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Resumo 

 

Objetivos: Sintetizar as evidências científicas disponíveis e avaliar a capacidade diagnóstica 

da angiografia por tomografia de coerência óptica (Angio-TCO) no diagnóstico de 

neovascularização de coróide (NC) na degeneração macular relacionada à idade (DMRI) 

considerando a angiografia por fluoresceína (AF) como método comparador. Métodos: Foi 

elaborada a revisão sistemática (RS) seguindo as recomendações do protocolo PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A estratégia de busca 

foi feita nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scielo, EMBASE, Cochrane Library, 

Periódicos da Capes e Lilacs e foram incluídos artigos originais publicados nos últimos dez 

anos disponíveis na íntegra. A avaliação da qualidade dos estudos foi realizada pela ferramenta 

QUADAS-2 (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies). Os desfechos primários 

avaliados para o diagnóstico da NC na DMRI foram a sensibilidade e a especificidade. 

Resultados: Foram incluídos 11 artigos nesta RS. A média de idade dos pacientes foi de 58,5 

a 79,7 anos de idade. A sensibilidade apresentou valores entre 50% e 94%, e a especificidade 

entre 67,6% e 100%. O risco de viés avaliado foi considerado baixo e foi considerada boa a 

qualidade metodológica dos estudos incluídos, revelando resultados positivos e promissores em 

relação ao diagnóstico com a Angio-TCO. Conclusão: A Angio-TCO apresentou altos valores 

de sensibilidade e especificidade e demonstraram grande potencial de uso desta tecnologia, com 

alta capacidade diagnóstica para a detecção de NC em pacientes com DMRI. No entanto, a 

Angio-TCO ainda não pode ser considerada um método substituto e superior à AF, sendo 

necessária a construção futura de mais estudos sobre a temática. 

 

Palavras-chave: Tomografia de Coerência Óptica, Angiografia, Degeneração Macular 

Exsudativa, Neovascularização de Coróide. 
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Abstract 

 

Objective: To synthesize the available scientific evidence and evaluate the diagnostic 

measurements of optical coherence tomography angiography (OCT-angiography) in the 

diagnosis of choroidal neovascularization (CN) in age-related macular degeneration (AMD) 

considering fluorescein angiography (FA) as comparator test. Methods: A systematic review 

(SR) followed the recommendations of the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses) protocol. The search strategy was applied using the 

PubMed/MEDLINE, Scielo, EMBASE, Cochrane Library, Periódicos da Capes and Lilacs 

databases, including full available original articles published in last ten years. Quality 

assessment of the studies was evaluated using the QUADAS-2 tool (Quality Assessment of 

Diagnostic Accuracy Studies). The primary outcomes for the diagnosis of NC in AMD were: 

sensitivity and specificity. Results: Eleven articles were included in this SR. The mean age of 

the patients ranged from 58,5 to 79,7 years old. The sensitivity presented values between 50% 

and 94%, and the specificity between 67.6% and 100%. Risk of bias was considered low and 

the methodological quality of the included studies was considered good, revealing positive and 

promising results to the diagnosis with OCT-angiography. Conclusion: OCT-angiography 

showed high values of sensitivity and specificity with great potential for the use of this 

technology, with high diagnostic performance to detect CN in patients with AMD. Meanwhile, 

OCT-angiography cannot be considered a substitute and superior method to FA, requiring the 

construction of further studies in the future. 

 

Keywords: Optical Coherence Tomography, Angiography, Wet Macular Degeneration, 

Choroidal neovascularization. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Degeneração Macular Relacionada à Idade: características clínicas e 

epidemiologia 

 

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma doença degenerativa da 

retina que acomete pacientes com 50 anos de idade ou mais (1). Sendo uma das principais causas 

de cegueira irreversível no mundo, a estimativa mundial de pessoas com algum tipo de DMRI 

é de 200 milhões de pessoas, sendo esta estimativa crescente para os próximos anos (2). 

Os principais sinais morfológicos indicativos dessa comorbidade são: alterações no 

epitélio pigmentado da retina (EPR), aparecimento de drusas, presença de atrofia geográfica e 

formação de membrana neovascular coroidal (1,3). Tais manifestações são decorrentes da 

senescência do EPR e consequente atrofia macular e da alteração do fluxo sanguíneo na coróide. 

Segundo o The Age-Related Eye Disease Study (AREDS) (4), a DMRI pode ser 

classificada em 3 níveis:  

(a) DMRI precoce, caracterizada pela presença de poucas drusas pequenas e regiões 

maculares com hipo e hiperpigmentação, afetando de forma leve a visão central; 

(b) DMRI intermediária, caracterizada pela presença de múltiplas drusas médias ou 

poucas drusas grandes, além de atrofias geográficas periféricas a região macular; 

(c) DMRI avançada, caracterizada pela atrofia geográfica central e pela presença de 

neovascularização de coróide, gerando uma perda visual severa (3). 

Outros sintomas da DMRI incluem: a diminuição progressiva ou súbita da visão mesmo 

com a correção óptica, defeito no campo central (absoluto ou relativo), micropsias, macropsia, 

dificuldade na realização de tarefas diárias, visão borrada ou visualização de distorções (5). Os 

fatores de risco mais predominantes da doença são: o envelhecimento, o tabagismo, a exposição 

a luz solar, a cirurgia de catarata, a presença de doenças cardiovasculares e hipertensivas, os 

hábitos alimentares, a genética e o histórico familiar (6). 

A detecção precoce da doença é fundamental para o controle imediato dos sintomas e 

para a interrupção ou estacionamento de seu desenvolvimento progressivo, colaborando para a 

prevenção de possíveis danos irreversíveis da maculopatia. A detecção pode ser realizada a 

partir do exame clínico oftalmológico, com a realização da biomicroscopia do fundo do olho e 

o uso da Tela de Amsler. Porém, seu diagnóstico somente pode ser determinado em conjunto 

com exames oftalmológicos de imagem, como a retinografia, a autofluorescência, a angiografia 
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com fluoresceína sódica (AF), a angiografia com indocianina verde (AIV), a tomografia de 

coerência óptica (TCO), a angiografia por tomografia de coerência óptica (Angio-TCO), entre 

outras tecnologias (1). 

