 
 



Objetivos  
  
 

33

 

 

 

 

Baseando-se na fisiopatologia da RD proliferativa e nos mecanismos 

de ação da triancinolona intravítrea e da panfotocoagulação retiniana, o 

presente estudo tem como objetivos: 

 

Avaliar o efeito da triancinolona intravítrea associada à 

panfotocoagulação com laser na RD proliferativa em relação a(s): 

 medida da acuidade visual, 

 medidas de espessura e de volume macular, 

 taxa de sangramento. 

 

Identificar os efeitos adversos da aplicação da triancinolona intravítrea 

em relação ao: 

 comportamento pressão intra-ocular 

 aparecimento de catarata com indicação cirúrgica 

 desenvolvimento de endoftalmite e pseudo-endoftalmite 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 Métodos 
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3.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Ensaio clínico randomizado, prospectivo, controlado e aberto foi 

aplicado em portadores de RD proliferativa bilateral e simétrica, submetidos 

à panfotocoagulação com laser em ambos os olhos. A injeção intravítrea de 

triancinolona foi administrada aleatoriamente em um dos olhos após a última 

sessão da laserterapia e o contralateral foi adotado como controle. O 

seguimento longitudinal de 6 meses foi estabelecido para avaliar efeitos da 

triancinolona intravítrea associada à panfotocoagulação. Ao mesmo tempo, 

estudaram-se efeitos adversos da medicação no período de estudo.  

O trabalho foi desenvolvido no Setor de Retina e Vítreo do 

Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) entre março de 2005 

e abril de 2006. Este estudo foi submetido à apreciação da Comissão de 

Ética para Análise de Projetos e de Pesquisa da Diretoria Clínica do HC-

FMUSP e aprovado, sob o Protocolo de Pesquisa nº 310/05 (Anexo A). 

Todos os pacientes, após detalhamento dos métodos e objetivos da 

pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 
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projeto está registrado no ClinicalTrials.gov sob número de identificação 

NCT00443521*. 

 

3.2.  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população foi composta por pacientes portadores de RD proliferativa 

bilateral e simétrica, com indicação para tratamento de panfotocoagulação 

retiniana em ambos os olhos, atendidos na Clínica Oftalmológica do HC-

FMUSP.  

A amostra foi composta por portadores de RD consecutivos, que 

preencheram aos critérios de inclusão e exclusão do estudo e se dispuseram 

a participar da pesquisa, constituindo-se numa amostragem não-

probabilística. Cada paciente recebeu explicação a respeito do estudo, a 

importância da colaboração, sendo assegurados a confidencialidade e o 

anonimato das informações. Foi garantido que a ausência de participação na 

pesquisa não significaria prejuízo ao tratamento da doença com os métodos 

convencionais estabelecidos pelo ETDRS. Para compor a amostra, 

obedeceu-se aos critérios apresentados a seguir. 

 

                                                 
* * http://www.clinicaltrials.gov/ 
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3.2.1 Critérios de inclusão 

 Indivíduos de ambos os sexos;  

 Portadores de DM tipo 2;  

 Portadores de RD proliferativa bilateral e simétrica;  

 Indicação de panfotocoagulação em ambos olhos; 

 Acuidade visual com correção melhor que 1.0 logMAR (o equivalente 

a 20/200 na tabela de Snellen) em ambos os olhos;  

 Boa fixação para realização dos exames e colaboração suficiente 

para realização da panfotocoagulação retiniana e injeção intravítrea; 

 Assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

3.2.2 Critérios de exclusão 

Os pacientes não foram elegíveis para participar deste estudo se 

quaisquer dos critérios abaixo estivessem presentes em pelo menos um dos 

olhos: 

 Tratamento prévio da retinopatia diabética (laser, medicações 

intravítreas ou cirurgias intra-oculares);  

 Hemorragia vítrea ou pré-retiniana, descolamento de retina, 

membrana epiretiniana ou tração vitreomacular;  

 Atrofia macular, exsudatos duros densos na fóvea ou outras doenças 

maculares 
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 Hipertensão ocular (pressão intra-ocular acima de 21 mmHg aferida 

com o tonômetro de Goldman);  

 Portador de glaucoma com sinais oftalmoscópicos de neuropatia 

óptica glaucomatosa (assimetria de escavação ≥ 0,2, relação 

escavação/disco ≥ 0,6, presença de diminuição localizada da rima 

neural ou hemorragia de disco óptico);  

 Opacidade de meios que dificultassem os procedimentos 

terapêuticos, à realização dos exames clínicos e complementares ou 

afetassem a acuidade visual significativamente (catarata, lesões 

corneanas, alterações vítreas); 

 Evidência de infecção ocular externa em atividade (conjuntivite, 

calázio ou blefarite); 

 História de infecção ocular herpética ou toxoplasmose ocular. 

 

3.3  PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS 

 

3.3.1 Visita de Qualificação  

3.3.1.1  Exame Oftalmológico 

Realizou-se anamnese completa com os pacientes selecionados, 

dando-se ênfase à história oftalmológica pregressa, mais especificamente, à 

investigação sobre a presença de sintomas relacionados ao DM (duração da 

doença, tempo entre o diagnóstico e a primeira avaliação oftalmológica, 
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comorbidades, uso de medicamentos). A duração de DM foi definida 

subjetivamente, perguntando ao paciente quando obteve o diagnóstico da 

doença. Similarmente, determinou-se o tempo decorrente entre o 

diagnóstico de DM e a primeira avaliação fundoscópica, questionando 

quando foi à primeira consulta oftalmológica direcionada para avaliação de 

fundo de olho. 

Todos os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico 

completo, incluindo medida da acuidade visual corrigida por meio da tabela 

do ETDRS, biomicroscopia do segmento anterior, medida da pressão intra-

ocular utilizando o tonômetro de Goldman, gonioscopia indireta com lente 

tipo Posner e biomicroscopia da retina com lente asférica Volk de 78 

dioptrias.  

Os pacientes foram submetidos a exames de retinografia para 

documentação fotográfica no aparelho Topcon TRC-50IX, sendo realizados 

após dilatação pupilar com instilação de 3 gotas de tropicamida 1%, num 

intervalo de 5 minutos entre as instilações. Em alguns casos, para 

esclarecimentos diagnósticos de neovasos, realizou-se a 

angiofluoresceinografia com injeção de 5 ml de fluoresceína sódica 

endovenosa a 10%. O acesso venoso (veia cubital) era mantido com cateter 

hidrolisado até o término do exame, para tratar possíveis reações adversas, 

sendo verificada alguma sintomatologia do paciente antes de retirar o 

acesso venoso. 
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3.3.1.2  Exame clínico 

O controle sistêmico foi avaliado, inicialmente, por uma medida 

isolada da hemoglobina glicosilada (HbA1c) (método certificado pelo National 

Glycohemoglobin Standardization Program - NGSP; valor de referência = 4,1 

A 6,5%). A HbA1c foi repetida no terceiro e sexto meses do seguimento. 

Foram registrados aqueles que faziam uso de insulina para controle 

glicêmico, portadores de hipertensão arterial sistêmica138 e insuficiência 

renal139. 

