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RESUMO 

OBJETIVO: Avaliar o efeito, em curto prazo, da injeção intravítrea do cetorolaco de 

trometamina, em dose única, em olhos com edema macular diabético refratário à 

fotocoagulação com laser. 

 

MÉTODOS: Estudo intervencional prospectivo. Vinte e cinco pacientes com edema 

macular diabético, refratário à fotocoagulação com laser, receberam uma dose intravítrea 

de 3000 μg de cetorolaco de trometamina, em sua apresentação comercial (Toradol ®). A 

avaliação incluiu melhor acuidade visual corrigida utilizando a tabela do ETDRS, 

aferição da pressão intraocular e tomografia de coerência óptica, pré-operatória e 7, 15 e 

30 dias de pós-operatório. 

 

RESULTADOS: Nas consultas após 7, 15 e 30 dias, a melhor acuidade visual 

corrigida revelou uma melhora de 5 ou mais letras em 20% (95% intervalo de confiança, 

7,7%-38,9%), 16% (95% intervalo de confiança, 5,3%-34,2%), e 28% (95% intervalo de 

confiança, 13,2%-47,7%), respectivamente. Houve diminuição da espessura foveal, 

embora não tenha sido estatisticamente significante. 

 

CONCLUSÃO: Este estudo mostrou que injeção intravítrea de 3000μg de cetorolaco 

de trometamina, em uma única dose, leva à melhora da acuidade visual, em curto prazo, 

em aproximadamente um quarto dos olhos com edema macular diabético refratário à 

fotocoagulação com laser. 

 

Palavras-chave: edema macular diabético, cetorolaco de trometamina, trometamol 

cetorolaco, retinopatia diabética, injeção intravítrea, antiinflamatório. 
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ABSTRACT 

 

PURPOSE: To evaluate the short-term effect of a single intravitreal injection of 

commercially available ketorolac tromethamine (KT) in eyes with diabetic macular 

edema refractory to laser photocoagulation.  

 

METHODS: Prospective interventional case series. Twenty five patients with diabetic 

macular edema refractory to laser photocoagulation received a single intravitreal injection 

of  commercially available KT (Toradol®), in a dose of 3000µg. Examination included 

assessment of ETDRS-best corrected visual acuity (BCVA), measurement of intraocular 

pressure and high resolution imaging by optical coherence tomography, preoperatively 

and 7, 15, and 30 days postoperatively.  

 

RESULTS: In the follow up visits at the 7, 15 and 30 days, BCVA had improved 5 or 

more letters in 20% (95% confidence interval, 7.7%-38.9%), 16% (95% confidence 

interval, 5.3%-34.2%) and 28% (95% confidence interval, 13,2%-47.7%) respectively. 

An improvement in macular thickness was also observed, although it has not been 

statistically significant. 

 

CONCLUSION: This pilot study showed that a single intravitreal injection of 3000µg 

of commercial KT led to a short-term improvement of visual acuity in approximately 

30% of eyes with diabetic macular edema refractory to laser photocoagulation.   

 

KEY-WORDS: diabetic macular edema, diabetic retinopathy, intravitreal injection, 

anti-inflammatory drugs, ketorolac tromethamine 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O edema macular diabético (EMD) é a causa mais comum de perda visual em 

pacientes com retinopatia diabética (RD). (1) A patogênese do EMD é multifatorial e 

influenciada por fatores de risco como hipertensão arterial sistêmica, proteinúria, duração 

da diabetes, grau de controle glicêmico e medicações sistêmicas específicas. (1) 

Entretanto, a importância do processo inflamatório na fisiogênese da RD vem sendo 

muito enfatizada ultimamente. De fato, a RD e, particularmente o EMD, se caracterizam 

por mecanismos tipicamente observados em um processo inflamatório. (2) Estes incluem 

o aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, edema tecidual e 

neovascularização (3), ativação das células da microglia (4-6), aumento da adesão 

leucocitária (7), ativação do complemento (8), e aumento da expressão de mediadores 

inflamatórios, incluindo o fator de crescimento do endotélio vascular (Vascular 

endothelial growth factor VEGF). (9) 

Os tratamentos disponíveis para EMD ainda não são ideais. A fotocoagulação com 

laser, o tratamento de escolha atual, reduz, mas não elimina, o risco de perda visual. (10) 

Além disso, o tratamento com laser não reverte a perda visual pré-existente. De fato, 

estudos randomizados mostraram que a fotocoagulação com laser reduz a diminuição da 

acuidade visual (AV) pelo EMD, porém, apesar do tratamento, 15% dos pacientes 

tratados continuam a ter diminuição da visão. (10) Por esta razão, vários tratamentos 

alternativos estão sendo investigados, incluindo a injeção intravítrea (IVT) de 

corticosteróides e de anticorpos monoclonais. (1, 11) Mas estas drogas têm efeitos 

colaterais importantes como catarata e glaucoma, no caso dos corticóides, bem como 
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podem induzir inflamações, no caso dos anticorpos monoclonais. Conseqüentemente, os 

antiinflamatórios não esteróides (AINE) apresentam-se como uma possível alternativa 

farmacológica para o tratamento do EMD. 

Margalit e colaboradores, em 2006, demonstraram que o cetorolaco de trometamina 

(CT), um AINE, na dose IVT de 500 μg não seria tóxico para a retina do coelho, 

sugerindo que seu uso poderia ser uma alternativa à injeção IVT de corticosteróides. (12) 

Além disso, em uma série retrospectiva de casos (20 pacientes) descrita por Reis e 

colaboradores, a injeção IVT de 500 μg de CT sem conservante, para tratamento de 

EMD, revelou resultados promissores. (13) Para obter uma dose intraocular maior, 

Komarowska et al estudaram a toxicidade retiniana utilizando 3000 μg de CT, na sua 

apresentação comercial (Toradol ®), em ratos albinos e observaram que, à microscopia, 

não havia diferenças histológicas significativas entre as retinas dos olhos do grupo 

controle e experimental após uma dose única. (14) Porém, após doses repetidas de 3000 

µg, o CT mostrou-se tóxico. Encorajados por estas publicações, realizamos um estudo 

para analisar o efeito em curto prazo da injeção IVT de 3000 μg de CT (Toradol®), em 

dose única, em pacientes com EMD refratário à fotocoagulação com laser. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO EMD 

 

Dada a sua prevalência e morbidade, a retinopatia diabética (RD) é um problema de 

saúde pública, sendo, nos Estados Unidos, a principal causa de novos cegos em pessoas 

entre 20 e 74 anos e, nos países desenvolvidos, a principal causa de cegueira em pacientes 

em idade produtiva. O EMD é uma das principais causas de diminuição da visão em 

pacientes com RD. (10, 15) A mudança de estilo de vida e fatores dietéticos contribuem 

para o aumento da incidência de diabetes tipo 2, que corresponde a 90% da população de 

diabéticos. De acordo com o órgão americano Centers of Disease Control (2008), 25% 

dos adultos americanos têm pré-diabetes e 10% diabetes. (16) Estima-se que o número de 

pessoas com risco de desenvolver perda da visão decorrente do diabetes dobre nos 

próximos 30 anos. (17) Outro estudo (18) demonstrou que, em 10 anos de doença, 13 a 

