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Resumo 

 

Objetivo: Identificar parâmetros da estrutura vascular da retina e coroide do método 

OCTA que identifiquem atividade da MNV e que possam ser utilizados como 

marcadores de atividade da MNV. Métodos: Estudo retrospectivo que incluiu 23 olhos 

de 23 pacientes a partir dos 50 anos de idade com DMRI exsudativa submetidos à 

terapia com antiangiogênico entre os períodos de 2015 e 2017 sendo avaliados duas 

visitas consecutivas com intervalo igual ou maior a três meses. Todas as imagens foram 

avaliadas qualitativamente por uma examinadora mascarada. Os critérios adotados 

para análise da presença de atividade da MNV nos exames diagnósticos tradicionais 

foram: presença de hemorragia, exsudação e/ou edema retiniano para a retinografia 

colorida, vazamento tardio para angiofluoresceinografia, placa e/ou hot spot na 

angiografia por indocianina verde, fluidos na OCT e densa rede vascular composta por 

numerosos capilares finos, arcada periférica contendo vasos terminais anastomóticos e 

halo hipointensos perilesional na OCTA. A análise estatística foi realizada utilizando o 

coeficiente de concordância observado e o coeficiente p para verificar a associação 

entre as variáveis estudadas e o teste exato de Fisher para avaliar a independência 

entre os achados da OCTA com os exames diagnósticos. O nível de significância 

estatística adotado foi o de p < 0,05. Resultados: Neste estudo, considerando a 

existência de pelo menos um dos critérios de arquitetura vascular analisados na OCTA 

como sinal de atividade da MNV, foi possível concluir que não há relação de 

dependência nem associação entre as características vasculares encontradas na 

OCTA e os sinais clássicos de atividade da MNV nos exames padrões-ouro AGF e SD-

OCT. Conclusões: Embora a análise isolada dos critérios vasculares escolhidos na 

OCTA não tiveram impacto na associação com a identificação da atividade da MNV 

com os exames padrão-ouro, foi possível observar que há mudanças estruturais nos 

vasos sanguíneos que compõem a MNV como vasos de grande calibre persistentes ao 

tratamento com anti-VEGF, capilares finos e anastomóticos que sofrem uma 

transformação vascular nos ciclos de ativação e reativação da MNV devido aos 

diferentes níveis de VEGF presentes. Pode-se pensar, então, na OCTA como método 

promissor para mostrar o benefício da não proliferação vascular. 
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Abstract 

 

Objective: To identify parameters of the retinal and choroidal vascular structure of the 

OCTA method that identify MNV activity and that can be used as markers of MNV 

activity. Methods: A retrospective study that included 23 eyes of 23 patients aged 50 

years with exudative AMD who underwent anti-angiogenic therapy between 2015 and 

2017 and evaluated two consecutive visits with an interval equal to or greater than 

three months. All images were qualitatively evaluated by a masked examiner. The 

criteria adopted for the analysis of the presence of NVM activity in the traditional 

diagnostic tests were: presence of hemorrhage, exudation and / or retinal edema for 

color retinography, late leakage for angiofluoresceinography, plaque and / or hot spot 

in green indocyanine angiography, fluids. OCT and dense vascular network composed 

of thin capillary numbers, peripheral arch containing anastomotic terminal vessels and 

perilesional hypointense halo in OCTA. Statistical analysis was performed using the 

observed coefficient of agreement and the p coefficient to verify the association 

between the studied variables and Fisher's exact test to assess independence 

between OCTA findings and diagnostic tests. The level of statistical significance 

adopted was p <0.05. Results: In this study, considering the existence of at least one 

of the vascular architecture criteria analyzed in OCTA as a sign of NVM activity, it was 

concluded that there is no relationship of dependence or association between the 

vascular characteristics found in OCTA and the classic signs of NVM activity in the 

AGF and SD-OCT gold standard examinations. Conclusions: Although the isolated 

analysis of the vascular criteria chosen in OCTA had no impact on the association with 

the identification of NVM activity with the gold standard exams, it was possible to 

observe that there are structural changes in the blood vessels that compose NVM such 

as large vessels persistent treatment with anti-VEGF, thin capillaries and anastomotic 

vessels undergoing vascular transformation in the NVM activation and reactivation 

cycles due to the different levels of VEGF present. Then it is possible to think of OCTA 

as a promising method to show the benefit of vascular nonproliferation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



1 INTRODUÇÃO 

 

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a principal causa de 

cegueira mundial que afeta adultos acima dos 50 anos de idade em países 

industrializados. Com o crescimento da expectativa de vida, a tendência é aumentar 

o número de pessoas afetadas com essa doença(1,2,3). 

A idade avançada é o principal fator de risco para desenvolver DMRI, mas há 

outros aspectos a considerar, como riscos oculares identificados na avaliação clínica 

oftalmológica, os quais incluem presença de drusas, mudanças pigmentares na retina 

e neovascularização coroidal com formação da membrana neovascular (MNV), 

acometendo a região macular da retina(4). Alguns estudos mostram que as mutações 

genéticas têm alto risco de desenvolver DMRI porque podem contribuir para uma 

resposta inflamatória crônica que envolve o complexo: camada de fotorreceptores, o 

epitélio pigmentado da retina (EPR); a membrana de Bruch; e a coriocapilar, que 

sofrem com danos oxidativos em decorrência de aparecimento e desenvolvimento da 

MNV(5). Os fatores de risco sistêmicos, menos impactantes, incluem hábito de fumar, 

hipertensão arterial e história familiar de DMRI(4,5,6). 

O estágio tardio e degenerativo da DMRI está associado à perda da visão 

central em razão de dois processos que podem resultar em duas formas avançadas 

da doença(6). Na forma seca da DMRI ou atrofia geográfica, esse processo se 

manifesta em mudança neurodegenerativa ou atrofia progressiva do EPR, ou seja, 

perda de células epiteliais, fotorreceptoras e da coriocapilar que pode levar de cinco 

a dez anos à cegueira. Quando a integridade da membrana de Bruch é quebrada, os 

neovasos da coroide crescem para o espaço abaixo do EPR e/ou abaixo da retina e, 

então, desenvolve-se a MNV, ou seja, ocorrem mudanças vasoproliferativas na retina 

e coroide. Os neovasos deixam vazar líquido para os tecidos adjacentes, provocando 

edema, extravasamento de sangue e material lipídico que progressivamente 

interrompem a função visual. O resultado final é uma densa cicatriz fibrovascular que 

pode envolver de maneira gradual toda área macular. Essa é a forma exsudativa da 

DMRI, a mais ameaçadora da visão central e, também, a responsável por 90% dos 

casos de perda de visão severa em pessoas idosas. O dano visual leva à perda 

funcional significativa, reduz a qualidade de vida e pode desencadear alterações 
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psicológicas, como depressão que é frequentemente subestimada durante a avaliação 

clínica(4,6). A fase precoce da doença relacionada com presença de drusas e 

alterações pigmentares tem um menor impacto na função visual (4,6). O tratamento 

ocular que atua na fisiopatologia da MNV na DMRI é a aplicação consecutiva de 

injeções intraoculares de drogas antiangiogênicas (anti-VEGF) (do inglês, vascular 

endothelial growth factor), que bloqueiam a ação do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) liberado por células do EPR quando ocorrem as mudanças 

vasoproliferativas na retina e coroide, preservando a visão ou diminuindo o dano visual 

provocado pelo desenvolvimento da MNV(5). 

O processo de desenvolvimento da MNV na DMRI é identificado e monitorado 

clinicamente através de exames diagnósticos tradicionais, como retinografia colorida, 

angiofluoresceinografia (AGF), angiografia com indocianina verde (ICG) (do inglês, 

indocyanine green) e tomografia de coerência óptica de domínio espectral (SD-OCT) 

(do inglês, spectral domain - optical coherence tomography). Recentemente, estuda-

se uma nova modalidade de imagem da retina e coroide, a angiografia por OCT 

(OCTA) (do inglês, optical coherence tomography angiography), método este não 

invasivo e livre de contraste endovenoso, que evidencia a microcirculação da retina e 

coroide através do trânsito das hemácias nos vasos sanguíneos. Este trabalho tem 

como objetivo identificar parâmetros da estrutura vascular da retina e coroide do 

método OCTA que identifiquem atividade da MNV e que possam ser utilizados como 

marcadores de atividade neovascular a exemplo dos sinais de vazamento de 

contraste na AGF e presença de fluido na SD-OCT. 

 

1.1 Componentes funcionais e vasculares da área macular 

 

A retina contém duas regiões importantes na identificação da MNV na DMRI, a 

macular e a foveal, que corresponde à porção central da mácula. São nessas regiões 

que a MNV irá se desenvolver. 

A área macular abrange uma fração da retina e apresenta uma estrutura 

transparente composta por dez camadas de neurônios que se conectam entre si. As 

camadas da retina na região macular estão distribuídas em: (1) membrana limitante 

interna, (2) camada de fibras nervosas, (3) camada de células ganglionares, (4) 
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camada plexiforme interna, (5) camada nuclear interna, (6) camada plexiforme 

externa, (7) camada nuclear externa, (8) membrana limitante externa, (9) camada de 

células fotorreceptoras (cones e bastonetes) e (10) camada do EPR. As células 

fotorreceptoras formam uma conexão neural com os axônios das células ganglionares 

e convertem a luz em estímulo nervoso, que parte do olho formando o nervo óptico 

em direção à região occipital do cérebro, permitindo a capacidade de enxergar o 

mundo. A Figura 1 mostra a organização histológica normal da retina na área macular 

representada no exame de SD-OCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenho retirado do livro: Ryan SJ. Fluorescein angiography: Basic principles and interpretation. 
In: Ryan SJ. Retina. 2013;1(1):42-5. 

Figura 1. Organização histológica normal da área macular representada no exame de SD-OCT. 