 

3.3.1.3  Tomografia de coerência óptica 

Todos os indivíduos incluídos no estudo foram submetidos ao exame 

de tomografia de coerência óptica, Stratus OCT (version 4.0 software, Carl 

Zeiss Meditec Inc. Dublin, CA, USA), modelo disponível no ambulatório de 

oftalmologia do HC-FMUSP. Todos os exames foram realizados no período 

vespertino e pelo mesmo pesquisador (OOMJ). Inicialmente, os pacientes 

tiveram as pupilas dilatadas de forma similar para realização das imagens 

fotográficas, sendo posicionados confortavelmente sentados em frente ao 

aparelho (mento e região frontal bem encostados). O módulo foi alinhado de 

forma que a lente ficasse no eixo óptico do olho a ser examinado. Cada 

paciente foi orientado a fixar um alvo interno do aparelho no centro da tela. A 

imagem da retina, nitidez do ponto de fixação e do scan foram melhoradas 

simultaneamente com ajustes do foco e do sistema óptico pelo aparelho: Z-

offset e polarization. A fixação do paciente e a localização da varredura do 
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tomógrafo foram monitoradas por imagem na tela do computador, mostrada 

durante o exame. A qualidade das imagens foi avaliada por meio do Signal 

Strength (intensidade de sinal), fornecido pelo aparelho após execução do 

exame, o qual varia de zero a dez (melhor qualidade a ser obtida).  

As aquisições das imagens foram obtidas por meio do protocolo de 

medidas de espessura retiniana (Fast Macular Thickness Map), no qual seis 

scans igualmente espaçados de 6 mm de comprimento são adquiridos 

simultaneamente em 1,92 seg, dispostos radialmente e centrado de acordo 

com a fixação do paciente ou manualmente, no centro da fóvea, quando a 

depressão foveal era visível.  

O cálculo das medidas de espessura retiniana foi obtido 

automaticamente pelo aparelho, o qual considera a distância entre à relação 

interface vítreo-retiniana e a superfície anterior do EPR. A estratégia para 

análise quantitativa foi o mapa de espessura macular (Retinal Thickness/ 

Volume Analysis), que analisa os mapas circulares de cada olho centralizado 

na mácula e apresenta como resultado a espessura e volume retiniano.  

A exposição de saída do exame foi representada numa mesma 

disposição para espessura e volume em ambos os olhos. Os mapas 

superiores apresentam as medidas de espessura retiniana, usando um 

código de cor, cuja escala localiza-se entre os mesmos. Nesta mesma 

localização, encontra-se o valor de intensidade de sinal. Os mapas inferiores 

mostram os valores numéricos das medidas de espessura retiniana média 

(em micra) de cada setor. Entre estes, situam-se as opções de diâmetro do 

círculo do mapa a serem selecionadas (1, 3 ou 6 mm). Abaixo dos mapas 
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inferiores, encontram-se valores numéricos relativos à espessura foveal, que 

representa o cálculo da espessura média e desvio-padrão para o ponto 

central, onde todos os cortes se cruzam, volume total macular (em mm3) e 

número de scans realizados (Figura 2). 

Os parâmetros adotados para análise neste estudo foram: diâmetro 

do círculo do mapa de 6 mm, espessura macular central do mapa inferior e 

volume total macular. A qualidade das imagens foi avaliada por meio do 

Signal Strength, no qual o valor do parâmetro deveria ser maior ou igual a 

cinco, sendo consideradas aquelas com boa delimitação dos limites interno e 

externo da retina fornecida pelo aparelho. 
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Figura 2 -  Impresso dos parâmetros obtido por meio do Stratus OCT. Os 
mapas superiores apresentam as medidas de espessura 
retiniana, usando um código de cor e os inferiores, valores 
numéricos das medidas de espessura macular média (em 
micra) de cada setor. Abaixo, encontra-se valor numérico 
relativo ao volume total macular (em mm3) 
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3.3.2 Tratamento  

3.3.2.1 Panfotocoagulação retiniana 

A técnica da panfotocoagulação retiniana aplicada foi a preconizada 

pelo ETDRS71. Todos os pacientes foram submetidos à panfotocoagulação 

retiniana em ambos os olhos com laser (Ophthalas 532 Eyelite, Alcon 

Surgical), lente ocular de Mainster OMRA-PRP 165 e gel anestésico em 

contato com globo ocular, pelo mesmo pesquisador (OOMJ) (Figura 3). 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 panfotocoagulação na região inferior (1° 

episódio), seguida da região nasal (2° episódio) e região superior e temporal 

(3° episódio). A quantidade de disparos do laser, por episódio, para cada 

olho foi registrada. Caso o paciente apresentasse EMCS antes da 

panfotocoagulação, realizava-se tratamento macular com fotocoagulação 

focal a laser (Ophthalas 532 Eyelite, Alcon Surgical), no primeiro episódio da 

panfotocoagulação, usando lente ocular de Mainster Padrão OMRA-S e gel 

anestésico em contato com globo ocular, segundo parâmetros estabelecidos 

pelo ETDRS72.  
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Figura 3 –  Instrumentos utilizados para tratamento da panfotocoagulação 
retiniana (Ophthalas 532 Eyelite, Alcon Surgical e lente ocular 
de Mainster OMRA-PRP 165). Retinografia mostra marcas do 
laser após procedimento 

 

 

3.3.2.2  Injeção intravítrea de triancinolona 

A injeção intravítrea de triancinolona foi realizada nas instalações do 

ambulatório do HC-FMUSP, seguindo diretrizes previamente publicadas140. 

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.  
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O acetonido de triancinolona (Kenalog@ 40, Triamcinolone Acetonide 

Injectable Suspension, USP, Bristol-Myers Squibb Company), na 

concentração de 40 mg/ml, foi homogeneizado no frasco e injetado 0,1 ml (4 

mg) por meio de seringa de insulina com agulha 27 gauge, na região 

temporal ou nasal inferior a 4 mm do limbo, perpendicular à parede do bulbo 

ocular e no centro da cavidade vítrea, com o bisel voltado para o cristalino. O 

medicamento foi administrado uma única vez, após o último episódio da 

panfotocoagulação. 

Determinou-se, de maneira aleatória, o olho direito do primeiro 

paciente para ser submetido à injeção intravítrea de triancinolona, sendo o 

olho esquerdo para próximo paciente, e assim sucessivamente. 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 biomicroscopia com lente asférica 

Volk 78 dioptrias e, se diagnosticada oclusão vascular, a pressão intra-ocular 

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. 
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3.3.3 Avaliações no seguimento 

Após 2 a 3 dias da injeção intravítrea de triancinolona no olho em 

estudo e do 3° episódio da panfotocoagulação em ambos os olhos, o 

paciente retornava ao ambulatório para avaliar alguma complicação do 

procedimento, sendo aferida a pressão intra-ocular e examinado o fundo de 

olho. O paciente era questionado sobre eventuais alterações na visão. 