As alternativas de tratamento incluem principalmente as injeções intravítreas de agentes 

anti-angiogênicos, ou seja, anti-fator de crescimento endotelial vascular (anti-VEGF), o laser 

terapêutico, a excisão cirúrgica de lesões neovasculares, entre outros (1,3). 

 

1.1.1 Classificação 

  

A DMRI pode ser classificada em:  

(1) seca, atrófica, geográfica, não exsudativa ou não-neovascular - a mais comum, 

predominante em 80% dos casos de DMRI, apresenta depósitos de drusas sub-retinianas, atrofia 

dos fotorreceptores devido a lesão do EPR, da membrana de Bruch e da camada coriocapilar e 

possível descolamento de EPR, levando a uma perda gradativa da visão (1,3). 

(2) úmida, exsudativa ou neovascular - ocorre em apenas 15,3% dos casos, é a forma 

da doença que mais causa a cegueira irreversível na ausência de tratamento. É comum o 

aparecimento de neovasos sub-retinianos, que provocam vazamento de fluídos, fibrose, 

desorganização da estrutura macular e descolamento seroso do EPR, levando a uma perda súbita 

da visão (1, 7, 8). 

 

1.1.2 Neovascularização de coróide 

 

A neovascularização de coróide (NC), ou neovascularização sub-retiniana, é um sinal 

indicativo do processo disciforme da DMRI exsudativa e trata-se da proliferação de novos vasos 

sanguíneos a partir de vasos já existentes na região entre o EPR e a coróide. A NC pode 

progredir com a formação de membrana fibrovascular e consequente perda progressiva da 

função macular (9). 

O aparecimento da NC na DMRI úmida pode estar relacionado a diversos fatores como: 

degeneração do EPR, formação de depósitos basais laminares (drusas), degradação enzimática 

e mecânica da membrana de Bruch, formação de membrana neovascular coroidal e formação 

de uma camada de cicatrização (9).  

Pode ser classificada em 3 tipos de acordo com o nível de proliferação dos neovasos e 

alterações morfológicas das camadas da retina (Figura 1):  
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(a) tipo 1, também conhecido como neovascularização oculta, se caracteriza pela 

elevação irregular do EPR (descolamento do epitélio pigmentar fibrovascular) e surgimento de 

pontos hiperfluorescentes sobre esta área;  

(b) tipo 2, conhecido como tipo clássico, se caracteriza pelo aparecimento bem 

demarcado de uma área de atrofia geográfica do EPR no espaço sub-retiniano, causando um 

acúmulo de líquido nesta região e consequente hiperfluorescência na angiografia por 

fluoresceína; 

(c) tipo 3, caracterizada pela proliferação angiomatosa da retina, que se inicia nos vasos 

sanguíneos retinianos e, posteriormente, atinge os vasos da coróide após o rompimento da 

membrana de Bruch (9-11). 

 

 

Fonte: Atlas de retina (2018) (7) 

Figura 1 - Tipos de NC na AF, na TCO e sua representação em desenho, respectivamente. 

 

As principais consequências da progressão da neovascularização são o descolamento 

retiniano seroso ou hemorrágico, o aparecimento de cicatrizes disciformes maculares, o 

surgimento de fluidos sub-retinianos e a destruição dos fotorreceptores e do epitélio pigmentado 

da retina (9), além da perda severa da visão central, revelando a importância do seu diagnóstico 

precoce (7).  
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A tecnologia padrão-ouro utilizada atualmente para o diagnóstico da DMRI neovascular 

é a AF, sendo a TCO também muito utilizada em conjunto na definição do tratamento e 

monitoramento da doença (1).  

A AF desempenha um papel fundamental para o diagnóstico de doenças vasculares 

retinianas e maculares do olho e permite a avaliação dinâmica do vazamento de fluidos 

vasculares, a medição do fluxo sanguíneo coroidal e a visualização de alterações morfológicas 

e estruturais da retina (12). O exame utiliza como princípio a fluorescência da substância 

fluoresceína sódica dentro do olho do paciente em resposta a emissão luminosa azul de 

comprimento de onda entre 465 nm e 490 nm (9), permitindo a visualização detalhada de toda a 

vasculatura retiniana no fundo de olho. 

Na AF é possível observar a presença de alterações predominantes consequentes a NC: 

o descolamento fibrovascular do EPR (elevação irregular do EPR), a presença de exsudatos 

lipídicos na retina (proliferações angiomatosas), a hipofluorescência nas fases iniciais da 

aplicação de fluoresceína sódica e o vazamento do contraste nas fases finais da aplicação do 

contraste (13). Embora seja considerado padrão-ouro para o diagnóstico e classificação da NC, 

a técnica exige a aplicação do contraste via intravenosa e pode apresentar riscos e efeitos 

adversos ao paciente em alguns casos, como náusea, vômitos, reações alérgicas severas e 

anafilaxia (13,14), além de ser contraindicada em pacientes que possuem insuficiência renal (15).   

Já a TCO, tecnologia que avalia o segmento posterior do olho, utiliza o princípio da 

interferometria de baixa coerência e permite a visualização das camadas da retina a partir da 

varredura transversal e bidimensional das estruturas retinianas do olho. Os cortes são adquiridos 

em alta velocidade e imagens de altíssima resolução e detalhes são geradas pela tecnologia. 

Além de realizar análises qualitativas de alterações estruturais da retina, a ferramenta realiza a 

quantificação de parâmetros como: medição da espessura da retina, quantificação da camada de 

fibras nervosas da retina e contagem de células ganglionares da retina (7,9).  

A TCO tem avançado cada vez mais dentro da prática clínica para o diagnóstico de 

doenças maculares e para a detecção da NC, com sua grande capacidade de geração de imagens 

de altíssima qualidade em pouco tempo e a sua habilidade de penetração nos tecidos mais 

profundos da retina. Além de ser considerado um método não invasivo fundamental para o 

acompanhamento progressivo das anormalidades oculares (9), a tecnologia possui grande 

sensibilidade na detecção e monitoramento de sinais presentes na DMRI neovascular, como: 

presença de fluidos, localização de NC, medição de volume de extensão dos neovasos e 

visualização de áreas com lesões neovasculares hiper refletidas. 
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Outra tecnologia que tem ganhado espaço para a detecção da NC é a Angio-TCO, visto 

que fornece informações com resolução de profundidade, imagens detalhadas, quantificação de 

área e de índice do fluxo da NC e a avaliação do fluxo coroidal (15). Devido a alteração vascular 

retiniana, a NC é detectada de forma eficiente a partir da visualização da hemodinâmica da 

retina com exames de imagem. 
  