 

O EPR corresponde à camada mais interna do olho e forma uma barreira entre 

retina e coroide. A camada de células do EPR contém melanina, um pigmento que, 

em condições normais, forma uma barreira que impede a visualização das seguintes 
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camadas subjacentes a ele: membrana de Bruch, coriocapilar e coroide. As células 

do EPR apresentam algumas funcionalidades, como forte aderência aos segmentos 

de fotorreceptores na área macular e fóvea. As células do EPR exercem atividades 

metabólicas críticas que mantêm a função dos fotorreceptores, podem acumular 

lipofucsina como resultado da fagocitose dos segmentos externos dos fotorreceptores 

e secretam VEGF, responsável pela anatomia e fisiologia normal da coriocapilar. A 

membrana de Bruch é um tecido conectivo entre EPR e coriocapilar(7,8,9). O suprimento 

nutritivo da retina interna é proveniente da circulação da retina, a qual é composta de 

dois plexos capilares. O plexo capilar superficial da retina está localizado nas camadas 

de fibras nervosas e células ganglionares e possui uma organização vascular regular 

e paralela ao plano da retina. O plexo capilar profundo está localizado próximo da 

camada da retina interna, correspondendo à camada nuclear interna. Nessa camada 

profunda dos capilares da retina, a organização capilar é irregular, não obedecendo a 

um padrão de disposição vascular. A metade externa da retina contém a camada 

plexiforme externa e é avascular, funcionando como um suporte estrutural dos 

elementos neuronais da retina interna. A metade externa da retina é abastecida de 

nutrientes e oxigênio por meio da circulação da coriocapilar e de grandes vasos da 

coroide. A circulação da coroide é composta por uma densa rede vascular, e a 

coriocapilar é composta por uma rede vascular de capilares fenestrados adjacentes à 

membrana de Bruch. Histologicamente, a densidade vascular da coriocapilar muda de 

acordo com a localização da retina, mas, na área macular próxima da fóvea, observa-

se uma estrutura alveolar densa(5,10,11). A Figura 2 mostra a organização vascular da 

retina e coroide nos diferentes exames diagnósticos utilizados neste estudo. 
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Figura 2. Componentes vasculares da retina e coroide sob a ótica dos exames diagnósticos. (a) 
Angiofluoresceinografia normal, estudo das artérias e veias da retina superficial e profunda. (b) e (c) 
OCTA, onde (b) observa-se a organização vascular da retina superficial e em (c) a organização 
vascular da retina profunda. (d) Indocianina verde, estudo dos vasos da coroide e coriocapilar. (e) e 
(f) OCTA, onde (e) observa-se a camada avascular correspondendo histologicamente a camada 
plexiforme externa e em (f) representando a coroide e coriocapilar. 

 

1.2 Formação da MNV na DMRI 

 

As mudanças histopatológicas na DMRI comprometem retina, EPR, membrana 

de Bruch e coriocapilar de maneira preferencial em relação à área macular. 

Inicialmente, o EPR mostra-se desestruturado, e as mudanças clínicas observáveis 

são áreas de hiperplasia do EPR (proliferação das células do EPR) ou ausência de 

pigmentação do EPR (deficiência de melanina e, possivelmente, com células do EPR 

parcialmente íntegras). O acúmulo extracelular abaixo do EPR também é identificado 

clinicamente como drusas(5,12). Fisiopatologicamente, as células do EPR ficam mais 

finas, contêm menos melanina e acumulam lipofucsina além do normal, resultado da 

incapacidade das células do EPR em digerir e absorver os segmentos externos dos 

fotorreceptores. A presença de lipofucsina aponta para o comprometimento na 

integridade e no metabolismo do EPR(7). O dano oxidativo sofrido na área macular em 

virtude da desestruturação progressiva das células do EPR induz à perda de 

a 

d 

b c 

e f 
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fotorreceptores e estimula a produção de VEGF, contribuindo para o desenvolvimento 

da neovascularização da coroide que, por sua vez, migra para áreas de fragilidade da 

barreira EPR/membrana de Bruch e invade os espaços abaixo da retina e/ou abaixo 

do EPR para formarem a MNV na fase avançada ou exsudativa da DMRI. O 

desequilíbrio estrutural do EPR e a formação da MNV comprometem o bombeamento 

de água entre retina e coroide, favorecendo o acúmulo de lipídios e fluidos nos 

compartimentos da retina e abaixo do EPR(13). 

Com a progressão da DMRI, as células de EPR podem morrer e as áreas 

adjacentes ao EPR tendem a diminuir a concentração de lipofucsina(7). Os 

fotorreceptores acima do EPR tornam-se escassos e tendem a desaparecer ou é 

possível observar a apoptose, isto é, a morte das células de EPR e fotorreceptores. 

As células remanescentes do EPR têm a tendência de se tornar hipertróficas e 

hiperplásicas e migram para a retina nas áreas em que houve morte dos 

fotorreceptores, evidenciando as alterações pigmentares e fibróticas presentes na 

DMRI. A patogênese vascular envolvida na formação da MNV é resultado do 

crescimento anormal de vasos provenientes da coroide e coriocapilar que migram 

para o espaço abaixo do EPR desestruturado e/ou para a retina. Há dois processos 

vasogênicos envolvidos na formação da MNV descritos por SPAIDE (2015): a 

angiogênese, formação de neovasos a partir de vasos preexistentes, é dependente 

da presença de níveis elevados de VEGF liberados pelas células desestruturadas do 

EPR, e a arteriogênese, transformação da parede dos neovasos preexistentes, exibe 

hialinização e espessamentos dos capilares, tornando-os resistentes à presença de 

VEGF e está relacionada aos constantes ciclos de estabilização e reativação da 

atividade da MNV. O lúmen dos neovasos que compõem a MNV torna-se fibrótico e 

ocluído. Os grandes vasos coroidais não apresentam alterações estruturais(5,14). A 

Figura 3 ressalta as características clínicas encontradas na presença da MNV. 
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Figura 3. Presença da MNV em atividade. (a) No exame de ICG, é possível visualizar a MNV 
(círculo amarelo) e a seta aponta para o tronco principal da MNV. (b) Na retinografia, pode-se 
observar sinais de hiperplasia do EPR (seta pontilhada), área de elevação do EPR associado 
à hemorragia pré e sub-retiniana (círculo verde). (c) No SD-OCT, é possível observar as setas 
indicando a presença de fluido sub-retiniano, o aumento de espessura da retina (seta 
pontilhada) e a MNV sub-EPR (preenchimento em azul). 

 

1.3 Métodos de avaliação por imagem da retina e coroide 

 

A DMRI exsudativa é tradicionalmente investigada ao avaliar a função visual 

através do teste de acuidade visual, utilizando a tabela de Snellen, e a avaliação 

clínica, com a oftalmoscopia indireta, retinografia colorida, tomografia de coerência 

óptica (OCT) (do inglês, optical coherence tomography) e, também, através de 

angiografias contrastadas da retina: AGF e ICG(4,15). Com isso, é possível obter 

informações sobre função, composição, tamanho e atividade da MNV. Atualmente, 

a b 

c 



Introdução  |  9 

 

 

 

uma nova modalidade de imagem tem sido investigada com base no fluxo interno dos 

vasos da retina e coroide, a OCTA com potencial de enriquecer o entendimento sobre 

a maneira como a MNV se desenvolve. Cada um dos métodos de avaliação 

disponíveis oferece diferentes percepções sobre morfologia e fisiopatologia da MNV 

e, consequentemente, induz a melhores monitoramentos quanto aos momentos de 

estabilização e reativação da MNV(16,17). 

Os métodos diagnósticos utilizados para este estudo oferecem uma fonte de 

informação sobre as características clínicas da DMRI, considerando o conhecimento 

prévio sobre o comportamento fisiológico da retina e coroide e sobre a formação da 

MNV. Cada um dos exames utilizados ilumina uma possibilidade de interpretação que 

será útil no diagnóstico e no acompanhamento da doença com as injeções intraoculares 

de anti-VEGF. O tratamento com injeções intraoculares de anti-VEGF tem um papel 

importante na patogênese da MNV, impedindo ou diminuindo o edema intra e/ou sub-

retiniano e, potencialmente, preservando a visão nos pacientes com DMRI(18). 

Exames de retinografia colorida e AGF, há mais de 50 anos, contribuem para o 

conhecimento sobre a fisiopatologia da DMRI. Atualmente, com a disponibilidade de 

novas tecnologias no processo de aquisição das imagens da retina e coroide, é 

possível observar que, tecnologicamente, se evoluiu desde o processo inicial de 

impressão fotográfica para câmeras digitais de alta resolução e, clinicamente, 

alcançou-se um refinamento na observação da MNV com a oftalmoscopia de 

varredura a laser angiográfico (SLO) (do inglês, scanning laser ophthalmoscope), que 

produz imagens de alta resolução, com possibilidade de armazenar vídeos 

sequenciais do trânsito do contraste e obter melhor eficiência e qualidade do registro 

da fluorescência nos exames de AGF e ICG. A revolução digital dos métodos 

diagnósticos em retina tende ao desenvolvimento de técnicas não invasivas e rápidas 

para determinação objetiva da DMRI. Dessa forma, é possível contar com o 

desenvolvimento contínuo de equipamentos de OCT, os quais são cientificamente 

aceitos como ferramenta auxiliar no diagnóstico e acompanhamento para o tratamento 

da DMRI exsudativa e, também, com a OCTA como nova ferramenta diagnóstica com 

capacidade de ocupar uma posição de auxílio diagnóstico no acompanhamento da 

DMRI com potencial de substituir os tradicionais exames contrastados da retina. 
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1.3.1 Retinografia colorida 

 

A retinografia colorida é o método tradicional para documentar alterações da 

retina observadas na avaliação clínica realizada por meio de câmera de fundo 

convencional digitalizada (retinógrafo), utilizando flashes de luz branca. O padrão de 

descrição da retinografia corresponde aos riscos oculares para desenvolver DMRI 

observados na oftalmoscopia indireta, ou seja, é possível fotografar sinais de 

hemorragia, exsudação, alterações do EPR como indicadores de presença e atividade 

da MNV, tal como são identificados na avaliação clínica com oftalmoscopia indireta(5). 

 

1.3.2 Angiofluoresceinografia (AGF) 

 

A angiofluoresceinografia (AGF) é o padrão-ouro na avaliação da presença da 

MNV na DMRI e das consequências exsudativas na retina, ou seja, da presença de 

atividade da MNV devido à quebra de barreira da retina e coroide(1,15,19). O princípio 

básico da AGF é a interpretação da fluorescência observada nos vasos da retina e 

coroide após a injeção endovenosa do corante de fluoresceína sódica. A percepção 

da fluorescência nos vasos sanguíneos depende da excitação das moléculas de 

fluoresceína com luz azul no comprimento de onda que varie de 465 nm a 490 nm e, 

assim, a energia que resultará na fluorescência será a emissão de luz verde no 

comprimento de onda entre 520 nm e 530 nm. A fluorescência é o resultado da 

mudança de comprimentos de onda curtos (muita energia) para comprimentos de 

onda longos (energia mais baixa)(11). Na circulação retiniana, em condições normais, 

não há fenestrações na parede dos vasos sanguíneos, e 80% das moléculas de 

fluoresceína tendem a se prender nas células sanguíneas, enquanto apenas 20% da 

fluoresceína livre na circulação retiniana é capaz de fluorescer nesse processo de 

excitação com luz azul. Em pacientes com DMRI, a AGF permite analisar a atividade 

da MNV e classificar seus tipos(20). 

O padrão de análise das imagens na AGF para a identificação da presença de 

atividade da MNV e do tipo de MNV é baseado na classificação proposta por GASS 

(1994), a qual localiza a MNV em relação ao EPR e a classifica em tipo 1 ou oculta 
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(MNV prolifera-se abaixo do EPR com grau de atividade modesto), tipo 2 ou clássica 

(MNV prolifera-se ativamente no espaço sub-retiniano através da quebra do complexo 

membrana de Bruch e EPR) e mista, quando coexistem os tipos 1 e 2. Dessa forma, a 

identificação da atividade da MNV é confirmada através da análise do comportamento 

da fluoresceína nos vasos sanguíneos da retina. Nessa situação, a presença de 

vazamento do contraste dos vasos sanguíneos é sinal clássico de atividade da 

MNV(16,19,21). Outros subtipos de MNV podem ser identificados com AGF, FREUND 

(2008) propõe a classificação em tipo 3 de MNV, referindo-se à proliferação 

angiomatosa da retina (PAR) em decorrência de diferentes classificações propostas por 

YANUZZI (2001) e GASS (2003), relacionadas à origem incerta dessa lesão(13,15,22-26). 