A pressão intra-ocular, biomicroscopia anterior, biomicroscopia da 

retina, medida da acuidade visual (usando refração da visita de qualificação) 

e exame de tomografia de coerência óptica foram repetidos na primeira 

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

Pacientes que evoluíssem com hemorragia vítrea e/ou pré-retiniana 

seriam acompanhados, se necessário, com ultrassonografia ocular para 

melhor definição do quadro e conduta. Esses seriam excluídos das 

avaliações quantitativas da acuidade visual e do OCT posteriores ao 

diagnóstico, assim como aqueles que apresentassem descolamento de 

retina, membrana epiretiniana ou tração vitreomacular após tratamento. 

Diante de aumento da pressão intra-ocular (≥ 21 mmHg), optava-se, 

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

próxima visita. Os colírios eram suspensos quando a pressão atingisse < 21 

mmHg. Caso não obtivesse redução dos níveis pressóricos, associação de 

colírios, cirurgia filtrante e/ou vitrectomia para remoção do medicamento 

intra-ocular seriram aventados.  
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Se houvesse suspeita de endoftalmite, uma abordagem rápida e 

intervencionista com injeção intravítrea de antibióticos e corticóide, 

associada ou não à vitrectomia, 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 

(OOMJ) ou procurar os médicos do serviço de Oftalmologia do Pronto 

Socorro do HC-FMUSP. 

 

3.4  MEDIDAS DO ESTUDO 

 

As seguintes variáveis foram consideradas para estabelecer os 

objetivos do estudo sobre: 

 

3.4.1. Efeitos da triancinolona associada à fotocoagulação retiniana 

 Medida da acuidade visual por meio da tabela do ETDRS; 

 Medida de espessura macular por meio da tomografia de coerência 

óptica; 

 Medida de volume macular por meio da tomografia de coerência 

óptica; 

  Presença de sangramento (hemorragia pré-retiniana ou vítrea). 
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3.4.2 Efeitos adversos da injeção intravítrea de triancinolona  

 Medida da pressão intra-ocular;  

 Aparecimento de catarata com indicação cirúrgica; 

 Desenvolvimento de endoftalmite ou pseudo-endoftalmite. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A estatística descritiva das variáveis quantitativas da amostra 

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

médias, desvios-padrão e medianas. Para as variáveis qualitativas 

calcularam-se freqüências absolutas e relativas.  

Para análise da hipótese de igualdade entre os dois grupos, utilizou-

se o teste t pareado e o teste não-paramétrico de Wilcoxon, quando a 

suposição de normalidade foi rejeitada140. O teste não-paramétrico de 

Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para testar a normalidade dos dados. A 

alteração da hemoglobina ao longo do seguimento foi avaliada por meio da 

Analise de Variância com medidas repetidas142. O teste exato de Fisher foi 

utilizado para comparar os grupos em relação às proporções141. Para 

comparar proporções entre o período pré e pós tratamento, utilizou-se o 

teste não-paramétrico de McNemar141. 

O nível de significância utilizado para os testes foi de 5%. Análises 

estatísticas foram realizadas no programa SPSS for Windows, versão 10.0.   
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4.1 DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DOS INDIVÍDUOS DO 
ESTUDO 

 

De uma estimativa de quatrocentos e cinqüenta pacientes avaliados, 

trinta e cinco preencheram os critérios de inclusão para o estudo, sendo que 

três foram excluídos por glaucoma, dois por recusarem a injeção intravítrea 

de triancinolona, um por hemorragia vítrea na primeira sessão da 

panfotocoagulação e um por apresentar tração vítreo-macular na tomografia 

de coerência óptica. Assim, 28 (vinte e oito) indivíduos participaram do 

estudo. A Tabela 1 apresenta as características clínicas e demográficas da 

amostra. 

Todos os pacientes apresentaram RD proliferativa precoce bilateral, 

sem características de alto risco. Quanto à presença de EMCS associado, 

22 olhos apresentaram EMCS no grupo estudo e 23, no grupo controle. 

Portanto, não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 

em relação à presença de EMCS (p= 0,317). 

Na biomicroscopia do segmento anterior e na gonioscopia, não foi 

observada neovascularização na íris e no ângulo iridocorneano, 

respectivamente, em nenhum dos olhos. 
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Tabela 1 –  Características clínicas e demográficas de portadores de 
retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 

n = 28 

Variável  

Idade (anos) (média ± dp) 61,36 ± 5,77 

Sexo Feminino 16 (57,10%) 

Duração do DM (em anos) (média ± dp) 9,39 ± 5,70 

Primeiro FO (em anos) (média ± dp) 3,28 ± 2,68 

HAS  
Usuários de insulina  
Insuficiência renal  

23 (82,10%) 

21 (75,00%) 

5 (17,86%) 

NOTA: Primeiro FO – considerado primeira avaliação oftalmológica direcionada para 
retinopatia diabética. Abreviaturas: DM - diabetes melito; FO - fundo de olho; HAS - 
hipertensão arterial sistêmica; dp - desvio padrão. 
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Quanto ao perfil glicêmico dos pacientes, a HbA1c pré tratamento foi 

significantemente maior que no 3° mês (p= 0,004) e no 6° mês (p <0,001). 

Não foi observada diferença entre o terceiro e sexto meses do tratamento 

(p= 0,051). O comportamento da HbA1c ao longo do seguimento está 

demonstrado no Gráfico 1 e os valores descritivos no Anexo B, Tabela 2. 

 

 

Gráfico 1 –  Avaliação da hemoglobina glicosilada de portadores de 
retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 
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Em relação ao tratamento, não houve intercorrência tanto na 

panfotocoagulação retiniana quanto na injeção intravítrea de triancinolona 

em todos os pacientes. A comparação das médias de número de disparos 

da panfotocoagulação de cada grupo está demonstrada no Gráfico 2, não 

havendo diferença significante entre os grupos no 1° (p= 0,665), no 2°  

(p= 0,657) e no 3° episódio (p= 0,406). Os valores descritivos estão 

representados no Anexo C, Tabela 3.  Adicionalmente, não houve diferença 

entre o número de disparos da fotocoagulação focal na região macular para 

EMCS entre os grupos (Gráfico 3). O Anexo D, Tabela 4 mostra os valores 

descritivos da fotocoagulação na mácula. 

 

Gráfico 2 –  Comparação do número de disparos de laser da 
panfotocoagulação em portadores de retinopatia diabética 
proliferativa bilateral e simétrica, submetidos à 
panfotocoagulação retiniana e triancinolona intravítrea em um 
olho (grupo estudo) e panfotocoagulação retiniana no olho 
contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 2005 
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Gráfico 3 –  Comparação do número de disparos de laser da 
fotocoagulação macular em portadores de retinopatia diabética 
proliferativa simétrica e edema macular, submetidos à 
panfotocoagulação retiniana e triancinolona intravítrea em um 
olho (grupo estudo) e panfotocoagulação retiniana no olho 
contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 2005 
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4.2  AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL 

 

Quanto à acuidade visual em logMAR, o grupo estudo apresentou pior 

acuidade antes do tratamento em relação ao grupo controle (p = 0,040). Na 

primeira semana não houve diferença significativa entre os grupos  

(p = 0,312). Ao longo do seguimento, o grupo estudo evoluiu com melhora 

na acuidade visual no primeiro (p< 0,001), no terceiro (p< 0,001) e no sexto 

meses (p< 0,001) em relação ao controle. A comparação das medidas de 

acuidade visual entre os grupos está evidenciada no Gráfico 4 e a descrição 

quantitativa, no Anexo E, Tabela 5 para todas as avaliações. 

