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RESUMO 

 

Objetivo: revisão de literatura médica publicada nos últimos 10 anos relacionada a 

indicação do uso intravítreo de bevacizumabe e outros fármacos anti-VEGF no pré-

operatório da retinopatia diabética proliferativa e do descolamento de retina 

tracional. 

Métodos: coleta de artigos científicos publicados nos últimos 10 anos disponíveis 

nas bases de dados Medline e Lilacs. Os artigos foram selecionados a partir de 

palavras-chave como: retinopatia diabética, bevacizumabe, ultrassom, modo B e 

hemorragia vítrea. Foi realizada uma tabulação dos dados encontrados em estudos 

clínicos a partir de critérios pré-estabelecidos. 

Resultados: a análise feita a partir da revisão de literatura afirma que o uso de 

drogas anti-VEGF no pré-operatório reduz as complicações cirúrgicas. Diversos 

estudos apontam, também, melhora no grau de severidade da retinopatia diabética 

em pacientes que fizeram o uso das drogas. Alguns estudos apontam que há 

redução nos índices de casos de descolamento de retina quando há uso dos 

fármacos se comparado ao tratamento padrão. No entanto, nenhum dos estudos 

avaliados demonstra melhora estatisticamente relevante da AV final nos pacientes 

que utilizaram anti-VEGF quando comparados aos que não utilizaram. 

Conclusão: foi possível concluir que o uso intravítreo de anti-VEGF no pré 

operatório além de seguro traz benefícios como a redução dos casos de hemorragia 

vítrea, diminuição de complicações cirúrgicas, melhora nos quadros de edema 

macular, redução dos casos de descolamento de retina e possível regressão de 

severidade da retinopatia diabética 
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ABSTRACT 

Objective: review of medical literature published in the last 10 year related to 

preoperative intravitreal use of  bevacizumab and other anti-VEGF drugs for diabetic 

retinopathy and tractional retinal detachment. 

Methods: collection of articles published in the last 10 years through Medline and 

Lilacs database. The selection was chosen based on the MESH terms: diabetic 

retinopathy, bevacizumab, ultrasound and vitreous hemorrhage. A chart was 

developed using pre-established criteria to simplify comparison of the article's data.  

Results: the review found significant reduction of rates for intraoperative 

complications when there is preoperative intravitreal use of anti-VEGF drugs. Studies 

have shown improvement in the severity scale of diabetic retinopathy and also a 

reduction of retinal detachment rates after the use of anti-VEGF drugs when 

compared to traditional clinical treatments such as photocoagulation. There is, 

however, no statistically relevant improvement of visual acuity in patients who used 

anti-VEGF drugs in comparison to those who did not. 

Conclusion: the preoperative intravitreal use of anti-VEGF drugs has beneficial 

points such as reduction of intraoperative complications, like vitreous hemorrhage, 

significantly lowers macular edema and retinal detachment rates. It also improves the 

severity of diabetic retinopathy rates based on the regression of levels on the ETDRS 

severity scale. 

: 
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1. INTRODUÇÃO 

A diabetes é uma doença metabólica crônica caracterizada por altos níveis de 

glicose no sangue. Com o tempo, a evolução da doença pode apresentar condições 

graves relacionadas aos sistemas cardíacos, visuais, renal e nervoso     Segundo a 

OMS, 422 milhões de pessoas ao redor do mundo são diabéticas     

No relatório “World Report On Vision” da OMS há a estimativa que ao menos 

2.2 bilhões de pessoas ao redor do mundo possuem algum grau de deficiência 

visual ou cegueira. A estimativa global, segundo este mesmo relatório, é de que 146 

milhões de adultos apresentem retinopatia diabética, dos quais 3 milhões de casos 

poderiam ter sido prevenidos ou ainda precisam receber tratamento     

A retinopatia diabética é inicialmente caracterizada por microaneurismas que 

progridem para mudanças exsudativas e sangramentos que resultam em edema 

macular, mudanças isquêmicas, colateralização e dilatação de vênulas e mudanças 

proliferativas, como vasos anormais no disco óptico e retina, proliferação de 

fibroblastos e hemorragia vítrea     O processo de evolução natural da retinopatia 

diabética é gradativo e envolve diversos mecanismos patofisiológicos (figura 1). É 

dividida conforme sua gravidade em dois grupos: retinopatia diabética não-

proliferativa (RDNP) e retinopatia diabética proliferativa (RDP), sendo diferenciadas 

pela ausência ou presença de neovascularização.  

  A RDNP é um estágio inicial da doença onde é notável o aumento da 

permeabilidade vascular e oclusão capilar, já sendo possível a detecção de 

microaneurismas, hemorragias e exsudatos duros pela fundoscopia. Já a RDP é a 

fase mais avançada onde já está presente o processo de neovascularização, e é 

subdividida em leve, severa e de alto risco     Esta monografia tem como foco a fase 

proliferativa da retinopatia diabética. 

O processo de neovascularização é maléfico, pois os neovasos formados 

durante este processo são frágeis e se rompem facilmente. A ruptura dos vasos com 

seu conteúdo ocupando o humor vítreo é chamada de hemorragia vítrea, causa uma 

opacidade no meio e impede a correta formação da imagem na retina     Além disso, 

casos de Descolamento de Retina Tracional (DRT) também podem se manifestar 
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devido à neovascularização. Neste caso, o DRT acontece porque os novos vasos se 

tornam fibróticos com o tempo e retrocedem, causando um desequilíbrio das forças 

atuantes na retina, com o aumento da força tracional, que leva ao descolamento      

A progressão da retinopatia diabética pode acelerar o processo de perda da 

função visual, impactando diretamente na vida do indivíduo. O tratamento clínico 

padrão para a retinopatia diabética inclui controle metabólico sistêmico (níveis de 

glicemia, colesterol e pressão arterial e sistêmica) e fotocoagulação a laser, caso 

necessário. A fotocoagulação é um tratamento a laser, a luz emitida é absolvida pelo 

epitélio pigmentar da retina (EPR) e pela coroide e convertida em energia térmica, 

ocorrendo uma queimadura e desnaturação das proteínas e consequente a 

apoptose das células na região isquêmica. Em casos de hemorragia vítrea e 

descolamento de retina tracional, a vitrectomia é necessária. Na presença de edema 

macular, é necessário tratamento que permita a resolução do edema. 