25% dos pacientes desenvolvem EMD, e este percentual atinge 29% dos pacientes com 

doença de duração de 20 anos ou mais. Em 14 anos de doença, a incidência é 

aproximadamente 26%. (19) No mesmo estudo, a incidência de EMD após 10 anos foi de 

20,1% entre os pacientes diagnosticados antes dos 30 anos, e de 39,3% entre os com 

diagnóstico após 30 anos. (18) Isto impacta o custo do tratamento. Nos Estados Unidos, 

pacientes diabéticos com EMD custam 31% e 29% a mais que pacientes diabéticos sem 

edema, em um e três anos respectivamente. (20) 
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O EMD tende a ser crônico. Apesar da recuperação espontânea não ser incomum, 24% 

dos olhos com EMD e 33% dos olhos com EMD envolvendo o centro da mácula, têm 

uma perda visual moderada, 15 ou mais letras na tabela do Early Treatment Diabetic 

Retinopathy Study (ETDRS), dentro de três anos se não tratado. (10) 

 

2.2 FISIOPATOLOGIA DO EMD 

 

A causa de diminuição da AV devido ao EMD é multifatorial e inclui dispersão da luz, 

dificuldade de interação célula a célula e alteração do balanço iônico normal da retina. 

(21) A disfunção neuronal precede as alterações microvasculares na RD e consiste no 

aumento da apoptose, reatividade das células gliais, ativação microglial e alteração do 

metabolismo do glutamato. Isto pode explicar deficiências funcionais da visão que 

ocorrem logo após o início da diabetes e antes do desenvolvimento da RD. (22) Estudos 

envolvendo eletrorretinograma, adaptação ao escuro, sensibilidade ao contraste, e teste de 

visão de cores confirmam estes achados. (23, 24)  

No estado fisiológico normal, a água é produzida pelo tecido neuronal da retina, como 

um produto final da geração do ATP. (21) A pressão intra-ocular (PIO) pressiona o 

líquido da retina e é um dos mecanismos que mantém a retina aplicada ao epitélio 

pigmentário da retina (EPR). A retina interna é desidratada pelas células da glia como as 

células de Müller, enquanto a retina externa e o espaço subretinianos permanecem 

desidratados pelo mecanismo de bomba do EPR. (25) Estas células são especialmente 

dotadas de canais de água chamados aquaporins e aumentam a permeabilidade das 

membranas e mediam troca rápida e extensa de fluido. (26) 

 

2.2.1 PAPEL DA BARRERIA HEMATO-RETINIANA 

 

Toda a fisiopatologia da lesão microvascular diabética está relacionada ao ambiente de 

hiperglicemia e ao tempo do tecido nesta condição. Porém existem fatores ainda não 

conhecidos que neutralizam os efeitos adversos da hiperglicemia em pacientes com 

diabetes tipo I há mais de 50 anos. (27) A hiperglicemia leva ao estímulo de vários 

mediadores inflamatórios como fator de crescimento do endotélio vascular (vascular 

endotelial growth factor VEGF), fator de crescimento relacionado à insulina, fator de 

necrose tumoral e ativação do Sistema Complemento que levam à quebra da barreira 
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hemato-retiniana (BHR) interna e externa. Isto se dá pela lesão das junções oclusivas, 

aumento da fenestração endotelial, aumento da permeabilidade vascular, adesão 

leucocitária e leucostase. (1) Existem evidências crescentes que a RD seja considerada 

um estado de inflamação e até que tenha um componente auto-imune. (21) A 

hiperglicemia causa, ainda, estímulo da aldol redutase, que reduz a glicose em sorbitol, 

metabólito osmoticamente ativo que causa dano celular, pela via do poliol. Esta via 

também produz frutose que contribui para a formação dos produtos finais da glicação 

avançada (Advanced glication end-products AGE), que estimulam expressão de citocinas, 

moléculas de adesão (21) e que causam apoptose dos pericitos, adesão leucocitária, 

interferem na relação vitreorretiniana aumentando a adesão macular, a estimulação da 

produção de VEGF e outros mediadores que contribuem para o edema. (1) 

O acúmulo de fluido intrarretiniano pode ocorrer pela quebra da BHR ou pela 

dificuldade de remover o fluido retiniano. O edema pode ser no espaço intersticial 

(líquido extracelular) e causar compressão celular, ou intracelular. (21) Este último não é 

identificado na angiografia fluoresceínica. Uma explicação para o edema intracelular nas 

células da glia, na diabetes, é hipóxia causando alteração dos canais de potássio e 

gradiente osmótico. (21) Uma vez no espaço intersticial, o movimento do fluido é contido 

pelas camadas plexiforme interna e externa. (28) O edema e a morte das células de 

Müller causam os cistos no EMD. Estes são localizados, predominantemente, na camada 

nuclear interna e na camada de fibras de Henle. O líquido acumulado causa deslocamento 

celular e divisão das camadas da neurorretina perifoveal. As células de Müller são 

identificadas, tanto no exame de tomografia de coerência óptica (OCT) quanto na 

histologia, cruzando estes compartimentos repletos de líquido. (29)  

A velocidade de fluxo sanguíneo está significativamente diminuída nos diabéticos com 

EMD em relação aos sem edema, o que pode ser atribuído a fatores como viscosidade 

plasmática, diminuição da deformação eritrocitária e aumento da agregação de eritrócitos 

e plaquetas. (30, 31) A melhora do EMD após uso de oxigênio suplementar reforça o 

componente de hipóxia na fisiopatologia desta lesão. (32) 

 

2.2.2 PAPEL DO VÍTREO NO EMD 

 

Evidências clínicas e anatômicas indicam que anormalidades tradicionais e não 

tracionais na interface vitreorretiniana podem ter um papel importante na patogênese do 
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EMD. (1, 33) A retina do diabético, comprometida com alterações microvasculares, pode 

ser mais suscetível à exsudação na presença de tração macular. As alterações 

bioquímicas, secundárias à hiperglicemia sustentada, causam liquefação vítrea (34) e, 

como há maior aderência do vítreo posterior levam à tração retiniana. (35) A tração pode 

ser decorrente de vítreo residual fortemente aderido após descolamento posterior de 

vítreo (DPV) parcial; à hialóide posterior espessada e tensionada, devido à infiltração de 

células inflamatórias e da glia (33); às membranas proliferativas ou acúmulo de citocinas 

no bolso vítreo pré-macular. (1) 

Diabéticos com EMD têm prevalência menor de DPV que os diabéticos sem edema. 

(36) O risco de desenvolver EMD difuso é 3,4 vezes menor no grupo de olhos com DPV 

completo comparado com o grupo de olhos com DPV incompleto. (37) Nos diabéticos, 

porém, o acúmulo de AGE no córtex vítreo leva ao aumento da ligação das fibras 

colágenas (crosslink) e alterações na estrutura da hialóide posterior aumentando a adesão 

do córtex vítreo à membrana limitante interna, diminuindo a incidência de DPV. (1) 

Há uma continuidade estrutural entre as fibras colágenas do vítreo posterior e as 

células de Müller, cujas projeções basais estão sobrepostas á membrana limitante interna 

(38) e onde há receptores de AGE. A remoção desta membrana pode retirar todo o córtex 

vítreo e aliviar a tração vítreo-macular que não seria resolvida numa vitrectomia simples. 