 

Gráfico 4 –  Comparação da acuidade visual de portadores de retinopatia 
diabética proliferativa bilateral e simétrica, submetidos à 
panfotocoagulação retiniana e triancinolona intravítrea em um 
olho (grupo estudo) e panfotocoagulação retiniana no olho 
contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 2005 
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4.3  AVALIAÇÃO NA TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 

 

4.3.1  Medidas de espessura macular 

Em relação à medida de espessura macular na tomografia de 

coerência óptica, os grupos não apresentaram diferença significativa no pré 

tratamento (p= 0,158). Ao longo do seguimento, o grupo estudo apresentou 

medidas de espessuras significativamente menores na primeira semana  

(p= 0,006), no primeiro (p< 0,001), no terceiro (p< 0,001) e no sexto meses 

(p< 0,001) em relação ao controle. A comparação das medidas de 

espessura macular entre os grupos está evidenciada no Gráfico 5 e a 

descrição quantitativa, no Anexo F, Tabela 6 para todas as avaliações. Um 

paciente apresentou membrana epiretiniana no olho em estudo, na avaliação 

do 3° mês após tratamento (Figura 4). 
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Figura 4 –  Paciente portador de retinopatia diabética proliferativa simétrica 

e edema de mácula bilateral, submetido à panfotocoagulação 
retiniana e fotocoagulação focal na região macular em ambos 
os olhos. Após último episódio do laser, aplicou-se 
aleatoriamente 4mg de triancinolona intravítrea no olho direito 
(grupo estudo). O esquerdo foi adotado para comparação 
(grupo controle). A tomografia de coerência óptica pré-
tratamento do olho em estudo evidencia o edema macular (A). 
Na avaliação do 3°mês pós-tratamento, observa-se estrutura 
hiperrefletível na superfície interna da retina, confirmando 
diagnóstico de membrana epiretiniana (B). 
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Gráfico 5 –  Comparação das medidas de espessura macular de portadores 
de retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 
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4.3.2  Medidas de volume macular 

Quanto à medida de volume macular na tomografia de coerência 

óptica, os grupos não apresentaram diferença significativa no pré tratamento 

(p= 0,900). Ao longo do seguimento, o grupo estudo apresentou medidas de 

volume macular significativamente menores na primeira semana (p= 0,003), 

no primeiro (p< 0,001), no terceiro (p< 0,001) e no sexto meses (p< 0,001) 

em relação ao controle. A comparação das medidas de volume macular 

entre os grupos está evidenciada no gráfico 6 e a descrição quantitativa, no 

Anexo G, Tabela 7 para todas as avaliações. 

 

Gráfico 6 –  Comparação das medidas de volume macular de portadores de 
retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 
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4.4  AVALIAÇÃO DA TAXA DE SANGRAMENTO 

 

Quanto à incidência de sangramento, 9 olhos (32,1%) do grupo 

controle evoluíram com sangramento, sendo 6 por hemorragia vítrea entre o 

primeiro e terceiro meses e, entre o terceiro e sexto meses, 2 olhos tiveram 

hemorragia pré-retiniana e 1 hemorragia vítrea. Não houve sangramento no 

grupo estudo durante todo seguimento. Portanto, os grupos apresentaram 

diferença em relação a hemorragia (p< 0,001, teste exato de Fisher), 

havendo diferença significativa no grupo controle (p= 0,008, teste de 

McNemar). Selecionou-se um caso para ilustração (Figura 5).  
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Figura 5 –  Paciente portador de retinopatia diabética proliferativa simétrica 
e edema de mácula bilateral, submetido à panfotocoagulação 
retiniana e fotocoagulação focal na região macular em ambos 
os olhos. Após último episódio do laser, aplicou-se 
aleatoriamente 4mg de triancinolona intravítrea no olho direito 
(grupo estudo). Retinografia e angiofluoresceinografia do pré-
tratamento e medidas de espessura macular central estão 
representadas. Após 2 meses do tratamento, o olho esquerdo 
(grupo controle) evoluiu com hemorragia vítrea.  
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4.5  AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO  

 

Em relação a pressão intra-ocular, os grupos apresentaram diferença 

significativa apenas na primeira semana do tratamento, quando as medidas 

de pressões intra-oculares do grupo estudo foram maiores que as do 

controle (p= 0,006). Em 17,86% dos olhos do grupo estudo foram detectadas 

pressões intra-oculares ≥ 21 mmHg nesse período, sendo todos medicados 

com colírios hipotensores, disponíveis no ambulatório de oftalmologia do 

HC-FMUSP. Nenhum olho do grupo controle apresentou aumento 

significativo da pressão intra-ocular. Todos os pacientes tiveram os colírios 

suspensos no primeiro mês do seguimento, devido redução dos níveis 

pressóricos. A representação do comportamento dessa variável está 

demonstrada no Gráfico 7 e a descrição quantitativa, no Anexo H, Tabela 8 

para todas as avaliações. 
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Gráfico 7 –  Comparação das medidas de pressão intra-ocular de 
portadores de retinopatia diabética proliferativa bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação retiniana e 
triancinolona intravítrea em um olho (grupo estudo) e 
panfotocoagulação retiniana no olho contralateral (grupo 
controle). HC-FMUSP – 2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não foi observada catarata com indicação cirúrgica em ambos os 

grupos, durante todo período de seguimento. Adicionalmente, nenhum dos 

olhos evoluiu com endoftalmite ou pseudo-endoftalmite. 
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Neste estudo, foram mostrados os efeitos da injeção de triancinolona 

intravítrea associada à panfotocoagulação retiniana para tratamento da RD 

proliferativa. Avaliou-se acuidade visual, resolução do EMCS e taxa de 

sangramento, bem como eventuais complicações do procedimento. Para 

compor os grupos de estudo (panfotocoagulação e triancinolona) e de 

controle (panfotocoagulação), optou-se por selecionar pacientes com RD 

proliferativa bilateral e simétrica, no intuito de se obter menor interferência de 

fatores sistêmicos nos resultados.  

Os indivíduos apresentaram níveis de HbA1c > 8,6 % para todas 

avaliações, valores compatíveis com progressão da RD143, no entanto, 

houve  melhora da HbA1c pós-tratamento em relação às medidas pré, o que 

pode ser atribuído à melhor adesão terapêutica clínica, devido ao 

acometimento sintomático de órgão alvo. Adicionalmente, fatores agravantes 

da RD, como hipertensão arterial sistêmica, insuficiência renal e uso de 

insulina, tiveram presença marcante na caracterização clínica dos pacientes. 

Além disso, constatou-se retardo na avaliação de fundo de olho em relação 

ao tempo de diagnóstico de DM tipo 2, conforme publicações prévias48-50. 

Portanto, observou-se no perfil dessa amostra, não apenas as complicações 

micro e macrovasculares do DM, mas também a falta de controle 
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metabólico, em fases avançadas da doença, e a dificuldade de assistência 

médica especializada. 