1.2. Angio-TCO 

  

A Angio-TCO é um exame diagnóstico por imagem não invasivo da retina e da coróide. 

A tecnologia tem ganhado cada vez mais notoriedade dentro da prática clínica como método 

diagnóstico da DMRI e outras doenças oculares, porém ainda não substitui os atuais exames 

diagnósticos padrão-ouro: a AF e a AIV (1). 

A Angio-TCO utiliza a tecnologia Swept-source da TCO baseada no princípio da 

interferometria de baixa coerência óptica (16). As imagens geradas são padrões de 

interferometria obtidos a partir do emprego da luz infravermelha de baixa coerência em um 

comprimento de onda mais longo que a tecnologia Spectral-domain de TCO anterior e de 

alcance mais profundo nos tecidos oculares até a coróide com menor dispersão pelo EPR (17).  

O equipamento utiliza uma sequência de B-scans repetidos numa mesma área e 

identifica alterações da retina durante o tempo em análise, com destaque para o fluxo sanguíneo 

da vasculatura retiniana. O movimento dos eritrócitos presentes nos vasos sanguíneos resulta 

na visualização e detecção de alterações do contraste entre os B-scans repetidos (18,19). As 

imagens são adquiridas em alta velocidade e com alta resolução e o resultado do conjunto de 

B-scans permitem a visualização em 3D e segmentada da microvasculatura na retina e do fluxo 

sanguíneo refletidas na cor branca (20). 

A técnica possui 3 diferentes tamanhos de scans: 3x3 mm, 6x6 mm e 8x8 mm, que 

influenciam na qualidade das imagens e no tamanho da área a ser analisada, sendo o 3x3 mm 

recomendado para a visualização mais detalhada das estruturas em uma pequena região e o 8x8 

mm para visualização geral e ampla das áreas afetadas com uma menor resolução. Além disso, 

a Angio-TCO funciona juntamente com o algoritmo Split Spectrum Amplitude Decorrelation 

Angiography (SSADA), desenvolvido para aumentar a qualidade das imagens, para diminuir 

ou até anular possíveis ruídos e artefatos de imagens e melhorar a visualização de detalhes de 

toda a estrutura vascular da retina (20). 

A tecnologia de Angio-TCO avalia 4 complexos vasculares da retina (Figura 2) (10,21): 
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(a) Complexo vascular superficial (em roxo) - delimitada da membrana limitante interna 

até a camada plexiforme interna;  

(b) Complexo vascular profundo (em amarelo) - delimitada pela camada plexiforme 

interna;  

(c) Zona avascular ou Retina externa (em verde) - delimitada da camada plexiforme 

interna ao EPR; 

(d) Camada de coriocapilares ou Camada coroidal (em azul) - delimitada pelo EPR. 

Na figura 2, observa-se a imagem en face selecionada (a, b, c e d) e a localização dos 

limites de cada camada analisada demonstrada por cores na imagem B-scan transversal (e). 

Fonte: (Schneider et al, 2018) (10) 

Figura 2 - Complexos vasculares da retina observados pela Angio-TCO 3x3. (a) Complexo 

vascular superficial; (b) Complexo vascular profundo; (c) Zona avascular ou Retina externa; (d) Camada 

de coriocapilares ou Camada coroidal; (e) Imagem B-scan transversal. 
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A partir da visualização destes complexos, a Angio-TCO realiza diferentes análises das 

diferentes camadas capilares por meio de um software especializado (Exemplo: software 

AngioAnalytics, Optovue). Nele é possível medir as áreas de fluxo vascular e as áreas de 

ausência de fluxo vascular, criar mapas de densidade capilar e quantificar o tamanho e o formato 

das zonas foveais avasculares (20). 

Por ser capaz de detectar anormalidades hipo ou hiper refletivas em todo o tecido 

retiniano, revelar regiões com elevação ou presença de exsudatos e quantificar alterações da 

vasculatura retiniana, a Angio-TCO realiza o diagnóstico de NC, colaborando para a 

classificação e tomada de decisão no tratamento clínico da DMRI úmida sem a aplicação da 

injeção endovenosa do contraste (22), como na técnica de AF. 

A partir da visualização de toda a vascularização retiniana e coroidal, é possível notar 

as características dos diferentes tipos de NC na DMRI úmida nas imagens da Angio-TCO 

(Figura 3) (23). A NC tipo 1 mostra lesões abaixo do EPR e acima da membrana de Bruch, 

formando uma extensa e densa rede capilar de elevado fluxo sanguíneo com aparência de 

“novelo de lã”.  Já na NC tipo 2, a lesão aparece acima do EPR, sendo visualizada na retina 

externa em formato de “roda de bicicleta”, semelhante ao tipo 1 em relação à morfologia e ao 

nível do fluxo vascular. Na NC tipo 3, é visualizado no complexo vascular profundo uma lesão 

em formato de “tufo” com alto fluxo vascular, com a presença de cavidades císticas intra 

retinianas hipo refletidas (indicadas pelas setas em amarelo). 
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Fonte: Figura adaptada de Kashani et al (2017) (23). 

Figura 3 - Tipos de NC na Angio-TCO. (A1, B1 e C1) Imagens enface da Angio-TCO na região entre 

EPR até a membrana de Bruch. (A2, B2 e C2) Imagens enface da Angio-TCO na região entre camada plexiforme 

externa até o EPR. (A3, B3 e C3) B-scans transversais com e sem sobreposição do sinal de fluxo (em vermelho) 

acima da EPR (linha em roxo). (A4, B4 e C4) B-scans correspondentes à localização analisada, com e sem sinal 

de fluxo. 
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1.3. Diretrizes da Revisão Sistemática (RS) 

 

A RS trata-se de um tipo de revisão da literatura que segue uma abordagem 

metodológica replicável, transparente e objetiva que responde a uma questão específica de 

determinada temática (24,25). É capaz de reunir de forma sintetizada e direta os achados 

encontrados até então relacionados à aplicabilidade da Angio-TCO na DMRI úmida. Nela 

revelam-se possíveis limitações e lacunas dentro de estudos, avaliando a qualidade da Angio-

TCO como método diagnóstico de NC na prática clínica dentro dos princípios da medicina 

baseada em evidências.  