 

 Figura 1: Progressão natural da retinopatia diabética. Fonte: adaptado de: Wong, T. Y. et al. 

(2016) 

1.1 Aspectos histológicos e patofisiológicos da retinopatia diabética 

A barreira hemato-retiniana atua como controle das substâncias sanguíneas, 

fluxo de fluídos e metabólitos. Sua camada interna é formada pela junção de células 

da glia, pericitos e endotélio de vasos intraretinianos. A camada externa é formada 

por endotélio fenestrado, epitélio pigmentar retiniano (EPR) e membrana de Bruch. 
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As células da glia produzem diversos fatores de crescimento, inclusive o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) que regula a presença de proteínas de 

junção, diminuindo a resistência ao fluxo de fluidos transepiteliais     

Os pericitos providenciam suporte estrutural aos vasos. Na retinopatia 

diabética, um aumento nos níveis de glicose leva a apoptose dessas células, o que 

resulta em colabamento das paredes vasculares. Esse colabamento é associado à 

formação de microaneurismas, um dos sinais iniciais da retinopatia diabética     

Como o funcionamento apropriado da barreira hemato-retiniana requer pericitos 

funcionais, a sua apoptose resulta em aumento da permeabilidade vascular, hipóxia 

e isquemia. Como consequência da presença dessas alterações, há aumento na 

secreção dos fatores de crescimento endotelial (VEGF). 

1.2 VEGF e anti-VEGF 

O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é um dos principais 

reguladores de vasculogênese e angiogênese. É uma glicoproteína necessária para 

a sobrevivência das células endoteliais. Induzida e regulada, principalmente, pela 

presença de isquemia ou hipóxia retiniana, processos oxidativos, inflamações e 

outros fatores de crescimento     

A angiogênese é um caminho metabólico comum à retinopatia diabética. Em 

níveis acima do fisiológico o VEGF leva a hiperpermeabilidade e induz a proliferação 

de capilares nos estágios mais avançados da RD     O organismo saudável mantém 

balanceado o nível de mediadores angiogênicos (como VEGF) com anti-

angiogênicos, regulando a expressão de ambos.  

Com isso em vista, as drogas anti-VEGF procuram restabelecer esse 

equilíbrio através da inibição do VEGF. Atualmente, estão disponíveis como drogas 

anti-VEGF: Pegaptanibe (Macugen, OSI/Eyetech, New York, NY, USA), 

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

Aflibercept (EYLEA; Regeneron, Tarrytown, NY, USA) e o uso off-label do 

Bevacizumabe (Avastin, Genentech, Inc.,South San Francisco, CA, USA). 
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1.3 Objetivo 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura 

médica produzida nos últimos 10 anos relacionada a indicação do uso de 

bevacizumabe e outros fármacos anti-VEGF intravítreo no pré-operatório de 

retinopatia diabética proliferativa e descolamento de retina tracional. O foco deste 

trabalho é sintetizar e resumir as informações presentes na literatura. 
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2. Metodologia 

Esta monografia tem natureza descritiva, buscando revisar e comparar 

conceitos publicados sobre: retinopatia diabética, descolamento tracional de retina e 

o uso pré-operatório de fármacos anti-VEGF. Os resultados serão qualitativos, visto 

que não haverá apresentação numérica de dados. 

 As fontes de informação utilizadas são de natureza primária, sendo composta 

por artigos e revisões sistemáticas. Para busca de material teórico necessário foram 

utilizados os bancos de dados Medline, acessado através da plataforma Pubmed e 

Lilacs, acessado através das plataformas BVS e Scielo. Os descritores utilizados 

para coleta de publicações foram: retinopatia diabética, anti-VEGF, bevacizumabe, 

ultrassom, modo B e hemorragia vítrea. Esses descritores foram traduzidos para 

língua inglesa durante a busca na plataforma Pubmed. 

O critério de inclusão prevê que a data de publicação do referencial teórico 

seja entre 01 de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2020, ou seja, artigos 

publicados nos últimos 10 anos. Outro critério de inclusão foi apresentar um recorte 

sobre retinopatia diabética, tanto tratando a condição em si quanto complicações 

secundárias à retinopatia diabética como o descolamento tracional de retina, 

hemorragia vítrea ou edema macular.  

 O referencial teórico foi selecionado porque oferece informações relevantes 

sobre a utilização intravítrea pré-operatória de anti-VEGF em casos de retinopatia 

diabética proliferativa e descolamento de retina tracional, seja através de estudos 

clínicos, descrição de caso ou revisão de literatura.  

Após seleção dos artigos utilizados, a leitura foi feita buscando compreender 

a atuação e a vantagem do uso de drogas anti-VEGF em casos de retinopatia 

diabética e descolamento tracional de retina. Em casos de estudos clínicos foram 

catalogados: número de pacientes incluídos no estudo, idades, critério de inclusão, 

diagnóstico inicial, tempo de acompanhamento (caso aplicável), tipo de tratamento 

realizado, acuidade visual inicial e final e resultado. Uma tabulação de dados foi 

planejada com os mesmos parâmetros a fim de facilitar a comparação entre estudos.  

Os quadros fornecidos no item apêndice desta monografia foram produzidos a 

partir da tabulação de dados. Todos os textos selecionados foram lidos e grifados, 
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com anotações sobre partes mais importantes feitas à parte em um documento de 

texto, a fim de facilitar a futura comparação entre os textos.  
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3. Resultados 
 

 Inicialmente, 50 artigos foram pré-selecionados e analisados. Dentre esses 

cinquenta, 11 foram selecionados com base nos critérios de inclusão e relevância 

para comparação e análise nesta monografia. 