Ambos os grupos foram tratados de forma similar, não havendo 

diferença significante na quantidade de disparos do laser da 

panfotocoagulação e no tempo de tratamento. Quanto à presença de EMCS, 

também se optou por tratar ambos os grupos com fotocoagulação focal na 

região macular no primeiro episódio da panfotocoagulação. Por outro lado, o 

ETDRS recomenda fotocoagulação na região macular para o EMCS duas a 

três semanas antes da panfotocoagulação, devido ao menor risco de perda 

visual quando o EMCS é tratado primeiro71. No entanto, muitas vezes, não é 

possível retardar a panfotocoagulação na RD proliferativa, pois a doença 

pode evoluir com complicações e conseqüências limitantes na função visual, 

como hemorragia vítrea, descolamento tracional de retina ou glaucoma 

neovascular.    

Apesar da RD se manifestar de forma simétrica num mesmo 

indivíduo, realizou-se a injeção intravítrea de forma aleatória no grupo 

estudo. A injeção intra-ocular foi realizada no último episódio do laser, no 

intuito de uniformizar os grupos quanto às intervenções. A escolha da 

triancinolona como a medicação intra-ocular foi devido às propriedades 

antiinflamatória e antiangiogênica, demonstradas previamente em estudos 

experimentais e clínicos112,115,117. Adicionalmente, a triancinolona pode 

modular os efeitos ocasionados pela panfotocoagulação no tratamento da 

RD proliferativa, restabelecendo a barreira hematorretiniana106.  
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Em relação às alterações na acuidade visual, utilizou-se a tabela do 

ETDRS para detectar pequenas variações com melhor poder de análise. 

Falkenstein et al. demonstraram pobre concordância entre tabela de Snelllen 

e ETDRS, sugerindo que dados obtidos em ensaios clínicos, por meio da  

tabela do ETDRS, devem ser avaliados criteriosamente quando convertidos 

para Snellen, evitando erros de interpretação na pratica clínica144.  

Quanto às medidas de espessura e volume macular por meio do 

OCT, os exames foram executados no mesmo período do dia, por apenas 

um pesquisador, e os resultados obtidos automaticamente pelo aparelho, 

selecionando as imagens com boa delimitação dos limites interno e externos 

da retina. Browning et al evidenciaram que as medidas de espessura central 

e de volume macular no Stratus OCT possuem baixa variabilidade intra-

observador ao longo do tempo. Assim, as medidas quantitativas longitudinais 

do OCT, pelo mesmo operador, podem ser consideradas para refletir a 

história natural ou intervenção terapêutica efetuada145.  

Estudo recente mostrou que medidas de volume macular, em 

indivíduos com EMCS, possuem boa reprodutibilidade e podem ser 

aplicadas em ensaios clínicos, utilizando apenas leitura automática do 

aparelho. Esse mesmo trabalho evidenciou que medidas de espessura 

macular têm menor variabilidade quando avaliadas por meio do mapa de 

análise, ao invés das fornecidas no ponto central, pois a medida de 

espessura no ponto central é uma média de seis valores de intersecção dos 

scans, enquanto a medida fornecida no centro do mapa é uma média de 512 

valores. Com isso, alguma diferença na centralização do exame resultaria 
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em menor erro nos valores do mapa. A informação é importante para análise 

de medidas de espessura macular em exames realizados de forma 

prospectiva146. 

Por outro lado, Costa et al.132 encontraram diferenças significantes 

entre as medidas de espessura retiniana utilizando técnicas de delineação 

automática e manual dos limites internos e externos da superfície retiniana. 

A não concordância entre as técnicas foi atribuída à dificuldade do Stratus 

OCT em delimitar, pelo método automatizado, a primeira camada de alta 

refletividade posterior (correspondendo ao segmento interno dos 

fotorreceptores) como limite externo da retina, excluindo, assim, o segmento 

externo dos fotorreceptores do cálculo da espessura macular. Isso sugere 

que as medidas avaliadas, mesmo com baixa variabilidade e boa 

reprodutibilidade, podem estar subestimadas. 

Na presente pesquisa, o grupo estudo obteve melhora na acuidade 

visual em todos os períodos de avaliação, comparado ao grupo controle. 

Esta melhora foi acompanhada por redução das medidas de espessura e de 

volume macular no grupo estudo, ao longo do seguimento. Outros autores 

observaram essas correlações, funcional e estrutural, em olhos com RD e 

EMCS, tratados com triancinolona147. Contudo, Larsson et al.148 

correlacionaram melhora na acuidade visual e redução nas medidas de 

espessura foveal em portadores de EMCS refratários à fotocoagulação a 

laser, tratados com triancinolona intravítrea. Seguiram 24 olhos por três 

meses e concluíram que o medicamento é eficaz em reduzir as medidas de 

espessura e melhorar a acuidade visual, mas não houve correlação entre as 
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variáveis. No entanto, a não correlação significante desses casos pode ser 

decorrente do dano estrutural prévio da retina, pois já foram tratados com 

laser e não houve melhora do EMCS. Neste estudo, a amostra foi composta 

por pacientes sem qualquer tratamento prévio da RD, o que pode ter 

influenciado numa melhora funcional mais rápida da retina, com a 

reestruturação anatômica pelo uso da triancinolona, diminuindo a 

possibilidade de lesão permanente das células retinianas. 

A eficácia da panfotocoagulação retiniana, em suprimir 

neovascularização, está bem documentada na literatura, constituindo-se no 

principal tratamento da RD proliferativa149. Contudo, a regressão 

neovascular pode ser lenta após o tratamento e Vander et al.150 mostraram 

que, num terço desses olhos, os neovasos continuam em atividade, apesar 

da panfotocoagulação. Esses casos podem evoluir com hemorragia vítrea e 

influenciar na perda da acuidade visual. Outros autores mostraram que 4,5% 

desses pacientes necessitam de vitrectomia via pars plana, mesmo com 

laserterapia prévia151. Além disso, uma revisão sistemática sobre os efeitos 

adversos do laser na função visual verificou que o tratamento pode diminuir 

acuidade visual, ao influenciar no EMCS, desenvolver constrição de campo 

visual e alterar sensibilidade ao contraste, visão de cores e adaptação ao 

escuro; complicações essas que alteram a qualidade de vida do indivíduo152. 

Esses fatores justificam pesquisas de medicamentos como coadjuvantes da 

panfotocoagulação na RD, no intuito de não apenas evitar perda quantitativa 

da visão, mas também de melhorar qualidade visual após tratamento. 
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Shimura et al.153 avaliaram os efeitos de 20 mg de triancinolona por 

via subtenoniana em controlar as alterações na acuidade visual e nas 

medidas de espessura macular de portadores de RD grave bilateral e 

simétrica, com acuidade ≥ 20/40. Ambos os olhos foram submetidos à 

panfotocoagulação retiniana e apenas um olho tratado com a medicação. 

Após seguimento de dez pacientes, por seis meses, verificaram que os olhos 

tratados com triancinolona tiveram melhor prognóstico anatômico e funcional 

durante o período de avaliação. Por outro lado, outros autores 

demonstraram que a triancinolona subtenoniana não reduziu 

significativamente a quebra da barreira hematorretiniana, induzida pela 

fotocoagulação a laser, num experimento em coelhos106. Neste estudo, além 

dos motivos apresentados anteriormente, optou-se pela medicação 

intravítrea devido à preferência dos pesquisadores e ao consenso publicado 

previamente, que mostrou a abordagem intra-ocular relativamente segura140. 