A vitrectomia e a remoção da membrana limitante interna têm levado à melhora da AV e 

diminuição da espessura foveal mesmo nos pacientes sem tensão na hialóide posterior e 

nos pacientes com vitrectomia prévia. (39) Portanto, a vitrectomia melhora o EMD 

mesmo na ausência de tração vitreorretiniana. Uma das possíveis explicações seria a 

melhora da oxigenação pelo aumento da troca de fluido com a remoção do vítreo (40) e o 

AGE associado a ele. Isto pode melhorar a isquemia, reduzir a produção de VEGF e 

diminuir a permeabilidade vascular. (32, 34, 41) 

Em olhos com EMD refratário à fotocoagulação com laser, 52,1% têm alteração da 

interface vitreorretiniana definida e outros 12.5% são suspeitos da anormalidade. O 

número de sessões de laser ou o vazamento difuso na angiografia fluoresceínica não 

aumentam estas alterações. (42) 
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2.3 QUADRO CLÍNICO DO EMD 

 

O EMD é definido como espessamento retiniano por acúmulo de líquido ou presença 

de exsudatos duros a um diâmetro de disco da mácula. Seu impacto na AV é variável. O 

melhor método atualmente para identificar o EMD é o exame estereoscópico da retina na 

lâmpada de fenda, ou a retinografia estereoscópica. Para caracterizar gravidade e para 

uniformizar os estudos, o termo edema macular clinicamente significante (EMCS) é 

utilizado e consiste em uma das seguintes condições: espessamento retiniano a ou dentro 

de 500 μm do centro da mácula; e/ou exsudatos duros a ou dentro de 500 μm do centro da 

mácula se associado a edema da retina adjacente; e/ ou uma ou mais zonas de 

espessamento retiniano de um diâmetro de disco de tamanho com pelo menos uma parte 

dentro de um disco de diâmetro do centro da mácula. (10) 

 O EMD pode ser focal, com vazamentos de microaneurismas localizados ou 

difuso, com vazamento mais amplo. Este último pode ser associado ao edema macular 

cistóide onde há quebra generalizada da BHR interna com acúmulo de fluido 

principalmente na camada plexiforme externa. (1) O ETDRS não faz referência à 

descrição de edema focal ou difuso em suas publicações. A literatura tem discrepâncias 

em definí-los. Mas mesmo que as classificações fiquem mais definidas, seu poder 

preditivo na gravidade e resultado terapêutico ainda é controverso. (43) 

  

2.4 EXAMES COMPLEMENTARES PARA DIAGNÓSTICO DE EMD 

 

2.4.1 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 

 

2.4.1.1 TÉCNICA DO EXAME 

 

O OCT é um exame de alto custo, não invasivo, e muito importante no 

acompanhamento dos pacientes em tratamento de EMD. (44) Um exemplo é que, após a 

fotocoagulação com laser focal, mudanças na espessura retiniana e no volume retiniano 

foram significativamente diferentes para diferentes tipos de achados no OCT. O EMD 

difuso respondeu melhor que o cistóide ou os casos com alteração na interface 

vitreorretiniana. Isto coloca o OCT também como auxiliar na previsão da resposta 

terapêutica. (45) 
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É um exame de fácil realização e não deve, necessariamente, ser enviado para centros 

de leitura, como são rotineiramente enviadas as retinoscopias. (46)  

As alterações básicas no EMD do OCT são: edema retiniano, homogêneo ou mais 

concentrado nas camadas externas, cistos, descolamento seroso com fluido subretiniano e 

tração vitreorretiniana e outras alterações nesta interface. (1) 

Esta técnica de imagem usa interferometria de baixa coerência para produzir 

tomogramas de corte seccional das estruturas do segmento posterior do olho. Um laser 

diodo de 850 nm é usado para medir a demora da luz dispersada pelas camadas da retina 

por onde passa de onde se mede a espessura retiniana. Múltiplos scans determinam a 

espessura retiniana e um algoritmo do computador determina os limites da retina interna e 

externa. (47) 

 

2.4.1.2 VALORES DE REFERÊNCIA PARA O OCT 

 

 Em indivíduos normais o valor médio da espessura macular do subcampo 

central (EMSC) é 212 ±20 e da espessura do ponto central (EPC) é 182 ±23 μm. A 

medida manual do EPC é 12 μm menor do que a automatizada. O valor de corte do OCT 

para determinar EMD é controverso, mas estudos incluem pacientes com EMSC ≥ 225 

μm. (48) Não há correlação entre a espessura foveal e a idade.  

A EMSC, em normais, nunca excedeu 252 μm mesmo considerando 2 vezes o desvio 

padrão. A 3 mm da fóvea, a retina é mais espessa e volta a diminuir a espessura na 

medida em que se afasta do centro. O quadrante temporal é mais fino que o nasal. 

Portanto, em indivíduos normais, espessamento foveal pode ser suspeitado em qualquer 

fóvea acima de 252 μm e afinamento foveal quando abaixo de 172 μm. (49) Fatores como 

gênero, índice de massa corporal e comprimento axial podem influenciar a EMSC. (50) 

 Em diabéticos sem edema macular e com retinopatia ausente ou leve, a EMSC foi 

significativamente maior em homens (209 ±18μm) do que em mulheres (194±23μm) 

sendo a média 201±22μm. (51) 

 

2.4.1.3 ARTEFATOS DO OCT 

 

Erros na análise computadorizada, como na determinação dos limites da retina interna 

e externa, propiciam artefatos em 26 a 92% dos exames, podendo ser graves em 13,5%. 
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(52, 53) Devido à má qualidade das fotos, em pacientes com EMD, pode ser necessária a 

medida manual da espessura retiniana em 16.3% dos OCT enviados para centro de 

leitura. (54) A severidade da EMSC e fluido subretiniano aumentam a possibilidade de 

artefatos, mas EMD não tem sido relacionado a erros graves. (53) Num estudo com 42 

olhos com EMD, o Stratus OCT apresentou artefato em 4,4% dos casos, sendo que, em 

61,5% destes, subestimou a espessura retiniana.  

As causas de subestimação são exsudatos duros, erroneamente identificados como 

limite externo da retina; cisto macular, onde o programa considera a porção inferior do 

cisto como o limite interno da retina. A hialóide posterior descolada também pode ser 

confundida, pelo computador, como o limite interno da retina causando superestimação 

da espessura retiniana. (55) Programas de computador têm sido desenvolvidos para 

minimizar erros. (56)  

Dos scans que necessitam medida manual, 15,4% tem descentralização. E a média da 

diferença da medida manual para a automatizada é 75,5 μm. (54) O exame é considerado 

de qualidade ruim quando a força do sinal é < 4-6 ou desvio padrão do ponto central é 

>10-20%. (48, 57) No Stratus OCT, o limite externo da retina não é no epitélio 

pigmentário, mas na junção da porção interna e externa dos fotorreceptores. No centro da 

fóvea, a distância desta medida para o sinal do epitélio pigmentário é, em média, 46,6 

μm, segundo o Stratus OCT A-Scan. (55) 

Vários estudos demonstram que a espessura retiniana pode variar durante o dia em 

alguns olhos com EMD. Geralmente é mais espessa pela manhã e mais fina à noite, 

sobretudo nos edemas maiores (48, 58-60). Alteração de, no mínimo, 25% ou 50 μm foi 

encontrada em 3% dos pacientes (95% IC, 1% a 8%) entre 8 e 16 horas. (48) Não foram 

identificadas alterações no erro de refração destes pacientes, mas há relato de melhora da 

AV ao longo do dia. (61) No entanto, diabéticos sem EMD não apresentam variações 

maiores que os normais no OCT ao longo do tempo. (57) 

 

2.4.1.4 REPRODUTIBILIDADE E SENSIBILIDADE DO OCT 

 

Em olhos com EMD, a reprodutibilidade do OCT é de 11% na EMSC e de 17% na 

EPC. A média da diferença absoluta de medidas repetidas na EMSC é 7 μm (2%). A 

média do intervalo para 95% de confiança para mudança na EMSC é 22, 23,33 e 56 μm 

para scans com EMSC <200, 200-250, 250-400 e >400 μm, respectivamente. Quando 
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expressa em porcentagem, a média do intervalo para 95% de confiança para mudança na 

EMSC é menor, sendo 10%, 10%, 10%, 13% para scans com EMSC <200, 200-250,250-

400 e >400 μm, respectivamente.  