 Bressler et al (2017) desenvolveu um trabalho com o objetivo de comparar o 

desenvolvimento dos fatores de progressão da retinopatia diabética proliferativa 

quanto a tempo de progressão, severidade dos eventos e necessidade de 

intervenção. Foram considerados eventos a ocorrência de hemorragia vítrea, 

descolamento de retina, neovascularização do segmento anterior (íris ou ângulo), 

glaucoma neovascular, vitrectomia e necessidade de fotocoagulação para o grupo 

intervenção e de fotocoagulação adicional no grupo controle. O estudo ocorreu por 

dois anos, o tratamento era fotocoagulação imediata para o grupo controle e 

injeções intravítreas de ranibizumabe para o grupo intervenção. As visitas 

aconteceram a cada 16 semanas com exceção do grupo de ranibizumabe que 

ocorreu a cada quatro semanas durante o primeiro ano para reavaliação da 

necessidade de injeções adicionais. Para primeira ocorrência composta (hemorragia 

vítrea, descolamento de retina, neovascularização da íris, neovascularização do 

ângulo e glaucoma neovascular) a probabilidade foi de 42% no grupo de 

fotocoagulação contra 34% para o grupo que recebeu ranibizumabe. A probabilidade 

de ocorrência de HV durante os dois anos foi 39% no grupo controle contra 30% do 

intervenção, no entanto essa ocorrência não foi uniforme, sendo inicialmente 

identificada mais vezes no grupo controle durante as duas primeiras visitas, essa 

tendência não se manteve durante o resto do tempo de acompanhamento. A 

probabilidade de ocorrência de descolamento de retina durante o tempo de 

acompanhamento foi baixa em ambos os grupos (11% controle e 5% intervenção), 

dentre os casos a maior parte foi tracional (71% controle e 55% intervenção). 

Quando os casos onde edema macular diabético envolvendo o centro estavam 

presentes na avaliação inicial foram excluídos, a probabilidade de ocorrência 

composta de qualquer um dos eventos foi maior no grupo controle comparado ao 

intervenção (45% versus 31%). A probabilidade de necessidade de fotocoagulação 

adicional durante os dois anos de acompanhamento foi 50% e foi realizada 

majoritariamente durante o primeiro ano de acompanhamento (73% dos casos). 
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 Arevalo et al (2019) estudou a segurança e efetividade do uso intravitreo de 

bevacizumabe pré-operatório a vitrectomia em pacientes com descolamento de 

retina tracional secundário a RDP. Os participantes foram avaliados semanalmente 

nas duas primeiras semanas e após esse período em um, três e seis meses e ao 

final de um ano. Em 94,12% dos pacientes no grupo intervenção a retina foi aderida 

novamente e no grupo controle, 87,5% obtiveram o mesmo resultado ao final do 

acompanhamento com somente um procedimento cirúrgico. Hemorragia intra 

operatória ocorreu em 67,6% dos olhos no grupo intervenção contra 89,2% no 

controle. O uso de endodiatermia foi necessário em 27,4% dos casos no grupo 

intervenção contra 66,9% no controle. No grupo intervenção a acuidade visual 

melhor corrigida foi de 20/250 inicialmente para 20/80 ao final do tempo de 

tratamento. Já no grupo controle, a AV melhor corrigida foi de 20/250 para 20/100 ao 

final do período de tratamento.  

 Hu et al. (2019) conduziu um estudo em que o  objetivo foi avaliar e comparar 

as taxas de reoperação em pacientes com hemorragia vítrea ou descolamento de 

retina tracional em pacientes que receberam tratamento intravítreo de bevacizumabe 

com aqueles que não receberam. Os pacientes foram divididos em quatro grupos: 

pacientes com hemorragia vítrea que não receberam bevacizumabe (grupo 1), 

pacientes com HV que receberam bevacizumabe (grupo 2), pacientes com DTR que 

não receberam bevacizumabe (grupo 3) e pacientes com DRT que receberam 

bevacizumabe (grupo 4). Complicações pós-operatórias foram percebidas 

em  39.4% dos olhos no grupo 1, 28.2% dos olhos no grupo 2, 45.5% dos olhos no 

grupo 3 e 61.4% no grupo 4. Nos pacientes com descolamento tracional de retina, 

45.5% dos pacientes que não receberam IVB não precisaram de reoperação contra 

21.4% dos pacientes que receberam bevacizumabe necessitaram de reoperação. 

Entretanto, nos pacientes que não apresentaram DRT, em 69.7% que não 

receberam IVB não foi necessária reoperação contra 71.8% dos pacientes que 

receberam bevacizumabe. A diferença na acuidade visual entre as medições iniciais 

e finais nos pacientes foi de: − 1.00 LogMAR ± 0.58 LogMAR no grupo 1, − 0.88 

LogMAR ±0.86 LogMAR no grupo 2, − 0.68 LogMAR ±0.77 LogMAR no grupo 3 e − 

0.82 LogMAR ±0.88 LogMAR no grupo 4. 

 Parchand et al. (2014) avaliou os dados de confiabilidade de achados 

ultrassonográficos na avaliação pré-operatória de diversas doenças vítreo-retinianas 

através de um estudo retroativo de avaliação de prontuário eletrônico. Todos os 
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exames foram realizados por um único examinador. Foram excluídos pacientes com 

documentação ultrassônica incompleta, prontuário cirúrgico incompleto e aqueles 

em que a cirurgia foi realizada mais de 72 horas após a realização do exame de 

ultrassom. As indicações para realização do ultrassom foram: hemorragia vítrea 

secundária a diabetes (32 olhos), hemorragia vítrea pós-traumática (56 olhos), 

endoftalmite (14 olhos) e hemorragia vítrea não traumática (29 olhos). A posição 

anatômica da retina foi corretamente identificada em 128 de 131 olhos (97,7%), com 

dois falso positivo e um falso negativo. Dentre 32 olhos com retinopatia diabética 

proliferativa, o descolamento de retina tracional foi identificado em 8 olhos durante a 

operação, enquanto o ultrassom identificou 7 olhos com TRD, a sensitividade para 

diagnóstico de TRD foi de 87,5% enquanto a especificidade foi de 100% neste 

estudo. 

 Gross et al. (2015) conduziu um estudo clínico randomizado avaliando a não 

inferioridade do uso intravitreo de ranibizumabe comparado com a 

panfotocoagulação quanto a acuidade visual em pacientes com retinopatia diabética 

proliferativa. A acuidade visual foi medida utilizando a tabela de medida de acuidade 

visual desenvolvida pelo grupo EDTRS. A acuidade visual inicial média foi de 75.0 

(equivalente em Snellen de aproximadamente 20/32) no grupo que recebeu 

ranibizumabe e 75.2 (equivalente em Snellen de aproximadamente 20/32) no grupo 

da fotocoagulação. Edema macular diabético estava presente inicialmente em 22% 

dos pacientes no grupo ranibizumabe e 23% no grupo fotocoagulação. Ao final de 2 

anos, a média de melhora na acuidade visual foi de +2.8 no grupo ranibizumabe e 

+0.2 no grupo fotocoagulação. A média de mudança na AV durante os 2 anos foi de 

+4.5 no grupo ranibizumabe comparado a −0.3 no grupo que recebeu 

fotocoagulação. Entre os olhos com edema macular diabético inicialmente, a média 

de diferença na pontuação da AV entre os grupos foi de +3.0 enquanto em olhos que 

não apresentaram EMD a média foi +1.4. Hemorragia vítrea se desenvolveu em 27% 

dos olhos no grupo ranibizumabe contra 34% dos olhos que receberam 

fotocoagulação. Descolamento de retina ocorreu em 10% dos pacientes que 

receberam ranibizumabe contra 6% dos que receberam fotocoagulação.  O estudo 

relatou somente um caso de endoftalmite no grupo ranibizumabe. 