Choi et al.154 randomizaram 20 pacientes (20 olhos) com RD 

proliferativa e EMCS em dois grupos para avaliar modalidades de 

tratamento. Ambos foram submetidos à panfotocoagulação retiniana, mas no 

grupo estudo foi aplicada injeção de triancinolona intravítrea e, no grupo 

controle, laser focal ou em grade na mácula para o EMCS. Os grupos não 

tiveram diferença estatística nas variáveis pré-tratamento e foram seguidos 

por três meses. Nesse período, houve melhora significante na acuidade 

visual e na redução das medidas de espessura macular no grupo estudo em 

relação grupo controle. Maia Júnior et al.88, com mesmo período de 

seguimento, mostraram variação acentuada nas medidas de espessura 
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macular e perda visual nos portadores de EMCS, tratados com 

panfotocoagulação retiniana e laser macular, sem associação com 

medicamentos intra-oculares.  

Kardeli et al.155 avaliaram 16 pacientes com RD proliferativa e EMCS 

em ambos olhos. Cada paciente foi tratado, inicialmente, com 4 mg de 

triancinolona no olho de pior acuidade visual (grupo estudo) e laser focal ou 

em grade na mácula, no olho contra-lateral (grupo controle). Após 1 mês, 

todos os olhos foram submetidos a panfotocoagulação retiniana e, no grupo 

estudo, adicionou-se a fotocoagulação macular. Os autores evidenciaram 

que o grupo controle teve piora progressiva da acuidade visual, enquanto o 

grupo estudo evoluiu com melhora em todo seguimento, evidenciando 

possível interferência da medicação intravítrea no tratamento convencional. 

Contudo, os resultados podem ter sido influenciados pela triancinolona antes 

do laser macular, não apenas por diminuir alterações na barreira 

hematorretiniana promovida pela panfotocoagulação, mas por melhor 

visibilização dos microaneurismas, com a diminuição de espessura retiniana.    

Outros autores aventaram a possibilidade da triancinolona agir 

sinergicamente com a panfotocoagulação retiniana para controle do 

componente neovascular da RD proliferativa156. Margolis et al.157 avaliaram, 

retrospectivamente, sete olhos com RD proliferativa com características de 

alto risco e EMCS, tratados com panfotocoagulação retiniana e triancinolona 

intravítrea, no período de 6 meses. Não houve sangramento em nenhum dos 

olhos, sendo observada regressão dos neovasos em todos os casos, além 

de diminuir a espessura macular e melhora na acuidade visual. Resultados 
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similares foram encontrados por Zein et al.158, que avaliaram olhos com 

características e abordagem terapêutica semelhantes, comparando com 

tratamento convencional, sem injeção de triancinolona, mostrando que a 

medicação pode melhorar o prognóstico desses doentes. 

Bandello et al.159 realizaram estudo com metodologia similar ao do 

presente trabalho. Os autores selecionaram nove pacientes com RD 

proliferativa bilateral sem tratamento prévio, para avaliar os efeitos da 

injeção de triancinolona intravítrea associada à panfotocoagulação retiniana. 

Na avaliação inicial, seis pacientes eram portadores de DM tipo 2 e três, tipo 

1. Dos 18 olhos que formaram a amostra, 15 tiveram EMCS, sendo oito no 

grupo estudo (triancinolona) e sete no grupo controle (laser focal ou em 

grade). A injeção intravítrea foi aplicada duas semanas antes da 

panfotocoagulação retiniana no grupo estudo, o qual não foi submetido à 

fotocoagulação macular. As principais variáveis avaliadas foram: área de 

fluorescência dos neovasos na angiofluoresceinografia e medidas de 

espessura macular central; as secundárias: acuidade visual, pressão intra-

ocular e presença de catarata. No grupo estudo, 15 dias após a injeção 

intravítrea de triancinolona, sem qualquer tratamento a laser, evidenciaram 

redução de 52% na área de fluorescência vítrea e 31% na medida de 

espessura macular central. Num seguimento de nove meses, o grupo estudo 

evoluiu com redução significante na fluorescência vítrea e nas medidas de 

espessura macular central, além de melhorar acuidade visual, em relação ao 

grupo controle. No entanto, cinco pacientes completaram 12 meses de 

acompanhamento, e apenas a redução na fluorescência vítrea do grupo 
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estudo foi estatisticamente menor comparada ao controle. Quanto às 

complicações da injeção, nenhuma catarata relacionada ao procedimento foi 

documentada e quatro olhos evoluíram com aumento da pressão intra-ocular 

(> 21 mmHg), sendo controlada com colírios hipotensores nos primeiros três 

meses da pesquisa. Concluíram que a triancinolona na RD proliferativa pode 

contribuir na regressão de neovasos e na redução das medidas de 

espessura macular, sendo uma droga com poder antiangiogênico e 

modulador da permeabilidade vascular retiniana. 

No presente estudo, a fluorescência vítrea não foi adotada para 

analisar regressão de neovasos, perdendo-se uma importante avaliação do 

efeito da triancinolona como droga antiangiogênica. Apesar da delimitação 

da área de fluorescência ser obtida de forma subjetiva e não ser conhecida a 

reprodutibilidade do exame, a angiofluoresceinografia deveria ser realizada 

em todos os pacientes para comparar as alterações vasculares de ambos os 

grupos. Contudo, de acordo com ETDRS, a angiofluoresceinografia não é 

necessária para classificar a RD bem como indicar tratamento, mas facilita 

na interpretação dos efeitos da terapêutica71. Com isso, apesar de alguns 

pacientes terem sido submetidos à angiofluoresceinografia, não foi possível 

analisar essa variável. Assim, o efeito antiangiogênico da triancinolona foi 

avaliado indiretamente por análise comparativa da taxa de sangramento 

(hemorragia vítrea ou pré-retiniana) entre os grupos, a qual evidenciou maior 

taxa de sangramento no grupo controle, sugerindo que a triancinolona 

associada à panfotocoagulação retiniana pode ter influenciado na diferença 

de comportamento entre os mesmos.  
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No estudo de Bandello et al.159, a diferença de tratamento entre os 

grupos não foi apenas uso da triancinolona. Observou-se no grupo controle 

média de disparos superior à do grupo estudo, podendo ter ocasionado mais 

alterações na barreira hematorretiniana, o que resultaria num maior aumento 

das medidas de espessura macular. Por outro lado, a não realização do 

laser, na região macular, nos olhos com EMCS no grupo estudo, pode ter 

interferido na comparação entre os grupos após 12 meses do tratamento. 

Além disso, devido ao número reduzido de participantes, a variabilidade 

individual pode ter influenciado nos resultados.  