Angiograficamente, o tipo 3 mostra a presença de anastomoses retinocoroidais, sinal 

de confirmação da presença desse tipo de MNV. A vasculopatia polipoidal (VCP), um 

subtipo de MNV, foi nomeada por YANNUZZI (1992). A VCP constitui-se de MNV 

proveniente de um tronco neovascular coroidal associado a neovasos de drenagem 

que se apresentam como dilatações protusas em forma de aneurismas 

correspondendo à estrutura polipoidal localizada abaixo do EPR. Ambas as estruturas, 

MNV e dilatações polipoidais, localizam-se acima da coriocapilar e acredita-se, 

respeitando o limite da membrana de Bruch, que dessa forma a VCP geralmente 

esteja associada à lesão oculta. A história natural da VCP descrita na literatura aponta 

para frequentes episódios de hemorragia, edema e descolamento neurossensorial 

associado à atividade da MNV e à atrofia do EPR. Angiograficamente, observam-se 

vazamento moderado ou mal definido do contraste de fluoresceína quando em 

atividade proveniente da MNV tipo 1 associada à VCP, e a identificação das lesões 

polipoidais associadas à MNV é dificultada em virtude de diferentes apresentações de 

hiperpermeabilidade nos pólipos, pois estes geralmente estão acompanhados de 

manifestações maculares sero-hemorrágicas(24,26-28). 

 

1.3.3 Angiografia com indocianina verde (ICG) 

 

O exame de ICG surgiu a partir de 1972 quando FLOWER et al. iniciaram 

investigações sobre a potencial utilidade desse corante na análise das circulações de 

retina e coroide. Frente à limitação da AGF em penetrar através do EPR e assim 
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possibilitar a visualização da circulação da coroide, deparou-se com outra barreira 

fisiológica: a dos vasos da coriocapilar com fenestrações que permitem à molécula de 

fluoresceína extravasar para o espaço tecidual ao redor dos vasos sanguíneos, 

impedindo a visualização distinta de circulação da coroide e da coriocapilar. A ICG 

tem a vantagem de possibilitar a visualização da circulação coroidal e da coriocapilar 

por apresentar propriedades especiais das moléculas do corante de ICG. As 

moléculas de tricarbocianina aderem-se a grandes moléculas de proteína na 

circulação da coroide e, consequentemente, escapam lentamente desses vasos 

fenestrados da coriocapilar para o espaço intersticial. Assim como na AGF, a ICG tem 

um pico de excitação das moléculas de tricarbocianina, porém no comprimento de 

onda de 805 nm, e a fluorescência resultante é registrada no comprimento de onda 

de 835 nm(11,29,30). O comprimento de onda próximo ao do infravermelho tem a 

vantagem de penetrar o EPR e outras barreiras, como a hemorrágica e a exsudativa, 

permitindo a observação detalhada da MNV. Como princípio fundamental na 

aceitação de novas técnicas diagnósticas, é necessário que ela seja capaz de 

identificar a doença traduzida na imagem diagnóstica gerada, assim, na ICG, a 

terminologia usada para descrever os padrões de fluorescência encontrados na 

presença de atividade da MNV incluem a identificação de placas, que correspondem 

a grandes áreas hiperfluorescentes maiores do que um disco de área que podem ser 

bem definidas ou mal definidas, e/ou os pontos hiperfluorescentes focais como hot 

spots menores do que um disco de área. Dois dos principais avanços no conhecimento 

da DMRI embasam-se na possibilidade de delinear a estrutura morfológica da MNV 

nas fases iniciais do exame de ICG, mesmo na presença de sangue e exsudação, e 

na descoberta de dois subtipos de MNV: VCP e PAR. A ICG complementa a AGF no 

diagnóstico diferencial dos dois subtipos de MNV citados. Na VCP, é possível 

visualizar claramente dilatação das estruturas polipoidais demonstrada na fase inicial 

da ICG, hiperfluorescência focal e intensa descrita como hot spots associados à MNV 

tipo 1 e vazamento ou impregnação na fase tardia da ICG. Na PAR, as anastomoses 

podem ser observadas nas fases iniciais da ICG e identificadas na fase tardia como 

hot spots. Ambos subtipos de MNV demonstram quadros clínicos de hemorragia 

intrarretiniana e edema macular(15,24,26,31,32). 
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1.3.4 Tomografia de Coerência Óptica de Domínio Espectral (SD-OCT) 

 

A partir de 1991, a tomografia de coerência óptica (OCT) foi o método 

diagnóstico revolucionário de imagem que permitiu a análise estrutural em cortes 

transversais do relevo e da espessura da retina de maneira não invasiva e de não 

contato. Com os avanços tecnológicos dos tomógrafos de coerência óptica, a SD-OCT 

representou um refinamento dos primeiros equipamentos de OCT, permitindo gerar 

imagens digitais da retina e coroide com nível de detalhamento próximo do histológico 

em razão da alta velocidade de aquisição dos tomogramas e do escaneamento 

longitudinal contínuo, resultando em melhor resolução e profundidade de imagem das 

camadas da retina gerada(33,34). A riqueza de informações das camadas de retina e 

coroide a ponto de serem facilmente correlacionadas a cortes histológicos é possível 

por conta da alta resolução axial (aproximadamente de 3 a 7 micras), relacionada à 

largura da banda espectral da fonte de luz de diodo superluminescente do tomógrafo, 

a qual abrange comprimento de onda de 850 nm, enquanto a definição da imagem de 

um tomograma depende do número de A-scans que compõe a imagem. Outros fatores 

são a velocidade de aquisição dos tomogramas maior do que 20 mil scans por 

segundo e a capacidade de rastrear os pequenos movimentos oculares, garantindo o 

perfeito escaneamento da retina e coroide(5,18,24,35,36). Com a OCT, é possível 

visualizar o arranjo estrutural das camadas da retina e coroide e identificar sinais de 

atividade da MNV representados patologicamente com a presença de fluidos 

retinianos, sub-retinianos e/ou sub-EPR, que, em muitos estudos, provam ter 

associação estatisticamente significantes com a presença de vazamento na 

AGF(1,2,18,36,37). A Figura 4 mostra os sinais de atividade e da presença da MNV nos 

diferentes métodos diagnósticos tradicionais descritos anteriormente. 
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Figura 4. Identificação dos sinais de atividade da MNV nos diferentes métodos diagnósticos 
tradicionais. A retinografia colorida mostrando exsudação inferior à fóvea em (a) seta branca, a 
identificação da MNV no feixe papilomacular em (e) círculo amarelo e discreto aumento de 
espessura retiniana associado à hemorragia pré-retiniana em (i) círculo verde. A AGF 
mostrando os diferentes padrões de vazamento tardio. Em (e), nota-se uma lesão 
minimamente clássica com hiperfluorescência pontilhada e margens irregulares (círculo azul), 
identificadas como porção oculta da MNV associada a um vazamento intenso e localizada (seta 
branca) identificada como porção clássica da MNV. Em (f), nota-se um padrão de vazamento 
intenso tardio (seta branca) e em (j) padrão de vazamento mal definido associado à lesão 
oculta, caso diagnosticado como PAR devido à presença de anastomose nas fases iniciais. A 
ICG mostra a presença dos sinais de hot spot tardio em (c) correspondendo à porção clássica 
da MNV e (g) correspondendo a lesões polipoidais, setas brancas e placa hiperfluorescentes 
tardia em (l) na PAR, seta pontilhada branca. Na OCT, é possível notar a presença de fluidos 
sub-retinianos em (d) e intrarretinianos em (h) e (m), setas brancas. 

 

1.3.5 Angiografia por OCT (OCTA) 

 

A OCTA é o novo método diagnóstico para avaliar as circulações da retina e 

coroide com base no trânsito das hemácias nos vasos sanguíneos ou do fluxo 

sanguíneo em relação ao tecido estático que compõe retina e coroide. O equipamento 

de OCTA utilizado neste estudo (RTvue XR Avanti com software Angiovue) utiliza uma 

tecnologia baseada na SD-OCT, que constrói imagens puramente estruturais da retina 

e coroide, associadas à alta velocidade de aquisição dos tomogramas e a funções 

a b c d 
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matemáticas, como os logaritmos computacionais que possibilitam a construção da 

imagem en face angiográfica da retina e coroide em quatro planos de segmentação 

diferentes(38). 

Desde que foi apresentada, a OCTA tem sofrido atualizações quanto à 

velocidade e densidade do escaneamento da retina e quanto ao princípio tecnológico 

utilizado, SD-OCT e tomografia de coerência óptica de fonte de varredura (SS-OCT) 

(do inglês, swept source-optical coherence tomography). A construção da imagem de 

OCTA não era possível até o uso de SD-OCT. Desde então, o software vem sofrendo 

melhorias em relação à remoção de artefatos, como os de tecidos estáticos que eram 

interpretados equivocadamente como sinal de fluxo sanguíneo (amplitude or phase 

decorrelation technology) ou os da própria instabilidade do sistema de aquisição da 

imagem. Essa propriedade de identificar o sinal de dispersão óptica provocado pelo 

tecido estudado é uma característica da interferometria da SD-OCT. No tecido 

estático, o sinal de dispersão é constante para construir a imagem estrutural da retina 

e coroide, enquanto em células sanguíneas que se movimentam esse sinal muda 

constantemente. Em 2012, dois logaritmos computacionais importantes foram 

incorporados aos equipamentos de OCTA, MOTAGHIANNEZAM (2012) contribui com 

o desenvolvimento do logaritmo intensity and speckle-based motion contrast, e JIA 

(2012), com o logaritmo split-spectrum amplitude decorrelation (SSADA), ambos 

permitem aumentar a seletividade na detecção do movimento das células sanguíneas, 

separando-as do tecido estático, ou seja, diminuindo o que se chama de autocorreção. 

Com essa optimização na estrutura do equipamento, foi possível construir as imagens 

da circulação da retina e coroide com apenas dois conjuntos de scans ortogonais 

verticais e horizontais. Outra melhoria no software de aquisição das imagens foi 

incorporar o rastreamento de pequenos movimentos oculares (eye tracking) durante 

a aquisição dos angiogramas(38-40). 