 Chen et al. (2020) realizou um estudo comparativo, prospectivo não 

randomizado avaliando os efeitos do uso de ranibizumabe pré-operatório a 

vitrectomia em pacientes jovens. O estudo separou os pacientes entre aqueles que 
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receberam injeção intravítrea de ranibizumabe antes da vitrectomia e aqueles que 

não receberam. Nenhuma ocorrência ocular ou sistêmica relacionada ao uso de 

ranibizumabe  foi observada. Nenhum paciente apontou indício de progressão ou 

surgimento de descolamento de retina tracional após o uso de ranibizumabe. 

 Russo et al. (2019) conduziu um estudo retrospectivo para avaliar a incidência 

e os fatores de risco para descolamento de retina tracional após o uso intravítreo de 

anti-VEGF em pacientes com retinopatia diabética proliferativa que passaram por 

vitrectomia. No geral, a incidência de DTR foi de 10% nos olhos que receberam anti-

VEGF. Análise de variante única apontam que os principais fatores de risco para 

desenvolvimento de DRT são idade (idade de 48.7 ± 10.8 anos em olhos que 

desenvolveram DRT após o uso de anti-VEGF contra 54.8 ± 10.9 anos em olhos que 

não desenvolveram DRT), níveis altos de HbA1c e dias entre a injeção e a 

vitrectomia (11.8 ± 6.1 dias em olhos que desenvolveram DRT após o uso de anti-

VEGF contra 5.7 ±  2.7 dias nos olhos que não desenvolveram).  

 Guan et al. (2020) realizou um estudo retrospectivo, comparativo e não-

randomizado sobre a eficácia do uso pré-operatório intravitreo de ranibizumabe em 

vitrectomia com peeling da membrana limitante interna em pacientes com retinopatia 

diabética proliferativa combinada com edema macular.  O estudo avaliou a AV no 

início, em 1 mês, 3 meses e ao final de 6 meses. Nas avaliações de um e três 

meses, a AV melhor corrigida medida em logMAR do grupo ranibizumabe foi 

superior ao do grupo controle, sendo a média de AV inicial 1.56 ± 0.62 e ao final de 

seis meses 0.38 ± 0.13 no grupo que recebeu ranibizumabe enquanto a média do 

grupo controle foi 1.52 ± 0.51 inicialmente e 0.41 ± 0.10 ao final do tratamento. 

Entretanto não houve diferença estatisticamente relevante ao final de 6 meses. A 

espessura macular média do grupo ranibizumabe seguiu o mesmo padrão da AV, 

sendo significativamente menor nos primeiros meses e ao final de 6 meses não 

apresentando diferença estatisticamente relevante. 

 Gross et al. (2019) realizou um estudo com objetivo de avaliar a segurança e 

eficácia do uso intravitreo de 0,5 mg de ranibizumabe comparado a fotocoagulação 

em pacientes com retinopatia diabética proliferativa ao longo de 5 anos. Dentre os 

participantes que finalizaram o tratamento em 5 anos, a média de injeções 

consumidas foi 7.1 no primeiro ano, 3.3 no segundo, 3.0 no terceiro, 2.9 no quarto e 

2.9 no quinto. Já no grupo que recebeu fotocoagulação, durante os 5 anos de 

acompanhamento do estudo, 51% dos participantes receberam pelo menos uma 
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sessão adicional de fotocoagulação. A melhora na acuidade visual foi em média de 

3.1 e 3.0 letras nos grupos ranibizumabe e controle, respectivamente, o que resulta 

numa média equivalente em Snellen de 25/20 ao final de 5 anos em ambos os 

grupos. Entre pacientes com ou sem edema macular diabético, a diferença entre 

grupos de tratamento não foi estatisticamente relevantes. O estudo conseguiu, 

ainda, avaliar diferenças entre o grau de severidade da retinopatia diabética na 

tabela ETDRS, em 90 pacientes do grupo ranibizumabe nos quais estava disponível 

retinografia colorida durante os 5 anos, entre esses pacientes 46% melhoraram dois 

ou mais passos na escala de severidade, incluindo 30% que evoluíram para estágio 

não proliferativo e 10% com resolução completa da retinopatia. Durante os 5 anos, 

descolamento de retina foi identificado nas avaliações clínicas em 12 olhos do grupo 

ranibizumabe e 30 no grupo controle. Endoftalmite relacionada a injeção aconteceu 

em 1 de 4113 injeções administradas em 306 olhos. 

 Bressler et al (2017) liderou uma análise com objetivo de comparar mudanças 

no nível de severidade da retinopatia diabética durante tratamento para edema 

macular diabético utilizando  aflibercepte, ranibizumabe ou bevacizumabe. Este 

estudo é uma análise secundária pré-planejada de dados de um estudo comparativo 

de efetividade dos três fármacos em casos de edema macular diabético envolvendo 

o centro. Retinopatia diabética não proliferativa estava presente em 495 (76,2%) dos 

pacientes inicialmente, os 155 (23,8%) participantes restantes apresentavam a 

forma proliferativa. Ao final de 2 anos, 14,5% do grupo aflibercepte, 22,1% 

bevacizumabe e 31% ranibizumabe apresentaram melhora no nível de retinopatia 

diabética, não houve diferença entre grupos de tratamento. Melhora nos níveis de 

severidade da retinopatia diabética entre os 100 pacientes com RDP nível 61 ou 

maior inicialmente pode ser avaliada em 93 olhos ao final de 1 ano e 84 olhos ao 

final de 2 anos. Dentre os 40 participantes com RDP inicialmente e com retinografia 

avaliável durante todo o tratamento, 70% mantiveram a melhora na severidade, 

incluindo 70% do grupo aflibercept, 77,8% bevacizumabe e 63,6% ranibizumabe. 

