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RESUMO 

 

ANÁLISE COMPARATIVA DA VASCULATURA DA ÍRIS COM ANGIOGRAFIA POR 

TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E CONTRASTADA COM 

FLUORESCEÍNA  

Claudio Mauricio Zett Lobos 

Introdução: O estudo angiográfico da íris é importante para realizar diagnóstico, 

definir conduta médica, acompanhar e/ou planejar cirurgias de diversas condições 

patológicas do segmento anterior do olho. A angiografia com a injeção endovenosa 

de fluoresceína (A-FL) é o método padrão-ouro para a avaliação da vasculatura da 

íris. O desenvolvimento tecnológico atual permite uma alternativa para estudar a 

vasculatura da íris sem a injeção de contraste endovenoso, denominada angiografia 

por tomografia de coerência óptica (A-OCT). 

Objetivo: Estudar e comparar a capacidade de demonstrar a rede vascular da íris 

obtidas através das técnicas de A-OCT e A-FL em indivíduos com e sem alterações 

vasculares do segmento anterior do olho. 

Métodos: Estudo clínico, prospectivo, observacional e transversal. Todos olhos foram 

submetidos a exames de angiografia por tomografia de coerência óptica (~840 nm 

domínio espectral, Avanti, Optovue Inc.) adaptada com lente para segmento anterior, 

angiografia com fluoresceína com oftalmoscópio confocal de varredura a laser 

(Spectralis HRA Heidelberg Engineering) ou com retinógrafo (TRC50DX, Topcon; 

Visucam 500, Carl Zeiss Meditec), e fotografia digital do segmento anterior (DC-3, 

modelo SL-D4, Topcon).  Para cada paciente, foram obtidas imagens de A-OCT com 

cortes de 6 mm x 6 mm e A-FL com foco na íris e centralização na pupila. As imagens 

coletadas foram avaliadas descritivamente e quantitativamente, utilizando 

ferramentas estatísticas e questionário, com base nas respostas de cinco 

examinadores. A concordância entre os examinadores sobre a pigmentação da íris e 

a porcentagem de visualização dos vasos foi avaliada por meio do Coeficiente de 

Concordância de Fleiss, separadamente para cada uma das técnicas de imagem. 

Diferenças na capacidade de visualização da vasculatura da íris entre as técnicas 

foram avaliadas por meio do teste de Wilcoxon. A influência da pigmentação na 
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porcentagem de visualização da vasculatura foi avaliada por análise de correlação 

não paramétrica.  

Resultados: A amostra incluiu o estudo de 77 olhos de 39 pacientes (21 homens e 

18 mulheres), com e sem alterações vasculares da íris. A concordância 

interexaminador na classificação da pigmentação da íris mostrou-se moderada 

(k=0,52; IC 95% entre 0,48 – 0,56; p<0,001). A concordância interexaminador na 

avaliação do grau de vascularização da íris nas imagens obtidas por A-FL (k=0,35; IC 

95% entre 0,31 e 0,39; p<0,001) e A-OCT (k=0,29; IC 95% entre 0,25 e 0,34; p<0,001) 

foi classificada como regular para ambas as técnicas. Foram encontradas diferenças 

significativas na capacidade de visualização dos vasos entre as técnicas, as imagens 

obtidas por A-OCT apresentarem maior capacidade de visualização quando 

comparadas com as imagens por A-FL (W=10,70; p<0,001). O grau de pigmentação 

correlacionou-se negativamente com a porcentagem de visualização dos vasos da íris 

tanto para as imagens obtidas por A-FL (rho = -0,58; p<0,001), quanto por A-OCT 

(rho= -0,52; p<0,001), sugerindo que quanto mais intensa a pigmentação, menor será 

a porcentagem de visualização dos vasos, independentemente da técnica.  

Conclusões: A A-OCT foi considerada ferramenta não invasiva com capacidade de 

visualizar os vasos normais da íris e de detectar anormalidades vasculares, como 

alterações de integridade, forma e densidade da vasculatura da íris. O diagnóstico 

precoce e o estudo da evolução das alterações na íris aparecem como 

potencialidades da técnica de A-OCT. 

 

Descritores: Vasculatura da íris; Angiografia com fluoresceína; Angiografia por 

tomografia de coerência óptica. 
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ABSTRACT 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IRIS VASCULATURE THROUGH OPTICAL 

COHERENCE TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY AND FLUORESCEIN 

ANGIOGRAPHY 

Claudio Mauricio Zett Lobos 

Introduction: The angiographic study of the iris is important to stablish a diagnosis, 

define medical management, monitor and/or plan surgeries of different pathological 

conditions of the anterior segment of the eye. The intravenous fluorescein angiography 

(IVFA) is the standard method for evaluation of the iris vasculature. The current 

technological developments give an alternative to study the iris vasculature without 

intravenous contrast, named optical coherence tomography angiography (OCTA). 

Objective: To study and compare the capability to demonstrate the iris vascular 

network obtained through the techniques OCT-A and IVFA in individual with and 

without vascular alterations of the anterior segment of the eye. 

Methods: Prospective, observational and transversal clinical study. All eyes were 

submitted to optical coherence tomography angiography (~840nm spectral domain, 

Avanti, Optovue Inc) using a corneal lens adapter, fluorescein angiography with 

confocal scanning laser ophthalmoscope (Spectralis HRA Heidelberg Engineering) or 

fundus camera (TRC50DX, Topcon; Visucam 500, Carl Zeiss Meditec) and digital 

photography of the anterior segment (DC-3, DL-D4 model, Topcon). Images of OCTA 

with 6 mm x 6mm scans and IVFA with focus on the iris and pupil centration, were 

obtained from each patient. The collected images were evaluated descriptively and 

quantitatively, using statistical tools and a questionnaire, based on the answer of five 

examiners. The concordance among the examiners regarding iris pigmentation and 

the percentage of visualization of the iris vasculature was evaluated using Fleiss’s 

coefficient of concordance, separately for each imaging technique. Differences in the 

capability of visualization of the vessels between the techniques were evaluated 

through Wilcoxon’s test. The influence of the pigmentation in the visualization of iris 

vasculature was evaluated using a nonparametric correlation analysis. 



 
 

xii 
 

Results: The sample included the study of 77 eyes of 39 patients (21 male and 18 

female), with and without vascular alterations of the iris. The interexaminer agreement 

regarding the classification of iris pigmentation was moderate (k = 0,52, IC of 95%: 

0,48 to 0,56, p <0,001). The interexaminer agreement regarding the evaluation of the 

level of the iris vasculature visualization in the images obtained by IVFA (k = 0,35, IC 

del 95% between 0,31 and 0,39, p <0,001) and OCTA (k = 0, 29, IC del 95% entre 

0.25 y 0.34, p <0.001) was classified as regular for both techniques. Significant 

differences among techniques were found concerning the capability of visualizing the 

vessels, the images obtained by OCTA showed greater visualization capability 

compared to the images obtained by IVFA (W = 10.70, p <0.001). The level of 

pigmentation was negatively correlated with percentage of visualization of the iris 

vessels for the images obtained by IVFA (rho = -0.58, p <0.001), and by OCTA (rho = 

-0.52, p <0.001), suggesting that the more intense the pigmentation, the lesser the 

visualization of the vessels, regardless of the technique. 

Conclusions: OCTA was considered a noninvasive tool capable of visualizing the 

normal vessels of the iris and of detecting vascular anomalies, such as alterations of 

the integrity, shape and density of the iris vasculature. Early diagnosis and the study 

of the evolution of iris alterations become potentialities of the OCTA technique. 

 

Keywords: Iris vasculature, Fluorescein angiography, Optical coherence tomography 

angiography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Imagenologia e angiografia do segmento anterior 

 

O estudo de segmento anterior do olho com imagens é parte complementar da 

propedêutica oftalmológica(1). A evolução das técnicas de imagem trouxe avanços 

significativos para diagnóstico, tratamento e acompanhamento das doenças 

oculares(2).  

O estudo da vasculatura através da angiografia do segmento anterior inclui 

estruturas externas, como córnea, esclera e conjuntiva, bem como estruturas internas, 

como íris e corpo ciliar. Nesse contexto, o estudo da córnea consistirá na avaliação 

de seu estado avascular, o qual pode ser interrompido pela neovascularização, 

produto do desequilíbrio entre fatores pró e antiangiogênicos mantidos pela inibição 

de eventos anti-inflamatórios(3). 

O estudo da microcirculação conjuntival com angiofluoresceinografia ou 

angiografia com fluoresceína (A-FL) pode ser realizado com injeção de corante 

diretamente na rede capilar bulbar da conjuntiva no local mais organizado 

vascularmente, na porção média especificamente. Isso pressupõe aplicação menos 

invasiva dessa técnica, sendo capaz de avaliar o aumento da hemoperfusão e 

permeabilidade vascular em pacientes com uveíte anterior ou a diminuição desta em 

pacientes com pars planite, permitindo o acompanhamento do processo inflamatório 

nessas patologias(4). 

A angiografia escleral auxilia no estudo, por exemplo, de tumores de segmento 

anterior, que podem ser difíceis de diagnosticar nos estágios iniciais, porque o 

aparecimento de sinais e sintomas não ocorre até que o tumor tenha um tamanho que 

cause alterações locais. Essa técnica permite observar a dilatação dos vasos 

episclerais que pode estar associada a lesões no corpo ciliar e, assim, ajudar no 

diagnóstico(5). 

O estudo da circulação sanguínea do segmento anterior, especificamente da 

íris, pode ser realizado com os corantes indocianina verde ou fluoresceína. O estudo 

angiográfico com corantes apresenta maior efetividade na visualização da vasculatura 

com a técnica de angiografia utilizando a indocianina verde, quando comparada à 

angiografia com fluoresceína. A angiografia com fluoresceína é mais usada por 
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apresentar menor custo do corante e por utilizar filtros nas lentes das câmeras 

fotográficas que são mais frequentemente encontrados nos equipamentos(6-8).  

 

1.2. Reações adversas na angiografia com contraste 

 

A angiografia com injeção de corantes endovenosos, como a indocianina verde 

e a fluoresceína, é o método mais utilizado para o estudo da vasculatura do segmento 

anterior do olho(7-12). Para a realização desse exame, é importante considerar que os 

contrastes endovenosos podem causar reações alérgicas, descompensação 

asmática, transtornos cardiovasculares e, também, desencadear infarto do miocárdio, 

indicando o uso de critérios rigorosos para a seleção dos pacientes a serem 

submetidos à técnica com intuito de evitar complicações(13-16). Os estudos 

contrastados requerem equipe com treinamento e infraestrutura adequados para sua 

aplicação e para o manejo de complicações sistêmicas. Por apresentar risco 

sistêmico, nem todos os pacientes são considerados elegíveis para estudos 

contrastados.  

 

1.3. Anatomia vascular e angiografia contrastada em pacientes normais 

 

A estrutura vascular iriana é formada pelo círculo arterial maior da íris, cujo 

aporte ocorre pelas artérias ciliares anteriores e artérias ciliares longas posteriores. O 

angiograma normal da íris mostra as arteríolas que se originam no círculo arterial 

maior da íris e percorrem radialmente a partir da raiz da íris até a margem pupilar com 

leve e gradual afinamento, por meio de trajeto ligeiramente tortuoso. Próximo à borda 

pupilar, é possível distinguir a rede vascular composta por conexões arteriovenosas, 

chamada de círculo arterial menor da íris(8). As veias são mais numerosas e 

localizadas mais profundamente no estroma da íris, com distribuição uniforme nos 

quatro quadrantes, similar às arteríolas(7, 8). Após a injeção do contraste endovenoso 

no braço, o preenchimento das arteríolas da íris ocorre entre nove e 20 segundos, e 

o enchimento das veias tem início quatro segundos depois(8, 17). 
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Figura 1. Fases angiográficas normais de íris após injeção de 5 ml a 20% de concentração de 

fluoresceína, em bolo, na veia do braço. Olho direito de paciente de 70 anos. (A - B) Fase inicial (10 – 

18 segundos após injeção aproximadamente) com preenchimento diferencial de artérias. (C - E) Fase 

tardia (22 segundos após injeção) com preenchimento completo dos vasos. Pode-se observar o círculo 

arterial menor da íris e, nas etapas mais tardias, a borda pupilar com extravasamento do corante. 