Na prática clínica, a imagem gerada pela OCTA é uma imagem en face 

apresentada como um angiograma similar à AGF. A imagem en face é segmentada 

automaticamente pelo software em quatro segmentações (Figura 5). 
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Figura 5. Planos de segmentação da OCTA. (S) plano de segmentação superficial e (a) 
mostrando o ajuste automático do equipamento OptoVue delimitando as camadas da retina: 
membrana limitante interna, camada de fibras nervosas e camada de células ganglionares. (P) 
plano de segmentação profundo e (b) a segmentação das camadas plexiforme interna e 
nuclear interna. (E) plano de segmentação externo, avascular e (c) a segmentação 
correspondente na OCT: camada plexiforme externa, camada nuclear externa, camada de 
fotorreceptores e epitélio pigmentado da retina. (C) plano de segmentação da coroide e (d) 
mostrando sua extensão entre coriocapilar e coroide. 
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Anatomicamente, a circulação da retina e coroide está dividida em três 

compartimentos: camada de células ganglionares da retina, camada nuclear interna e 

coroide. A artéria central da retina divide seus ramos em dois compartimentos, que 

são identificados na OCTA como segmentação superficial, englobando membrana 

limitante interna, camada de fibras nervosas e camada de células ganglionares, e a 

segmentação profunda, englobando a camada plexiforme interna e camada nuclear 

interna. A próxima segmentação da OCTA é chamada de retina externa que é 

avascular e contém camada plexiforme externa, camada nuclear externa e camada 

de fotorreceptores até o EPR e, finalmente, a segmentação da coroide que contém 

vasos da coroide e coriocapilar, correspondendo ao EPR, membrana de Bruch, 

coriocapilar e coroide. 

Na avaliação de imagens da OCTA, sabe-se que, das quatro segmentações 

que o software AngioVue constrói, uma é avascular: a da retina externa. Com base 

em conhecimento sobre a fisiopatologia da MNV, é fato que os vasos anômalos 

poderão ser identificados principalmente na segmentação da coroide, quando a MNV 

se desenvolver abaixo do EPR, e nas segmentações da retina externa, quando a MNV 

romper a barreira do EPR em direção à retina e se esperar menor ocorrência nas 

segmentações superficial e profunda nos casos de PAR. 

As imagens da OCTA também sofrem limitações na interpretação e algumas 

delas têm sido apontadas em vários trabalhos como o limitado campo de visualização 

em quadrados de 6 mm por 6 mm e 3 mm por 3 mm. O sinal de decorrelação 

construído a partir do logaritmo SSADA tem um limiar de detecção do fluxo sanguíneo 

sendo dependente da velocidade desse fluxo para ser detectado. O EPR é um tecido 

estático que pode ser interpretado como sinal de decorrelação, e vasos com fluxos 

sanguíneos lentos, ou seja, abaixo do limiar determinado pelo equipamento de OCTA, 

podem ser traduzidos como ausência de fluxo ou fluxo não detectado pelo 

equipamento(34,40,41). Outra limitação da OCTA são artefatos resultantes dos 

movimentos oculares, mas que foram melhorados com a inclusão do eye tracking, e 

artefatos de projeção dos vasos superficiais da retina para as camadas mais 

profundas, como a projeção de vasos da retina sobre a coroide. 

A OCTA é um método diagnóstico que oferece visualização em alta resolução 

das circulações da retina e coroide comparável à histologia da área macular e 
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parafoveal de olhos humanos. Com base em estudos prévios, algumas características 

das circulações da retina e coroide já foram descritas, como a visualização em alto 

nível de detalhes na segmentação superficial da OCTA, que revela os segmentos 

capilares de grande calibre e contínuos, e a segmentação profunda da OCTA, que 

mostra a densa presença de capilares de menor calibre e descontínuos compatíveis 

com achados histológicos normais em humanos(34,40,42) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detalhe das circulações superficial e profunda da retina na OCTA. (a) segmentação 
superficial e (b) segmentação profunda. 

 

Em relação ao estudo da MNV com OCTA, há trabalhos descritivos que 

identificam quatro tipos morfológicos de MNV: MNV com contornos definidos como os 

tipos medusa, glomerular, seafan e aqueles cujo contorno é irregular ou não definido, 

composto por vasos filamentosos(12) (Figura 7). Outras características descritas em 

relação a detalhes vasculares da MNV que podem ser identificados com OCTA são: 

presença de anastomoses vasculares, vasos terminais formando alças ou loops, 

presença de vaso nutridor de grande calibre e ramificações vasculares densas de 

menor calibre ou capilares dentro da MNV. A presença de vasos de grande calibre 

tem sido comparada à MNV composta por vasos maduros e à presença de vasos de 
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menor calibre em MNV que não foram tratados ou que receberam poucas doses de 

anti-VEGF(14,37,43-45) (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Padrões morfológicos identificados na OCTA. 
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Figura 8. Critérios considerados sinais de atividade da MNV na OCTA descritos na literatura. 
(a) ramificações vasculares densas no corpo da MNV (setas brancas), (b) ramificações 
periféricas densas (setas laranjas), (c) vaso nutridor identificado na ICG e em (a) na OCTA 
(círculos amarelos) e (d) vasos terminais formando anastomoses periféricas ou loops (seta 
verde). 
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OBJETIVO 



2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste estudo é identificar sinais de atividade da membrana 

neovascular (MNV) com base nos exames de retinografia colorida, 

angiofluoresceinografia (AGF), angiografia com indocianina verde (ICG) e tomografia 

de coerência óptica de domínio espectral (SD-OCT) e analisar o grau de concordância 

e associação com o exame de angiografia por OCT (OCTA). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 



 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente estudo observacional retrospectivo foi conduzido na clínica Retina 

Clinic, na cidade de São Paulo, no período de março de 2015 até dezembro de 2017. 

O protocolo de pesquisa está em acordo com a Declaração de Helsinki e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) (ANEXO I). Este estudo incluiu 23 olhos de 23 pacientes diagnosticados 

com DMRI exsudativa ou disciforme, submetidos à terapia anti-VEGF e diagnosticados 

por meio dos exames: retinografia colorida, angiografia contrastada da retina (AGF e 

ICG), SD-OCT e submetidos à OCTA. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi obtido de todos os pacientes do estudo que autorizaram o acesso ao arquivo 

de imagens e avaliação oftalmológica. Foram avaliadas as imagens de duas visitas 

consecutivas, inicial e de seguimento, por pelo menos três meses ou mais. 

Os critérios de inclusão foram pacientes com idade maior ou igual a 50 anos, 

previamente diagnosticados com DMRI exsudativa ou disciforme, e o tratamento 

prévio com injeções anti-VEGF não foi critério de exclusão. O diagnóstico inicial foi 

realizado por um especialista em retina (PPB) com base em exame clínico. Os dados 

coletados dos registros dos pacientes incluíram idade, sexo, número de injeções 

intravítreas de anti-VEGF recebidas até a visita inicial e entre as visitas inicial e de 

seguimento, e o resultado do teste de melhor acuidade visual corrigida (MAVC), 

usando a tabela de Snellen padronizada a 4 metros de distância do paciente, foi 

registrado como equivalentes Snellen segundo Kaiser (2009)(17). O protocolo de 

exames diagnósticos incluiu imagens de retinografia colorida (Visupac FF450 Plus IR 

Carl Zeiss Meditec. Inc., Dublin, California, USA), AGF e ICG (Spectralis HRAII+OCT; 

Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany), SD-OCT (Cirrus HD-OCT model 

5000, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, California, USA) e OCTA (RTVue XR Avanti 

com Angiovue, Optovue, Fremont, California, USA), obtidas nas visitas inicial e de 

seguimento com intervalo de três meses ou mais entre as duas visitas. As imagens 

da retinografia colorida foram documentadas com um retinógrafo digitalizado, 

utilizando combinação de cores vermelha, verde e azul para gerar a imagem colorida 

capturada com ângulo de 50 graus centrado na fóvea. Para o exame de AGF, foi 

aplicado o contraste endovenoso de fluoresceína sódica a 20%. As imagens de AGF 

foram capturadas com ângulo de 30 graus centrado na fóvea durante dez minutos, 
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sendo avaliadas cinco imagens: três imagens iniciais até um minuto, uma com cinco 

minutos e uma com dez minutos de duração. As imagens de ICG foram capturadas 

após a injeção de contraste endovenoso contendo 25 mg do corante de indocianina 

verde diluídos em 2 ml de solução para injeção. O ângulo de aquisição das imagens 

foi de 30 graus centrados na fóvea até 20 minutos, sendo avaliadas cinco imagens: 

duas imagens iniciais até um minuto, uma de cinco minutos, uma de dez minutos e 

uma de 20 minutos. O protocolo de aquisição da SD-OCT incluiu duas imagens de 

scans de 6 mm de orientações horizontal e vertical centrados na fóvea. A OCTA foi 

realizada com equipamento RTVue XR Avanti com AngioVue com 70000 A-scans por 

segundo, usando uma fonte de luz de 840 nm e bandwidth de 45 nm. Foram 

capturados cubos maculares de 6 mm por 6 mm sendo cada volume da OCTA 

contendo 304 x 304 A-scans com dois B-scans capturados em duas posições fixas. O 

logaritmo SSADA foi usado para extrair a melhor informação da razão sinal e ruído 

(noise) da OCTA. A correção de movimento ocular foi feita fixando eye tracking nos 

dois scans sequenciais adquiridos para construção do cubo. As imagens das 

segmentações disponíveis na OCTA foram ajustadas manualmente quando 

necessário e analisadas usando as quatro segmentações disponíveis no Optovue: 

superficial, profunda, retina externa e coriocapilar (Figura 5). 

Todas as imagens foram avaliadas qualitativamente por uma examinadora 

mascarada experiente e especialista em retina (SH). As imagens de cada exame 

foram avaliadas independentemente na visita inicial, e as imagens da visita de 

seguimento foram avaliadas em conjunto com as imagens da visita inicial. A análise 

qualitativa dos exames diagnósticos nas visitas inicial e de seguimento adotaram 

critérios morfológicos e sinais de atividade da MNV conhecidos da literatura: presença 

ou ausência na visita inicial e aumento ou diminuição ou presença ou ausência na 

visita de seguimento. 