Não foi observado efeito das anormalidades cistóides, fluido subretiniano, tração 

vítreo-macular e diminuição da AV na reprodutibilidade do exame. A reprodutibilidade 

foi maior quando o desvio padrão do ponto central foi < 10% nos 2 scans. Portanto, uma 

variação de 11%, provavelmente, é real. (48) Em pacientes normais, a variabilidade inter-

observador e intra-observador da EMSC e volume macular total (VMT) também é baixa. 

(62) 

A definição de EMD subclínico é quando não há EMCS, na fundoscopia, mas 

encontra-se alteração no OCT como EPC acima de 225 μm, anormalidade em uma das 

nove zonas do OCT, VMT alterado ou anormalidade na comparação de duas zonas no 

OCT. Estes casos não necessariamente evoluem para EMCS e não há formas ainda de 

prever a evolução, mesmo com o acompanhamento com OCT. (63, 64) 

Quando há EMD, o OCT detecta uma variação a partir de 36 μm no centro da fóvea, 

55 μm, nas áreas parafoveais abaixo de 744 μm e 42 μm na área perifoveal abaixo de 

1011 μm. (65)  

No caso de EMD, comparado ao padrão ouro, a fotografia estereoscópica de fundus ou 

biomicroscopia de fundus não contato, a sensibilidade do OCT é 0,79 (95% CI: 0,71-

0,86), a especificidade é 0,88 (95% CI: 0,80-0,93). (66) Estudos sugerem que o OCT 

seria mais sensível que a fundoscopia e que a angiografia fluoresceínica para diagnosticar 

EM e descolamento seroso macular associado ao edema. (67, 68)  

Há boa correlação entre os achados do OCT e da retinografia quanto ao espessamento 

retiniano (69) e com a AV, inclusive nas subanálises de EMSC e medida da espessura dos 

fotorreceptores. (70) 

 No OCT, o EMSC é a intercessão de 6 scans no protocolo fast macular 

thickness ou no macular thikness e a EPC é a média das espessuras dos 6 scans naquele 

ponto.  O EMSC é uma área de 1 mm no centro da mácula e sua espessura é obtida pela 

média de 128 scans e chamada de EMSC. (71) A EMSC e o EPC correlacionam-se muito 

bem não sendo necessário expressar as 2 medidas. A EMSC é a medida preferida para 

ensaios clínicos, pois tem maior reprodutibilidade, não é tão afetada pela 

descentralização, e pode ser calculada a partir do CP através de equação de regressão (72) 

quando é necessária medida manual. (71)  
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O VMT tem alta correlação com EMSC, mas pode ser usado em casos particulares 

quando o edema é difuso ou quando há discordância das respostas no centro e áreas 

paracentrais. (71) Portanto, a EMSC e VMT são as medidas recomendadas para ensaios 

clínicos em EMD. (73) 

 

2.4.1.5 MÉTODOS DE ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA ESPESSURA FOVEAL 

NO OCT 

 Não existe consenso nos estudos clínicos sobre EMD, com referência ás formas 

de analisar os resultados, que podem subestimar ou superestimar os dados, ou ter dados 

conflitantes.  

As formas de análise são: mudança absoluta na espessura retiniana (valor encontrado 

menos o valor basal), mais adequada para estudos com valores basais baixos; mudança 

relativa na espessura retiniana (mudança absoluta dividida pelo valor basal) e mudança 

relativa no espessamento (mudança absoluta dividida pelo resultado do valor basal menos 

o valor normal na população). (71, 74) Esta última apresenta resultados instáveis quando 

o valor basal é baixo, podendo ser usada em grades edemas. Máculas com pequeno 

espessamento têm menos espaço para melhorar, dificultando qualquer método determinar 

sua eficácia. (71) 

As mudanças, absoluta e relativa, da espessura retiniana têm boa correlação e 

apresentam distribuição normal, o que não ocorre com a mudança do espessamento 

retiniano, sendo esta mais uma limitação para este método. Líquido subretiniano e o valor 

basal da EMSC são fatores preditivos da análise de mudança absoluta. (71) 

Apesar da recomendação de Chan e Duker para analisar a mudança no espessamento 

relativo retiniano (74), o estudo DRCR.net utilizou a mudança absoluta da EMSC. (72)  

As desvantagens da mudança relativa no espessamento retiniano são: não ter 

distribuição normal; instabilidade quando o valor basal é baixo; exagerarem nos 

resultados; e pequenas variações na espessura basal, que resultam em grande variação na 

medida. (71) Também é problema a escolha do valor de referência para não 

espessamento. Chan e Duker usaram 148 μm, que se aplicam ao EPC e não à EMSC.(74) 

Como fatores como gênero, índice de massa corporal e comprimento axial podem 

influenciar no verdadeiro valor normal da EMSC, devem ser considerados nesses 

modelos. (50) Outros estudos consideraram normal os valores de EMSC de 197 μm. (63) 
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2.4.2 ANGIOGRAFIA FLUOESCEÍNICA  

   

A angiografia fluoresceínica pode ser usada para identificar o aumento da 

permeabilidade, mas o vazamento de contraste isolado não indica necessariamente a 

presença do EMD, porque para haver edema o ingresso de fluido na retina deve exceder 

sua capacidade de clearance. (1) Vários estudos demonstram boa correlação do 

vazamento na angiografia fluoresceínica com o EMD detectado pela fundoscopia e o 

OCT em sua relação com AV, mas não foram identificadas variáveis específicas da 

angiografia que tenham associação forte com a espessura retiniana ou diminuição da AV.  

(75, 76) 

 

2.5 TRATAMENTOS PARA EMD 

 

2.5.1 FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER  

 

A fotocoagulação é o tratamento de escolha para EMCS (10), pois reduz o risco, em 3 

anos, de redução de 3 linhas ou mais da acuidade visual, de 30% no grupo controle para 

15% no grupo tratado com laser. (10) Em um primeiro momento, o risco de perda 

moderada da AV em pacientes com RD mais severa foi maior no grupo tratado. Porém, 

em 5 anos de acompanhamento, o risco de perda severa da AV foi significativamente 

menor no grupo tratado. (10, 15) Em 1 ano de acompanhamento, o espessamento foveal 

ocorreu em 35% dos tratados e em 63% do grupo controle. (1) Estes pacientes que 

apresentam piora, apesar do tratamento com laser, permanecem um desafio. 