No presente estudo, realizou-se tanto a panfotocoagulação retiniana 

quanto fotocoagulação focal na região macular de forma semelhante em 

todos pacientes, não havendo diferenças estatísticas dos números de 

disparos do laser entre os grupos. Por outro lado, algumas limitações foram 

observadas, como pequeno tamanho da amostra e critérios rigorosos de 

inclusão. No entanto, considerando as medidas de espessura macular e 

acuidade visual do estudo de Bandello et al.159 para calcular o número 

amostral com poder do teste de 90% e nível de significância de 5%, eram 

necessários 17 e 21 pacientes, utilizando, respectivamente, a variabilidade 

das medidas de espessura macular e da acuidade visual160. A amostra foi 

composta por 28 pacientes, tamanho maior do que a calculada com base no 

estudo prévio. Contudo, devido à hemorragia vítrea ou pré-retiniana ocorrida 

no grupo controle e à membrana epiretiniana no grupo estudo, esses 

pacientes não foram considerados, após diagnóstico dessas alterações, para 

análise da acuidade visual e das medidas do OCT. Assim, 21 pacientes (42 
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olhos) foram avaliados no 3° mês e 18 pacientes (36 olhos), no 6° mês, 

constituindo-se em maior casuística comparada ao da literatura 153-159.  

O critério de incluir indivíduos com RD bilateral e simétrica, sem 

qualquer tratamento prévio, assegurou que dois tipos diferentes de 

tratamento fossem comparados de maneira mais uniforme, eliminando 

alterações nas variáveis decorrentes das diferenças de controle sistêmico ou 

comorbidades, pois os olhos do mesmo paciente estavam igualmente 

expostos a esses fatores. Por outro lado, a alocação aleatória da injeção de 

triancinolona pode ter diminuído o efeito de alguma assimetria entre os 

grupos, pois, apesar de que todos os olhos tiveram a mesma classificação 

de RD proliferativa precoce, não foram padronizadas diferenças aceitáveis 

de medidas de espessura ou volume macular e tamanho de neovasos antes 

de iniciar o tratamento. A duração do seguimento, embora relativamente 

curta, foi designada devido a registros prévios de ação da triancinolona 

intravítrea nesse período103.  

Outra limitação foi o não mascaramento do estudo, o que poderia 

prevenir vieses no acompanhamento e no desfecho das avaliações. 

Contudo, às vezes, não é possível mascarar as intervenções em ensaios 

clínicos. Nessa pesquisa, o mesmo paciente pertenceu ao grupo estudo e 

controle, sendo fácil o reconhecimento em que olho foi aplicada a injeção 

intravítrea. Por outro lado, a dificuldade operacional, muitas vezes, inviabiliza 

o uso desse recurso metodológico, pois haveria necessidade de outros 

pesquisadores envolvidos no estudo.  
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Em relação às complicações do procedimento, o principal efeito 

adverso da triancinolona intravítrea é o aumento da pressão intra-ocular, 

reportada na literatura com grande variabilidade, acometendo de 20 a 60% 

dos casos161-164. Na presente pesquisa, observou-se no grupo estudo, 

aumento significante da pressão intra-ocular na primeira semana em relação 

ao controle, atingindo 17,8% dos olhos tratados com triancinolona intravítrea. 

Nas demais avaliações, não foram observadas alterações significativas da 

pressão intra-ocular. Essa baixa incidência de aumento pressórico se deve, 

provavelmente, ao número pequeno da amostra e ao rápido tratamento com 

colírios hipotensores naqueles olhos acometidos, além disso, os indivíduos 

que compuseram a amostra tinham, em média, mais de 60 anos de idade, e 

não eram portadores de glaucoma, fatores recentemente publicados como 

preditivos para aumento da pressão intra-ocular nos olhos tratados com 

triancinolona intravítrea118,119. 

Quanto à catarata, os fatores limitantes, que não permitiram melhor 

avaliação dessa variável, foram tempo de seguimento relativamente curto e 

falta de classificação padronizada do cristalino pré e pós-tratamento. 

Contudo, não houve indicação de facectomia em ambos os grupos no 

período de estudo, ao contrário do observado por Gillies et al.99 que, em dois 

anos de seguimento, realizaram facectomia em mais da metade dos olhos 

tratados com triancinolona intravítrea.  

Ademais, nenhum caso de endoftalmite ou pseudo-endoftalmite foi 

diagnosticado. Este achado é compatível com dados na literatura, devido à 

raridade dessas complicações secundária a injeção intravítrea165. Não 
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obstante, todos os procedimentos foram realizados cuidadosamente, 

seguindo diretrizes recomendadas140.  

Portanto, ponderando todos esses fatores, demonstrou-se que a 

injeção de triancinolona intravítrea melhorou o prognóstico visual de 

indivíduos com RD proliferativa submetidos à panfotocoagulação. Uma maior 

reestruturação anatômica acompanhou esta melhora funcional, sendo 

observada diminuição das medidas de espessura e volume macular, por 

meio da tomografia de coerência óptica. Adicionalmente, a triancinolona 

intravítrea pode ter diminuído o risco de aparecimento de hemorragia intra-

ocular após tratamento. Além disso, não foram demonstradas complicações 

irreversíveis referentes ao uso do medicamento, inferindo-se relativa 

segurança do procedimento.  

Nos últimos anos, tem-se observado crescimento significativo de 

medicações intra-oculares, usadas nas doenças retinianas. Idealmente, as 

recomendações dessas drogas devem ser baseadas no maior nível de 

evidência científica possível, preferencialmente através da revisão 

sistemática de estudos randomizados, que demonstrem resultados 

relevantes com importante efeito benéfico da intervenção. Atualmente, tais 

decisões têm-se baseado em princípios fisiopatogênicos, raciocínio lógico, 

observação, intuição, sem mencionar nas pressões exercidas pela mídia e 

indústria farmacêutica. Em muitas situações, faltam evidências mais fortes 

para embasar o procedimento terapêutico na pratica clínica diária.  

As medicações intra-oculares para RD proliferativa estão sendo 

bastante pesquisadas. O Diabetic Retinopathy Clinical Research Network, 
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formado por mais de 150 centros de referência em retina nos EUA, vem 

recrutando pacientes para participar de um ensaio clínico randomizado, 

registrado no ClinicalTrials.gov sob número de identificação NCT00445003*, 

com objetivo de avaliar os efeitos do lucentis (ranibizumab) e da 

triancinolona como coadjuvantes da panfotocoagulação na RD proliferativa.  

Esse ensaio clínico multicêntrico mostra a importância do tema abordado no 

presente estudo e, em futuro próximo, os indivíduos com RD proliferativa 

poderão se beneficiar de drogas intravítreas, associadas ao tratamento de 

fotocoagulação retiniana com maior nível de evidência científica. No entanto, 

estudos menores, como o presente trabalho, já mostram indícios de melhora 

funcional e anatômica com uso desses medicamentos.     