A partir do estabelecimento de critérios de seleção rígidos e da reunião de maiores 

amostras de estudo, a RS torna-se um estudo de alta confiabilidade, trazendo resultados com 

qualidade e precisão elevadas quando comparada a outros tipos de estudos (26), graças à sua 

rigorosa forma de avaliação da qualidade dos dados e do risco de viés. 
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2 OBJETIVO 

 

Este estudo tem como objetivo realizar uma RS da literatura para a avaliação da 

capacidade diagnóstica do exame de Angio-TCO na detecção da NC em pacientes com DMRI, 

considerando como o padrão-ouro de referência a AF. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

● Avaliar a sensibilidade e especificidade diagnóstica da Angio-TCO em 

comparação com o método diagnóstico padrão-ouro AF na detecção de NC; 

● Avaliar os riscos de viés e a qualidade metodológica dos estudos; 

● Reunir achados recentes sobre a tecnologia de Angio-TCO e trazer perspectivas 

futuras do uso da tecnologia no apoio à saúde ocular. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 Abordagem metodológica 

 

Esta RS seguiu os critérios do protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analysis) (24), com a inclusão de artigos originais publicados na 

íntegra de estudos realizados em pacientes diagnosticados com DMRI para o diagnóstico da 

NC. 

Como forma de estimar a aplicabilidade diagnóstica da Angio-TCO, os estudos 

selecionados comparavam o uso desta nova tecnologia com o diagnóstico por AF, técnica 

padrão-ouro utilizada atualmente na prática clínica.  

 

3.2 Definição da questão de pesquisa: PICO 

 

A questão norteadora da pesquisa foi: “Qual a aplicabilidade diagnóstica da tecnologia 

de Angio-TCO na detecção da NC em pacientes com de DMRI, considerando o padrão-ouro 

AF?”. A construção da pergunta foi estruturada a partir da estratégia de busca bibliográfica 

PICO (Quadro 1) para a seleção dos termos de busca (descritores) e a criação da estrutura lógica 

para a busca de evidências (27). 

 

Quadro 1.  Acrônimo PICO 

Letra Significado Definição 

P Pessoas/População - população incluída no 

estudo. 

Pacientes com DMRI neovascular 

I Intervenção - intervenção investigada. Angiografia por Tomografia de 

Coerência Óptica (Angio-TCO) 

C Comparador - intervenção padrão-ouro, a 

mais utilizada ou nenhuma intervenção 

Angiografia fluoresceínica 

O Do inglês “outcome” - desfecho/ resultado Capacidade da Angio-TCO 

em identificar neovascularização de 

coróide em pacientes com DMRI 

Fonte: Adaptado de Santos, Cristina Mamédio da Costa et al. (2007) 
(27). 
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3.3 Critérios de elegibilidade 

 

A RS incluiu estudos originais publicados nos últimos dez anos, disponíveis nas línguas 

português e inglês e nas seguintes bases de dados: PubMed/MEDLINE, Scielo, EMBASE, 

Cochrane Library, Periódicos da Capes e Lilacs.  

Apenas foram incluídos na RS estudos que avaliaram a capacidade diagnóstica da 

Angio-TCO, tendo como desfecho avaliação de sensibilidade e especificidade, comparado com 

o padrão-ouro AF para a detecção de NC em pacientes com DMRI. Excluíram-se artigos que 

avaliaram exclusivamente a Angio-TCO e artigos que não revelam as variáveis de sensibilidade 

e especificidade. 

 Os tipos de desenhos de estudo incluídos foram: testes de diagnóstico, estudos 

transversais, estudos de caso-controle, séries de casos, estudos de coorte e revisões sistemáticas. 

Foram excluídos desta revisão: relatos de caso, cartas, editoriais, revisões bibliográficas, 

estudos em animais, livros didáticos (literatura cinzenta), manuais e artigos incompletos na 

íntegra. 

 

3.4 Estratégias de busca 

 

As estratégias de busca foram aplicada com os descritores de busca Mesh, Decs e 

Emtree, juntamente com os operadores booleanos (delimitadores) ou termos conectores E/ 

AND, OU/ OR e NÃO/ NOT. A estratégia foi formulada a partir de termos específicos e 

sinônimos presentes em cada tipo de descritor das bases que estivessem relacionados ao assunto 

em estudo, aumentando o alcance da busca e ampliando a possibilidade de localização de 

estudos relevantes, conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1. Estratégias de busca para recuperação das fontes de evidência 

Base de dados Tipos de 

descritores 

Estratégia de busca 

PubMed/MED

LINE 

Mesh (Optical Coherence Tomography Angiography OR Optical Coherence Tomography Angiogram OR OCTA OR OCT-A OR OCT-Angiography 

OR OCT Angiography) AND (Age-related macular degeneration OR Maculopathy OR AMD OR Wet Macular Degeneration OR Retinal 

Degeneration OR Choroidal neovascularization OR Choroidal Neovascularizations OR Choroid Neovascularization OR Choroid 

Neovascularizations) AND (Fluorescein angiography OR Fluorescence Angiography OR Fundus Fluorescence Photography OR FFA) AND 

(Diagnose OR Diagnosis OR Diagnostic imaging) NOT (Animal Research OR Animal Experimental Use OR Animal Experimental Uses OR 

Animal Experiments OR Animal Experiment) NOT (Case Reports OR Case Study OR Case Studies OR Case Histories) NOT (Case series) 

NOT (In Vitro Technique OR In Vitro Testing OR In Vitro Testings OR In Vitro Tests OR In Vitro Test) 

Scielo Decs/ 

Mesh 

(Degeneração macular relacionada à idade OU Maculopatia Relacionada à Idade OU Degeneração macular exsudativa OU Degeneração 

Macular Hemorrágica OU Degeneração Macular Úmida OU Neovascularização de coróide OU Neovascularização Coroidal OU 

Neovascularização Coroideana) E (Tomografia de Coerência Óptica OU Angiografia OU Angiofluoresceinografia OU Angiografia com 

Fluoresceína OU Angiografia de Fluorescência OU Fotografia de Fluorescência de Fundo) E (Diagnóstico OU Diagnóstico por Imagem) 