Pacientes tratados com fotocoagulação com laser têm maior chance de piora de 10 

letras ou mais, em 2 anos, quando apresentam antes do tratamento AV maior ou igual a 

60 letras e VMT maior ou igual a 9,2 mm3. Retinas espessas, antes do tratamento, 

tiveram maior chance de diminuir a AV, pois refletem doença mais longa e severa. (77) 

Dos pacientes tratados, 17% melhoram 3 linhas em 5 anos, comparados com 5 % nos 

não tratados, que representam a melhora espontânea. (10) A melhora da AV no EMCS 

está também relacionada ao grau de isquemia macular. (78) Grandes áreas isquêmicas na 

periferia macular ou na periferia retiniana devem ser consideradas também para 

fotocoagulação com laser se o EMD persistir. (1) Pacientes com AV maior ou igual a 59 
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letras tem maior chance de melhorar 10 letras ou mais, do que pacientes que partiram de 

melhor AV pré-tratamento. (77) A resposta à fotocoagulação com laser muda de 4 meses 

de tratamento para 2 anos. Muitos olhos que pioraram de antes do tratamento para 4 

meses, apresentam, em 2 anos, melhora significativa da AV e o contrário também ocorre. 

No total, a proporção de olhos com piora maior ou igual a 10 letras não muda de 4 meses 

para 2 anos, mas a proporção de melhora maior ou igual a 10 letras aumenta 

significativamente no mesmo período. (77) Até o momento, nenhum tratamento mostrou 

melhor resultado, a longo prazo, do que a fotocoagulação com laser. 

A técnica de fotocoagulação com laser modificada do ETDRS mostrou-se superior à 

fotocoagulação em grade. (72) Apesar de o mecanismo exato de ação da fotocoagulação 

em grade macular ser desconhecido, há evidências que haja reparação da BHR, tanto ao 

nível do EPR, quanto dos vasos sanguíneos da retina. Outra possibilidade é que a ação do 

laser se deve simplesmente à destruição de certa população de fotorreceptores, 

responsáveis pelo consumo de alto percentual de oxigênio. Isto resultaria em maior 

disponibilidade de oxigênio tecidual e redução dos níveis do VEGF, que têm sido 

consideradas no desenvolvimento do EMD. (79) 

No EM difuso, o grande espessamento foveal, pelo acúmulo de fluido, 

predominantemente nas camadas retinianas externas, interfere na transmissão da energia 

do laser até o EPR e há uma quebra generalizada da BHR interna. Tanto o edema difuso 

quanto o que inclui o centro da mácula estão associados a um pior prognóstico. (10, 78, 

80) Após 3 anos de acompanhamento, um estudo avaliou o resultado da fotocoagulação 

com laser no EMD difuso e observou melhora da AV em 15%, AV inalterada em 61% e 

piora moderada em 24%. (80) 

As complicações da fotocoagulação com laser incluem atrofia do EPR, que pode 

progredir para abaixo do centro da fóvea e causar diminuição da AV e fibrose 

subretiniana, o que também compromete a AV.(1) O tratamento de EMD com micropulso 

sublimiar com fotocoagulação com laser diodo, apresenta resultados semelhantes ao 

protocolo do ETDRS, mas novos estudos são necessários para maiores conclusões. (1) 

O critério para definição de EMCS refratário à fotocoagulação com laser, segundo 

Rudnisky e colaboradores é o edema macular persistente causado pela retinopatia 

diabética, apesar de fotocoagulação com laser focal ou em grade. (81) Assim como 

Yilmaz e colaboradores (82), eles não definem o tempo após o tratamento com laser para 
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configurar que é refratário. Já Haller e colaboradores, optaram por considerar refratários, 

os casos de EMD após 90 dias de tratamento com laser. (83) 

 

2.5.2 INJEÇÃO INTRAVITREA 

 

2.5.2.1 TRIANCINOLONA 

 

Já foi tentada injeção periorbital de corticoesteróides para tratamento do EMD, sem 

sucesso. (84) Após a administração de acetonido de triancinolona IVT, em pacientes com 

EMD refratário à fotocoagulação, observam-se melhora da AV e redução da EMSC. (78) 

Este efeito já pode ser observado em 1 semana após o tratamento (1), e tem seu pico com 

melhora de 3 linhas em 1 mês, reduzindo a melhora para apenas 1 linha no terceiro mês 

de tratamento. (81)   

A diminuição média da espessura retiniana após 3 meses de tratamento com injeção 

IVT de triancinolona é de 131,97 μm (95% CI -169,08 a -94,86) e cai para 59,00 μm 

(95% CI -103,50 a -14,50), em dois anos, segundo uma revisão sistemática (85). A ação 

dos corticoesteróides baseia-se na inibição da via do ácido aracdônico e na modulação 

negativa da produção de VEGF (86), culminando com a redução da permeabilidade 

vascular. (87, 88) Apesar de inicialmente reservada para o EMD, refratário à 

fotocoagulação, o uso isolado da triancinolona IVT tem sido considerado, embora 

controverso. (89-91) A fotocoagulação com laser após a injeção IVT de triancinolona, em 

alguns casos, apresenta resposta clínica maior do que a injeção isolada deste corticóide. 

(92) 

A recidiva do EMD 6 meses depois da administração, se constitui uma das limitações 

ao uso da droga. O estudo DRCR.net (91) comparou pacientes com EMD randomizados 

em 3 grupos para  tratamento com fotocoagulação com laser, aos de injeção IVT de 1 e 4 

mg de triancinolona e demonstrou que, no quarto mês de tratamento, o grupo tratado com 

triancinolona estava melhor, no décimo segundo mês estava igual, e, a partir do décimo 

sexto mês, estava pior que o grupo tratado com laser.  Após 2 anos, a AV foi melhor 

assim como a redução do espessamento macular no grupo tratado com laser. (91) 

Portanto, a injeção IVT de triancinolona é um promissor tratamento para EMD refratário 

à fotocoagulação com laser. 
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Em olhos pseudofácicos, o tratamento com triancinolona IVT associado ao laser é 

mais eficaz, no seguimento de 1 ano, do que o laser isolado. (93) E mais, a administração 

repetida pode potencializar complicações como o aumento da PIO (94), catarata (95), 

psedohipopio (96), endoftalmite não infecciosa. (97) 

Os pacientes tratados com injeção IVT de triancinolona que apresentaram os melhores 

resultados foram os de maior EMSC e pior AV pré-tratamento. Idade e duração do edema 

não influenciaram no prognóstico. (92) 

O Retisert, dispositivo de liberação lenta de fluocinolona, já usado para edema 

macular cistóide causado por uveíte, está sendo testado para EMD, porém 95 % de 

catarata e 35% de PIO incontrolável são limitações. (1) Dispositivo de liberação de 

dexametasona também está sendo estudado e observou-se melhora da AV, diminuição da 

EMSC e diminuição do vazamento da angiografia fluoresceínica no terceiro mês. Com 6 

meses não houve diferença estatística significante entre o grupo tratado e o controle. (83) 

 

2.5.2.2 ANTIVEGF 

 

O VEGF é um importante mediador do aumento da permeabilidade retiniana. O 

bloqueio do VEGF tem sido atingido via inibidores da PKC, assim como aptâmeros de 

ligação de alta afinidade (Ex: ruboxistaurina, pegaptanib) ou anticorpos antiVEGF (Ex: 

ranimizumab, bevacizumab). (1)  

Um estudo fase III com riboxistaurina evidenciou diminuição do risco de progressão 

do EMD para o centro da fóvea no grupo tratado de 50% para 68% no grupo controle. 