Entre 42 olhos que não melhoraram durante 1 ano, 21,4% apresentou melhora ao 

final de 2 anos, sendo 66,7% do grupo aflibercepte, 13% bevacizumabe e 15,4% 

ranibizumabe. Taxas de piora no nível de severidade foram menores do que 5% em 

todos os grupos durante o primeiro ano. As taxas de piora continuaram a aumentar, 

porém nenhuma diferença de grupo foi notável ao final de 2 anos, com taxas de 

piora de 10,2% no grupo aflibercept, 10,2% bevacizumabe e 7,1% ranibizumabe.  
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 Wells et al. (2016) conduziu um estudo clínico randomizado com objetivo de 

comparar o uso de diversos agentes anti-VEGF (aflibercepte, bevacizumabe e 

ranibizumabe) para edema macular diabético a partir de um acompanhamento 

padronizado e um protocolo de retratamento. O tratamento aconteceu durante 2 

anos. O número mediano de injeções entre os participantes que finalizaram o 

tratamento foi 15 injeções no grupo aflibercepte, 16 bevacizumabe e 15 no grupo 

ranibizumabe. 84% dos olhos receberam pelo menos uma injeção no segundo ano e 

98% das injeções requisitadas pelo protocolo foram administrada durante os 2 anos. 

A porcentagem de olhos que necessitaram pelo menos uma sessão de 

fotocoagulação durante os dois anos de tratamento foi 41% no grupo aflibercepte, 

64% no grupo bevacizumabe e 52% no grupo ranibizumabe. A acuidade visual na 

avaliação final melhorou comparada a inicial, em média, 12.8 letras no grupo 

aflibercepte, 10.0 no grupo bevacizumabe e 12.3 letras no grupo ranibizumabe. 

Entretanto, o efeito relativo dos tratamentos variou com base na AV inicialmente 

apresentada. Quando a AV inicial tinha pontuação de letras menor que 69, a média 

de melhora ao final de 2 anos foi de + 18.1 ± 13.8 letras no grupo aflibercept, + 13.3 

± 13.4 letras no grupo bevacizumabe e +16.1 ± 12.1 letras no grupo ranibizumabe. 

Quando a AV inicial estava entre 78 e 69, a média de melhora ao final de 2 anos foi 

de +7.8 ± 8.4 letras para o grupo aflibercept, +6.8 ± 8.8 letras no grupo 

bevacizumabe e +8.6 ± 7.0 letras no grupo ranibizumabe, no entanto não há 

diferença estatisticamente relevante entre grupos de tratamento. 
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4. Discussão geral sobre os resultados 

Foram selecionados 11 dos 50 artigos inicialmente separados. Em geral, os 

artigos tratam dos benefícios do uso intravítreo de drogas anti-VEGF para casos de 

retinopatia diabética com um maior destaque para a resolução ou diminuição de 

edema macular decorrente da diabetes. Além disso, quatro artigos comparam os 

resultados obtidos entre pacientes tratados apenas com panfotocoagulação e 

pacientes que receberam algum agente anti-VEGF. Há, também, três artigos que 

comparam o uso de anti-VEGF em casos de vitrectomia em pacientes que 

receberam e que não receberam a droga. 

4.1 Fotocoagulação e uso de anti-VEGF 

 Nos estudos comparando o uso intravítreo de anti-VEGF com o uso de 

fotocoagulação foi observada uma pequena diferença em melhora de AV no grupo 

que recebeu a droga quando comparado ao grupo da fotocoagulação, porém essa 

diferença não é estatisticamente relevante em nenhum dos estudos. Bressler et al. 

(2017) demonstra que os fatores de progressão da RDP são levemente menores em 

pacientes que recebem ranibizumabe quando comparado a fotocoagulação e que o 

fator mais importante para progressão da RDP é a classificação do caso com base 

na tabela de severidade de retinopatia diabética proposta pela ETDRS. 

A complicação mais comum nesses estudos é a hemorragia vítrea, que é 

significativamente reduzida com o uso de anti-VEGF, além disso, a gravidade da 

hemorragia é menor como demonstrou         com 42% dos casos no grupo de 

fotocoagulação contra 22% no grupo de aplicação do ranibizumabe necessitando 

vitrectomia devido a HV após os cinco anos de estudo. O uso de anti-VEGF em 

casos de hemorragia vítrea também apresenta redução nas complicações 

intraoperatórias, como grau de hemorragia, uso de endodiatermia e tempo médio de 

cirurgia. 

 A ocorrência de descolamento de retina é diminuída com o uso das drogas, 

como suportado por diversos estudos, entre eles Bressler et al. (2017) que 

demonstra probabilidade de ocorrência de DR em até dois anos em 5% dos 

pacientes com uso de anti-VEGF contra 11% sem o uso da droga. Já no estudo 

conduzido pelo grupo DRCR, a probabilidade de ocorrência foi de 6% do grupo de 
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estudo contra 10% do grupo controle      Em Gross et al. (2018), durante os 5 anos 

de acompanhamento, o descolamento de retina foi identificado em 12 pacientes do 

grupo intervenção contra 30 do controle, sendo 10 e 24 olhos DRT, respectivamente. 

Já o estudo conduzido pela PACORES notou pelo menos um descolamento de 

retina iatrogênico durante a operação em 23,3% dos olhos que receberam 

bevacizumabe contra 58,9% dos olhos que não receberam a droga      

 Outros estudos analisados ainda apresentam melhora significativa nos 

índices pós-operatórios com o uso de drogas anti-VEGF. Como é apresentado em 

Hu et al. (2019) onde complicações pós-operatórias foram menores em pacientes 

que receberam IVB para casos de hemorragia vítrea (28,2% do grupo controle 

contra 21,4% grupo IVB). Chen et al. (2020) identificou uma redução significativa nos 

casos de hemorragia intraoperatória no grupo intervenção quando comparado ao 

grupo controle. 