Fonte: Brancato, R, Bandello, F, Lattanzio, R. Atlas of iris fluorescein angiography. Milano-Amsterdam-

New York, Kugler & Ghedini, 1995(9). 

 

 

Figura 2.  Angiografia de íris normal.  Olho direito de paciente do sexo feminino de 75 anos, e 

íris de cor cinza. (a) Após 13 segundos de injeção endovenosa do contraste na veia, o preenchimento 

arteriolar da íris está bem estabelecido, e algumas vênulas e alças vasculares já estão sendo 

preenchidas. (b) Após 16,1 segundos, a fase venosa se completa com extensa perfusão do sistema 

vascular. (c) Imagem tardia aos 42,6 segundos mostra fuga pupilar de corante que se observa com 

frequência em pacientes de idade avançada. Fonte: Gillies WE, Brooks AM. Disorders of perfusion of 

the anterior segment of the eye. Aust N Z J Ophthalmol 1996; 24: 169-187(18). 
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1.4. Aplicações clínicas do estudo angiográfico com fluoresceína da íris 

 

As principais indicações do estudo da circulação sanguínea da íris são 

anomalias de formação, doenças degenerativas, oclusões vasculares da retina, 

microangiopatia diabética, glaucoma, uveíte, tumores e traumas acidentais ou 

cirúrgicos(9, 12). 

Entre as patologias anteriormente mencionadas, os principais achados, 

mediante o uso da angiografia, são aumento da dilatação, tortuosidade e 

desorganização da vasculatura iriana, neovascularização, atrofia e isquemia. A seguir, 

será feito o detalhamento das alterações mais significantes da vasculatura da íris. 

 

1.4.1. Neovascularização 

 

A neovascularização de íris, também conhecida como rubeose iriana, é 

complicação secundária de diferentes patologias, como retinopatia diabética 

proliferativa, oclusão da veia central da retina, descolamento retiniano crônico, uveíte, 

entre outras(19, 20).  

O diagnóstico precoce é essencial para que os tratamentos mais agressivos 

tenham melhores resultados(20). 

A angiografia com fluoresceína é a principal técnica considerada como 

ferramenta para o diagnóstico de rubeose iriana, permitindo até a visualização de 

vasos sanguíneos anômalos indetectáveis por biomicroscopia com lâmpada de fenda. 

Outra vantagem é o fato de ser realizada ao mesmo tempo que a angiografia retiniana 

do polo posterior(21). 

O uso da indocianina, como corante para a angiografia iriana, permite melhor 

visualização dos vasos, especialmente se estes estiverem localizados mais profunda 

e/ou posteriormente às áreas de opacidade da córnea(3). 

Com o desenvolvimento da tecnologia, equipamentos angiográficos foram 

criados para visualizar a vasculatura retiniana até a região da ora serrata. O uso de 

angiógrafos com lentes de grande angular ajudaria na detecção precoce da 

neovascularização anterior da íris, mediante a exploração da retina periférica(22). 
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1.4.2. Isquemia 

 

A isquemia total e aguda da íris pode ser encontrada na oclusão da veia ou na 

artéria central da retina. Na angiografia com fluoresceína, hipoperfusão extensa será 

observada antes da visualização da neovascularização, que geralmente é de início 

rápido (Figura 3). Os vasos conjuntivais e episclerais também costumam ser 

hipoperfundidos nesses pacientes(18, 23). 

 
Figura 3. Angiografia na atrofia isquêmica da íris. Olho direito de paciente do sexo masculino 

com 71 anos apresenta atrofia isquêmica total e aguda da íris. (a) A pupila está dilatada, e a íris aparece 

translúcida pelo refluxo de luz através do epitélio pigmentar atrófico. (b) O angiograma da íris em 47,3 

segundos mostra apenas a perfusão escassa da íris. (c) Imagem tardia apresenta pequena perfusão 

temporal por vasos esparsos. Há alguns extravasamentos dos neovasos. Fonte: Gillies WE, Brooks 

AM. Disorders of perfusion of the anterior segment of the eye. Aust N Z J Ophthalmol 1996; 24: 169-

187(18). 
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 O desenvolvimento de glaucoma secundário à oclusão da veia central da retina 

é associado a neovasos de íris. Acredita-se que um bom preditor para o 

desenvolvimento de glaucoma secundário seja a área da íris com fluorescência 

reduzida, indicando possível hipoperfusão, que poderia evoluir para o aparecimento 

de neovasos da íris (rubeose iriana) e, consequentemente, para o glaucoma 

neovascular(24).  Estas condições podem ser identificadas pela A-FL. 

A isquemia aguda da íris, em forma setorial, pode ser encontrada na infecção 

ativa por herpes-zóster oftálmico ou em casos de isquemia de segmento anterior 

secundário a cirurgias oculares, em que a perfusão dos vasos radiais da íris é alterada, 

podendo gerar microneovascularização(18). De outro lado, a isquemia que se instala 

de forma crônica pode estar relacionada a defeito congênito, como rubéola congênita; 

à síndrome de dispersão pigmentar do segmento anterior; ou a patologias do 

desenvolvimento, como pseudoexfoliação da cápsula do cristalino, uveíte, isquemia 

da íris por diabetes, entre outras(18). 

Na hipoplasia da íris por rubéola congênita, a angiografia mostrará extensa 

hipoperfusão do estroma iriano e áreas de atrofia setorial, com grau variável de 

microneovascularização maior na margem pupilar com grande extravasamento de 

corante, que podem estar associadas a pontos de fuga de contraste dispersos no 

estroma iriano(18). 

Pacientes com síndrome de dispersão pigmentar do segmento anterior podem 

apresentar menor número de redes vasculares na íris com microneovascularização 

na borda da pupila e na área peripupilar (Figura 4). Acredita-se que seja em razão de 

deficiência congênita do estroma da íris, este libera grânulos de pigmento. No exame 

de angiografia com fluoresceína, é possível observar hipoperfusão vascular, 

atenuação dos vasos da íris e vazamento do corante da microneovascularização 

peripupilar(11). 
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Figura 4.  Angiografia da íris em síndrome de dispersão pigmentar. Olho direito de paciente do 

sexo masculino de 58 anos de idade.  (a) A fase arterial apenas começa aos 25,7 segundos da injeção 

de contraste, o que indica atraso no enchimento. Observa-se a extrema escassez de vasos nos 

quadrantes superior e temporal da íris. (b) Aos 28,9 segundos, a fase arterial está bem estabelecida, e 

a falta de arteríolas previamente observadas persiste. (c) Fase arterial aos 32,2 segundos. O corante 

atingiu agora os tufos na margem da pupila. (d) Aos 34,8 segundos, a fase venosa está apenas 

começando, e algum vazamento é observado na margem da pupila. (e) Aos 43,7 segundos, a fase 

venosa está bem estabelecida e há vazamento considerável na margem da pupila. O vazamento de 

contraste é associado à condição de neovascularização. Fonte: Gillies WE, Tangas C. Fluorescein 

angiography of the iris in anterior segment pigment dispersal syndrome. Br J Ophthalmol 1986; 70: 284-

289(11). 
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Em relação ao estudo angiográfico na síndrome de pseudoexfoliação, a análise 

da angiografia fluoresceínica pode ser dificultada por conta da acentuada 

pigmentação da íris e da filtração tardia do corante. Nesses casos, a angiografia com 

indocianina verde é geralmente mais útil para visualizar com precisão os detalhes do 

padrão vascular da íris, que incluem hipoperfusão da íris, anastomose dos vasos 

irianos, entre outros(8, 25). 

A identificação precoce de quadro isquêmico do segmento anterior é também 

relevante, por exemplo, no pós-operatório da cirurgia de estrabismo, pois a condição 

pode resultar em redução permanente da visão e na atrofia parcial ou completa da 

íris(26). 

 

1.4.3. Atrofia 

 

1.4.3.1. Atrofia da íris relacionada ao implante de lentes intraoculares fácicas do 

segmento anterior: esse tipo de implante tem sido empregado para correção de altas 

ametropias e, em alguns modelos, ocorre no segmento anterior do olho. Complicações 

têm sido descritas, como distorção da pupila (ou ovalização), atrofia da íris e 

isquemia(27). A ovalização da pupila é geralmente o primeiro defeito da íris observado 

à biomicroscopia em lâmpada de fenda e pode estar associada à falta de perfusão da 

íris e à isquemia secundária(28). Alguns autores associam a hipoperfusão da íris, 

nesses casos, à compressão dos hápticos das lentes no estroma iriano. Segundo 

Fellner et al., o teste de angiografia com indocianina realizado em olhos portadores 

de lentes fácicas do segmento anterior permitiu observar atraso no preenchimento dos 

vasos (em cinco de seis olhos da amostra) e defeito de perfusão permanente, 

principalmente na margem pupilar em dois dos seis olhos da amostra(28, 29). O estudo 

das alterações da vasculatura da íris relacionadas a lentes intraoculares fácicas do 

segmento anterior tornou-se relevante, pois essas complicações geralmente são 

irreversíveis e exigem o explante da lente intraocular(27, 30). 

 

1.4.3.2. Atrofia estromal da íris com hipoperfusão da íris e associada a glaucoma 

ou hipertensão ocular: o exame de angiografia com fluoresceína da íris mostrou atraso 

no aparecimento do corante com aumento do tempo de circulação intravenosa, menor 

número de artérias irianas visíveis, hipoperfusão setorial e neovascularização 
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peripupilar (Figura 5). No estudo, o círculo vascular inferior expandido e proeminente 

foi observado como característica comum da condição(31). 

 

 

Figura 5. Angiografia em atrofia difusa da íris. Angiografia com fluoresceína da íris do olho de 

paciente do sexo masculino de 84 anos de idade e portador de glaucoma crônico de ângulo aberto e 

atrofia difusa da íris. (a)  Fotografia aos 55 segundos após injeção endovenosa. O corante apareceu 

aos 48 segundos após injeção endovenosa e, também, foram observados defeitos de perfusão 

segmentar. Neste momento, havia evidências de preenchimento precoce do plexo peripupilar, mas 

ainda sem preenchimento venoso. Nove artérias definidas foram demonstradas. (b) Aos 96 segundos, 

observou-se efeito de fumaça do plexo peripupilar com extravasamento do contraste. Fonte: Brooks 

AM, Gillies WE. Iris atrophy with hypoperfusion and microneovascularisation. Br J Ophthalmol 1987; 71: 

706-715(31). 
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1.5. Angiografia por tomografia de coerência óptica do segmento anterior 

 

A angiografia por tomografia de coerência óptica (A-OCT) é uma técnica 

inovadora que utiliza o princípio óptico de interferometria de baixa coerência para 

permitir a obtenção de imagens in vivo das estruturas oculares através de cortes 

tomográficos estruturais com alta resolução e rápida repetição em sequência (OCT b-

scans), permitindo identificar o movimento dos eritrócitos dos vasos sanguíneos e, 

dessa maneira, obter imagens da vasculatura retiniana(3, 32). Essa técnica provou ser 

ferramenta valiosa para a detecção e o acompanhamento de anomalias vasculares 

da retina, da coroide e do nervo óptico, incluindo patologias como a oclusão venosa 

retiniana e o glaucoma(3, 33). 

A recente descrição do método para adaptar essa técnica e permitir sua 

aplicação para o estudo da vasculatura do segmento anterior do olho vem 

proporcionando imagens de alta qualidade de neovascularização corneal e iriana(33, 

34). 

A implementação dessa técnica permite a avaliação da rede vascular da íris 

sem os riscos da injeção endovenosa de contraste com potencial ganho de resolução. 

Atualmente, a análise da vasculatura do segmento anterior é limitada à 

fotografia com lâmpada de fenda ou às técnicas de angiografia com fluoresceína ou 

indocianina, com a obtenção de imagens bidimensionais(34). A técnica de A-OCT 

permite a visualização de vasos sanguíneos em diferentes profundidades graças à 

obtenção de imagens transversais, com a informação adicional promovida pela 

reconstrução tridimensional(35). 