(98) 

O pegaptanib (Macugen; OSI Pharmaceuticals, LongIsland, NY) é um aptâmero que 

liga-se à isoforma VEGF-165  que tem demonstrado efeito benéfico quando injetado IV 

para tratamento de EMD. Um estudo randomizado duplo-cego fase II observou que, na 

dose de 0,3 mg, 93% dos pacientes não perdia ≥ 3 linhas de AV e 18% ganhava ≥ 3 

linhas, após 36 semanas, comparado com o pré-tratamento. Neste mesmo período, a 

redução do EPC foi de 68 μm em relação ao pré-tratamento. Entretanto, novos estudos 

estão sendo realizados para determinar a diferença entre as doses e compará-lo ao 

tratamento com laser. (99) 

O ranibizumabe é um fragmento Fab do anticorpo antiVEGF-A. O estudo READ-2 

evidenciou, em 6 meses, melhora significativa da AV no grupo tratado com 
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ranimizumabe em relação ao grupo tratado com laser.  A redução da espessura retiniana 

também foi maior no grupo tratado com ranimizumabe do que no grupo do laser. (100) O 

DRCR.net publicou, em 2010, que injeção IVT de ranimizumabe com laser imediato ou 

após 24 semanas, é mais eficaz, em 1 ano de seguimento, que laser isolado em pacientes 

com DMD envolvendo o centro da mácula. (93) 

O Bevacizumabe (Avastin; Genentech Inc., San Francisco, CA) é um anticorpo 

completo que se liga a todas as isoformas do VEGF-A. Estudos apresentam melhora da 

AV e diminuição da espessura retiniana após injeção IVT de bevacizumabe (101, 102), 

inclusive para edema difuso e refratário ao laser. (103) No BOLT Sudy, a chance de 

ganhar ≥ 10 letras em 1 ano no tratamento com injeções repetidas com bevacizumabe foi 

5,1 vezes a do grupo tratado com laser. (102) Todavia, em olhos vitrectomizados este 

efeito não foi encontrado. (104) Olhos com isquemia macular prévia e tratados com 

bevacizumabe, apresentaram piora da AV em relação ao pré-tratamento e 22% perdeu ≥ 3 

linhas em 3 meses de acompanhamento. (105) 

Novos estudos demonstrarão o benefício, a longo prazo, da injeção de antiVEGF em 

olhos com EMD, pois as estimativas publicadas até agora, embora tendam a favor da 

terapia antiangiogênica, não são robustas o suficiente e tem pouco tempo de seguimento. 

(106, 107) 

O risco de endoftalmite após uma injeção IVT via pars plana varia de 0,01 a 0,3%. 

(108-110) Endoftalmite e descolamento de retina são complicações das injeções IVT. (1) 

O DRCR.net publicou 0,8% de endoftalmite em olhos tratados com ranimizumabe IVT. 

(93) 

 

2.5.2.3 VITRECTOMIA 

 

A vitrectomia com ou sem a remoção da MLI tem levado à diminuição da EMSC e 

melhora da AV (1, 111-113), que pode variar de 38 a 100%. (1, 114, 115) A diminuição 

da AV pode chegar a 22%. (1, 112, 114) 

O DRCR.net avaliou por 1 ano pacientes com EMD, perda visual moderada e tração 

vitreomacular tratados com vitrectomia e observou que 43% obtiveram EMSC < 250 μm; 

68% apresentaram melhora do espessamento retiniano acima de 50%, 38% melhoraram 

≥10 letras e 22% pioraram a AV ≥10 letras. (112) Contudo, novos estudos são 

necessários para definir os critérios de seleção, pois este mesmo grupo de pesquisadores 
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observou que anormalidades na interface vitreorretiniana não interferiram na melhora ou 

piora da AV em 2 anos de acompanhamento de pacientes tratados com fotocoagulação 

com laser. (77) 

As complicações relatadas incluem catarata (7,5 a 10%), descolamento de coróide 

(8%), membrana epirretiniana (8 a 10,3%), síndrome fibrinóide (8%), glaucoma (1,7 a 

8%), desenvolvimento de exsudatos duros (3%), isquemia macular (10%), glaucoma 

neovascular (3,4 a 8%), descolamento de retina (10%), roturas retinianas (10 a 20,7%), 

descolamento de retina regmatogênico tracional (1,7%), hemorragia vítrea (12,1 a 16%). 

(1) 

Já foi descrito, também, sucesso, em curto prazo, com a injeção IVT de enzima 

plasmina autóloga para o tratamento de EMD refratário à fotocoagulação com laser. Na 

série de 16 pacientes tratados, houve melhora da AV e da espessura foveal que 

mantiveram-se estáveis por 6 meses. (116) 

Apesar da fotocoagulação com laser ser o padrão-ouro para tratamento do EMCS, há 

casos refratários. Diabéticos com a hialóide posterior tracionada podem beneficiar-se da 

vitrectomia. A patogênese do EMD é complexa e tratamentos farmacológicos como 

injeção IVT de triancinolona ou antiVEGF e a farmacomodulação de células da glia para 

modular a permeabilidade da BHR ou inibição do ICAM-1 podem ser um caminho. 

Estudos prospectivos são necessários para avaliar seus efeitos. 

 

2.5.2.4 RESUMO DA MAGNITUDE DA MELHORA DA AV NOS 

TRATAMENTOS PARA EMD 

 

- FOTOCOAGULAÇÃO  

 17% dos pacientes tratados melhoram 3 linhas em 5 anos.(1)  

 Em EMD difuso, observou-se melhora da AV em 15% em 3 anos de 

acompanhamento. (1) 

 

-TRIANCINOLONA  

 Pico de melhora de 3 linhas em 1 mês após a injeção. (81) 

 3 meses após: A média da mudança da AV (LogMAR) em relação à basal   

entre o grupo tratado e controle mostrou melhora da AV estatisticamente 

significante (WMD, -0,10; 95% IC, -0,20 a 0,00; P=0,05). (82) 
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 6 meses após: Não há melhora da AV estatisticamente significativa, no grupo 

tratado, após 6 meses da injeção. (82) 

 

-ANTIVEGF 

 6 meses após: A média da mudança da AV (LogMAR) em relação à basal   

entre o grupo tratado e controle mostrou melhora da AV estatisticamente 

significante (WMD, -0,17; 95% IC, -0,23 a -0,10; P=0,05).(107) 

 

-VITRECTOMIA 

 Após 6 meses: 38% melhorou 10 letras ou mais    (95% IC, 28-49% ; 

P=0,05) e 22% piorou 10 letras ou mais (95% IC, 13-31% ; P=0,05). Este 

estudo inclui a vitrectomia e remoção de membrana epirretiniana também. 