4.2 Vitrectomia e uso de anti-VEGF 

 Há ainda na literatura médica estudos comparando o efeito do uso pré-

operatório intravítreo de drogas anti-VEGF em cirurgias de vitrectomia. Nos três 

estudos separados sobre este assunto, todos demonstram menor dificuldade e 

redução na incidência de complicações intraoperatórias com o uso de anti-

VEGF            Já quanto à melhora na AV, nenhum dos estudos apresentou 

diferença significativa entre os grupos de tratamento em longo prazo          

Sobre a presença ou progressão de descolamento tracional de retina, Hu et 

al. (2019) apresenta dados de que a re-operação em pacientes que não receberam 

droga anti-VEGF é menor do que pacientes que já apresentavam DRT que 

receberam IVR (45,5% não necessitaram no grupo controle contra 21,4% no grupo 

intervenção), já em pacientes que não apresentavam DRT inicialmente não há uma 

diferença estatística relevante sobre a taxa de re-operação. Chen et al. (2020) afirma 

que não foi observada nenhuma taxa de progressão ou aparecimento de DRT após 

a aplicação de ranibizumabe. É necessário notar, porém, que este estudo em 

específico teve como objeto pacientes mais jovens, com uma média de idade de 

34,2 anos no grupo intervenção contra uma média de idade de 54,8 anos do estudo 

previamente mencionado. 
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4.3 Estágio de severidade da retinopatia diabética e o uso de drogas 

anti-VEGF 

 Um tema mais interessante, porém, é a comparação de resultados 

apresentados por diferentes drogas anti-VEGF, em especial sobre a redução do 

grau de severidade da retinopatia diabética. Guan et al. (2020) tem como objetivo a 

comparação dos agentes aflibercepte, bevacizumabe e ranibizumabe para 

tratamento de edema macular diabético (EMD). Neste estudo, o efeito relativo do 

tratamento varia conforme a AV inicialmente apresentada, com dois subgrupos de 

AV inicial de 69 pontos na tabela ETDRS (20/50 ou pior) e de 78 a 69 pontos na 

tabela ETDRS (entre 20/32 e 20/40). A AV final para o subgrupo de melhor AV inicial 

não demonstrou diferença estatisticamente relevante entre os três fármacos ao final 

de dois anos; no entanto, no subgrupo de pior AV inicial o grupo que recebeu 

aflibercepte apresentou resultados levemente melhores que os outros dois, sendo a 

diferença de 12% com o grupo de bevacizumabe e 5% com o grupo de 

ranibizumabe. Já quanto a segurança do uso, os três fármacos apresentam níveis 

baixos e similares, sendo todos seguros para uso intraocular      

 A partir do estudo conduzido por Wells et al. (2016) foi pensado o conduzido 

por Bressler et al. (2017), com o objetivo de avaliar se há diferenças entre as três 

drogas quanto a progressão ou melhora nos níveis de retinopatia diabética (através 

dos níveis estabelecidos na tabela de severidade para retinopatia diabética do 

ETDRS). Entre os olhos que apresentavam RDNP inicialmente 88,7% apresentaram 

melhora no nível de severidade em um ano após início do tratamento e 78,6% após 

dois anos. Já a melhora em olhos com RDP, nível 61 ou pior, foi visível em 93% em 

um ano e 84% em 2 anos; destes a melhora foi mantida em 70% do grupo de 

aflibercepte, 77,8% em bevacizumabe e 63,6% ranibizumabe       

As taxas de piora no nível de severidade para pacientes com RDNP tiveram 

um aumento demorado e contínuo até o final dos dois anos de estudo, sendo 10,2% 

no grupo aflibercepte e bevacizumabe e 7,1% no ranibizumabe; essas diferenças, 

porém, não são estatisticamente relevantes. Entre pacientes com RDNP, a 

hemorragia vítrea foi a principal causa de piora. Já a taxa de probabilidade de piora 

para RDP foi levemente mais alta, sendo 17,2% no grupo aflibercepte, 26,4% 

bevacizumabe e 17,6% ranibizumabe, porém sem diferença estatisticamente 
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relevante entre os três grupos. Outro dado interessante neste estudo é que há uma 

relação entre número médio de injeções e melhora no nível de retinopatia diabética, 

sendo semelhante em todos os grupos de tratamento      

Gross et al. também apresenta dados sobre este assunto. Entre 90 olhos que 

apresentavam documentação necessária para classificação quanto a tabela de 

severidade da RD pelo ETDRS, 41% apresentaram melhora de 2 ou mais níveis, 

incluindo 10% de casos com resolução completa da retinopatia diabética. Ao final de 

cinco anos, as taxas de melhoras no nível de severidade foram mantidas em 46% 

dos participantes que utilizaram ranibizumabe       
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5. Considerações finais 

O uso intravítreo de anti-VEGF como pré-operatório oferece diversos 

benefícios, não só quanto à redução da neovascularização e diminuição nos níveis 

de edema macular secundário à retinopatia diabética, mas também quanto a 

diminuição de complicações cirúrgicas e melhora no nível de severidade da 

retinopatia diabética apresentada inicialmente. 

 Os pontos negativos do uso de injeções intravítrea de anti-VEGF incluem: a 

necessidade de reaplicação e consequente aumento da frequência de visitas ao 

oftalmologista, o que pode levar a uma redução no número de pacientes que 

completam o tratamento; a necessidade da aplicação ser feita em um centro 

cirúrgico, elevando o custo do tratamento e a necessidade de avaliação do tempo 

entre a aplicação da droga e a realização da cirurgia. 

Além disso, mais estudos são necessários referente a melhora na severidade 

da retinopatia diabética. Há em andamento um estudo clínico (NCT02634333, 

disponível em ClinicalTrials.gov, acessado em 19 de fevereiro de 2021) avaliando a 

aplicação adiantada de anti-VEGF, de forma a prevenir a ocorrência de 

complicações que afetam a visão decorrente da retinopatia diabética. 
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Apêndices 
 
Quadros comparativos gerados a partir da tabulação dos dados coletados. 
 

Artigo Factors associated with worsening proliferative diabetic 
retinopathy in eyes treated with panretinal 

photocoagulation or ranibizumab     
Ano 2017 

Número 394 olhos 

Idade média 
(anos) 

52 anos 

Diagnóstico PDR sem histórico de fotocoagulação e AV com correção de 
20/320 ou melhor. 

Tempo de 
acompanhamento 

2 anos 

AV inicial 20/320 ou melhor, 

AV final Não se aplica 

Tipo de 
tratamento 

Panfotocoagulação imediata ou ranibizumabe. Em casos de 
EM envolvendo o centro comprometendo a visão receberam 
ranibizumabe como tratamento da DME. 