Dentre as limitações da A-OCT, estão o limitado campo de visão; a 

incapacidade de observar pontos de vazamento, como na A-FL; e a qualidade da 

imagem, que pode ser afetada por vários tipos de artefatos, como a movimentação 

involuntária ou o piscar dos olhos durante a aquisição, a incapacidade de determinar 

a velocidade do fluxo sanguíneo e a incapacidade de diferenciar entre vasos aferentes 

e eferentes(32, 35-37). 

 

1.6. Angiografia por tomografia de coerência óptica da íris 

 

O estudo angiográfico por tomografia de coerência óptica (A-OCT) pode ser 

utilizado para análise da vasculatura da íris sem injeção do corante, técnica que já foi 



11 
 

descrita para o diagnóstico e o monitoramento de condições como nevus, micro-

hemangiomatose e para o estudo da neovascularização da íris(20, 38, 39). 

A visibilidade da vasculatura da íris com A-OCT depende do grau de sua 

pigmentação. Em pacientes com íris de cor escura, apenas os vasos superficiais 

podem ser visualizados, enquanto nos olhos com íris clara ou despigmentada (com 

albinismo), até mesmo os vasos profundos da íris podem ser visualizados com A-

OCT(20). 

O estudo-piloto de Roberts et al. descreveu sobre a capacidade do A-OCT de 

visualizar a vasculatura iriana e de detectar a presença de neovasos. Esse estudo 

mostrou que há grande simetria na disposição vascular que compara olho direito e 

olho esquerdo em olhos saudáveis e, nos olhos com rubeose iriana, os vasos 

sanguíneos anormais foram caracterizados por orientação aleatória, tortuosidade e 

menor calibre dos capilares recém-formados em comparação com vasos sanguíneos 

saudáveis e radialmente alinhados(20). 

Em casos de nevus irianos, as técnicas de angiografia com fluoresceína e 

indocianina e a A-OCT de íris demonstraram neoformação na rede vascular interna e 

os efeitos do crescimento da lesão nos tecidos adjacentes. Existe divergência na 

literatura quanto à importância da visualização de extravasamento vascular nos 

tumores de íris pois há estudos que indicam a correlação de malignidade com 

extravasamento precoce ou profuso do contraste na área afetada(40), enquanto outros 

argumentam que essa alteração pode estar associada tanto a tumores benignos como 

malignos(41, 42). Segundo Allegrini et al., a tecnologia A-OCT da vasculatura da íris 

oferece facilidade de execução e segurança na realização e, também, é útil na 

detecção de nevus de íris(38). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Principal 

 

Estudar e comparar a capacidade de demonstrar a rede vascular da íris obtida 

através das técnicas de A-OCT e A-FL em indivíduos com e sem alterações 

vasculares do segmento anterior do olho. 

 

2.2. Específicos 

 

a. Descrever a técnica de A-OCT da íris.  

b. Avaliar comparativamente a interferência da pigmentação da íris registrada 

com biomicroscopia óptica na qualidade das imagens da vasculatura da íris obtidas 

com A-OCT e A-FL. 

c. Estabelecer e comparar a concordância entre diferentes examinadores na 

visualização da vasculatura da íris com A-OCT e A-FL. 

d. Descrever os principais achados de A-OCT em indivíduos com e sem 

alterações vasculares do segmento anterior do olho. 

e. Identificar os limitantes e artefatos relacionados à técnica de A-OCT. 
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3. MÉTODOS 

 

A amostra estudada incluiu 39 pacientes (77 olhos) com e sem 

comprometimento da vasculatura do segmento anterior do olho.  

Para o estudo específico da vasculatura da íris, é necessário que o tamanho 

da pupila seja mantido estável durante a varredura por A-OCT, com o menor tamanho 

possível (miose). A miose fisiológica é atingida utilizando-se iluminação externa no 

mesmo olho que está sendo submetido ao exame ou no olho contralateral e durante 

toda a duração da aquisição.  Nos casos em que a pupila continua reativa 

independentemente da iluminação externa, deve-se induzir a miose farmacológica 

com medicamento tópico (pilocarpina a 2% colírio, 20 mg/ml, Allergan, Brasil) instilado 

15 minutos antes da aquisição.  

As imagens coletadas foram avaliadas descritivamente, considerando a 

experiência dos pesquisadores na área, e quantitativamente, utilizando ferramentas 

estatísticas e analisando as respostas de cinco examinadores que foram coletadas 

mediante preenchimento de formulário online. Os parâmetros avaliados 

estatisticamente foram: classificação da pigmentação da íris através de fotografia 

clínica do segmento anterior e graduação da capacidade de visualização dos vasos 

sanguíneos da íris usando A-OCT e A-FL.  

Um formulário digitalizado (Google forms) foi idealizado e estruturado em três 

seções:  1. registro do examinador; 2. avaliação da fotografia externa para graduar a 

pigmentação da íris; e 3. análise do estudo angiográfico da íris para estimar a 

porcentagem de efetividade de visualização dos vasos com as duas técnicas. Em 

cada seção, havia instruções detalhadas para o questionário a ser respondido:  

 

Seção 1. Introdução e identificação do examinador. Nessa seção, é 

apresentada breve explicação do conteúdo geral do formulário, da descrição de cada 

seção e do propósito do estudo.  

Foram incluídas imagens de olhos de pacientes normais ou sem alterações 

vasculares do segmento anterior e também casos patológicos. O grupo de pacientes 

patológicos continha casos de: pós-operatórios de cirurgia de estrabismo, introflexão 

escleral, implante de lente intraocular fácica de suporte angular e explante de implante 

cosmético da íris; portadores de esclerite necrotizante, descolamento de retina 

periférico, hemangioma da íris; transtornos oclusivos de veias retinianas, neuropatia 
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óptica isquêmica anterior, phthisis bulbi, retinopatia diabética proliferativa, trauma 

ocular penetrante e uveíte. 

Inicialmente, foram apresentadas duas figuras para introduzir e familiarizar o 

examinador com as imagens e as questões que seriam respondidas, como exemplos 

didáticos. Todas as seções eram independentes. Sendo assim, as respostas tinham 

como base o critério dos examinadores, pois a eles não foi permitido que revisassem 

as figuras norteadoras do processo a fim de que as respostas não fossem 

manipuladas. 

A primeira figura trata de modelo de classificação da pigmentação da íris 

desenhado pelos pesquisadores (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Modelo de classificação de pigmentação da íris, apresentado como exemplo didático 

na primeira seção do formulário a ser preenchido pelos examinadores: de introdução e identificação do 

avaliador. 

 

A segunda figura, ainda como exemplo didático, incluía imagens de A-OCT e 

A-FL de olho sem alterações vasculares. O objetivo era mostrar o esquema de 

apresentação das imagens e o aspecto do mesmo olho sem alterações vasculares 

evidenciáveis, além de esclarecer cada uma das técnicas (Figura 7). 
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Figura 7. Exemplo de A-OCT e A-FL do mesmo olho sem alterações vasculares. A-OCT 

(superior) apresenta-se em duas imagens: região nasal e porção temporal, cada uma com tamanho de 

varredura de 6 mm x 6 mm. A-FL (inferior) apresenta-se também com duas imagens: fases inicial e 

tardia da angiografia, respectivamente. 

 

Seção 2. Avaliação da fotografia externa para graduar a pigmentação da íris. 

Nessa seção, foram apresentadas fotografias externas capturadas com lâmpada de 

fenda de 77 olhos de 39 pacientes (uma fotografia por olho).  

Para cada fotografia, o formulário continha teste de múltipla escolha, e o 

examinador deveria escolher uma dentre as alternativas propostas sobre a 

pigmentação da íris. Os avaliadores independentes deviam classificar em quatro 

categorias de acordo com as imagens capturadas digitalmente e a classificação 

proposta pelos pesquisadores era a seguinte: pigmentação muito leve (azul-clara, 
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azul-esverdeada, azul ou cinza), pigmentação leve (verde, verde com manchas 

amarelas/marrons ou cor de avelã ou castanho-esverdeada), pigmentação média 

(âmbar ou mel, marrom-claro ou marrom) e pigmentação intensa (marrom-escuro) 

(Figura 8). 

 

 
Figura 8. Formato de caso incluído na Seção 2 do questionário apresentado a cada avaliador, 

o qual se refere à classificação da pigmentação da íris. 

 

Seção 3. Estudo angiográfico da íris para estimar a porcentagem de efetividade 

de visualização dos vasos com as duas técnicas. Nessa seção, foram apresentadas 

154 figuras (77 de A-OCT e 77 de A-FL) de 77 olhos de 39 pacientes. Cada um dos 

77 olhos tinha duas figuras: A-OCT e  A-FL. Todas as imagens foram apresentadas 

na mesma seção, mas distribuídas aleatoriamente, sem identificação. Tanto as figuras 

de A-OCT quanto as de A-FL eram compostas por duas imagens. A figura de A-OCT 
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mostrava imagem para a região nasal (à esquerda) e porção nasal (à direita) do 

mesmo olho. A figura de A-FL mostrava imagem da fase inicial (à esquerda) e imagem 

da fase tardia da angiografia (à direita) do mesmo olho.  

O formulário apresentado aos avaliadores apresentava uma questão de 

múltipla escolha para cada imagem, e o examinador tinha que escolher uma entre as 

alternativas propostas. Os avaliadores, considerando as duas imagens do mesmo 

olho, deveriam categorizar a efetividade das imagens expostas para mostrar a rede 

vascular da íris em escala de quatro graduações: de 0% a 25%, de 25% a 50%, de 

50% a 75%, acima de 75%, de acordo os seguintes parâmetros apresentados na 

Seção 1: 

- 0% a 25%: não é possível identificar vasos ou são visíveis alguns vasos 

isolados e incompletos. 

- 25% a 50%: é possível identificar parte da rede vascular pelo menos na área 

equivalente a dois quadrantes da íris. 

- 50% a 75%: é possível identificar parte da rede vascular pelo menos na área 

equivalente a três quadrantes da íris. 

- Acima de 75%: é possível identificar a totalidade da rede vascular da área 

equivalente a quatro quadrantes da íris (Figura 9). 
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Figura 9. Formato de caso incluído na Seção 3 do questionário e apresentado a cada avaliador, 

o qual se refere à classificação da efetividade de visualização da vasculatura da íris pela técnica, 

considerando que ambas as imagens tratam do mesmo exame em duas aquisições diferentes. 

 

 

  



19 
 

3.1. Desenho de estudo 

 

Estudo clínico prospectivo, observacional e transversal.  

 

3.2. Análise estatística 

 

A concordância interexaminador tanto para a pigmentação da íris, quanto para 

a visualização dos vasos da íris, foi avaliada por meio do Coeficiente de Concordância 

de Fleiss, generalização para mais de dois avaliadores, com base na medida de 

concordância de Scott. O erro padrão e, consequentemente, os intervalos de 

confiança foram calculados de acordo com o algoritmo presente em Fleiss e 

colaboradores. 

A concordância na classificação da porcentagem de visualização dos vasos foi 

avaliada separadamente para cada uma das técnicas de obtenção da imagem. A 

classificação da concordância utilizada neste trabalho seguiu o proposto por Landis e 

Koch, em que ≤ 0 = pobre, 0 a 0,2 = marginal, 0,21 a 0,40 = regular, 0,41 a 0,60 = 

moderada, 0,61 a 0,80 = substancial/boa e > 0,80 = excelente. 

Diferenças na capacidade de visualização dos vasos em relação à técnica de 

imagem foram avaliadas por meio do Teste de Wilcoxon, no qual as respostas dos 

cinco profissionais foram elencadas em 1, 2, 3 e 4 representando 0% a 25%, 26% a 

50%, 51% a 75% e >75%, respectivamente. 

A relação entre a pigmentação e a porcentagem de visualização dos vasos foi 

avaliada calculando o Coeficiente de Correlação Linear de Spearman entre o ranque 

da porcentagem de visualização e o grau de pigmentação, tendo sido atribuídos os 

níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente, para muito leve, leve, média e intensa. 

Cada uma das análises acima foi repetida, separando os olhos avaliados com 

relação à neovascularização. 

Para todos os testes inferenciais, o valor de alfa foi fixado em 0,05. 

As análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS 20.0. 
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3.3. Aspectos éticos 

 

Este estudo seguiu os princípios da Declaração de Helsinki e foi submetido à 

apreciação da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), aprovado com o processo nº 1.955.380 (Anexo 1). 

O propósito do estudo e os procedimentos que seriam realizados foram 

esclarecidos aos pacientes e/ou aos responsáveis previamente, com orientação sobre 

a participação voluntária no estudo, bem como o preenchimento e a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.4. Participantes 

 

3.4.1. Recrutamento 

 

Foram recrutados indivíduos com e sem comprometimento do segmento 

anterior do olho do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São 

Paulo.   

 

3.4.2. Critérios de Inclusão 

 

 Os portadores de doença oftalmológica deveriam apresentar indicação 

de estudo vascular do segmento anterior sem contraindicação para injeção 

endovenosa de contraste; 

 Voluntários sem doença oftalmológica e sem contraindicação para 

injeção endovenosa de contraste; 

 Ter idade acima de 16 anos; 

 Fazer o mínimo de duas horas de jejum prévio à realização da A-FL; e 

 Ser capazes de entender e assinar o TCLE ou ter responsáveis para 

essa finalidade (Anexo 2). 
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3.4.3. Critérios de Exclusão 

 

 Opacidade de córnea (leucoma, edema, vascularização) com 

comprometimento maior de 50% da superfície corneana. 

 Pacientes com idade acima de 80 anos. 

 Falta de compreensão ou incapacidade de colaborar com os 

procedimentos. 

 Contraindicações para injeção endovenosa de contraste(13, 43): 

o História de reações alérgicas à fluoresceína. 

o História de reação alérgica grave a qualquer alérgeno. 

o Insuficiência renal grave. 

o Gravidez. 

o Asma moderada ou grave. 

o Doença cardíaca significativa. 

 

3.5. Técnica e Equipamentos 

 

Os exames foram realizados sequencialmente no mesmo dia, na mesma ordem 

em que foram apresentados e descritos neste manuscrito da seguinte forma: 

1. Fotografia clínica do segmento anterior ou biomicroscopia digital. 

2. Angiografia com fluoresceína (A-FL). 

3. Angiografia por tomografia de coerência óptica (A-OCT). 

O estudo angiográfico da íris requereu miose pupilar que pôde ser atingida de 

maneira fisiológica com incidência de iluminação externa durante o exame. Caso o 

paciente não apresentasse miose adequada para captura com iluminação externa, 

avaliava-se a possibilidade de uso de colírio de pilocarpina a 2% com o preparo de 

uma gota instalada 20 minutos antes do exame. O paciente era informado de que essa 

medicação tópica poderia causar alteração da nitidez da imagem por 

aproximadamente quatro horas. 
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3.5.1. Fotografia clínica do segmento anterior ou biomicroscopia digital 

 

 Câmera digital (DC-3, Topcon) adaptada para lâmpada de fenda 

(modelo SL-D4, Topcon) com técnica de iluminação difusa, imagens de 8 megapixels, 

magnificação de 200 vezes (objetiva com aumento de 16 vezes; ocular com aumento 

de 12,5 vezes) conectada ao computador com software para arquivamento de 

imagens (IMAGEnet EZ Lite, versão 1.3, Topcon, Tóquio, Japão). 

 Avaliação realizada na posição sentada, mantendo a fixação visual em 

mira luminosa interna do equipamento, evitando piscar no momento de aquisição das 

imagens.  

 

3.5.2. Angiografia com fluoresceína (A-FL) 

 

Para realizar o estudo angiográfico da íris com fluoresceína, foram utilizados os 

seguintes equipamentos: 

 Oftalmoscópio confocal de varredura a laser (CSLO, Spectralis HRA 

Heidelberg Engineering, Heidelberg, Alemanha), ampliação óptica com lente de 30 

graus e foco manual anteriorizado e centrado na pupila (modo de alta resolução) ou 

câmera fotográfica de estudo angiográfico (TRC50DX, Topcon, Tóquio, Japão), 

ampliação óptica com lentes de 35 e 20 graus e foco manual anteriorizado e centrado 

na pupila ou, ainda, câmera fotográfica do estudo angiográfico (Visucam 500, Carl 

Zeiss Meditec AG, Jena, Alemanha), ampliação óptica com lente de 45 e 30 graus e 

foco manual anteriorizado e centrado na pupila. 

A punção venosa dos membros superiores utilizou a agulha fina (agulha 

borboleta 21G), seleção do sítio a critério da equipe de enfermagem, considerando as 

seguintes opções: braço (veia cefálica ou basílica), antebraço (cefálica, cefálico-

acessória, basílica, intermediária do antebraço), mão (veia basílica, cefálica e 

metacarpianas dorsais). Injeção de 2,5 ml de fluoresceína sódica a 25% (fluoresceína 

sódica, Ophthalmos) em bolo, com posterior fluxo de solução salina. 

A partir da injeção endovenosa de contraste, iniciava-se a captura de imagens 

consecutivas e em série até o tempo de cinco minutos após a injeção. Para 

comparação, foram utilizadas imagens de angiografia com fluoresceína com 

enchimento arterial e venoso completo, obtendo fluorescência máxima entre 45 

segundos e dois minutos após a injeção, dependendo do paciente. 
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O exame foi realizado com base nos seguintes parâmetros: 

 A equipe de enfermagem treinada em oftalmologia era responsável por 

orientar detalhadamente os passos do exame; aplicar o questionário sobre riscos e 

contraindicações de exames contrastados, pesquisar antecedentes de doença renal 

ou de reações alérgicas a alimentos ou a fármacos e entregar ao paciente o TCLE 

com a conferência da sua assinatura.  

 O exame foi realizado na posição sentada, usando os apoios para 

posicionar o queixo e a testa, mantendo a fixação visual em mira luminosa interna do 

equipamento, evitando piscar no momento de aquisição das imagens.  

 

3.5.3. Angiografia por tomografia de coerência óptica (A-OCT) 

 

Para realizar o estudo angiográfico da íris com OCT, foi utilizado o tomógrafo 

de coerência óptica de domínio espectral (Avanti RTVue-XR, Optovue, Inc; Fremont, 

Califórnia, EUA), comprimento de onda de 840 nm, equipado com o software 

AngioVue OCTA e adaptado para imagens do segmento anterior com lente para 

análise estrutural dos tecidos. 

Para a técnica de exame, foram feitas varreduras tomográficas de A-OCT no 

sentido vertical e horizontal com secções de 6 mm x 6 mm e 3 mm x 3 mm das regiões 

de interesse, com resolução axial de 5 mm. O algoritmo de angiografia por 

decorrelação do espectro dividido (split-spectrum amplitude-decorrelation 

angiography algorithm) calculou a decorrelação (diferença) entre cortes repetidos, 

permitindo detectar o fluxo sanguíneo(44). Os cortes tomográficos estruturais (B-scan) 

foram obtidos comprimindo 304 x 304 ou 400 x 400 linhas capturadas a 70 mil cortes 

por segundo, construindo cubos tridimensionais de aproximadamente três a quatro 

segundos. Todos as análises foram automaticamente processadas por software 

próprio do aparelho (versão 2016.1.0.26) para reduzir os artefatos de movimento. 

O software Angiovue A-OCT, originalmente desenvolvido para avaliar os 

parâmetros angiográficos da retina, foi utilizado para analisar imagens da vasculatura 

do segmento anterior.  Para tanto, foi necessário selecionar o protocolo de aquisição 

de angiografia da retina (angiorretina) e otimizar automaticamente a posição e a 

qualidade do sinal de OCT usando a função Auto All.  A lente do segmento anterior 

teve que ser adaptada ao equipamento imediatamente antes da captura, e os 

parâmetros de captura tiveram que ser ajustados manualmente durante a aquisição. 
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Os valores determinados pelo grupo para obter imagens de vasculatura de íris 

utilizando o dispositivo acima descrito foram: ajuste da extensão axial: 13,65 mm 

(motor Z); ajuste esférico para compensar estado refrativo: 15 D (foco); e ajuste da 

polarização: 10 (motor P) [Escala 0 – 100]. 

Como padrão, todas as varreduras de A-OCT usaram a aquisição no modo 

vitreorretiniano. Para explorar as varreduras de A-OCT da íris, foi necessário modificar 

essa opção para o modo coriorretiniano, alterarando os parâmetros apenas durante a 

aquisição e usando o ajuste manual. 

O dispositivo tem tecnologia de correção de movimento (motion correction 

technology (MCT)), obtendo melhora da qualidade das imagens pela sobreposição 

das varreduras horizontais e verticais, eliminando artefatos de movimento. Esse 

sistema de correção de movimento está desenhado para as imagens da retina e 

considera como pontos de referência o nervo óptico e os vasos de maior calibre. Como 

essas estruturas não estão presentes no segmento anterior do olho, foi preciso 

localizar a interface que pudesse referenciar as áreas das varreduras horizontal e 

vertical e, assim, conseguir a correção do movimento. Para esse objetivo, o 

examinador precisava concentrar o foco na região de interesse, e o paciente deveria 

cooperar evitando o movimento ocular e o piscar durante pelo menos três segundos 

em cada captura tanto para a varredura horizontal, quanto para a vertical (FastX ou 

varredura horizontal e FastY ou varredura vertical). As áreas capturadas da varredura 

vertical e horizontal deviam ser equivalentes para conseguir a sobreposição 

automática. Para tanto, o examinador deveria manter a mesma posição de varredura 

entre as capturas horizontal e vertical, concentrando-se manualmente nos pontos de 

referência da margem pupilar e do limbo córneo-escleral (Figura 10). Não existe 

sistema de rastreamento (tracker system) específico e comercialmente disponível 

para a aquisição de imagens de A-OCT do segmento anterior. 
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Figura 10.  Imagens de referência e tecnologia de correção de movimento da angiografia por 

OCT da íris (OCT Avanti RTVue-XR, Optovue, Inc; Fremont, Califórnia, EUA). (A) Fotografia de 

referência obtida com filtro infravermelho; (B) Detalhes esboçados na cor laranja na imagem laser 

confocal (SLO) permitem o alinhamento manual adequado entre as varreduras horizontais (C) e 

verticais (D), usando o limbo córneo-escleral e a margem pupilar como referência durante o exame 

para eliminar artefatos de movimento. 

 

O software de A-OCT segmenta erroneamente as estruturas da parte anterior 

porque utiliza informação das camadas da retina para essa delineação de camadas. 

Para obtenção de imagens de A-OCT da íris, deve ser aplicada a segmentação 

manual. No caso da avaliação da vasculatura da íris, ampliou-se a espessura da 

segmentação a fim de incluir toda a espessura da íris na análise (Figura 11). 
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Figura 11. Adequação da segmentação para angiografia por tomografia de coerência óptica 

da íris, Avanti RTVue-XR, Optovue, Inc; Fremont, Califórnica, EUA. (A) e (B) mostram cortes 

transversais da íris com o fluxo representado na cor vermelha. A segmentação está representada por 

duas linhas (vermelha, superior; e linha verde, inferior). Cada segmentação permite calcular a 

refletância total entre as duas linhas de segmentação representadas na imagem OCT estrutural planar 

ou en face (E) e (F). A angiografia por tomografia de coerência óptica (A-OCT) é construída pelo sinal 

de decorrelação e o fluxo máximo detectado entre as duas linhas de segmentação. A segmentação de 

(A) é realizada sem intervenção, tentando reconhecer as camadas da retina automaticamente, de modo 

que a imagem en face (C) reconstruída não representa a vasculatura total da íris. Com ajuste manual 

da segmentação, incluindo a espessura total da íris (B), a imagem de A-OCT (D) apresenta amostra 

mais completa e representativa da rede vascular da íris. 
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A área avaliada pela A-OCT da íris é restrita nos equipamentos comercialmente 

disponíveis. Os padrões de tamanho da varredura (áreas de 8 mm x 8 mm, 6 mm x 6 

mm e 3 mm x 3 mm) são reconstruídos com base no mesmo número limitado de cortes 

lineares, portanto, quanto maior a área analisada, menor a resolução. O padrão de 

tamanho de varredura A-OCT de 6 mm x 6 mm oferece resolução adequada para 

estudar a rede vascular da íris, e recomendou-se que o examinador avaliasse a íris 

em duas secções: nasal e temporal (Figura 12). A varredura detalhada de 3 mm x 3 

mm pôde ser utilizada adicionalmente em áreas de interesse, como a margem pupilar, 

a região limbar ou em outras secções. 
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Figura 12. Comparação entre o tamanho da área estudada da vasculatura da íris com a técnica 

de A-FL (A) e o tamanho das varreduras tomográficas da A-OCT (OCT Avanti RTVue-XR, Optovue, 

Inc; Fremont, Califórnia, EUA) (C-D). Em (B), pode-se ver imagem A-OCT com tamanho de varredura 

de 8 mm x 8 mm. (C) e (D) mostram imagens de angiografia por tomografia de coerência óptica de 6 

mm x 6 mm das regiões nasal e temporal, respectivamente. A resolução das imagens de A-OCT de 8 

mm x 8 mm e 6 mm x 6 mm é de 304 pixels x 304 pixels.  
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4. RESULTADOS 

 

Neste estudo foram avaliadas imagens de biomicroscopia óptica, A-FL e A-OCT 

em 77 olhos de 39 pacientes (21 homens e 18 mulheres).  