(112) 

 

2.6 FARMACOLOGIA 

 

2.6.1 PAPEL DOS ANTIINFLAMATÓRIOS NO TRATAMENTO DO EMD 

 

Os prostanóides induzem a expressão de fatores pró-angiogênicos como o VEGF (117, 

118), e regulam o fluxo sanguíneo na retina e coróide (119, 120), assumindo um 

importante papel na fisiopatologia do EMD.  (1) A angiogênese na coróide também é 

inibida pelo CT via IVT. (121) In vitro e in vivo já foi demonstrado que os AINE regulam 

a angiogênese retiniana através da inibição de síntese de prostanóide. Entretanto, observa-

se a inibição de prostanóides significativamente maior que de VEGF, o que demonstra 

que há outras formas destas drogas reduzirem a angiogênese que não somente 

relacionadas à produção de VEGF. (122, 123) 

Kern e colaboradores (2007) conduziram um estudo experimental em ratos, induzindo 

diabetes e utilizando nepafenaco tópico ocular. Após 2 meses, o grupo controle 

apresentou aumento significativo de prostaglandina E2, superóxido, cicloxigenase-2 e 

leucostase na microvasculatura retiniana, em relação ao grupo tratado. Ambos os grupos 

apresentaram aumento de VEGF e óxido nítrico. O nepafenaco não foi capaz de inibir 

estes últimos mediadores. Após 9 meses, outras lesões microvasculares pela diabetes tais 

como perda de pericitos, capilares acelulares e lesão endotelial foram observadas no 
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grupo controle (em todas o P<0,05). Os animais do grupo controle também apresentaram 

alteração eletrorretinográfica (latência do potencial oscilatório) que não estavam 

presentes no grupo tratado com nepafenaco. (2, 124, 125) 

A importância do processo inflamatório na RD já está definida e evidências clínicas 

com 3 anos de observação, sugerem que a injeção IVT de triancinolona diminui a 

progressão da RD não proliferativa para a proliferativa. (126) Por isso, os AINE têm sido 

estudados para tratamento do EMD. (127) Atualmente existem cinco AINE liberados 

para uso em oftalmologia: flurbiprofen, CT, diclofenaco, nepafenaco e bromfenaco. Estes 

medicamentos têm sido usados por via tópica para controle de inflamações de segmento 

anterior e edema macular cistóide pós facectomia.  

Os estudos mais relevantes com AINE para o tratamento do EMD estão listados 

abaixo. Até o momento, nenhum estudo com bromfenaco ou flurbiprofen para este fim 

foi publicado. 

 

CETOROLACO: Reis e colaboradores (2010) observaram melhora da AV em pacientes 

com EMD refratário à fotocoagulação com laser, tratados com injeção IVT de 500 μg de 

CT. Porém não houve diminuição da espessura foveal aferida pelo OCT. (13) 

 

DICLOFENACO: O diclofenaco, na dose de 180 μg/ml, tem efeito inibitório na 

angiogênese retiniana e não apresenta toxicidade retiniana. (128) Os resultados da injeção 

IVT de diclofenaco em 5 olhos com EMD, refratário à fotocoagulação com laser, foram 

recentemente publicados. (129) Os autores relataram melhora da AV em dois pacientes 

embora a diminuição da espessura macular não tenha sido estatisticamente significante. 

Até 8 semanas de pós-operatório, não foram observados sinais de toxicidade retiniana no 

eletrorretinograma nos olhos tratados. 

 

NEPAFENACO: Yanni e colaboradores (2009) estudaram os efeitos do nepafenaco, e 

seu metabólito bioativo amfenaco, na angiogênese retiniana. (123) Amfenaco é inibidor 

da cicloxigenase 1 e 2. Ratos com neovascularização retiniana causada por retinopatia 

induzida por oxigênio, foram tratados com única injeção IVT de amfenaco que reduziu 

significativamente a área média de neovascularização pré-retiniana comparado com o 

placebo. Neste mesmo modelo de ratos, no dia seguinte à injeção, os níveis de 

prostanóides foram medidos e o grupo tratado teve os valores significativamente menores 
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que o placebo, confirmando o efeito inibitório do amfenaco IVT na síntese retiniana de 

prostanóides em ambiente de hipóxia.  

No estudo in vitro, o amfenaco diminuiu, significativamente, as alterações do EPR e 

proliferação endotelial induzidas por VEGF em relação ao placebo. Concluram, então, 

que amfenaco IVT inibe a proliferação endotelial induzida pelo VEGF, a produção de 

prostanóides e a neovascularização da retinopatia induzida pelo oxigênio em ratos por 

mecanismos COX dependentes e COX independentes. (123) 

Um outro trabalho muito interessante, descreve uma pequena série de casos com 6 

olhos (5 pacientes) com EMD tratado com nepafenaco tópico revelou resultados 

interessantes. (130) Após 210 dias de acompanhamento, quatro olhos melhoraram a visão 

e 2 não tiveram alteração. A média da AV pré-tratamento foi 0,78 logMAR e final 0,67 

logMAR. Uma melhora estatisticamente significante. 

 

CELECOXIBE: Pacientes com EMD foram tratados com celecoxibe via oral e 

apresentaram, no segundo ano de acompanhamento, menor vazamento na angiografia 

fluoresceínica que o grupo placebo, com significância estatística. (131) Este estudo foi 

interrompido devido aos efeitos adversos cardiovasculares deste AINE. 

 

2.6.2 FARMACOLOGIA DO CETOROLACO DE TROMETAMINA 

 

O CT é um AINE derivado do ácido acético, e está liberado para uso endovenoso, oral, 

intramuscular e ocular tópico. É um analgésico potente, mas um antiinflamatório 

moderado. Tem um início de ação rápido e efeito pouco duradouro.  (132) Este 

medicamento, já é largamente administrado, há mais de dez anos, sob forma de colírios 

para o tratamento de conjuntivites alérgicas, ceratites, edema macular cistóide pós-

operatório e para o tratamento de inflamações oculares como alternativas ao corticóide. 

(133) 

O CT é registrado no Ministério da Saúde sob o n° MS 25351.217279/2002-80 

1.0100.0587.003-0, apresentado em ampolas de 30 mg/ml, solução injetável com 10 

ampolas contendo 1 ML, validade 24 Meses, comercializado pela Roche
®

, sob o nome 

comercial de Toradol
®
. O mecanismo de ação do CT é a diminuição da inflamação pela 

redução das prostaglandinas produzidas pela cicloxigenase. (134) 
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2.6.3 VIAS DE ADMINISTRAÇÃO OCULAR DO CT  

 

TÓPICA: Rabiah e colaboradores (1996) avaliaram, em coelhos, a penetração ocular 

das várias vias de administração de CT. Para estudar a via tópica, administraram solução 

oftalmológica na concentração de 0,5% (Allergan ®), uma gota a cada 2 horas, no total 

de 4 aplicações. Os animais foram sacrificados uma hora após a última dose. A 

concentração no aquoso observada foi 0,89 ±0,04 μg/ml. Porém no vítreo foi 

indetectável. (135)  

Entretanto, estudos bioquímicos sugerem que medicações tópicas podem atingir o 

segmento posterior através da absorção pela conjuntiva e depois pela esclera, sendo esta 

permeável aos compostos de alto peso molecular (150 kD). Isto explicaria, parcialmente, 

o efeito observado no segmento posterior mesmo com baixas concentrações vítreas. (136) 

Um exemplo é que o uso tópico de CT diminui a concentração vítrea de prostaglandina 

E2 e edema retiniano. (137, 138)  

A via tópica não é isenta de complicações. Ceratites, ulcerações e até perfurações 

corneanas já foram observadas pelo uso tópico de AINE. (139) 

 

SUBCONJUNTIVAL: No trabalho de Rabiah e colaboradores (1996) (135), um 

grupo de coelhos recebeu 15 mg de CT subconjuntival. A concentração do CT no aquoso 

foi 30 μg/ml após 4 horas da injeção e foi diminuindo de forma linear até ser indetectável 

após 8 horas. No vítreo, a concentração da droga chegou a 0,4 μg/ml uma hora após a 

injeção e mostrou-se indetectável 3 horas depois. 