Resultados Para a primeira ocorrência composta (HV, DR, NVI, NVA ou 
NVG) a probabilidade foi de 42% para panfotocoagulação 
contra 39% ranibizumabe. Ao final dos 2 anos, 39% na 
fotocoagulação e 3% ranibizumabe apresentaram HV. Casos 
de DR foram de 11% no controle e 5% no grupo intervenção. 

Observações  - 
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Artigo 

Preoperative  Bevacizumab for Tractional Retinal 
Detachment Secondary to Proliferative Diabetic 
Retinopathy: Prospective Randomized Clinical Trial of the 
Pan-American Collaborative Retina Study (PACORES) 

Group       
Ano 2019 

Número 224 olhos inicialmente, 214 ao final (112 controle e 102 
intervenção) 

Idade média 
(anos) 

i = 59,5  
c =61,3 

Diagnóstico RDP com ameaça DRT ou envolvendo a mácula 

Tempo de 
acompanhamento 

1 ano 

AV inicial c = 20/100  
i= 20/250 

AV final c = 20/50  
i = 20/80 

Tipo de 
tratamento 

Panfotocoagulação combinada com injeção intravítrea de 
bevacizumabe ou panfotocoagulação com placebo para o 
grupo controle. 

Resultados Diminuição significativa de hemorragia intraoperatória, 
rompimento iatrogênico retiniano e de tempo de cirurgia. 
Melhora significativa na AV melhor corrigida, inclusive em 
casos com HV antes da fotocoagulação, porém sem 
relevância estatística.  

Observações  - 

 

Artigo Reoperation following vitrectomy for diabetic vitreous 
hemorrhage with versus without preoperative intravitreal 

bevacizumab      
Ano 2019 

Número 362 olhos de 280 pacientes 

Idade média 
(anos) 

54,8 anos 

Diagnóstico Pacientes diabéticos que passaram por vitrectomia devido a 
HV diabética, com ou sem DRT 

Tempo de 
acompanhamento 

6 meses 

AV inicial - 

AV final G1 = − 1.00 LogMAR ±0.58 LogMAR   
G2 = − 0.88 LogMAR ±0.86 LogMAR  
G3 = − 0.68 LogMAR ±0.77 LogMAR  
G4 =− 0.82 LogMAR ±0.88 LogMAR 

Tipo de 
tratamento 

Uso pré-operatório de bevacizumabe ou não em casos de 
vitrectomia para HV e DRT 
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Resultados Complicações pós-operatórias foram menores em pacientes 
que receberam IVB para casos de VH (28,2% contra 21,4%), 
no entanto para DRT houve aumento (45,5% e 61,4%). IVB 
reduz a taxa de re-vitrectomia em pacientes com HV sem DRT 
mas aumenta em pacientes com HV e DRT. 

Observações Estudo retroativo de revisão de prontuário médico. G1 =HV 
sem IVB (injeção) G2 =IVB + vitrectomia + HV, G3 = DRT sem 
IVB e G4 = TRD + IVB 

 

Artigo Reliability of Ocular Ultrasonography Findings for Pre-

surgical Evaluation in Various Vitreo-retinal Disorders       
Ano 2014 

Número 252 pacientes dos quais 131 olhos foram inclusos 

Idade média 
(anos) 

31 anos 

Diagnóstico Doenças vitreoretinianas diversas, para inclusão devem ter 
feito USG como pré-operatório.  

Tempo de 
acompanhamento 

1 ano e 11 meses 

AV inicial - 

AV final 
- 

Tipo de 
tratamento 

- 

Resultados Indicação de USG para HV pós-traumática (56 olhos), VH 
diabética (32 olhos), HV não traumática (29) e endofitalmite 
(14). USG identificou corretamente a posição da retina em 
94,4% dos casos. A sensibilidade e especificidade do USG 
para diagnóstico de DR foi 92,31% e 98,31% respectivamente. 
Para DRT a sensibilidade foi de 87,5% e especificidade de 
100%. 

Observações Estudo retroativo de revisão de prontuário médico. 

 

Artigo Panretinal Photocoagulation vs Intravitreous Ranibizumab 
for Proliferative Diabetic Retinopathy: A Randomized 

Clinical Trial      
Ano 2015 

Número 305 pacientes e 394 olhos 

Idade média 
(anos) 

i =52 e c =51 

Diagnóstico RDP sem histórico de fotocoagulação 

Tempo de 
acompanhamento 

2 anos 

AV inicial i = 75 pontos 
 c = 75,2 (tabela ETDRS) 
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AV final i = melhora de +2,8  
c = melhora de +0,2 

Tipo de 
tratamento 

Fotocoagulação no grupo intervenção e injeção intravítrea de 
ranibizumabe (0,5 mg a cada 4 semanas) 

Resultados A porcentagem de olhos com melhora ou piora de 15 linhas ou 
mais ao final do estudo foi similar entre ambos os grupos. HV 
se desenvolveu menos frequentemente no grupo intervenção 
(27% contra 34% no controle), assim como DR (6% 
comparado com 10%) 

Observações - 

 

Artigo Effect of intravitreal ranibizumab pretreatment on 
vitrectomy in young patients with proliferative diabetic 

retinopathy      
Ano 2019 

Número 64 recrutados, 50 selecionados 

Idade média 
(anos) 

i = 34,2  
c = 35,5 

Diagnóstico RDP 

Tempo de 
acompanhamento 

9 meses 

AV inicial i = 2.05±0.9  
c= 2.25±0.8 

AV final i =0.47 ± 0.29  
c= 0.58 ± 0.32 

Tipo de 
tratamento 

Vitrectomia sem ou com uso pré-operatório de ranibizumabe  

Resultados Nenhuma ocorrência ou progressão de DRT após o uso de 
ranibizumabe foi detectada. Além disso, hemorragia 
intraoperatória teve uma redução significante no grupo 
intervenção. 