NÃO (Experimentos em animais) NÃO (Relatos de caso OU Apresentação de Caso OU Apresentação de Casos OU Estudo de Caso OU 

Estudo de Casos OU Histórico de Caso OU Histórico de Casos OU Histórico do Caso OU Histórico dos Casos OU Históricos dos Casos) 

NÃO (In Vitro como Assunto OU Método In Vitro OU Técnica In Vitro OU Testagem In Vitro OU Teste In Vitro OU Testes In Vitro) 

EMBASE Emtree (Optical Coherence Tomography Angiography OR swept source optical coherence tomography angiography OR optical coherence 

tomography angiography device AND (age related macular degeneration OR wet macular degeneration OR macular degeneration OR Retina 

Degeneration OR neovascularization) AND ( fluorescence angiography OR retina fluorescein angiography) AND (diagnosis OR Diagnostic 

imaging) NOT (Animal Research OR Animal Experiment) NOT (Case Report OR case control study OR Case Study) NOT (Case series OR 

large case series) NOT (in vitro study) 

Fonte: Autores. 
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Tabela 1. Estratégias de busca para recuperação das fontes de evidência 

Base de dados Tipos de 

descritores 

Estratégia de busca 

Cochrane 

Library 

Mesh (Optical Coherence Tomography Angiography OR Optical Coherence Tomography Angiogram OR OCTA OR OCT-A OR OCT-

Angiography OR OCT Angiography) AND (Age-related macular degeneration OR Maculopathy OR AMD OR Wet Macular 

Degeneration OR Retinal Degeneration OR Choroidal neovascularization OR Choroidal Neovascularizations OR Choroid 

Neovascularization OR Choroid Neovascularizations) AND (Fluorescein angiography OR Fluorescence Angiography OR Fundus 

Fluorescence Photography OR FFA) AND (Diagnose OR Diagnosis OR Diagnostic imaging) NOT (Animal Research OR Animal 

Experimental Use OR Animal Experimental Uses OR Animal Experiments OR Animal Experiment) NOT (Case Reports OR Case Study 

OR Case Studies OR Case Histories) NOT (Case series) NOT (In Vitro Technique OR In Vitro Testing OR In Vitro Testings OR In Vitro 

Tests OR In Vitro Test) 

Periódicos da 

Capes 

Decs (Degeneração macular relacionada à idade OU Maculopatia Relacionada à Idade OU Degeneração macular exsudativa OU Degeneração 

Macular Hemorrágica OU Degeneração Macular Úmida OU Neovascularização de coróide OU Neovascularização Coroidal OU 

Neovascularização Coroideana) E (Tomografia de Coerência Óptica OU Angiografia OU Angiofluoresceinografia OU Angiografia com 

Fluoresceína OU Angiografia de Fluorescência OU Fotografia de Fluorescência de Fundo) E (Diagnóstico OU Diagnóstico por Imagem) 

NÃO (Experimentos em animais) NÃO (Relatos de caso OU Apresentação de Caso OU Apresentação de Casos OU Estudo de Caso OU 

Estudo de Casos OU Histórico de Caso OU Histórico de Casos OU Histórico do Caso OU Histórico dos Casos OU Históricos dos Casos) 

NÃO (In Vitro como Assunto OU Método In Vitro OU Técnica In Vitro OU Testagem In Vitro OU Teste In Vitro OU Testes In Vitro) 

Lilacs Mesh (Optical Coherence Tomography Angiography OR Optical Coherence Tomography Angiogram OR OCTA OR OCT-A OR OCT-

Angiography OR OCT Angiography) AND (Age-related macular degeneration OR Maculopathy OR AMD OR Wet Macular 

Degeneration OR Retinal Degeneration OR Choroidal neovascularization OR Choroidal Neovascularizations OR Choroid 

Neovascularization OR Choroid Neovascularizations) AND (Fluorescein angiography OR Fluorescence Angiography OR Fundus 

Fluorescence Photography OR FFA) AND (Diagnose OR Diagnosis OR Diagnostic imaging) NOT (Animal Research OR Animal 

Experimental Use OR Animal Experimental Uses OR Animal Experiments OR Animal Experiment) NOT (Case Reports OR Case Study 

OR Case Studies OR Case Histories) NOT (Case series) NOT (In Vitro Technique OR In Vitro Testing OR In Vitro Testings OR In Vitro 

Tests OR In Vitro Test) 

Fonte: Autores
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3.5 Gerenciamento de dados 

 

Com a vasta gama de informações e dados disponíveis para a construção da RS, foi 

utilizado um gerenciador para o auxílio na busca de referências bibliográficas, além de 

melhorar o armazenamento de dados, tornar mais eficiente a interpretação e a análise dos dados.  

O gerenciador Rayyan, disponível gratuitamente na internet, permitiu o gerenciamento 

e a seleção dos estudos incluídos. A ferramenta Rayyan foi capaz de detectar artigos duplicados, 

realizar a triagem dos artigos com filtros específicos e permitir a interação entre as revisoras 

(28). 

 

3.6 Avaliação da qualidade metodológica e risco de viés das publicações 

 

Para a avaliação do risco de viés do estudo, foi utilizada a ferramenta QUADAS-2 

(Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies), versão mais recomendada e atualizada 

em RS para a avaliação da qualidade de estudos de acurácia de testes diagnósticos. Nesta 

ferramenta, são divididos 4 domínios contendo critérios para a condução da avaliação do risco 

de viés, sendo eles: (1) Seleção de pacientes, (2) Teste índice, (3) Padrão de referência e (4) 

Fluxo e tempo (26). 

Cada domínio deve ser respondido com base em 14 questões norteadoras, a partir de 

respostas “sim”, “não” ou “incerto”, estando o “sim” relacionado ao baixo risco de viés e o 

“não” ao alto risco de viés. Após as respostas de cada atribuição, o risco de viés é julgado como 

“baixo” (em verde), “alto” (em vermelho) e “incerto” (em amarelo) para a aplicabilidade 

diagnóstica do estudo. Esta padronização permite com que o julgamento das evidências 

analisadas seja transparente e criterioso (26). 