O diagnóstico da atividade da MNV foi feito de acordo com os seguintes critérios 

clínicos: presença de fluidos (intrarretiniano/sub-retiniano/sub-EPR); hemorragias 

(pré-retiniana/retiniana/sub-retiniana/sub-EPR) e exsudação lipídica na retinografia 

colorida(46,47); presença de vazamento tardio na AGF como critério de atividade da 

MNV; e classificação do tipo da MNV em clássica, oculta, mista, cicatriz disciforme e 

os subtipos VPC, PAR(46,48,49). Na SD-OCT, foi determinada a atividade da MNV pela 

presença de fluidos (intrarretiniano, sub-retiniano e/ou sub-EPR(18,46,49-51). Na ICG, a 
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presença de placa e/ou hot spot indica atividade da MNV(52,53) (Figura 4). Outras 

características vasculares da MNV foram avaliadas com ICG, como a identificação da 

presença de vaso nutridor presente na MNV (feeder vessel ou principal tronco 

vascular) e de anastomoses vasculares(25,29,54,55) e, na retinografia colorida, foi 

avaliada a presença de tecido fibrovascular sub-retiniano ou sub-EPR, fibrina sub-

retiniana ou sub-EPR e atrofia do EPR para descrever as características clínicas da 

MNV(47). Na OCTA, foi avaliada a MNV segundo algumas observações qualitativas 

descritas na literatura. Quanto ao padrão morfológico vascular, a MNV foi classificada 

como medusa (uma lesão em que os vasos sanguíneos se ramificam para todas as 

direções), seafan (quando os vasos da MNV se ramificam para uma direção), 

glomerular (a MNV é caracterizada por uma ramificação uniforme de pequenos vasos 

capilares multilobulados) e indistinto (quando a MNV apresenta ausência de detalhes 

ou lesão de aparência irregular ou filamentosa) (Figura 7). A análise dos 

biomarcadores na OCTA relacionados à atividade da MNV foi baseada no 

levantamento bibliográfico das observações da estrutura vascular publicadas na 

literatura a partir de 2014(12,14,37,56). A rede vascular foi considerada ativa quando 

apresentava pelo menos uma das características apontadas a seguir: presença de 

densa rede vascular quanto à terminação vascular, presença de arcada periférica 

contendo vasos terminais anastomóticos e/ou formando pequenos círculos terminais 

ou loops e presença de ampla rede de anastomoses; e quanto ao padrão de 

ramificação vascular: presença de numerosos capilares finos, irradiando-se do tronco 

vascular principal para periferia, e presença de halo hipointenso perilesional. Também 

foi avaliada a capacidade de a OCTA identificar a presença de vaso nutridor na lesão 

neovascular nas visitas inicial e de seguimento. 

A análise estatística foi realizada usando o pacote estatístico para ciências 

sociais (Version 21; IBM® SPSS® Statistics Inc., Chicago, IL). Foi feito um estudo 

descritivo sobre a média da idade da amostra, a média da MAVC em Snellen, a 

mediana relacionada ao intervalo das visitas e a mediana do número de injeções anti-

VEGF. O coeficiente de concordância observado e o coeficiente p foram utilizados 

para verificar a associação entre as variáveis estudadas e o teste exato de Fisher para 

avaliar a independência entre os achados da OCTA com os exames diagnósticos. O 

nível de significância estatística adotado foi o de p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

Foram incluídos neste estudo 23 olhos de 23 pacientes com diagnóstico de 

MNV secundário à degeneração macular relacionada à idade e em tratamento com 

injeções de anti-VEGF. As características demográficas dos pacientes com DMRI são 

mostradas na Tabela 1. A amostra foi de 20 (87%) mulheres e 3 (13%) homens com 

idade média de 75 anos, variando de 50 a 96 anos. A média da MAVC na tabela de 

Snellen, foi 20/100 na visita inicial (variação de 20/20 a 20/400) e 20/100 na visita de 

seguimento (variação de 20/25 a 20/800). A mediana de intervalo entre a visita inicial 

e a de seguimento foi de quatro meses (variação de três meses a dez meses, 

respectivamente). Os pacientes já haviam recebido de uma a 39 injeções de anti-

VEGF até a visita inicial e, na visita de seguimento, essa variação foi de uma a seis 

injeções de anti-VEGF. 

 

Tabela 1. Medidas de resumo dos dados demográficos do estudo. 

Medidas de Resumo  Mínimo Máximo 

Idade, média e desvio padrão 75 anos 50 anos 96 anos 

MAVC - inicial, média 20/100 20/20 20/400 

MAVC - seguimento, média 20/100 20/25 20/800 

Intervalo entre a visita inicial e a de seguimento, 

mediana 
4 meses 3 meses 10 meses 

Número de injeções anti-VEGF inicial, mediana 15 1 39 

Número de injeções anti-VEGF seguimento, mediana 3 1 6 

 

4.1 Análise descritiva dos exames diagnósticos 

 

A análise descritiva da retinografia colorida na visita inicial revelou que, em 

17/23 (73,9%) dos pacientes, foi possível detectar tecido fibrovascular e, em 6/23 

(26,1%), foi detectada fibrose sub-retiniana ou sub-EPR, indicando um certo grau de 

cronicidade da amostra e discreto aumento do sinal de atrofia em 1/23 olho (4,3%) na 

visita de seguimento. Angiograficamente, foram classificados 17/23 olhos (73,9%), 

com lesões ocultas ou tipo 1, e 5/23 olhos (21,7%), com lesões mistas ou 
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minimamente clássicas e, associados à MNV oculta, foram classificados dois tipos de 

MNV: 2/18 olhos (8,7%) classificados como VCP, 2/18 olhos (8,7%) como PAR; ambos 

confirmados com ICG, e 4/18 olhos (17,4%) com sinais de cicatriz disciforme. 

Através da ICG, método auxiliar utilizado para identificar a MNV por conta de 

sua capacidade de delinear a estrutura da MNV abaixo do EPR, foi possível detectar 

presença de vaso nutridor e anastomoses em 11/23 olhos (47,8%) e em 2/23 olhos 

(8,7%), respectivamente. Na visita de seguimento, não houve mudança na 

identificação do vaso nutridor, porém a presença de anastomose vascular diminuiu 

em 1/23 olho (4,3%). 

Quatro tipos morfológicos de MNV foram identificados na amostra com OCTA. 

O padrão medusa esteve presente em 5/23 olhos (21,7%) e o padrão seafan foi 

observado em 2/23 olhos (8,7%). O padrão glomerular foi identificado em 4/23 olhos 

(17,4%) e o padrão indistinto, a maior ocorrência neste estudo, foi identificado em 

12/23 olhos (52,2%). Mudanças estruturais vasculares nesses padrões morfológicos 

não foram observadas na visita de seguimento. Na OCTA, foi possível detectar a 

presença de vaso nutridor nas visitas inicial e de seguimento em 9/23 olhos (39,1%) 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características clínicas da amostra na visita inicial. 

Retino Fibrose (6) 26,1% ICG Feeder vessel (11) 47,8% 

 Tecido fibrovascular (17) 73,9%  Anastomose (2) 8,7% 

 Fibrina (17) 73,9%  Medusa (5) 21,7% 

 Atrofia EPR (6) 26,1%    

AGF Oculta (18) 78,3% OCTA Seafan (2) 8,7% 

 Mista (5) 21,7%  Glomerular (4) 17,4% 

 PAR (2) 8,7%  Indistinto (12) 52,2% 

 VCP (2) 8,7%  Medusa (5) 21,7% 

    Feeder vessel (9) 39,1% 
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4.2 Avaliação qualitativa dos sinais de atividade da MNV 

 

Os principais sinais clínicos indicando atividade da MNV na retinografia colorida 

foram a presença de fluido intrarretiniano 3/23 (13%), sub-retiniano 11/23 (47,8%) e 

sub-EPR 8/23 (34,8%) e, em menor porcentagem, os sinais hemorrágicos: retinianos 

3/23 (13%) e sub-retinianos 2/23 (8,7%). Isso possibilitou concluir que 15/23 olhos 

(65,2%) sinalizavam atividade da MNV na visita inicial e que o fluido sub e/ou 

intrarretiniano como indicador de atividade na visita de seguimento continuou presente 

em 6/23 (26,1%) aumentou em 4/23 (17,4%) e diminuiu em 6/23 (26,1%). 

Angiofluoresceinograficamente, a MNV foi considerada ativa na visita inicial na 

presença de vazamento tardio em 22/23 casos avaliados (95,7%), enquanto, na visita 

de seguimento, esse sinal se mostrou diminuído em 5/23 olhos (21,7%) e aumentado 

em 1/23 olho (34,8%). 

Na ICG, a confirmação da presença da formação de placa ou hot spot nas fases 

tardias do exame pode revelar sinais de atividade MNV. Na amostra, a ICG identificou 

presença de placa e/ou hot spot em 22/23 olhos (95,7%) como sinal de atividade da 

MNV na visita inicial, e melhora relacionada principalmente à diminuição na 

intensidade da fluorescência em 4/23 olhos (17,4%) e ao aumento em 3/23 olhos 

(13%) na visita de seguimento. 

A análise da SD-OCT B-scan revelou sinais de atividade da MNV nas visitas 

iniciais e de seguimento, identificando em 19/23 pacientes (82,6%) a presença de 

fluido intrarretiniano, sub-retiniano e abaixo do epitélio pigmentado. Como resposta 

terapêutica após a injeção de anti-VEGF, foi possível identificar que 6/23 olhos (13%) 

estavam sem sinais de atividade na visita de seguimento, enquanto 17/23 olhos (73%) 

ainda mantinham sinais de atividade pós-injeção de anti-VEGF. 

A análise qualitativa da arquitetura vascular pela OCTA mostrou que 10/23 

olhos (43,5%) apresentavam uma densa rede vascular que diminuiu em 1/23 olho 

(4,3%) e aumentou em 5/23 olhos (21,7%); 1/23 olho (4,3%) apresentou, na mesma 

proporção, finos capilares irradiando-se para a periferia nas visitas inicial e de 

seguimento. Ampla rede de anastomoses foi identificada em 9/23 olhos (39,1%) na 

visita inicial e houve diminuição em 1/23 olho (4,3%) e aumento 5/23 olhos (21,7%) 

na visita de seguimento; e a arcada periférica contendo vasos terminais foi observada 
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em 13/23 olhos (56,5%) na visita inicial e, na visita de seguimento, houve diminuição 

em 1/23 olho (4,3%) e aumento em 7/23 olhos (30,4%). O sinal de halo hipointenso 

perilesional foi identificado em 6/23 olhos (26,1%) e notou-se diminuição em 1/23 olho 

(4,3%). Na OCTA, esses critérios foram considerados sinais de atividade da MNV, 

portanto, na visita inicial, 16/23 olhos (69,6%) foram considerados lesões ativas. 

 

4.3 Análise de concordância entre os sinais de atividade da MNV 

detectados com exames diagnósticos 

 

Com base nas observações clínicas dos exames diagnósticos da Tabela 2, foi 

possível detectar tecido fibrovascular em 73,9% no exame de retinografia colorida. As 

lesões são predominantemente ocultas, e a detecção do vaso nutridor nas lesões 

neovasculares foi identificada nos exames de ICG e OCTA. As observações da visita 

inicial apontadas pelo exame de OCTA revelam que morfologicamente as lesões 

apresentam aspecto indistinto em 52,2% dos casos. 

O principal desafio dos exames diagnósticos na análise do comportamento da 

MNV é identificar com eficácia sinais de atividade da MNV, que é um importante 

indicador de progressão da doença. Na Tabela 3, observa-se que há divergências na 

identificação da atividade MNV entre os exames diagnósticos conhecidos, nos quais 

AGF, ICG e SD-OCT mostraram maior proporção de resultados positivos. A grande 

variabilidade na identificação dos sinais de atividade pode estar relacionada aos 

diferentes métodos de interpretação que os exames oferecem e suas limitações. 

 

Tabela 3. Proporção de identificação dos sinais de atividade da MNV nos exames diagnósticos 
padrão na visita inicial. 