Foram incluídos 29 olhos sem alterações vasculares do segmento anterior nem 

antecedentes cirúrgicos oculares. O restante da amostra, 48 olhos, tem histórico de 

algum procedimento cirúrgico ou condição patológica que poderia comprometer a 

arquitetura ou irrigação da íris, sendo distribuídos da seguinte forma: implantes 

intraoculares de câmara anterior, 4 olhos (2 olhos com implante cosmético Newiris e 

2 olhos com lentes fácicas de suporte angular); 11 olhos de pós-operatório de cirurgia 

de estrabismo, 4 olhos pós-operatório de retinopexia; 1 olho com tumor de íris ou 

hemangioma; 21 olhos com rubeosis iridis ( 3 olhos secundários à uveíte, 1 olho 

secundário à neuropatia óptica isquêmica; 4 olhos secundários à oclusão de veia 

retiniana; 1 olho secundário ao descolamento de retina, 12 olhos secundários à 

microangiopatia diabética da íris); 1 olho com iridectomia traumática; 2 olhos com 

esclerite necrosante e 1 olho com phthisis bulbi (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Caracterização dos casos da amostra total, indicando a condição ou patologia pela 

qual foram objeto de estudo da vascularização do segmento anterior. 

Caracterização dos olhos da amostra total Número de olhos 

Sem alterações vasculares do segmento anterior 29 

Implante fácico de câmara anterior 4 

Pós-operatório de cirurgia de estrabismo 12 

Pós-operatório de retinopexia 4 

Tumor de íris 1 

Rubeosis iridis 21 

Iridectomia traumática 1 

Esclerite necrosante 2 

Phthisis bulbi 1 

  
Total 77 
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4.1. Análise estatística dos resultados 

 

4.1.1. Avaliação da concordância entre examinadores na classificação da 

pigmentação da íris na amostra total 

 

A concordância na classificação da pigmentação da íris mostrou-se moderada 

(k=0,52; IC 95% entre 0,48 – 0,56; p<0,001) entre os examinadores. Na amostra 

estudada, a classificação mais recorrente foi pigmentação média, com 41,6% das 

imagens de íris classificadas dessa forma, e a menos recorrente foi a pigmentação 

muito leve, com 14,3% (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição de frequências da classificação da pigmentação da íris (n=77) pelos 

cinco examinadores. 

  Classificação da pigmentação da íris 

 Muito leve Leve Média Intensa 

Examinador     

A 6 7,80% 15 19,50% 49 63,60% 7 9,10% 

B 18 23,40% 11 14,30% 19 24,70% 29 37,70% 

C 14 18,20% 16 20,80% 37 48,10% 10 13,00% 

D 9 11,70% 14 18,20% 24 31,20% 30 39,00% 

E 8 10,40% 22 28,60% 31 40,30% 16 20,80% 
    

Total 55 14,30% 78 20,30% 160 41,60% 92 23,90% 
 

O padrão de pigmentação muito leve foi o que obteve maior concordância, 

classificado como substancial (k=0,68; IC 95% 0,61 – 0,75; p<0,001). A classificação 

em pigmentação intensa obteve coeficiente de concordância classificado como 

moderado (k=0,51; IC 95% 0,44 – 0,59; p<0,001). Os padrões de pigmentação 

intermediária (leve e média) foram os que obtiveram menor coeficiente de 

concordância, respectivamente (k=0,49; IC 95% 0,42 – 0,56; p<0,001) e (k=0,45; IC 

95% 0,38 – 0,52; p<0,001). Esse resultado sugere que a concordância melhora para 

padrões extremos de pigmentação (muito leve e intensa), mas diminui para padrões 

intermediários (leve e média). No entanto, os coeficientes de concordância dos 

padrões leve, médio e intenso não diferiram significativamente entre si. Apenas 

quando os profissionais classificavam a pigmentação como muito leve é que a 

concordância foi significativamente maior do que para os demais padrões (Figura 13). 
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Figura 13. Coeficiente de Concordância de Fleiss entre os cinco profissionais para a avaliação 

da intensidade de pigmentação da íris (n=77). Os pontos indicam o valor do Coeficiente, e as barras 

apontam o Intervalo de Confiança 95%. 

 

4.1.2. Avaliação da concordância entre examinadores na classificação do grau de 

vascularização da íris na amostra total 

 

A concordância na avaliação do grau de vascularização da íris nas imagens 

obtidas por angiografia fluoresceínica (A-FL) foi classificada como regular (k=0,35; IC 

95% entre 0,31 e 0,39; p<0,001). Para A-FL, 42,1% dos olhos permitiram pequena 

visualização da rede de vascularização da íris (de 0% a 25%), enquanto que em 22,6% 

dos olhos a visualização ficou acima de 75% da rede vascular (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição de frequências da classificação de visualização dos vasos da íris (n=77) 

pelos cinco examinadores, nas imagens obtidas por angiografia fluoresceínica (A-FL). 

  Classificação de visualização dos vasos da íris com angiografia fluoresceínica 

 0% – 25% 26% – 50% 51% – 75% Acima de 75% 

Examinador         

A 38 23,50% 19 32,80% 16 20,50% 4 4,60% 

B 29 17,90% 11 19,00% 11 14,10% 26 29,90% 

C 42 25,90% 11 19,00% 16 20,50% 8 9,20% 

D 31 19,10% 11 19,00% 16 20,50% 19 21,80% 

E 22 13,60% 6 10,30% 19 24,40% 30 34,50% 
     

Total 162 42,10% 58 15,10% 78 20,30% 87 22,60% 



32 
 

A concordância dessas classificações variou consideravelmente (Figura 17), 

sendo que os profissionais obtiveram concordância substancial quando classificaram 

a porcentagem de visualização entre 0% a 25% (k=0,61; IC 95% 0,54 – 0,68; p<0,001), 

concordância regular nas classificações com visualização acima de 75% (k=0,38; IC 

95% 0,31 – 0,45; p<0,001) e concordância marginal para as classificações de 26% a 

50% (k=0,12; IC 95% 0,05 – 0,19; p=0,001) e de 51% a 75% (k=0,11; IC 95% 0,05 – 

0,19; p=0,001). 

Para a avaliação do grau de vascularização da íris com as imagens obtidas por 

tomografia de coerência óptica do segmento anterior (A-OCT), a concordância 

também foi classificada como regular (k=0,29; IC 95% entre 0,25 e 0,34; p<0,001). Na 

A-OCT, a maior parte dos olhos (44,7%) foram classificados com visualização acima 

de 75% da rede de vascularização, enquanto na A-FL a maioria foi classificada como 

visualização entre 0 a 25%. Com A-OCT, em 22,3% dos olhos a visualização foi de 

51% a 75%, em 14,3% dos olhos, a visualização foi de 26% a 50% e em 18,7%, de 0 

a 25% (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Distribuição de frequências da classificação de visualização dos vasos da íris (n=77) 

pelos cinco examinadores, nas imagens obtidas por tomografia de coerência óptica do segmento 

anterior (A-OCT). 

  
Classificação de visualização dos vasos da íris com angiografia por tomografia 

de coerência óptica 

 0% – 25% 26% - 50% 51% - 75% Acima de 75% 
Examina

dor 
      

A 18 25,0% 17 30,9% 27 31,4% 15 8,7% 

B 23 31,9% 7 12,7% 17 19,8% 30 17,4% 

C 8 11,1% 13 23,6% 13 15,1% 43 25,0% 

D 22 30,6% 8 14,5% 15 17,4% 32 18,6% 

E 1 1,4% 10 18,2% 14 16,3% 52 30,2% 
    

Total 72 18,7% 55 14,3% 86 22,3% 172 44,7% 
 

A concordância dessas classificações também variou consideravelmente 

(Figura 14), sendo que nas classificações de visualização acima de 75% e nas 

classificações com visualização entre 0% e 25%, as concordâncias foram moderadas 

(k=0,46; IC 95% 0,40 – 0,52; p<0,001 e k=0,47; IC 95% 0,40 – 0,54; p<0,001). Essas 

concordâncias se mostraram significativamente maiores do que quando os olhos 

foram classificados com visualização da rede vascular de 26% a 50%, que apresentou 
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concordância marginal (k=0,09; IC 95% 0,02 – 0,16; p=0,015) ou mesmo as 

classificações de visualização de 51% a 75%, com concordância marginal, beirando 

a não concordância (k=0,05; IC 95% -0,02 – 0,12; p=0,1717). 

 

 

Figura 14. Coeficiente de Concordância de Fleiss entre os cinco profissionais para a avaliação 

da porcentagem de visualização da rede vascular da íris (n=77), em imagens obtidas por duas técnicas 

distintas, tomografia de coerência óptica do segmento anterior (AS-OCT) e angiografia fluoresceínica 

(A-FL). Os pontos indicam o valor do coeficiente e as barras indicam o intervalo de confiança 95%. 

 

4.1.3. Comparação da capacidade de visualização dos vasos entre A-OCT e A-FL na 

amostra total 

 

De acordo com as respostas dos profissionais que avaliaram as imagens 

(Tabelas 3 e 4), foram encontradas diferenças significativas na capacidade de 

visualização dos vasos entre as técnicas, nas quais as imagens obtidas por A-OCT 

apresentaram maior capacidade de visualização quando comparadas com as imagens 

obtidas por A-FL (W=10,70; p<0,001; Tabela 5). 
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Tabela 5. Distribuição das porcentagens de visualização dos vasos da íris com imagens obtidas 

por A-OCT e A-FL, de acordo com as avaliações dos cinco profissionais que avaliaram as imagens. 

*Valores significativamente distintos (W=10,70; p<0,001) 

 Técnica* 
 

A-FL A-OCT 
Porcentagem de visualização dos vasos 

0% a 25% 162 72 

26% a 50% 58 55 

51% a 75% 78 86 

Acima de 75% 87 172 

 

O grau de pigmentação correlacionou-se negativamente com a porcentagem 

de visualização dos vasos da íris tanto para as imagens obtidas por A-FL (rho = -0,58; 

p<0,001; Tabela 6), quanto para as imagens obtidas por A-OCT (rho= -0,52; p<0,001; 

Tabela 7). Isso significa que quanto maior o grau de pigmentação, menor a 

porcentagem de visualização dos vasos, independentemente da técnica adotada para 

a obtenção das imagens da íris. 

 

Tabela 6. Distribuição de frequências das porcentagens de visualização dos vasos da íris com 

relação ao grau de pigmentação da íris nas imagens obtidas por A-FL. 

 Porcentagem de visualização com A-FL e pigmentação 
 

0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% Acima de 75% 
Grau de pigmentação 

Muito leve 2 4 8 41 

Leve 11 14 22 31 

Médio 86 26 37 11 

Intenso 63 14 11 4 
 

 

Tabela 7. Distribuição de frequências das porcentagens de visualização dos vasos da íris com 

relação ao grau de pigmentação da íris nas imagens obtidas por A-OCT.  