O cumprimento de sete a nove critérios (respostas "sim") foi considerado ponto de corte 

mediano para considerar os estudos como regulares a bons e o ponto de corte de 75% - pelo 

menos dez critérios - para artigos de boa qualidade. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Seleção de estudos 

 

Com a aplicação de estratégias de busca nas bases de dados selecionadas na RS, foram 

encontrados no total 7860 estudos, sendo que nenhum artigo sobre a temática foi encontrado 

nas seguintes bases: Scielo, Lilacs e Periódicos Capes. Todos os artigos identificados estavam 

disponíveis na íntegra e foram publicados na língua inglesa. Após a identificação e reunião dos 

artigos no site Rayyan para o gerenciamento, excluíram-se 4555 textos duplicados. Com os 

artigos restantes (3305 artigos), foram realizadas a leitura do título e do resumo de cada estudo 

e removidos 3242 artigos que não continham relações com a temática do trabalho, sendo 

selecionados 63 artigos para a fase final da avaliação da elegibilidade.  

Durante este processo, 52 artigos foram excluídos após a leitura completa de seus textos 

e após a avaliação em consenso das revisoras baseado nos critérios estabelecidos anteriormente 

na metodologia deste trabalho. Incluíram-se 11 artigos no total para a análise de seus dados e 

construção dos resultados deste estudo (Figura 4). 
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Fonte: Autores, baseado no protocolo PRISMA (29). Legenda: n - número de artigos. 

Figura 4.  Fluxograma dos critérios de inclusão PRISMA para RS de literatura 
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4.2 Caracterização dos estudos incluídos 

 Os 11 estudos incluídos foram publicados entre os anos de 2014 e 2020 e foram 

encontrados nas bases de dados PubMed e Embase. O modelo de Angio-TCO mais utilizado 

entre os estudos foi o Avanti RTVue XR com o sistema AngioVue (Optvue, Inc.) (Tabela 2). 

Todos os estudos incluídos foram publicados em inglês, com destaque para os países 

desenvolvidos, América do Norte e Europa (9 publicações). 

 Considerando o tipo de estudo, 5 eram estudos de séries de casos, 3 estudos 

transversais e 3 estudos de coorte, sendo 1 estudo multicêntrico.  

A média de idade dos pacientes foi de 58,5 a 79,7 anos de idade. O número de pacientes 

incluídos entre os estudos foi variável, com amostras que vão de 19 a 156 olhos analisados. 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos sobre Angio-TCO na NC da DMRI (autores, tipo de estudo, ano de publicação, país, modelo de equipamento de Angio-

TCO utilizado, número total de olhos analisados e média de idade) 

Autores Tipo de estudo Ano País Modelo de equipamento (nome comercial, fabricante) 
n (total de 

pacientes) 

Média de idade  ± 

DP, anos 

Ahmed, D. et al 

(30) 

Estudo observacional de 

série de casos 

retrospectivo 

2019 Áustria Angio-TCO SS Triton DRI  (Topcon,Tóquio, Japão) 106 (98) 75,3 ± 9,17 

Carnevali, A. et 

al (31) 

Estudo observacional 

de série de casos 

prospectivo 

2016 França e Itália 

OCT CIRRUS HD AngioPlex - modelo 5000 (Carl Zeiss 

Meditec, Inc, Dublin, Califórnia, EUA) e Avanti  RTVue 

XR sistema AngioVue (Optovue, Fremont, Califórnia, 

EUA). 

22 (20) 76,5  ± 6,9 

Corvi, F. et al 

(32) 

Estudo observacional 

de série de casos 

prospectivo 

2020 Itália 
Angio-TCO SS Plex Elite 9000 (Carl Zeiss Meditec, 

Dublin, CA) 
42 (42) 79,7 ±5,0 

de Carlo, T. et al 

(33) 

Estudo observacional 

retrospectivo 
2015 Inglaterra 

Avanti RTVue XR sistema AngioVue (Optovue, Inc, 

Fremont, CA) 
31 (43) 69,0 (*) 

Faridi, A. et al 

(34) 

Estudo observacional 

de série de casos 

prospectivo 

2017 EUA 
Avanti RTVue XR sistema AngioVue (Optovue, Inc, 

Fremont, CA) 
72 (74) 

76,7  ± 8,9 

 

Gong, J. et al (35) 

Estudo observacional de 

série de casos 

retrospectivo 

2016 China 
Avanti RTVue XR sistema AngioVue (Optovue Inc., 

Fremont, CA) 
86 (53) 67,0 (*) 

Legenda: AF - Angiografia fluoresceínica, CA - Canadá,  EUA - Estados Unidos da América, DP- desvio-padrão, Inc - Incorporação, MIT - The Massachusetts Institute of 

Technology (Instituto de Tecnologia de Massachusetts),  n - número total de olhos analisados, SS - Swept Source, * - não disponível dado de desvio-padrão. 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos sobre Angio-TCO na NC da DMRI (autores, tipo de estudo, ano de publicação, país, modelo de equipamento de Angio-

TCO utilizado, número total de olhos analisados e média de idade) 

Autores Tipo de estudo Ano País Modelo de equipamento (nome comercial, fabricante) 
n (total de 

pacientes) 

Média de idade  ± 

DP, anos 

Inoue, M. et al 

(36) 

Estudo 

observacional de 

coorte retrospectivo 

e multicêntrico 

2016 EUA e França Avanti RTVue XR sistema AngioVue (Optovue, Inc, 

Fremont, CA, EUA) 

115 (100) 73,1 ± 11,7 

Moult, E. et al 

(37) 

Estudo 

observacional 

transversal e 

prospectivo 

2014 EUA e 

Inglaterra 

Sistema de protótipo SS-OCT (MIT, USA) 19 (15) 79,7 ± 8,3 

Nikolopoulou, 

E. et al (38) 

Estudo 

observacional 

transversal 

2018 Itália Avanti  RTVue XR sistema AngioVue (Optovue, Inc, 

Fremont) 

50 (70) 70,9 ± 10,3 

Soomro, T. et al 

(39) 

Estudo 

observacional de 

coorte retrospectivo 

2018 Reino Unido Módulo beta de angiografia Heidelberg Spectralis OCT2 

(Heidelberg Engineering, Heidelberg, Alemanha) 

93 (93) 76,4 ± 12,1 

Usman, M. et al 

(40) 