MNV Retinografia AGF ICG SD-OCT 

Presente 15 (65%) 22 (95,7%) 22 (95,7%) 19 (82,6%) 

Ausente 8 (34,8%) 1 (4,3%) 1 (4,3%) 4 (17,4%) 

Total 23 23 23 23 
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Considerando os diferentes resultados positivos na identificação da atividade 

da MNV na visita inicial entre os exames diagnósticos da Tabela 3, foi realizada a 

análise de concordância entre eles para identificar qual exame diagnóstico melhor 

identificaria a caraterística de atividade da MNV na degeneração macular. O nível de 

concordância entre os exames diagnósticos para detecção de atividade MNV foi 

expresso matematicamente com o coeficiente de concordância observada (CCO), em 

que um escore de 1,0 indica a concordância perfeita. O intervalo de confiança (IC) foi 

calculado entre os pares e foi considerado p < 0,05 concordância estatisticamente 

significante. A Tabela 4 mostra o resultado da concordância entre os exames 

diagnósticos na visita inicial. 

 

Tabela 4. Análise de concordância do sinal de atividade da MNV entre os exames diagnósticos 
na visita inicial. 

Visita Inicial AGF x RET AGF x ICG AGF x SD-OCT SD-OCT x RET SD-OCT x ICG 

CCO 0,695 0,913 0,869 0,652 0,782 

IC (0,508; 0,884) (0,798; 1,028) (0,732; 1,007) (0,458; 0,8470) (0,210; 1,354) 

p 0,161 0,827 0,026 0,482 0,639 

Nota: CCO (coeficiente de concordância observada); IC (intervalo de confiança); e p 
(significância estatística). 

 

O grau de concordância observado foi elevado para ICG (91,3%) e SD-OCT 

(86,9%) quando se considera que os sinais de atividade da MNV identificados nesses 

exames também foram confirmados pelo exame de AGF, considerado padrão-ouro na 

literatura. Porém, o coeficiente p de concordância revela que somente a SD-OCT B-

scan (p = 0,026, p < 0,05) é estatisticamente significante para afirmar que a MNV 

apresenta sinais de atividade e que essa concordância não é casual. Pode-se dizer 

que há um grau de associação entre o resultado positivo sinalizado pelo exame de 

SD-OCT, através da presença de fluido, com o resultado positivo encontrado na AGF, 

considerando vazamento como sinal de atividade. 

Com base no resultado da Tabela 4, os exames descartados são aqueles que 

não se revelaram estatisticamente significantes com o exame padrão-ouro (AGF) para 

análise dos sinais de atividade da MNV, ou seja, os exames de retinografia colorida e 
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ICG não fornecem resultados positivos tão eficazes na identificação dos sinais de 

atividade da MNV comparados com o exame considerado padrão-ouro. 

O principal objetivo do estudo é analisar se existe associação entre a presença 

de certas características vasculares encontradas na OCTA e sugeridas na literatura 

como possíveis sinais de atividade da MNV com os exames de AGF e SD-OCT, como 

presença de vazamento e presença de fluido, respectivamente. 

A possibilidade de haver resultado positivo, isto é, presença de atividade da 

MNV através do exame de OCTA, embasava-se na detecção de uma dessas 

características morfológicas: presença de densidade vascular, vasos terminais em 

arcada periférica, rede de anastomoses, numerosos vasos finos e ausência de sinal 

de fluxo na coriocapilar e coroide referido como halo hipointenso perilesional 

envolvendo a periferia da MNV. 

A análise de concordância da Tabela 5 revela que não houve boa concordância 

observada e significância estatística dos sinais considerados possíveis indicadores de 

atividade da MNV na OCTA quando comparados com a presença de vazamento na 

AGF e fluido na SD-OCT. Portanto, a relação de critérios sugeridos como possíveis 

sinais de atividade da MNV avaliados individualmente pela OCTA não fornecem 

informações clínicas confiáveis para afirmar que a MNV está em atividade, lembrando 

que esse critério é decisivo para indicação de tratamento ocular com anti-VEGF. 

 

Tabela 5. Análise de concordância do sinal de atividade da MNV entre exames padrões-ouro e 
OCTA na visita inicial. 

Atividade MNV 

Visita Inicial Visita de Seguimento 

AGF x OCTA SD-OCT x OCTA AGF x OCTA SD-OCT x OCTA 

CCO 0,652 0,608 0,304 0,304 

IC (0,458; 0,847) (0,409; 0,808) (-0,147; 0,755) (-0,217; 0,825) 

p 0,499 0,795 0,783 0,581 

Nota: CCO (coeficiente de concordância observada); IC (intervalo de confiança); e p 
(significância estatística). 

 

Percebe-se que, na avaliação da OCTA, houve uma considerável quantidade 

de falsos negativos em relação aos exames de AGF e SD-OCT na visita inicial. Essa 
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observação fica mais prejudicada ao analisar o comportamento da MNV na visita de 

seguimento com base nestas perguntas: esses sinais continuavam presentes como 

na visita inicial? Aumentaram ou diminuíram? Ou estavam ausentes? 

Neste estudo, considerando a existência de pelo menos um dos critérios de 

arquitetura vascular analisados, foi possível concluir que a afirmação de que a 

presença de atividade da MNV baseada na OCTA não se reflete em afirmação 

confiável, pois não houve grau de associação nas análises estatísticas aplicadas na 

comparação com os exames padrões-ouro AGF e SD-OCT. 

A Tabela 6 apresenta análise detalhada entre os critérios de atividade MNV na 

AGF e SD-OCT versus critérios de atividade da MNV na OCTA nas visitas inicial e de 

seguimento. 

 

Tabela 6. Teste exato de Fisher para os critérios de atividade da MNV AGF e SD-OCT x critérios 
de atividade da MNV na OCTA. 

OCTA 

Visita Inicial Visita de Seguimento 

AGF 

Vaz. 

SD-OCT 

FIR 

SD-OCT 

FSE 

SD-OCT 

FSR 

AGF 

Vaz. 

SD-OCT 

FIR 

SD-OCT 

FSE 

SD-OCT 

FSR 

p p p p p p p p 

Denso 0,435 0,405 0,402 0,685 0,621 0,777 0,983 0,864 

Vasos 

terminais 
> 0,999 > 0,999 0,222 0,221 0,532 > 0,999 0,903 0,848 

Rede de 

anastomoses 
0,391 0,176 0,669 0,657 0,281 0,725 0,966 0,797 

Numerosos 

vasos finos 
> 0,999 > 0,999 > 0,999 0,348 > 0,999 > 0,999 > 0,999 0,214 

Halo 

hipointenso 
0,261 > 0,999 0,660 0,621 0,810 > 0,999 0,750 0,668 

Nota: FIR (fluido intrarretiniano); FSE (fluido sub-EPR); FSR (fluido sub-retiniano); VAZ 
(vazamento); p (significância estatística). 

 

O teste exato de Fisher mostra que não há relação de dependência nem 

associação entre as características vasculares encontradas na OCTA, as quais foram 

analisadas separadamente como possíveis sinais de atividade da MNV, e os sinais 

clássicos de atividade da MNV nos exames padrões-ouro AGF e SD-OCT. 
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Por fim, foram verificados não apenas o nível de associação entre a 

identificação do padrão morfológico encontrado na OCTA e a classificação 

angiográfica da MNV (Tabela 7), mas também o nível de concordância na identificação 

do vaso nutridor entre os exames de OCTA e ICG (Tabela 8). 

 

Tabela 7. Teste exato de Fisher para avaliar o grau de associação entre a classificação 
angiográfica (AGF) da MNV e o aspecto morfológico identificado pela OCTA. 

AGF 

 

OCTA 

Minimamente 

Clássica 
Oculta 

Cicatriz 

Disciforme 
VCP PAR 

Valor p Valor p Valor p Valor p Valor p 

Medusa > 0,999 0,576 0,194 > 0,999 > 0,999 

Seafan > 0,999 > 0,999 > 0,999 > 0,999 > 0,999 

Glomerular > 0,999 > 0,999 > 0,999 > 0,999 > 0,999 

Indistinto > 0,999 > 0,999 > 0,999 0,478 0,478 

Nota: p (significância estatística) 

 

Na avaliação da Tabela 7, não houve associação entre o tipo morfológico 

encontrado na OCTA e a classificação da MNV pela AGF. 

As Tabelas 7 e 8 mostram a avaliação estatística do nível de concordância na 

identificação do vaso nutridor nos exames diagnósticos de ICG e OCTA, e o teste 

exato de Fisher foi usado para confirmar a significância estatística. 

 

Tabela 8. Análise de concordância observada e significância na identificação de vaso nutridor 
nos exames diagnósticos ICG x OCTA. 

Nota: Estatisticamente significante se CCO = 0,90 (intervalo de confiança de 0,80 a 1,0) e p < 0,05 

Vaso Nutridor 

Visita Inicial Visita de Seguimento 

ICG x OCTA ICG x OCTA 

CCO 0,826 0,826 

IC   

p 0,002 0,002 
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A Tabela 8 mostra que os exames detectaram na mesma proporção o sinal de 

vaso nutridor nas visitas inicial e de seguimento e que a OCTA é estatisticamente 

significante, ou seja, considera-se alta probabilidade de a OCTA identificar igualmente 

o vaso nutridor assim como na ICG. 

 

Tabela 9. Teste exato de Fisher para avaliar o grau de associação na identificação do vaso 
nutridor entre os exames diagnósticos de ICG x OCTA. 

Vaso 

Nutridor 

Visita Inicial Visita de Seguimento 

ICG x OCTA ICG x OCTA 

p 0,003 0,003 

Nota: p (significância estatística se p < 0,05) 

 

A Tabela 9 reforça, pelo teste estatístico exato de Fisher, que há nível confiável 

de associação na identificação do vaso nutridor entre os exames diagnósticos ICG e 

OCTA, p ≤ 0,005. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 



 

5 DISCUSSÃO 

 

O estudo da DMRI exsudativa tem evoluído com advento de técnicas 

diagnósticas de imagem digital de alta resolução, como retinografia colorida, AGF e 

ICG. O desenvolvimento de exames diagnósticos aponta para novas técnicas não 

invasivas, de análises rápidas e objetivas para auxiliar no diagnóstico e também para 

monitorar o tratamento(18). Clinicamente, o diagnóstico e tratamento de DMRI são 

dependentes da visualização da MNV e, a partir da disponibilidade de tratamentos 

para conter o crescimento da MNV e de seus efeitos exsudativos, como hemorragias, 

acúmulo de fluido e exsudação associados à presença de atividade da MNV, o uso de 

recursos diagnósticos tornou-se cada vez mais fundamental não apenas para 

visualização e classificação do tipo de MNV, mas principalmente para decisão 

terapêutica(5,57). 

Os exames diagnósticos para visualizar a MNV têm apresentado constante 

evolução ao longo dos anos e, atualmente, é possível se beneficiar de várias 

tecnologias acessíveis e que mostram imagens de diferentes aspectos 

fisiopatológicos da MNV, com o objetivo principal de apontar se a MNV está ou não 

em atividade, visto que hoje, entre os tratamentos disponíveis, a injeção anti-VEGF é 

considerada a primeira linha no tratamento da MNV ativa com o melhor resultado 

visual final no longo prazo(58,59). 