 

 

 

 

 

                                                 
* http://www.clinicaltrials.gov/ 
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Quanto ao efeito da triancinolona intravítrea associada à 

panfotocoagulação retiniana na RD proliferativa: 

 observou-se melhora significante na acuidade visual do grupo 

estudo em relação ao grupo controle no período estudado, 

 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. As medidas 

de espessura e de volume macular foram menores no grupo 

estudo em todas avaliações após tratamento.  

 houve redução significante na taxa de sangramento do grupo 

estudo em relação ao grupo controle 

 

Quanto aos efeitos adversos da injeção intravítrea triancinolona: 

 houve aumento significante da pressão intra-ocular no grupo 

estudo na primeira semana do tratamento em relação ao controle, 

sendo que todos os olhos foram controlados por meio de colírios 

hipotensores até o primeiro mês de seguimento, 

 não se observou catarata com indicação cirúrgica em ambos os 

grupos durante o período do estudo 

 nenhum caso de endoftalmite ou pseudo-endoftalmite foi 

diagnosticado em ambos os grupos durante o período do estudo. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

Tabela 2 -  Descrição quantitativa da hemoglobina glicosilada de 
portadores de retinopatia diabética proliferativa bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação retiniana e 
triancinolona intravítrea em um olho (grupo estudo) e 
panfotocoagulação retiniana no olho contralateral (grupo 
controle). HC-FMUSP – 2005 

 
Momento N Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Pré 28 9,70 1,30 6,40 12,10 9,80  

3 meses 28 9,32 1,32 6,20 12,10 9,40  0,004 

6 meses 28 8,99 1,27 6,80 14,20 8,85   < 0,001 

(*) nível descritivo de probabilidade da ANOVA com medidas repetidas 
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ANEXO C 

 

Tabela 3 -  Descrição quantitativa do número de disparos do laser em 
portadores de retinopatia diabética proliferativa bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação retiniana e 
triancinolona intravítrea em um olho (grupo estudo) e 
panfotocoagulação retiniana no olho contralateral (grupo 
controle). HC-FMUSP – 2005 

 
Episódio Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

1 Estudo 28 602,96 71,53 478 745 602,00 0,788 

 Controle 28 604,21 62,00 485 723 611,00  

         

2 Estudo 28 598,18 48,03 432 689 603,00 0,785 

 Controle 28 599,54 48,38 459 679 604,50  

         

3 Estudo 28 601,86 42,87 489 684 601,50 0,326 

 Controle 28 606,00 41,08 503 678 603,00  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student pareado 
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ANEXO D 

 

Tabela 4 -  Descrição quantitativa do número de disparos de laser da 
fotocoagulação na mácula em portadores de retinopatia 
diabética proliferativa simétrica e edema macular, submetidos à 
panfotocoagulação retiniana e triancinolona intravítrea em um 
olho (grupo estudo) e panfotocoagulação retiniana no olho 
contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 2005 

 
Grupo N Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Estudo 22 35,59 14,01 16 64 34,00 0,847 

Controle 23 34,78 13,98 12 58 32,00  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student 
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ANEXO E 

 

Tabela 5 -  Descrição quantitativa da acuidade visual de portadores de 
retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 

Momento Grupo n Média Dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Pré Estudo 28 0,37 0,21 0,02 0,76 0,37 0,040 

 Controle 28 0,32 0,19 0,04 0,80 0,32  

         

1 semana Estudo 28 0,33 0,19 0,02 0,72 0,31 0,312 

 Controle 28 0,34 0,20 0,04 0,82 0,34  

         

1 mês Estudo 28 0,20 0,13 0,02 0,56 0,17 < 0,001

 Controle 28 0,37 0,19 0,02 0,78 0,37  

         

3 meses Estudo 21 0,17 0,08 0,06 0,44 0,16 < 0,001

 Controle 21 0,34 0,15 0,04 0,68 0,32  

         

6 meses Estudo 18 0,15 0,08 0,06 0,40 0,14 < 0,001

 Controle 18 0,31 0,14 0,14 0,70 0,29  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Wilcoxon 
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ANEXO F 

 

Tabela 6 -  Descrição quantitativa das medidas de espessura macular de 
portadores de retinopatia diabética proliferativa bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação retiniana e 
triancinolona intravítrea em um olho (grupo estudo) e 
panfotocoagulação retiniana no olho contralateral (grupo 
controle). HC-FMUSP – 2005 

 
Momento Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Pré Estudo 28 326,00 101,15 165,00 598,00 322,50 0,158 

 Controle 28 304,25 90,08 164,00 560,00 312,00  

         

1 semana Estudo 28 290,79 64,99 170,00 413,00 289,50 0,006 

 Controle 28 312,79 78,82 189,00 534,00 312,50  

         

1 mês Estudo 28 242,18 35,08 164,00 318,00 242,50 < 0,001

 Controle 28 327,89 83,73 201,00 553,00 315,00  

         

3 meses Estudo 21 233,62 31,45 165,00 312,00 234,00 < 0,001

 Controle 21 306,62 60,27 201,00 504,00 304,00  

         

6 meses Estudo 18 239,50 27,23 195,00 310,00 234,00 < 0,001

 Controle 18 291,99 59,22 222,00 498,00 289,50  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Wilcoxon 
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ANEXO G 

 

Tabela 7 -  Descrição quantitativa das medidas de volume de portadores 
de retinopatia diabética proliferativa bilateral e simétrica, 
submetidos à panfotocoagulação retiniana e triancinolona 
intravítrea em um olho (grupo estudo) e panfotocoagulação 
retiniana no olho contralateral (grupo controle). HC-FMUSP – 
2005 

 
Momento Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Pré Estudo 28 8,12 1,75 6,04 13,67 8,06 0,900 

 Controle 28 8,04 1,56 6,07 13,15 7,99  

         

1 semana Estudo 28 7,83 1,44 6,12 11,96 7,75 0,003 

 Controle 28 8,15 1,41 6,36 12,54 8,02  

         

1 mês Estudo 28 7,31 0,96 6,01 9,41 7,14 < 0,001

 Controle 28 8,07 1,18 6,45 12,38 7,85  

         

3 meses Estudo 21 7,19 0,66 6,05 8,14 7,23 < 0,001

 Controle 21 7,79 0,79 6,54 9,23 7,89  

         

6 meses Estudo 18 7,23 0,53 6,34 7,96 7,18 < 0,001

 Controle 18 7,72 0,68 6,45 8,94 7,78  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste não-paramétrico de Wilcoxon 
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ANEXO H 

 

Tabela 8 -  Descrição quantitativa das medidas de pressão intra-ocular de 
portadores de retinopatia diabética proliferativa bilateral e 
simétrica, submetidos à panfotocoagulação retiniana e 
triancinolona intravítrea em um olho (grupo estudo) e 
panfotocoagulação retiniana no olho contralateral (grupo 
controle). HC-FMUSP – 2005 

 
Momento Grupo n Média dp Mínimo Máximo Mediana p* 

Pré Estudo 28 14,00 2,62 10 18 14,00 0,904 

 Controle 28 13,96 2,70 10 19 14,00  

         

1 semana. Estudo 28 16,32 4,08 12 26 15,00 0,006 

 Controle 28 14,07 2,34 10 18 14,00  

         

1 mês Estudo 28 14,93 2,69 10 20 15,50 0,064 

 Controle 28 13,96 2,43 10 19 13,50  

         

3 meses Estudo 28 14,11 2,36 10 18 14,00 0,628 

 Controle 28 13,93 2,05 11 18 14,00  

         

6 meses Estudo 28 14,21 2,47 10 18 14,00 0,360 

 Controle 28 13,89 2,56 10 20 14,00  

(*) nível descritivo de probabilidade do teste t de Student pareado 
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