 Porcentagem de visualização com A-OCT e pigmentação 
 

0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% Acima de 75% 
Grau de pigmentação 

Muito leve 0 0 8 47 

Leve 0 6 18 54 

Médio 31 33 45 51 

Intenso 41 16 15 20 
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4.1.4. Avaliação da concordância entre examinadores na classificação da 

pigmentação da íris nos olhos com neovascularização 

 

Os mesmos procedimentos realizados nas análises anteriormente 

mencionadas foram repetidos separando o grupo dos olhos com neovascularização 

de íris. 

Separando os olhos com neovascularização dos olhos sem essa condição, 

nota-se que a concordância para a avaliação da pigmentação se modifica (Figura 15). 

Para olhos classificados como com pigmentação muito leve, média e intensa, 

percebe-se concordância significativamente menor para os olhos com 

neovascularização em comparação aos olhos sem essa condição. Para olhos 

classificados com pigmentação leve, essa mesma diferença não é notada. 

 

 

Figura 15. Coeficiente de Concordância de Fleiss entre os cinco profissionais para a avaliação 

da intensidade de pigmentação da íris em olhos (A) com neovascularização (n=21) e (B) sem essa 

condição (n=56). Os pontos indicam o valor do coeficiente e as barras indicam o intervalo de confiança 

95%. 

 

4.1.5. Avaliação da concordância entre examinadores na classificação do grau de 

vascularização da íris nos olhos com neovascularização 

 

Para avaliar a visualização da vascularização (Figura 16), a comparação de 

olhos com neovascularização e sem essa condição manteve padrão semelhante ao 

dos olhos todos agrupados, com concordâncias maiores para os olhos classificados 

como alta (acima de 75%) ou baixa visualização (0% a 25%) e baixa concordância 

para olhos classificados como visualização intermediária da vasculatura (26% a 50% 

e 51% a 75%). 
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Figura 16. Coeficiente de Concordância de Fleiss entre os cinco profissionais para a avaliação 

da porcentagem de visualização da rede vascular da íris, em imagens obtidas por duas técnicas 

distintas, tomografia de coerência óptica do segmento anterior (A-OCT) e angiografia fluoresceínica (A-

FL). À esquerda (A), estão olhos portadores de neovascularização da íris (n=21) e, à direita (B), olhos 

sem essa condição (n=56). Os pontos indicam o valor do coeficiente e as barras indicam o intervalo de 

confiança 95%. 

 

4.2. Análise descritiva dos resultados 

 

Além da avaliação estatística realizada através do processamento das 

respostas dos examinadores, as imagens foram analisadas descritivamente pelos 

próprios pesquisadores.  

Essa avaliação fundamenta-se na própria experiência dos pesquisadores, que, 

por meio de análise crítica, foram capazes de entender os diferentes aspectos das 

técnicas angiográficas, suas respectivas imagens, as correlações e comparações dos 

resultados, aspectos estes difíceis de serem avaliados usando método estatístico. 

A seguir, será abordada cada uma dessas análises. 

Com base nas imagens, pode-se identificar que os olhos normais exibem os 

vasos sanguíneos dispostos radialmente no estroma da íris, imagens de 

características similares nas técnicas de angiografia por tomografia de coerência 

óptica e angiografia fluoresceínica (Figura 17). 
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Figura 17. Composição de imagens de angiografia por tomografia de coerência óptica da íris. 

Observa-se o padrão de vasos sanguíneos da íris dispostos radialmente da raiz da íris (porção 

proximal) à margem pupilar (porção distal), característico de olhos normais. 

 

O pigmento da íris causou bloqueio da visualização dos vasos tanto para o 

método de A-FL quanto para a A-OCT.  O artefato gerado pelo pigmento da íris já foi 

demonstrado pela avaliação estatística da amostra, o qual já havia sido observado 

pelos pesquisadores desde a aquisição das primeiras imagens. Durante a realização 

dos exames, foi possível perceber que a intensidade do pigmento da íris afetava 

proporcionalmente a qualidade das imagens em ambas as técnicas (Figura 18). 
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Figura 18. Seleção de oito sujeitos com grau decrescente de pigmentação da íris (A a H), 

mostrando a vasculatura com as técnicas de A-FL e A-OCT, em cada olho (olho esquerdo à esquerda 

e olho direito à direita). Observa-se que a melhora gradativa da qualidade das imagens, avaliadas pelo 

maior detalhamento da vasculatura da íris identificada, pode estar relacionada ao menor grau de 

pigmentação da íris em ambas as técnicas. Sujeito (A): a imagem de A-FL apresenta bloqueio total da 

vasculatura, e a de A-OCT permite visualizar alguns vasos. Sujeitos (B) e (C): a A-OCT demonstra 

superioridade à A-FL na avaliação da vasculatura da íris. Sujeito (D): apresenta pigmentação mais 

densa na margem pupilar, pois tanto a A-OCT quanto a A-FL mostraram bloqueio nessa área. A 

visualização da rede vascular foi melhor com A-OCT. Sujeitos (E) e (F): o bloqueio da margem pupilar 

mais pigmentada é mais intenso na A-FL do que na A-OCT e permitiu visualização dos vasos. Sujeitos 
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(G) e (H): a pigmentação leve da íris propiciou imagens de boa qualidade tanto com A-FL quanto com 

A-OCT. Os indivíduos (A), (C), (E) e (F) foram examinados sob miose induzida naturalmente (foco 

luminoso externo); (B), (D), (G) e (H) foram examinados sob efeito de miose induzida 

farmacologicamente. 

 

A aplicação do recurso do mapa de densidade capilar na vasculatura da íris 

com A-OCT fornece dados quantitativos (percentuais) e qualitativos (mapas de cores) 

que podem ser úteis para acompanhamento de casos (Figura 19(F)). Considerando a 

avaliação seriada com A-OCT, o examinador deve usar a miose farmacológica para 

padronizar a área da íris a ser explorada. O tamanho variável da pupila em cada 

exame de acompanhamento pode afetar a avaliação da íris de acompanhamento 

usando ambas técnicas: A-OCT e A-FL. 

A técnica A-OCT não foi capaz de detectar o vazamento de contraste, o 

enchimento retardado dos vasos da íris ou a impregnação do corante, características 

que só podem ser estudadas dinamicamente com meios de contraste como utilizado 

no método A-FL (Figuras 19 e 20). 

 

 

Figura 19. Estudo angiográfico de paciente com hipoperfusão após cirurgia de estrabismo, 

imagens de A-FL (A1-5) e A-OCT (C-F). A A-FL aponta atraso do enchimento na região temporal inferior 

(A1-5), informação não detectada pela técnica A-OCT, embora seja possível notar menor refletividade 

na região (D). A fotografia biomicroscópica (B) mostra íris com pigmentação leve.  A-OCT da região 

nasal (C) não apresenta alterações da vasculatura, achados compatíveis com a A-FL. (E) A-OCT em 

corte transversal (linha branca em (D) revela atenuação do fluxo na porção da íris comprometida. (F) 

Mapa de densidade capilar da íris destaca que a A-OCT não mostra nenhum distúrbio na área com 

enchimento tardio evidenciado com A-FL. 
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Figura 20. Estudo angiográfico em olho com permeabilidade vascular da margem pupilar 

aumentada. Os estágios iniciais da A-FL (imagens superiores) foram normais (A1-3) e as fases 

posteriores (A4,5) apresentaram vazamento de contraste e impregnação na margem pupilar, típicas 

nessas fases. A fotografia biomicroscópica (B) mostra íris com pigmentação leve. A A-OCT (C, D) não 

forneceu informações sobre vazamento vascular, mas poderia ajudar a revelar condição vascular 

subjacente, cuja visualização teria sido obstruída na A-FL secundariamente ao vazamento e à 

impregnação, presentes desde os estágios iniciais. (E) mostra secção detalhada de 3 mm x 3 mm da 

rede vascular na borda pupilar. (F) A A-OCT, com secção de 3 mm x 3 mm, demonstra a arquitetura 

da rede vascular da região límbica, enfatizando os vasos da íris, conjuntiva e esclera. 

 

A técnica A-OCT requer cooperação do paciente, pois artefatos de movimento 

e perdas de fixação afetam a qualidade das imagens. O sistema de A-OCT pode ser 

usado para avaliar a vasculatura da íris, ajustando-se manualmente à posição entre 

as varreduras horizontais e verticais, usando a margem pupilar e o limbo como 

referências estruturais e reduzindo os artefatos de movimento e as imagens 

duplicadas de vasos sanguíneos. Se a margem pupilar é utilizada como referência, a 

variação do tamanho da pupila durante a aquisição ainda pode induzir artefatos de 

movimento, o que pode ser evitado usando intensa iluminação externa durante toda a 

aquisição ou induzindo a miose farmacológica. Ainda com essas considerações, se o 

paciente não mantiver a fixação durante alguns segundos durante a captura, por 

exemplo um indivíduo portador de nistagmo, o software não conseguirá corrigir os 

artefatos, resultando em imagem com artefatos, linhas hiperrefletivas, duplicidade de 

vasos e pouca definição em geral. Nesses casos, A-FL tem vantagem considerável 

sobre A-OCT, pois, na captura da imagem fotográfica estática com câmeras de alta 

velocidade e examinador treinado, o movimento não prejudica a qualidade (Figura 21). 
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Figura 21. Estudo angiográfico da íris do olho esquerdo em portador de nistagmo, pós-

operatório de cirurgia de estrabismo. A e B mostram imagens de fotografia biomicroscópica e 

angiografia fluoresceínica, respectivamente. C e D mostram cortes de 6 mm x 6 mm de angiografia por 

tomografia de coerência óptica das regiões nasal e temporal, respectivamente. Nas imagens de A-OCT, 

observa-se a presença de linhas hiperrefletivas horizontais e verticais, artefatos como resultado dos 

movimentos provocados pelas constantes perdas de fixação, condição relacionada ao nistagmo. As 

linhas horizontais são provocadas pela perda de fixação durante a varredura horizontal (X-Fast) e as 

linhas verticais, durante a varredura vertical (Y-Fast). No processamento posterior das varreduras, 

quando do momento da aplicação do algoritmo de correção de movimento, são combinadas ambas 

imagens, horizontal e vertical, criando esse padrão quadriculado de artefatos na imagem final.  

 

Os neovasos de íris podem ser diferenciados dos vasos normais, pois não 

apresentam disposição radial e têm aspecto telangectásico (Figuras 22, 23, 24(A), 

24(B), 24(C)). Este estudo não tinha como objetivo avaliar quantitativamente com 

significância estatística a capacidade de diferenciar os neovasos com A-OCT e A-FL, 

entretanto, quando esses casos são analisados descritivamente, pode-se confirmar 

que ambas as técnicas são úteis para identificar a neovascularização. É importante 

considerar que o principal sinal da presença de neovasos com A-FL é a evidência de 

vazamento da fluoresceína no local afetado, entendendo que, no caso da 

neovascularização incipiente, não é possível identificar a rede vascular, em razão do 

pequeno calibre dos vasos, mas pode-se identificar a área com infiltração do 

contraste. A técnica de A-OCT permite identificar a estrutura neovascular, 

independentemente do calibre da rede, confirmando a presença de rubeosis iridis.  A 

A-FL tem como principal dificuldade os processos neovasculares incipientes com 
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pequena extensão e vasos finos, pois a presença de vazamento, que é o padrão 

detectável à A-FL, também pode estar associada a outros fenômenos de 

hiperpermeabilidade vascular como inflamação do tecido. Comparando as duas 

técnicas angiográficas com a fotografia clínica, ambas angiografias têm vantagens 

para mostrar a rubeosis em relação à biomicroscopia óptica em lâmpada de fenda. 

Entre os casos com neovascularização, no olho contralateral que clinicamente não 

tinha sinais de neovascularização foi avaliado: a A-FL mostrou evidência de 

vazamento do contraste, achado sugestivo de neovascularização, porém a 

identificação dos neovasos não foi possível, obscurecidos pelo contraste vazado; e a 

A-OCT confirmou a existência de neovascularização naquela localização (Figura 23). 

Ambas as técnicas permitiram localizar as regiões da íris comprometidas com a 

neovascularização na porção proximal (Figura 24A), média (Figura 24B), distal da íris 

e margem pupilar (Figura 24C). 