Observações - 

 

Artigo Incidence and Risk Factors for Tractional Macular 
Detachment after Anti-Vascular Endothelial Growth Factor 
Agent Pretreatment before Vitrectomy for Complicated 

Proliferative Diabetic Retinopathy      
Ano 2019 

Número 1001 analisados, 608 inclusos 

Idade média 
(anos) 

48,7 anos desenvolveram DTM e 54,8 nos que não 
desenvolveram 

Diagnóstico RDP ativa ou DRT que não envolva a mácula 

Tempo de 
acompanhamento 

6 anos 
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AV inicial - 

AV final - 

Tipo de 
tratamento 

- 

Resultados Fatores mais significativos que aumentam a incidência de DMT 
incluem, respectivamente: tempo entre injeção e operação, 
presença de HV e idade (maior risco para pacientes mais 
novos) 

Observações Estudo retrospectivo. 

 

Artigo Ranibizumab Pretreatment in Vitrectomy with Internal 
Limiting Membrane Peeling on Diabetic Macular Edema in 

Severe Proliferative Diabetic Retinopathy      
Ano 2020 

Número 63 

Idade média 
(anos) 

c = 59,47 i = 58,87 

Diagnóstico PDR e HV moderada, diabéticos tipo 2 com no mínimo 50 
anos, HV sem clareamento em até 1 mês secundário a RDP 

Tempo de 
acompanhamento 

6 meses 

AV inicial c = 1.52 ± 0.51 
i = 1.56 ± 0.62 

AV final c = 0.41 ± 0.10  
i= 0.38 ± 0.13 

Tipo de 
tratamento 

Injeção intravítrea de 0,5mg de ranibizumabe  seguido de 
vitrectomia no grupo intervenção e vitrectomia para grupo 
controle 

Resultados Nos 3 primeiros meses após a cirurgia, o grupo intervenção 
teve melhora na AV melhor corrigida, porém na avaliação aos 6 
meses não houve diferença significativa entre controle e 
intervenção. 

Observações Estudo retrospectivo, comparativo e não-randomizado. Revisão 
de prontuário médico 

 

Artigo Five-Year Outcomes of Panretinal Photocoagulation vs 
Intravitreous Ranibizumab for Proliferative Diabetic 

Retinopathy A Randomized Clinical Trial      
Ano 2018 

Número 394 olhos de 305 pacientes 

Idade média 
(anos) 

52 

Diagnóstico RDP, sem fotocoagulação anterior, com AV melhor corrigida 
de 24 pontos ETDRS ou melhor (Snellen de 20/320) 
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Tempo de 
acompanhamento 

5 anos 

AV inicial i= 68±10 c= 67±12 ambos equivale a 20/50 

AV final i =79 c =80 (20/25) 

Tipo de 
tratamento 

Injeção intravítrea de 0,5mg de ranibizumabe no grupo 
intervenção e panfotocoagulação no controle. 

Resultados Durante os 5 anos, descolamento de retina foi identificado em 
12 pacientes do grupo intervenção contra 30 do controle, 
sendo 10 e 24 olhos DRT, respectivamente. Houve somente 1 
caso em 4113 que levou a endoftalmite relacionada a injeção 
intravítrea de ranibizumabe. Não houve diferença estatística 
significante entre os índices de melhora na AV ao final e após 
5 anos entre os grupos. Após os 5 anos, quase metade dos 
olhos em ambos grupos desenvolveram HV, com 42% no 
grupo controle necessitando vitrectomia contra 22% no grupo 
intervenção. Mesmo com redução progressiva na frequência 
de injeções, a melhora na AV do grupo controle se manteve 
razoavelmente estável entre o 2º e 5º anos. Taxas de melhora 
no quadro de RD foram mantidas com 46% dos participantes 
no grupo intervenção apresentando melhora de 2 ou mais 
passos na Escala de Severidade da RD ao final dos 5 anos. 

Observações - 

 

Artigo Change in Diabetic Retinopathy Through 2 Years: 
Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial 

Comparing Aflibercept, Bevacizumab, and Ranibizumab      
Ano 2017 

Número 650 

Idade média 
(anos) 

61 

Diagnóstico EMD envolvendo o centro 

Tempo de 
acompanhamento 

2 anos 

AV inicial - 

AV final - 

Tipo de 
tratamento 

Injeções intravítrea de aflibercepte (2 mg), ranibizumabe 
(0,3mg) ou bevacizumabe(1,25mg) 

Resultados Em pacientes com RDNP ao final de 2 anos foi observado 
melhora no nível de RD em 24,8% no grupo aflibercepte, 22,1% 
bevacizumabe e 31% no ranibizumabe. Quanto a casos mais 
graves de RDNP a melhora é maior, variando entre 51,8% a 
64,6% em 1 ano, sendo razoavelmente estável a 2 anos. Em 
pacientes com RDP,  70% apresentou melhora mantida ao final 
dos 2 anos, sendo 70% no grupo de aflibercepte, 77,8% 
bevacizumabe e 63,6% ranibizumabe. Já sobre as taxas de 
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piora, houve um aumento continuo e demorado, porém sem 
diferença significativa entre grupos de tratamento. 

Observações Análise pré-planejada com base em estudo prévio sobre o uso 
das 3 drogas para melhora de EMD.  

 

Artigo Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic 
Macular Edema: Two-Year Results from a Comparative 

Effectiveness Randomized Clinical Trial      
Ano 2016 

Número 660 

Idade média 
(anos) 

61 

Diagnóstico EMD envolvendo o centro e que não tenha recebido tratamento 
anti-VEGF 12 meses antes de ser recrutado 

Tempo de 
acompanhamento 

2 anos 

AV inicial melhor = 20/32 e pior = 20/80 

AV final melhor = 20/25 e pior = 20/32 

Tipo de 
tratamento 

Injeções intravítrea de aflibercepte (2 mg), ranibizumabe 
(0,3mg) ou bevacizumabe (1,25mg) , com uso de 
fotocoagulação a partir de 6 meses caso não haja melhora no 
EMD 

Resultados O efeito relativo do tratamento varia conforme a AV inicialmente 
apresentada, com dois subgrupos de AV inicial de 69 pontos na 
tabela ETDRS (20/50 ou pior) e de 78 a 69 pontos na tabela 
ETDRS (entre 20/32 e 20/40). Não houve diferença significativa 
entre os três grupos de tratamento para o subgrupo com melhor 
AV inicial ao final de 2 anos. Já no subgrupo de pior AV inicial, 
o aflibercepte apresentou resultados levemente melhores, 
sendo a diferença de 12% com o grupo de bevacizumabe e 5% 
com o grupo de ranibizumabe, essa diferença relativa 
observada ao final de 2 anos pode ou não ser clinicamente 
relevante. 

Observações - 

 