Muitos artigos dedicam-se em mostrar os benefícios de utilizar os exames 

diagnósticos para muitos propósitos, entre eles: fins terapêuticos, entendimento da 

fisiopatologia da DMRI e estudo da correlação de informações que eles fornecem, 

aumentando a confiabilidade dos resultados(5,51,53,57,60). Fundamentado na literatura, 

identificou-se esse ranking entre os exames diagnósticos utilizados neste trabalho. O 

principal objetivo foi identificar a presença de atividade da MNV, utilizando inicialmente 

quatro exames diagnósticos conhecidos e, após análise estatística de concordância 

entre eles, AGF e SD-OCT foram escolhidos, pois apresentaram resultados 

estatisticamente significantes para identificação da atividade da MNV e, dessa forma, 

foi possível comparar com os parâmetros vasculares de identificação de atividade da 

MNV através da OCTA com base em observações previamente publicadas no período 

referido. As Tabelas 3 e 4 mostraram a superioridade dos resultados estatísticos de 
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correlação e associação entre os exames AGF e SD-OCT ao identificar os padrões 

de atividade da MNV em relação aos exames de retinografia e ICG, confirmando a 

concordância com a literatura como exames padrão(1). 

Este trabalho apontou que, na correlação estatística na identificação da 

atividade da MNV através da retinografia e da ICG com o exame padrão-ouro, ambos 

não mostram com eficiência os efeitos exsudativos da presença de atividade da MNV. 

Mediante a retinografia colorida, é possível identificar apenas 65% dos casos com 

sinais de atividade da MNV e esse resultado está de acordo com HOERSTER 

(2011)(61) e HUANG (2014)(62), cujos trabalhos apontam a retinografia colorida como 

um exame diagnóstico auxiliar por conta de sua limitada capacidade de permitir 

análise do fluxo sanguíneo e da identificação dos sinais morfológicos de fluido, 

hemorragia e exsudação, uma vez que são pouco evidentes fenotipicamente para 

serem identificados facilmente em todas as visitas. A ICG está em maior evidência na 

literatura para avaliação da circulação da coriocapilar e coroide, pois há a vantagem 

de a molécula de indocianina apresentar um vazamento lento nesses vasos e de ter 

uma boa penetração de sua fluorescência através do EPR, na presença de sangue, 

de fluidos densos e de tecido hiperpigmentado que, diferentemente da AGF, não 

representam obstáculos que resultem em bloqueio da fluorescência. Dessa forma, a 

ICG é o método escolhido para visualização da estrutura vascular da MNV e, além 

disso, contribui para o diagnóstico diferencial de VCP e PAR(31,46). Infelizmente, os 

parâmetros para determinar a atividade da MNV descritos como presença de placa e 

hot spot tiveram baixa concordância estatística com o parâmetro de vazamento da 

AGF(15,29,53). A ICG superestimou o resultado positivo na identificação de MNV ativa, 

considerando a existência de placa um indicativo da presença de MNV abaixo do EPR 

e não necessariamente uma associação à presença de atividade(63,64). Embora 

tenham um papel reduzido no acompanhamento da progressão da MNV, os exames 

de retinografia e ICG são importantes como auxílio na documentação clínica e na 

identificação da MNV. 

Os exames de AGF e SD-OCT tiveram concordância e associação 

estatisticamente significantes na identificação da atividade da MNV e foram os 

métodos de escolha para comparação com os parâmetros da OCTA. O vazamento 

identificado na AGF como sinal de atividade da MNV é resultado do extravazamento 

de fluoresceína de vasos anômalos que compõem a MNV e sua ocupação nos 
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espaços sub-retiniano, intrarretiniano e/ou sub-EPR. O exame diagnóstico AGF é o 

padrão-ouro na literatura, reconhecidamente o método de escolha para diagnosticar, 

classificar a MNV e apontar o sinal de atividade da MNV ao identificar vazamento do 

contraste durante os dez minutos de exame. O limite na identificação dos sinais de 

atividade da MNV está presente quando forem identificados hemorragia, exsudatos e 

o próprio tecido fibrovascular que compõem a MNV que, na fase avançada da doença, 

pode estar hiperpigmentada e densa, ou seja, na presença desses obstáculos, a MNV 

potencialmente em atividade poderá não ser identificada com o exame de AGF(15). 

A SD-OCT é considerada a nova geração tecnológica de alta resolução que 

mudou o paradigma de investigação diagnóstica da DMRI exsudativa, pois, através 

de cortes transversais, é possível obter imagens optimizadas e microestruturais da 

retina, do EPR e da coroide, resultantes da alta velocidade de aquisição das imagens. 

Neste estudo, a concordância na avaliação estrutural da presença de fluido na retina 

com SD-OCT foi estatisticamente significante comparada com o vazamento 

identificado na AGF como sinal de atividade da MNV, igualmente citados em muitos 

estudos científicos(1,5,37,61,65-67). Observa-se que, para chegar a verdadeiros resultados 

positivos, é necessário identificar bons parâmetros de leitura, reconhecer as limitações 

da técnica e ter um olhar crítico sobre os estudos que comparam a eficácia estatística 

dos resultados positivos com os exames diagnósticos disponíveis. 

O equipamento OCTA RTvue, além de construir a imagem estrutural da retina 

e coroide (B-scan), utiliza o trânsito das hemácias dentro dos vasos para reconstruir 

o trajeto dos mesmos. O algoritmo SAADA é o recurso utilizado no equipamento OCTA 

RTvue, que identifica o movimento das hemácias nos vasos sanguíneos da retina e 

coroide e transforma esse movimento em sinal de decorrelação, isto é, a imagem 

refletida do trajeto das hemácias dentro dos vasos sanguíneos é similar à 

fluorescência na AGF e ICG. A segmentação das camadas da retina e coroide é o 

primeiro recurso favorável desse equipamento para análise seletiva da estrutura 

vascular, anteriormente possível somente com estudos histológicos(34,40,56,68). 

A imagem da circulação da retina e coroide pela OCTA é referida como en face 

gerada do sinal de decorrelação e, para melhor entendimento, esse sinal pode ser 

causado em algumas situações desejáveis, como na presença do movimento das 

hemácias e em situações não desejáveis, que são os artefatos descritos na literatura, 
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os quais devem ser levados em consideração ao interpretar os resultados, isto é, os 

movimentos sacádicos dos olhos. Essa projeção do sinal de decorrelação é gerado 

pelo movimento das hemácias da circulação da retina para a camada mais profunda, 

como coriocapilar e coroide, ou quando estruturas como EPR e drusas geram sinais 

de decorrelação mesmo sendo tecidos estáticos (Noise)(40,69,70). 

A partir de 2012 quando os primeiros trabalhos com OCTA começaram a ser 

publicados em pacientes normais, foi determinada a correlação anatômica da região 

macular com as segmentações superficial e profunda da OCTA(40). Desde então, uma 

série de outros trabalhos apontaram para a vantagem da OCTA em avaliar as duas 

camadas vasculares da retina, coriocapilar e coroide, separadamente e com grande 

riqueza de detalhes(40,71,34,72). O algoritmo SAADA na OCTA e, depois, outros 

diferentes algoritmos testados são a principal tecnologia envolvida nesse 

equipamento, excluindo a necessidade de injeção de contraste para gerar imagens 

angiográficas da OCTA. Nos trabalhos de CHOI (2014)(68) e MATSUNAGA (2014)(34), 

são descritos os padrões de normalidade nas imagens de OCTA que apontam para 

diferenças na densidade vascular da retina, coriocapilar e coroide, concordando com 

as descrições da literatura. Na circulação normal da retina com OCTA, é possível 

observar que, nas segmentações superficiais da retina, há a presença de segmentos 

capilares finos e contínuos formando loops paralelos na camada de células 

ganglionares e, na segmentação profunda, há uma densa rede de capilares finos e 

descontínuos, conectando-se desorganizadamente com outras camadas da retina(73). 

Os autores concordam com a alta qualidade e resolução das camadas da retina pela 

OCTA em comparação à AGF. 

 

Com base em trabalhos descritivos da morfologia da MNV em atividade na 

OCTA comparando com os exames AGF e SD-OCT, decidiu-se verificar a associação 

entre eles. Nos anos de 2015 e 2016, houve grande volume de trabalhos sobre a 

morfologia da MNV em atividade e, basicamente, é possível observar as seguintes 

composições na MNV ativa: 

- A morfologia é variável, podendo apresentar padrão medusa, seafan, 

glomerular ou, simplesmente, não haver padrão. As publicações inicialmente 

buscaram apresentar associação entre o padrão morfológico na OCTA e a 
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classificação da MNV(12,37,64). Neste presente trabalho, não há relação 

associativa entre os exames de OCTA e AGF, e estudos como os de 

KUEHLEWEIN (2015)(12), DECARLO (2015)(74) e COLE (2016)(75) apontam 

que esses padrões são independentes e não uma representação específica 

de determinado tipo de MNV. 

- A descrição da composição vascular da MNV em atividade analisada neste 

trabalho segue o que já foi observado nos trabalhos de COSCAS 

(2015)(37,43), KUEHLEWEIN (2015)(12), MUAKASSA (2015)(76), LUMBROSO 

(2016)(45), SROUR (2016)(77), os quais descrevem a presença de feeder 

vessel, anastomoses e loops, numerosos capilares finos irradiando-se para 

periferia, vasos terminais compondo a arcada periférica, MNV bem definida 

e presença de halo perilesional. 

 

Este presente trabalho identificou feeder vessels em 39,1% dos casos 

analisados com OCTA e em 47,8% dos casos com ICG nas visitas inicial e de 

seguimento com resultado estatisticamente significante, confirmando as 

características já descritas sobre a permanência desses vasos após o tratamento com 

anti-VEGF, em que não se observa mudança na estrutura vascular possivelmente pelo 

fato de o processo de maturação não alterar a característica vascular ao longo do 

tratamento. Trabalhos prévios descrevem o feeder vessel como estrutura vascular de 

grandes diâmetros que permanece inalterada após a injeção de anti-

VEGF(12,14,37,43,45,76). 

 

As demais caraterísticas vasculares mencionadas e avaliadas neste estudo 

revelaram presença moderada, variando de 43,5% a 56,5%, na identificação de rede 

vascular densa compondo a MNV, rede de anastomoses também presente e vasos 

terminais compondo a arcada periférica da MNV. A identificação de finos capilares 

irradiando-se para periferia foi notada em apenas 4,3% dos olhos estudados, e o halo 

perilesional, em 26,1% na visita inicial. Essas características vasculares descritas na 

visita de seguimento modificaram-se de maneira muito discreta em relação ao 

desaparecimento dessas observações, porém notou-se uma mudança relevante em 

30,4% no aumento dos vasos terminais da arcada periférica e 21,7% na rede de 
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anastomoses, concordando com a literatura(12,14,37,43,45,75,76,78,79). Para melhor 

entendimento das análises qualitativas, muitos autores comparam as observações de 

imagens da OCTA com o mecanismo de desenvolvimento da MNV descritos em 

trabalhos como os de SARKS (1997)(80) e SPAIDE (2015)(14). SPAIDE (2015)(14) 

acrescenta que a limitação da OCTA em não detectar movimento muito lento das 

hemácias que estariam abaixo do limiar do aparelho pode prejudicar a identificação 

de capilares finos preenchendo o corpo da MNV. 