 

 
Figura 22. Olho portador de oclusão de veia retiniana que evoluiu com neovascularização da 

íris (rubeosis iridis). (A) fotografia externa mostra neovascularização em grande extensão da íris. A 

angiografia fluoresceínica na sua fase venosa inicial (B) mostra a rede neovascular da íris. Na fase 

venosa tardia da A-FL (C), observa-se vazamento de contraste, mas é difícil identificar a proliferação 

neovascular responsável pelo fenômeno. (D), (E) e (F) são imagens de A-OCT 6 mm x 6 mm de 

diferentes regiões da íris exibindo a neovascularização. (G) A A-OCT 3 mm x 3 mm mostra o 

comprometimento da margem pupilar. (H) A composição de imagens de A-OCT evidencia a rede 

neovascular da íris.  
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Figura 23. Portador de retinopatia diabética. Fotografia biomicroscópica da íris (A) não mostra 

sinais de neovascularização da íris. (B) Angiografia com fluoresceína evidencia extravasamento do 

corante na borda pupilar e em pontos focais na íris, indicando a localização de neovasos, sem, contudo, 

identificá-los. (C) Secção de 3 mm x 3 mm com angiografia por tomografia de coerência óptica 

demonstra a neovascularização na região inferior da íris, de vasos finos e em pequena extensão, que 

justificam o vazamento de contraste observado na A-FL. 

 

Considerando-se os casos que mostraram hipoperfusão da íris ou 

desorganização vascular, a dificuldade na identificação dos vasos foi maior em olhos 

com íris intensamente pigmentada, com ambas técnicas de imagem, A-FL e A-OCT. 

Não é possível saber se a área hiporrefletiva à A-OCT ou hipofluorescente à A-FL, 

que poderia ser sugestiva de isquemia, trata-se realmente à hipoperfusão, ou se seria 

apenas bloqueio do sinal ou do brilho secundário à pigmentação. 

Em olhos com pigmentação de íris média ou baixa, é possível confirmar a 

presença de hipoperfusão ou desorganização vascular resultante de atrofia sem maior 

dificuldade. Essas condições foram encontradas neste estudo em quatro olhos com 

implantes intraoculares na câmera anterior (2 olhos com lente intraocular fácica de 

suporte angular; e 2 olhos com implante cosmético Newiris) (Figura 24D) que 

demonstraram desorganização vascular. A isquemia do segmento anterior foi 

evidenciada por complicações pós-cirúrgicas de estrabismo (um olho) e de introflexão 

escleral (um olho) (Figura 24E). 

A-OCT e A-FL são técnicas de estudo angiográfico que permitem visualizar 

vasos anômalos com dilatação ou tortuosidade. Entre os pacientes do estudo, foi 

possível identificar essas condições em olhos com neovascularização de íris (Figura 

22) e em um olho portador de hemangioma da íris (Figura 25).   
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Figura 24. Casos com diferentes alterações vasculares da íris de diferentes olhos. 

(A) e (B) Neovascularização da íris secundária a diabetes mellitus. (C) Neovascularização da íris 

secundária à uveíte. (D) Neovascularização da íris secundária à oclusão de veia retiniana. (D) Atrofia 

da íris e desorganização vascular secundária a implante cosmético de íris. (E) Isquemia da íris 

secundária à cirurgia de introflexão escleral para descolamento de retina. Na sequência da fotografia 

em lâmpada de fenda (esquerda, A1-E1), observa-se a imagem da A-FL com sinais de extravasamento 

de contraste e impregnação (A2-E2), cortes tomográficos planares nasais (A3-E3) e temporais (A4-E4), e 

cortes tomográficos setoriais da íris (A-OCT estrutural) na posição da linha verde representada na 

coluna 3 (A5-E5). 
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Figura 25. Olho esquerdo com hipótese diagnóstica de hemangioma de íris. Na fotografia 

biomicroscópica do segmento anterior (A), observa-se vaso dilatado e tortuoso no quadrante nasal 

superior da íris. A A-FL, na fase venosa inicial (B), mostrou o enchimento das veias e artérias da íris e 

evidenciou vaso anômalo no quadrante nasal superior, com mais detalhes estruturais que os 

registrados na biomicroscopia. (C) A A-OCT de 6 mm x 6 mm da região comprometida mostrou tanto a 

vasculatura normal de disposição radial quanto o vaso dilatado com trajeto tortuoso, que se estende da 

porção proximal até a porção distal da íris (margem pupilar). 

 

Como perspectivas futuras para aperfeiçoamento da técnica de A-OCT da íris, 

vislumbra-se o desenvolvimento de algoritmo específico de delimitação dos perfis da 

íris e de segmentação dessa estrutura. Atualmente, a delimitação e a segmentação 

procuram identificar os perfis da retina para os quais o software dos instrumentos está 

calibrado, e a aplicação desses algoritmos é incompatível com as estruturas do 

segmento anterior. Para compensar essa problemática e permitir a imagem da 

vasculatura da íris, aumenta-se artificialmente a segmentação, capturando o sinal e a 

decorrelação de área maior que a íris, incluindo desde a câmara anterior até a 

posterior. O algoritmo de segmentação específico para íris permitiria melhorar 

consideravelmente a qualidade das imagens, subtraindo os artefatos associados ao 

ruído presente nas câmeras anterior e posterior. Existem ainda os artefatos de 

projeção gerados pelo epitélio pigmentado da íris, provocados pelo espelhamento do 

fluxo dos vasos presentes na superfície e no estroma dessa estrutura. Os estudos da 

segmentação utilizando ferramentas manuais para modificar a delimitação da íris 

mostraram que a imagem melhora qualitativamente quando se inclui somente a íris 

na segmentação.  E, quando é excluído o epitélio pigmentado da íris, pode-se apreciar 

imagem mais limpa e livre de artefatos, permitindo qualificar a rede vascular iriana 

com maior detalhe (Figura 26). 
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Figura 26. Estudo da segmentação da íris de um olho normal. A, C, E e H representam imagens 

de angiografia por tomografia de coerência óptica da íris com diferentes segmentações representadas 

em B, D, F, e G, respectivamente. A área analisada ou a de segmentação é definida por linhas de 

demarcação anterior e outra posterior, as quais estão representadas como linhas azuis ou vermelhas 

nos cortes de OCT estrutural. A e B representam a segmentação estendida (a linha de demarcação 

posterior está abaixo do plano da imagem em B). C e D representam a segmentação restrita à íris 

através da demarcação das faces anterior e posterior. Observa-se que a imagem C apresenta menos 

ruído que A, pela provável exclusão dos artefatos da câmara anterior. E e F representam a 

segmentação que exclui o epitélio pigmentado da íris. Na imagem E, nota-se imagem com menos 

artefatos do que em A e C, pela supressão dos artefatos de projeção no epitélio. H e G mostram a 

segmentação apenas incluindo o epitélio pigmentado da íris, evidenciando os artefatos suprimidos da 

imagem C, resultando na imagem E. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A presente pesquisa busca descrever as potencialidades da técnica de A-OCT 

na visualização da vasculatura da íris, para correlacionar esse novo método com o 

padrão-ouro para avaliação da vasculatura da íris, a A-FL.  

Grande parte das publicações existentes sobre A-OCT de segmento anterior 

tem utilizado o equipamento AngioVue OCTA System (Optovue, Fremont, Califórnia, 

EUA)(3, 20, 34, 35, 38, 39, 45-57). Todos descrevem o mesmo método para avaliação da íris, 

com a adaptação de lente de segmento anterior e a adequação da configuração para 

conseguir que o sistema do dispositivo, programado para cortes tomográficos da 

retina, possa capturar imagens de A-OCT do segmento anterior(34, 45, 46, 48, 52). Esses 

artigos não descrevem exatamente a configuração nem os parâmetros utilizados para 

realizar as imagens. No presente estudo, os parâmetros utilizados para obter imagens 

de A-OCT do segmento anterior foram calculados pelo pesquisador principal através 

da experimentação e, posteriormente, ajustados em relação aos resultados 

visualizados nas imagens até chegar aos valores utilizados no estudo e descritos na 

seção dos métodos. A disponibilização desses dados para a comunidade científica e 

oftalmológica internacional é importante para que mais pesquisadores possam 

continuar contribuindo nessa matéria. 

A análise dos resultados estatísticos demonstrou que, para a intensidade de 

pigmentação da íris, a concordância interobservador foi moderada e que, para ambas 

as técnicas de imagem (A-OCT e A-FL), a concordância para a porcentagem de 

visualização dos vasos da íris também foi moderada. No entanto, a técnica de 

obtenção das imagens por A-OCT mostrou quantidade estatisticamente maior de 

imagens com melhor visualização dos vasos do que as obtidas por A-FL. Essa 

comparação de angiografia da íris com fluoresceína e angiografia por tomografia de 

coerência óptica já foi descrita, mas somente considerando pacientes sem alterações 

vasculares da íris(57). Outros estudos compararam as técnicas angiográficas, porém 

só se concentraram na avaliação de casos com neovascularização corneal(3, 35, 45, 54, 

57). 

O presente estudo concluiu que, na amostra estudada, quanto maior a 

intensidade de pigmentação da íris, menor a porcentagem de visualização dos vasos 

da íris, tanto para as imagens obtidas por A-FL quanto para as obtidas por A-OCT. 

Outros autores descreveram a influência da pigmentação na íris com A-OCT com 
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resultados similares, mas a análise foi somente descritiva dos próprios pesquisadores, 

sem avaliação estatística(20, 26, 58). Roberts et al. demonstraram que, entre 15 olhos 

portadores de neovascularização de íris, a A-OCT foi capaz de evidenciar rubeose em 

todos(20). 

Numerosos estudos foram publicados com tamanho de varredura de 6 mm x 6 

mm para a exploração e análise de A-OCT do segmento anterior(52, 53, 59, 60). Na 

presente pesquisa, optou-se por utilizar essa extensão de corte tomográfico para o 

registro das imagens, pois nessa dimensão observa-se equilíbrio entre resolução e 

área de observação. O tamanho 8 mm x 8 mm apresenta campo mais amplo, porém 

com menor detalhamento (menor resolução), e maior resolução é necessária para 

identificar os finos vasos da íris. O tamanho de varredura de 3 mm x 3 mm tem boa 

qualidade, mas tem menor área de análise, obrigando-se a realizar muitos cortes 

tomográficos para se obter avaliação mais completa de toda a área da íris.  A 

aquisição de 3 mm x 3 mm e com maior detalhamento pode ajudar na avaliação 

complementar de detalhes de regiões específicas, previamente identificadas com 

biomicroscopia ou angiografia com fluoresceína ou mesmo com A-OCTs obtidas com 

varreduras de campos mais amplos (8 mm x 8 mm). 

A A-OCT é uma técnica de imagem que não exige contato com o olho e que 

independe de uso de agente de contraste, permitindo aquisição rápida e automatizada 

de imagens e de dados com alta resolução(14).  A avaliação vascular com angiografia 

por tomografia de coerência óptica oferece alternativa mais prática que a angiografia 

por fluoresceína, procedimento este invasivo com injeção de contraste endovenoso, 

que exige longos períodos de aquisição, risco de reações adversas graves, mesmo 

em indivíduos sem fatores de risco ou histórico de alergia(48), e é contraindicada em 

portadores de algumas condições sistêmicas. 

Outros autores têm descrito a dificuldade de capturar imagens com angiografia 

por tomografia de coerência óptica de segmento anterior em razão da falta de 

protocolo padronizado para realizar o exame(52, 59). Há investimento da indústria para 

disponibilizar futuras melhorias para a tecnologia de A-OCT do segmento anterior, 

mas ainda existem muitos desafios, tanto para a parte mecânica (hardware), quanto 

para sistemas de análise (software), no intuito de conseguir melhor visualização da 

vasculatura do segmento anterior e mais especificamente da íris. Entre algumas das 

problemáticas atuais que precisam ser resolvidas nessa tecnologia, é a capacidade 

de visualização dos vasos em lesões pigmentadas ou, simplesmente, na íris com 
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maior densidade de pigmento. A tecnologia de fonte de varredura, ou tecnologia de 

Swept Source OCT, oferece alternativa para aprimorar a análise da irrigação mais 

profunda dos tecidos, permitindo maior penetração e oferecendo maior qualidade que 

a tecnologia de domínio espectral, que está sendo utilizada no presente estudo(33, 46, 

58, 59, 61, 62). 