Estudo 

observacional 

transversal 

2019 Paquistão Nidek RS-3000 (Nidek Inc.) 90 (58) 58,5 ± 5,1 

Legenda: AF - Angiografia fluoresceínica, CA - Canadá,  EUA - Estados Unidos da América, DP- desvio-padrão, Inc - Incorporação, MIT - The Massachusetts Institute of 

Technology (Instituto de Tecnologia de Massachusetts),  n - número total de olhos analisados, SS - Swept Source, * - não disponível dado de desvio-padrão. 
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4.3 Síntese dos resultados de sensibilidade e especificidade  

 

A capacidade diagnóstica da Angio-TCO foi bem avaliada nos estudos incluídos. A 

sensibilidade, que diz respeito à proporção de verdadeiros positivos (detecção correta dos casos 

de NC entre o total de pacientes com a NC), foi maior que 70% em 9 estudos (81,8%) e a 

especificidade, proporção de verdadeiros negativos (detecção correta dos casos sem NC entre 

o total de pacientes sem a NC), encontrada em 8 estudos foi maior que 80% em 7 (87,5%) 

estudos. A sensibilidade apresentou valores entre 50% e 94%, e a especificidade entre 67,6% 

e 100%. A tabela 3 mostra os resultados de sensibilidade e especificidade detectados para o 

diagnóstico da NC na DMRI em cada estudo. 
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Tabela 3. Especificações técnicas do equipamento e resultados de especificidade e sensibilidade relacionados ao diagnóstico de NC pela Angio-TCO.  

Autores Área de varredura da Angio-TCO (em mm) Sensibilidade Especificidade 

Ahmed, D. et al (30) 4,5 x 4,5 e 6 x 6 75,7% N/A 

Carnevali, A. et al (31) AngioPlex - 3 x 3 e 6 x 6; AngioVue - 2 x 2, 3 x 3 e 6 x 6 81,8% 100% 

Corvi, F. et al (32) 3 x 3 e 6 x 6 85,7% 90,5% 

de Carlo, T. et al (33) 3 x 3 e 6 x 6 50% 91% 

Faridi, A. et al (34) 3 x 3 81,3% 94% 

Gong, J. et al (35) 3 x 3 e 6 x 6 86,5% 67,6% 

Inoue, M. et al (36) 3 x 3 66,7% N/A 

 Moult, E. et al (37) 3 x 3 e 6 x 6 94% N/A 

Nikolopoulou, E. et al (38) 3 x 3 88% 90% 

Soomro, T. et al (39) 4,3 x 2,9 71% 81% 

Usman, M. et al (40) 3 x 3 e 6 x 6 92,85% 80% 

Legenda: AF - Angiografia fluoresceínica. N/A – dados não disponíveis.
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4.4 Avaliação do viés de publicação 

 

Na tabela 4 são apresentados os resultados da avaliação dos estudos incluídos neste 

trabalho nos 4 domínios avaliados: (1) Seleção de pacientes, (2) Teste índice, (3) Padrão de 

referência e (4) Fluxo e tempo.  A aplicabilidade, segundo a avaliação QUADAS-2, é julgada 

para os 3 primeiros domínios. 

O risco de viés se mostrou baixo para os artigos da RS, revelando boa qualidade 

metodológica dos estudos incluídos. Em 4 estudos (36,4%) o risco de viés de seleção de 

pacientes foi incerto, pois havia dados insuficientes com relação aos critérios de elegibilidade, 

a presença de comorbidades ou presença de outras doenças que pudessem influenciar no exame 

de Angio-TCO. Em 1 estudo (9,1%) o risco de viés de fluxo de tempo foi incerto, devido à 

ausência de informações sobre o intervalo de tempo entre os testes. Na figura 5, a avaliação 

com apresentação gráfica é representada em cores (verde, vermelho ou amarelo) como forma 

de ilustração dos critérios e da boa resposta relacionada à qualidade dos dados. 
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Tabela 4. Apresentação dos resultados no QUADAS-2  

  
Risco de viés 

(domínios) 
  

 Preocupações de 

aplicabilidade 

 

Autores Seleção de pacientes Teste índice Padrão de referência 
Fluxo e 

tempo 

Seleção de pacientes 
Teste índice 

Padrão de referência 

Ahmed, D. et al (30) Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Carnevali, A. et al 
(31) 

Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Corvi, F. et al (32) Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

de Carlo, T. et al (33) Incerto Sim Sim Sim Incerto Baixo Baixo 

Faridi, A. et al (34) Incerto Sim Sim Incerto Incerto Baixo Baixo 

Gong, J. et al (35) Incerto Sim Sim Sim Incerto Baixo Baixo 

Inoue, M. et al (36) Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Moult, E. et al (37) Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Nikolopoulou, E. et 

al (38) 
Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Soomro, T. et al (39) Incerto Sim Sim Sim Incerto Baixo Baixo 

Usman, M. et al (40) Sim Sim Sim Sim Baixo Baixo Baixo 

Fonte: Autores, baseado no QUADAS-2 (26)
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Fonte: Autores, baseado no QUADAS-2 (26). 

Figura 5.  Risco de viés e resumo das questões de aplicabilidade no QUADAS-2. 
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5 DISCUSSÃO 

A AF é padrão-ouro para a detecção de anormalidades da circulação dos vasos da 

retina, inclusive de neovascularização. Porém, possui limitações relacionadas ao tempo 

de avaliação e identificação de áreas com deficiência de perfusão ou não perfusão dos 

capilares aparente em fases mais tardias da técnica, levando ao sub diagnóstico da NC e 

intervenção tardia para o tratamento clínico (23). 

Uma vantagem da Angio-TCO comparada à AF é o fornecimento de informações 

detalhadas sobre a perfusão do fluxo sanguíneo nos vasos, avaliando a severidade da 

isquemia com maior precisão e a detecção de alterações antes do surgimento dos 

exsudatos (23). A tecnologia de Angio-TCO tem ganhado espaço dentro da prática clínica 

ao longo dos anos como um método diagnóstico promissor para diferentes doenças 

oculares, incluindo a DMRI. Devido ao aumento do uso deste equipamento, muitos 

estudos tendem a buscar uma forma de avaliar a capacidade diagnóstica da Angio-TCO 

para a detecção de características clínicas da doença, mais especificamente na detecção 

da NC, já que esta característica altera diretamente a vascularização da retina e coróide 

(avaliadas no exame de Angio-TCO). 