O julgamento da ausência vascular deve ser feito com cautela, pois pode haver 

vasos sanguíneos, porém com fluxo muito baixo a ponto de não serem detectados 

pela OCTA. 

O mesmo ocorre em relação ao halo perilesional ao redor da MNV, que foi 

identificado em 26,1% da amostra, mas não foi observada sua associação com 

presença de vazamento e fluido. No entanto, discute-se que esse fato pode estar 

relacionado à perda de vasos da coroide(40,71) ou à área de proliferação do EPR em 

decorrência dos vários ciclos de proliferação da MNV, como descreve SARKS 

(1997)(80). Essa é outra característica que deve ser avaliada com cuidado em virtude 

da limitação de a OCTA em identificar fluxo diminuído nos vasos sanguíneos a partir 

do limiar que está estabelecido no equipamento(14,78). 
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Conclui-se que a análise individual das características vasculares identificadas 

na OCTA não teve impacto na associação com a identificação de atividade da MNV 

na AGF e OCT. A OCTA tem despertado o interesse sobre a fisiopatologia da MNV 

estimulada por essa intrigante e difícil associação entre os resultados de atividade da 

MNV com AGF e SD-OCT. Estudos sobre a descrição da fisiopatologia da DMRI 

exsudativa, como o de SARKS (1997)(80), descrevem em detalhes o comportamento 

vascular no desenvolvimentos da MNV desde o aparecimento de estruturas, como 

drusas; acúmulos de restos metabólicos resultados do mal funcionamento do EPR, 

facilitando o aparecimento de planos de separação do EPR com a membrana de 

BRUCH; e estímulo constante da produção de VEGF pelo EPR, intensificando o 

processo de proliferação vascular dos vasos da coroide inicialmente para espaço sub-

EPR. SPAIDE (2015)(14), com o mesmo raciocínio, descreve a coexistência de dois 

fatores relacionados à proliferação vascular: angiogênese e arteriogênese na 

fisiopatologia da DMRI exsudativa. Ambos autores relatam que, na atividade da MNV, 

há proliferação de vasos anômalos e frágeis a partir da angiogênese de vasos 

preexistentes e que, nesses vasos, as consequências exsudativas, como presença de 

fluido e sangue, podem ser identificadas como vazamento e fluido na AGF e SD-OCT. 

Ocorre, com o tempo, a maturação na composição vascular da MNV. SARKS 

(1997)(80) descreve sobre esse tema como uma resposta secundária ao fato de 

controle da proliferação vascular não ser dependente da presença de fatores 

angiogênicos, e SPAIDE (2015)(14) aborda essa transformação na parede vascular 

como arteriogênese, a qual é identificada claramente na ICG como vasos de grande 

calibre a exemplo dos feeder vessels, que permanecem resistentes mesmo após 

inúmeras injeções de anti-VEGF(14). Pode-se pensar que a presença de feeder vessels 

e de vasos de grande calibre podem apontar uma resposta positiva para a 

descontinuidade do processo proliferativo. 

Todos os trabalhos são importantes para identificar com clareza a composição 

vascular e o comportamento da MNV no tratamento com anti-VEGF e OCTA. Pode-

se pensar como FREUND (2010)(24) nos benefícios de usufruir de múltiplos exames e 

não reduzir a doença em um único aspecto, como a presença de vazamento ou fluido 

e a necessidade de tratamento. Talvez, a OCTA seja um alerta para que, mesmo na 
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presença de vazamento ou fluidos discretos observados na AGF e SD-OCT, 

determinadas características na OCTA indiquem o benefício da não proliferação 

vascular. 

É fato que há mudanças estruturais nos vasos sanguíneos que compõem a 

MNV observadas com OCTA e que podem indicar a atividade da MNV, mas, 

infelizmente, não está determinado como esses biomarcadores podem estar 

associados à atividade da MNV e como poderiam ajudar na decisão de tratamento 

sem o auxílio da AGF, pois há um anseio em substituí-la ou de, pelo menos, reduzir 

seu uso. 

Concorda-se com COSCAS (2015)(37), que sugere a avaliação em conjunto de 

todas essas características, e com XU (2017)(79), que faz uma análise da morfologia 

da MNV pela OCTA em relação à fisiopatologia da MNV, classificando-a em estágios 

de desenvolvimento: MNV imaturos, correspondendo a vasos livres de pericitos e que 

obedecem aos ciclos de reproliferação, mas que apresentam fluxo interno muito 

reduzido, dificultando a identificação com OCTA, e à MNV, que oscila entre a 

maturidade e a hipermaturidade com arcada vascular de grande calibre, mas que 

ainda apresenta anastomoses e vasos capilares principalmente na arcada periférica, 

apresentando resposta mais resistente ao uso de anti-VEGF. 

Conclui-se que a análise isolada das características vasculares descritas com 

OCTA e as mudanças vasculares observadas após uso de anti-VEGF não mostraram 

associação com a identificação de atividade pelos exames de AGF e SD-OCT. Mais 

estudos são necessários para determinar a associação desses biomarcadores com a 

atividade da MNV a fim de auxiliar para melhor decisão de tratamento. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Estudo:  Identificação da lesão e avaliação da presença de 

atividade da neovascularização da coroide secundário à degeneração macular 

relacionada a idade com o exame de OCT-A versus métodos tradicionais de 

retinografia, angiografia e SS-OCT.  

Versão Setembro/2017 

 

Médicos do Estudo:  Dr. Eduardo Büchele Rodrigues, Dr. André Maia, Dr. Pedro 
Paulo Bonomo 

Pesquisador:  Ortoptista e Tecnóloga: Daniela Calucci dos Santos 

 

1. INTRODUÇÃO 

Você está sendo convidado para participar de um estudo clínico para avaliar estrutura 

vascular (vasos sanguíneos da retina e coroide) da doença do seu olho diagnosticado 

clinicamente pelo Dr. Pedro Paulo Bonomo como degeneração macular relacionado 

com a idade (DMRI) através do exame de mapeamento de retina e de exames 

complementares. A DMRI é uma doença muito estudada por que causa uma 

diminuição progressiva e severa da visão a partir dos 65 anos de idade. Ela 

desenvolve-se dentro do seu olho em um tecido chamado retina e/ou coroide. Este 

documento, termo de consentimento livre e esclarecido, é um convite para que você 

participe deste estudo clínico autorizando a equipe de estudo a ter acesso a sua ficha 

clínica e dados de exames complementares realizados na Retina Clinic localizado na 

Rua Estados Unidos, 1881 São Paulo.  

 

2. OBJETIVO DO ESTUDO 

Estudar os resultados dos exames tradicionais de retinografia colorida, 

angiofluoresceinografia, indocianina verde, tomografia de coerência óptica (OCT) e 

fazer comparações e análise das informações obtidas com os resultados do novo 

método de diagnóstico por imagem tomografia de coerência óptica angiográfica (OCT 

angiográfico, OCTA ou OCT angiography) e descrever um padrão de características 

vasculares encontradas na degeneração macular relacionada com a idade para esse 
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novo tipo de exame que tem como principal vantagem a possibilidade de diminuir ou 

mesmo substituir a necessidade de fazer exames com uso de corantes na veia como 

os exames de angiofluoresceinografia e indocianina verde.  

 

3. PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

Escolheremos duas visitas sequenciais em que o senhor realizou os seguintes 

exames complementares como métodos já consagrados de seguimento na 

degeneração macular relacionada a idade : 

• Retinografia colorida dos dois olhos; 

• OCT – Tomografia de Coerência Óptica dos dois olhos; 

• Angiofluoresceinografia e indocianina verde após a injeção de um contraste 

para avaliação da circulação dos dois olhos; e faremos a comparação dos 

resultados com o novo método diagnóstico, não invasivo: 

• OCT-OCT angiography dos dois olhos 

• Acuidade visual 

 

4. CRITÉRIO DE CONFIDENCIALIDADE 

As imagens estarão disponíveis para leitura e análise em conjunto com as de outros 

voluntários por pelo menos três médicos eleitos pela equipe, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum paciente. A informação da acuidade visual (o quanto o senhor 

tem de visão) será obtido da sua ficha clínica pelo investigador desta pesquisa Daniela 

Calucci dos Santos mediante sua autorização e do médico responsável por seu 

seguimento, Dr. Pedro Paulo Bonomo. 

 

5. RISCOS RAZOÁVEIS E PREVISÍVEIS OU DESCONFORTOS PARA O 

PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Todos os métodos deste estudo já são utilizados em oftalmologia como métodos 

diagnósticos padronizados exceto o OCT angiography , novo método diagnóstico não 

invasivo que está em estudo e que fornece imagens semelhantes aos exames de 

contraste já consagrados na literatura, por este motivo este novo método tem um 

grande potencial para substituir estes exames contrastados. 
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6. BENEFÍCIOS 

Você poderá contatar o resposável pelo estudo, Daniela Calucci dos Santos pelo 

telefone (11) 986394918 a qualquer momento para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida em relação aos seus direitos como participante 

da pesquisa e sobre o aspecto ético deste estudo, você poderá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - Hospital São 

Paulo na Rua Botucatu, nº 572, 1º andar - cj 14 - São Paulo - SP - CEP: 04023-062 / 

telefone (11) 5571-10629.  

Você pode retirar a sua autorização a qualquer momento, enviando um pedido por 

escrito ao médico do estudo, Dr. Eduardo Büchele Rodrigues (“Investigador”), no 

endereço Rua Botucatu, 822 – Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP: 04023-062.  

 

7. COMPENSAÇÃO OU CUIDADOS MÉDICOS EM CASO DE DOENÇA OU DANO  

Ao assinar este termo de consentimento livre e esclarecido, você não está abrindo mão 

de nenhum direito legal, incluindo o direito de buscar indenização por danos sofridos. 

 

8. AUTORIZAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA – TERMO DE 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você receberá duas vias originais deste termo de consentimento sendo que uma delas 

assinada e datada ficará nos arquivos do estudo e a outra ficará com o senhor. 

Ao assinar abaixo, Eu reconheço que: 

1) Eu li todas as seções deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

2) Eu tive todas as minhas questões respondidas 

3) Eu concordo em participar voluntariamente deste estudo de pesquisa.  
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Nome:     

Nome completo do participante da pesquisa (em letra de forma) 

 

Assinatura:    Data:  

(Deve ser assinado e datado pelo participante da pesquisa) 

 

Nome:     

(Nome por extenso do investigador ou pessoa autorizada por ele) 

  

Assinatura:    Data:  

(Deve ser assinado e datado pela pessoa que conduziu a discussão do termo de 

consentimento livre e esclarecido) 
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