Atualmente, a curva de aprendizado para capturar e processar imagens 

angiográficas da íris é longa porque requer conhecimento aprimorado da tecnologia 

OCT e da aquisição de cortes angiográficos. É importante identificar os artefatos para 

realizar a adequada interpretação dos resultados e, além do bloqueio originado pela 

intensidade do pigmento da íris, os artefatos de movimento e de segmentação são 

aspectos que devem ser considerados na avaliação das imagens. O aprimoramento 

de software já foi implementado para a análise angiotomográfica do segmento 

posterior (retina e coroide), mas ainda não foi feita a correção da programação para 

permitir melhoria na avaliação da superfície ocular e da íris. Alguns autores têm 

descrito a importância de contar com ferramenta de segmentação para A-OCT da 

superfície ocular, com especial interesse para conjuntiva e esclera, mas não se 

referem à análise angiográfica da íris(51, 59). Esses autores demonstraram que, usando 

a segmentação manual pós-processamento, há incremento das imagens 

angiográficas em olhos normais, com melhoria da validade e utilidade clínica do 

método A-OCT(59). Na íris, não há experimentações de segmentação manual, mas 

alguns artigos se referem a quanto essa avaliação ajudaria para estudar casos de 

neovascularização da íris(20). No presente estudo, foram realizados alguns testes de 

segmentação manual da íris e, além de concordar em relação à visualização e à 

categorização da neovascularização da íris, confirmou-se o quanto essa análise 

diferenciada poderia ajudar na qualidade das imagens. Observou-se que o melhor 

resultado para o estudo angiográfico da íris é a segmentação que inclua desde a face 

anterior da íris até o limite anterior do epitélio pigmentário da íris, excluindo os 

artefatos de projeção dessa estrutura e os artefatos de movimento provocados por 

qualquer partícula presente na câmara anterior ou posterior, que são incluídos quando 

a segmentação é muito ampla. A segmentação restrita da íris permitirá evitar a captura 

da imagem de vasos sanguíneos de qualquer estrutura vascularizada disposta 

posteriormente, evitando confundir a interpretação das imagens.  

O sistema de rastreamento desenhado para detectar os movimentos oculares 

e aplicado para captura de imagens do segmento anterior é uma necessidade 
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apontada pela maioria dos autores para se obter melhores imagens e para facilitar a 

captura(39, 49, 53). No presente estudo, os pacientes pouco colaboradores que tinham 

constantes perdas de fixação representaram uma problemática para a obtenção de 

imagens de boa qualidade, exigindo maior tempo de aquisição e maior repetição de 

cortes. Na presente amostra, apenas um olho portador de nistagmo não permitiu a 

aquisição de imagens por excesso de artefatos e não pôde ser incluído na amostra. 

No presente estudo, foi possível comparar a dificuldade para capturar imagens 

de A-OCT e A-FL da íris, e ambas as técnicas representam desafio na aquisição, mas, 

na análise final, o resultado foi considerado melhor nos exames tomográficos, com 

exceção daqueles casos com problemas graves de fixação, como o nistagmo.  

Essa inovadora técnica de imagem para o estudo da vasculatura aplicada ao 

segmento anterior tem sido comparada em algumas pesquisas com a fotografia 

clínica, registrada com biomicroscopia óptica em lâmpada de fenda(52, 54). O objetivo 

desses estudos tem sido avaliar a existência de benefício na avaliação com A-OCT 

em relação à exploração do segmento anterior com a biomicroscopia óptica em 

lâmpada de fenda(54). A maioria desses estudos teve como objetivo a quantificação de 

densidade vascular e a identificação de lesões na conjuntiva ou na córnea, não na íris 

como nesta pesquisa, e os resultados demostraram que a A-OCT de conjuntiva e da 

córnea apresentou superioridade sobre a biomicroscopia para essas análises(52). O 

registro da fotografia clínica nesta pesquisa tinha como objetivo correlacionar a 

intensidade de pigmentação da íris com a qualidade de visualização dos vasos com 

A-OCT e A-FL, mas foi possível identificar alterações vasculares com A-OCT que não 

foram identificadas à biomicroscopia, como rubeose e desorganização vascular, em 

caso de atrofia da íris. 

A evidência científica existente descreve que a A-OCT também foi capaz de 

visualizar alterações na vasculatura da íris em condições patológicas, incluindo 

tumores, neovascularização, isquemia pós-cirurgia de estrabismo, micro-

hemangiomatose e persistência de membrana pupilar(20, 26, 37-39, 49, 55, 56, 58, 61). Roberts 

et al. relataram que A-OCT foi capaz de detectar neovascularização subclínica da íris, 

que, ao exame, apareceu em seus estágios iniciais. Entre os pacientes deste estudo, 

também foi identificado um caso de neovascularização subclínica, e a A-OCT teve 

importante papel nessa detecção e na posterior qualificação da rede vascular 

anômala(20). A detecção precoce da neovascularização na íris pode permitir 
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intervenção médica oportuna antes do desenvolvimento de complicações, como no 

caso do glaucoma neovascular. 

Toda a evidência científica existente, incluindo a atual pesquisa, permite 

entender que atualmente A-FL e A-OCT são técnicas complementares, cada qual 

apresenta vantagens e desvantagens em relação à outra para o estudo vascular da 

íris normal ou patológica. Provavelmente, incrementos tecnológicos futuros da 

tomografia de coerência óptica poderão substituir ou reduzir a indicação do uso da A-

FL, principalmente por ser invasivo e ter riscos para a saúde. Por enquanto, A-FL e A-

OCT deveriam ser exames complementares para a detecção de condições vasculares 

anômalas da íris, enquanto que o acompanhamento dessas alterações de irrigação 

sanguínea pode continuar sendo realizado somente com a técnica de A-OCT e a 

avaliação da arquitetura pela biomicroscopia. Outra maneira seria utilizar a A-OCT 

inicialmente e reservar a A-FL para os casos inconclusivos, diminuindo a quantidade 

de reações adversas para os pacientes que precisarem deste tipo de análise. 

A A-OCT oferece ferramentas quantitativas para avaliação seriada da 

densidade vascular. Essas utilidades já foram descritas por outros autores para a 

conjuntiva e a esclera(51, 52). Na íris, há estudos que valorizam a importância dessa 

ferramenta e também de sua utilidade, mas, por enquanto, os métodos qualitativos 

têm sido mais empregados(20, 39, 49, 55, 56, 58). O equipamento utilizado nesta pesquisa 

tem ferramenta que viabiliza esse tipo de análise quantitativa seriada, mas que, por 

estar desenhado para a espessura da retina e pelo fato de todos os artefatos poderem 

apresentar as imagens do segmento anterior, é incompatível para a avaliação 

quantitativa seriada fidedigna da íris. Os artefatos frequentes na tomografia da íris são 

restritivos para avaliação quantitativa, mas o emprego da análise qualitativa da A-OCT 

tem indicação no acompanhamento, a fim de os examinadores serem capazes de 

identificar os artefatos e os erros de leitura das imagens. É importante considerar que 

os movimentos da íris durante a captura também podem gerar artefatos de 

movimento, e a avaliação seriada pode ser prejudicada caso o tamanho da pupila não 

seja padronizado para todas as análises seriadas e, por essas razões, é necessário 

usar intensa iluminação externa constante ou provocar miose farmacológica para 

esses efeitos. 

A caracterização da rede vascular da íris, tanto normal quanto patológica, em 

detalhe mediante a técnica de A-OCT e através da definição de novos biomarcadores 

fundamentados nessa técnica poderia disponibilizar ferramenta com grande potencial 
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diagnóstico em fases subclínicas de alterações patológicas do segmento anterior, 

auxiliando na identificação de diversas patologias de maneira precoce , bem como 

antecipando e melhorando o tratamento e, por consequência , o prognóstico visual 

dos pacientes. Eventualmente, conforme o avanço tecnológico, a A-OCT poderá 

substituir completamente a A-FL, mas, por enquanto, são necessários alguns 

incrementos no sistema de captura e de processamento dos dados da A-OCT. Além 

disso, há necessidade de pesquisas mais específicas e com amostra maior para 

caracterizar o detalhe da vasculatura em casos patológicos, permitindo ratificar a 

aplicabilidade clínica da técnica de A-OCT. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A A-OCT é uma técnica que pode ser aplicada no segmento anterior e teve a 

capacidade de demonstrar a rede vascular da íris com maior detalhe que a A-FL tanto 

em pacientes normais, quanto em casos com alterações vasculares do segmento 

anterior ocular. A A-OCT é um exame rápido e sem complicações de reações 

adversas para os pacientes. O mesmo não ocorre com a A-FL, cuja injeção do corante 

pode repercutir negativamente de diferentes formas na saúde dos pacientes. Por 

enquanto, até não ter maior evidência científica com relação à caracterização da 

técnica de A-OCT e aos estudos comparativos com A-FL em diferentes condições 

patológicas, ambas as técnicas são complementares e, em determinadas 

circunstâncias, a A-FL é útil no diagnóstico, enquanto a A-OCT é útil no 

acompanhamento da doença. 

Conclusões para os itens específicos:  

a) Descrever a técnica de A-OCT da íris 

A técnica de imagem angiografia por tomografia de coerência óptica (A-OCT) 

da íris pôde ser usada para o estudo da vasculatura da íris com prévio ajuste de 

parâmetros específicos. A aplicabilidade da A-OCT tanto em olhos normais como em 

portadores de doenças oftalmológicas foi demonstrada.  

b) Avaliar comparativamente a interferência da pigmentação da íris registrada 

com biomicroscopia óptica na qualidade das imagens da vasculatura da íris obtidas 

com A-OCT e A-FL 

Ambas as técnicas, A-OCT e A-FL, permitiram a visualização dos vasos da íris 

em condições de normalidade e nas alterações do segmento anterior, cada uma com 

suas respectivas limitações e vantagens. 

A concordância interobservador para a pigmentação da íris foi moderada. 

Considerando-se o grau de pigmentação da íris, quando esta aumenta, a 

porcentagem de visualização dos vasos da íris diminui, tanto para as imagens obtidas 

por A-FL quanto para as obtidas por A-OCT.  

c) Estabelecer e comparar a concordância entre diferentes examinadores na 

visualização da vasculatura da íris com A-OCT e A-FL 

A concordância para a porcentagem de visualização dos vasos da íris foi 

regular para ambas as técnicas de obtenção de imagem. No entanto, A-OCT mostrou 
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quantidade estatisticamente maior de imagens com melhor visualização dos vasos do 

que as obtidas por A-FL. 

d) Descrever os principais achados de A-OCT em indivíduos com e sem 

alterações vasculares do segmento anterior do olho 

A visualização detalhada da integridade da rede vascular normal ou a 

identificação de isquemia, de defeitos da perfusão, de atrofia e de desorganização 

vascular, bem como a identificação de neovascularização de íris e a caracterização 

da vasculatura de lesões neoplásicas da íris são algumas das principais indicações 

do método observadas durante o estudo. 

A avaliação angiográfica da íris tanto com A-OCT como com A-FL foi capaz de 

identificar condições indetectáveis à avaliação biomicroscópica da íris, como a 

localização de alteração vascular e estrutural da íris.  Essa informação pode contribuir 

para o diagnóstico precoce de alterações e para orientar a conduta terapêutica. 

e) Identificar os limitantes e artefatos relacionados à técnica de A-OCT 

Os principais fatores limitantes da A-OCT no estudo da íris referem-se à 

pigmentação mais intensa da íris (artefato de atenuação) e a movimentos oculares 

e/ou perdas de fixação (artefato de movimento) durante o exame.  

Aprimoramentos no software para registro e processamento de dados são 

necessários para conseguir imagens de A-OCT de melhor qualidade, como 

segmentação automática especificamente desenhada para a íris, sistema de 

rastreamento do olho para o segmento anterior, remoção de artefatos de projeção e 

quantificação de densidade vascular iriana. 
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