 Alguns trabalhos restringem o uso da Angio-TCO como forma de 

diagnóstico, priorizando o uso do padrão-ouro AF, como foi interpretado no estudo de 

Ahmed et al. (2018) (30), no qual a tecnologia SS-OCTA Topcon utilizada não foi capaz 

de detectar todas as lesões de NC. Alguns defendem o seu uso para a confirmação de 

casos, enquanto outros acreditam em um bom diagnóstico somente se houver uma 

interpretação conjunta de diversos equipamentos (como TCO, AF e AIV). 

A alta sensibilidade identificada nesta RS permitiu concluir que a Angio-TCO é 

um bom teste para o diagnóstico da NC. No entanto, os valores mais baixos de 

especificidade expuseram as limitações para o diagnóstico da NC em pacientes com 

DMRI, já que sua interpretação para definição e demarcação de lesões ainda está sendo 

desenvolvida para o fechamento de diagnóstico. De Carlo et al. (2015) foi o único estudo 

com valor insatisfatório de sensibilidade e argumenta que a baixa sensibilidade 

encontrada pode ter correlação com o protocolo aplicado para a Angio-TCO, além do 

número reduzido da amostra e dificuldades de avaliação das imagens. Também sugeriu-

se que o exame colabora tanto para um melhor acompanhamento e monitoramento não 

invasivo de NC quanto para o diagnóstico inicial de NC (33). 

 Os valores satisfatórios da especificidade demonstraram que a tecnologia pode 

ser uma alternativa adequada para o diagnóstico e exclusão de NC. Com o aumento da 
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sensibilidade, a Angio-TCO torna-se uma tecnologia promissora para o diagnóstico de 

DMRI exsudativa. No estudo de Gong J. et al. (2016), o valor preditivo positivo para a 

Angio-TCO foi de 80,4% e o valor preditivo negativo foi de 76,7%, revelando um bom 

desempenho desta no diagnóstico de NC (35). 

Carnevali, A. et al (2016) cita um fator de limitação que pode ser observado no 

uso da Angio-TCO, no qual seria a dificuldade de identificar o tipo de NC em si, 

detectando apenas sinais que podem indicar a DMRI neovascular, como exsudatos 

serosos, elevação de EPR e afinamento retiniano. Outro fator importante de limitação é o 

artefato do movimento nas imagens por instabilidades de fixação. Gong, J. et al. (2016) 

avaliou o algoritmo SSADA e relatou que a necessidade do paciente manter a fixação 

durante o tempo de captura das imagens (em torno de 3 a 4 segundos) deve ser 

considerada pois qualquer tipo de movimento gera consequentes artefatos, resultando na 

menor qualidade do exame (31,35).  

Segundo Inoue et al. (2016), a Angio-TCO possui outra desvantagem relacionada 

a perda da capacidade de visualização de possíveis vazamentos secundários a NC, 

avaliação realizada na AF pela aplicação do contraste. Embora não seja possível a 

investigação de alterações de permeabilidade, no exame de AF o vazamento pode se 

tornar difícil para a visibilidade das estruturas retinianas, podendo levar ao mascaramento 

de lesões e diagnóstico equivocado (36,37). 

Em Soomro T. et al. (2018), foi julgada a necessidade da instalação de um 

software mais preciso para a identificação dos tipos de NC que permitisse a varredura de 

áreas de scan maiores, já que neste estudo uma das limitações foi a lenta curva de 

aprendizado do algoritmo utilizado para a obtenção das imagens e a limitada área avaliada 

na Angio-TCO (4,3 x 2,9 mm). Com o aprimoramento do sistema, mais eficiente é o 

diagnóstico e a confiabilidade dos resultados, além do aumento das chances de um 

diagnóstico precoce que permita preservar a função visual, permitindo o avanço do uso 

do exame para a propagação da saúde ocular na população com DMRI. 

Dentre os estudos incluídos, a maior parte foram séries de casos, resultante da 

menor prevalência de casos de DMRI com NC. Consequentemente, podemos considerar 

como um fator limitante desta RS a ausência de grupo controle nos estudos e possível 

risco de viés de seleção em detrimento dos casos mais severos de DMRI. A meta-análise 

recente de Wang et al. (2021), que incluiu 9 estudos de teste diagnóstico, argumenta que 

o tamanho da amostra e diferentes etiologias de NC podem ser as razões para diferenças 

significantes de sensibilidade e especificidade encontradas (41). No entanto, houve nesta 
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meta-análise alta sensibilidade (0,83 [IC 95%: 0,75–0,88]), alta especificidade (0,89 [IC 

95%: 0,79–0,94]), e valores altos da área abaixo da curva ROC (0,91 [IC 95%: 0,89–

0,94]). 

Apesar do crescente uso da Angio-TCO, a AF não pode ser completamente 

substituída como padrão-ouro no diagnóstico, por conta das limitações da técnica e 

número reduzido de estudos científicos que comprovem a sua eficácia dentro da prática 

clínica. Dessa forma, é necessária a realização de estudos futuros que envolvam amostras 

maiores e abrangentes para a avaliação da sensibilidade e especificidade do uso da Angio-

TCO no diagnóstico de NC e seus tipos na DMRI, assim como co-fatores que possam 

interferir na acurácia diagnóstica, como tipo de equipamento e algoritmo (41).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 É de suma relevância o estudo da capacidade diagnóstica da tecnologia de 

Angio-TCO como instrumento diagnóstico da NC em pacientes com DMRI. A Angio-

TCO possui vantagens como a não necessidade de aplicação de contraste intravenoso e a 

realização do exame em curto tempo. Desta forma, concluímos nesta RS que: 

(a) os artigos publicados sobre o diagnóstico de NC na DMRI usando a 

Angio-TCO apresentaram boa qualidade metodológica e baixo risco de 

viés nos domínios avaliados pelo QUADAS-2; 

(b) altas sensibilidades e especificidades da Angio-TCO para detecção de NC 

na DMRI mostraram que se trata de um bom exame diagnóstico.  

(c) apesar da popularização do uso da Angio-TCO, a AF ainda não pode ser 

completamente substituída como padrão-ouro no diagnóstico, por conta 

das limitações e número reduzido de estudos científicos que comprovem 

sua eficiência dentro da prática clínica.  
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