 

PERIOCULAR POSTERIOR: Rabiah e colaboradores (1996) também avaliaram as 

concentrações no aquoso e vítreo após injeção periocular posterior de 15 mg de CT. No 

aquoso a concentração não passou de 0,4 μg/ml e era indetectável após 8 horas. No 

vítreo, a concentração teve seu pico em uma hora após a injeção atingindo 1,0 μg/ml. 

Depois a concentração teve diminuição linear até 3 horas quando foi 0,1 μg/ml e 

mostrou-se indetectável após 8 horas. (135) 

 

INTRAVÍTREA: Baranano e colaboradores (2009) conduziram um estudo 

experimental em coelhos onde induziram inflamação ocular injetando lipopolissacarídeos 

no vítreo.  Em um grupo, injetaram 3000 μg de CT intraocular e no outro 0,3 mg de 
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diclofenaco. O CT e o diclofenaco reduziram a concentração de prostaglandina E2 no 

aquoso em 85% (p< 0,05) e 59% respectivamente (p< 0,05). O pico de concentração no 

vítreo foi 234 μg/ml para o CT e 73 μg/ml para o diclofenaco. Na retina e coróide, o pico 

foi 201 μg/ml para o CT e 4,1 μg/ml para o diclofenaco. Ambos foram indetectáveis na 

retina e coróide após 48 horas. (140) 

A meia vida do CT no vítreo do coelho é de 2,3 horas (12) e, apesar de após 48 horas 

ser indetectável no vítreo, seus efeitos podem ser observados até 8 semanas. Porém, já foi 

observada manutenção do efeito alguns meses após  injeção única. (14, 141) O tecido 

lesado, com permeabilidade alterada pode ter uma absorção e ação da droga diferente do 

tecido normal, com todas as barreira íntegras. 

É uma via segura, consagrada na oftalmologia para administração de drogas para o 

segmento posterior. A complicação mais temida é a endoftalmite. Em 2004, Aiello e 

colaboradores descreveram um roteiro para a injeção intravítrea de medicações. (142) 

Seguindo estas recomendações, 0,04% dos pacientes submetidos à injeção intravítrea 

podem desenvolver endoftalmite. (143, 144)  

 

 

2.6.4 TOXICIDADE RETINIANA DO CT INTRAVÍTREO 

 

A injeção IVT de CT, sem conservante, na dose de até 3000 μg, não apresenta 

toxicidade retiniana. (12, 14, 145, 146) Porém, devido à falta de soluções mais 

concentradas disponíveis no mercado de CT sem conservante, Komarowska e 

colaboradores (2009) estudaram a toxicidade retiniana do uso IVT da solução comercial 

produzida pelos Laboratórios Belford (Bem Venue Laboratories, Bedford, OH) com 

nome comercial: Toradol®, (Roche Pharmaceuticals, Roche Laboratories Inc., NJ). Esta 

preparação contem 30 mg/mL de CT, 10% (w/v) álcool United States Pharmacopeia, 4.35 

mg/mL de cloreto de sódio e hidróxido de sódio. Os coelhos receberam 0,1 mL IVT desta 

solução. (14) Não observaram toxicidade considerando o exame oftalmológico, 

eletrofisiologia, histopatologia e imunoistoquímica. Porém, quando usaram injeções 

repetidas houve alteração do potencial evocado visual sugerindo toxicidade retiniana. 

(14) Como o volume do vítreo do coelho é 2 ml e o humano  4-5 ml, a dose equivalente 

para humanos seria 6 mg  (14). O coelho é uma das espécies mais usadas para avaliação 

de toxicidade retiniana. (147) 
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Margalit e colaboradores descreveram os resultados de 2 pacientes com edema 

macular cistóide por síndrome de Irvine Gass tratados com CT 0,5% e encontraram 

diminuição do vazamento na angiografia e não houve toxicidade até a revisão de 9 meses. 

(141) A maioria dos estudos de toxicidade de drogas publicados tira conclusões após 4 

semanas de acompanhamento. (146) 
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OBJETIVO 

 

O propósito deste ensaio clínico foi avaliar o efeito, em curto prazo, da injeção 

intravítrea de 3000 μg de CT, em olhos com EMD refratário à fotocoagulação com laser. 

As variáveis de interesse foram: 

- Acuidade visual: aferida em letras da tabela do ETDRS 

- Pressão intraocular  

- Espessura foveal: aferida pelo OCT pelas variáveis EMSC e VMT. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este projeto está de acordo com a Declaração de Helsinki e recebeu aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense e foi registrado com o 

número 165-8. Os pacientes selecionados foram informados sobre a sua patologia, bem 

como a natureza experimental do tratamento proposto, e que poderiam sair da pesquisa 

em qualquer momento que quisessem sem prejuízo para seu tratamento. Todos assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após o período da pesquisa, os pacientes 

continuaram o tratamento no ambulatório de Oftalmologia do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

  

Estudo intervencional prospectivo.  

Devido à relevância da patologia, consideramos que uma amostra de 25 pacientes 

justificava a análise estatística e discussão sobre este tratamento inédito, mas os dados de 

uma amostra maior certamente terão um poder de teste maior e consequentemente 

conclusões mais elucidativas. 

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram triados 2100 pacientes diabéticos encaminhados pelo Serviço de 

Endocrinologia e Oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro e recrutados 25 
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pacientes com EMCS, refratário à fotocoagulação com laser e com AV igual ou inferior a 

20/50 ou 35 letras na tabela do ETDRS. Consideramos EMD refratário quando 

persistente após 3 meses da última sessão de fotocoagulação com laser, segundo o 

ETDRS. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Excluímos os pacientes: 

- menores de 18 anos;  

- portadores de outra morbidade que curse com edema macular;  

- com outras maculopatias;  

- já submetidos previamente a injeções intravítreas ou vitrectomias 

- com processos inflamatórios oculares em atividade;  

- com hipertensão ocular não controlada com medicação;  

- com opacidade de meios que impeça o OCT e fundoscopia;  

- com alergia conhecida a antiinflamatórios não esteróides;  

- última fotocoagulação há menos de 3 meses. 

 

4.4  EXAME OFTALMOLÓGICO 

 

Todos os exames foram feitos pela manhã, por dois pesquisadores que não tinham 

acesso aos resultados anteriores durante a consulta. Na primeira consulta, após cuidadosa 

anamnese, os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico completo, incluindo: 

- melhor acuidade visual corrigida, utilizando a tabela do ETDRS e consideradas todas 

as letras acertadas. Os pacientes tinham apenas uma oportunidade de ler a tabela e não 

eram encorajados a advinhar; 

- exame na lâmpada de fenda (Zeiss), biomicroscopia de câmara anterior; 

- tonometria de aplanação sob anestesia (1 gota de proparacaína) e instilação de colírio 

de fluoresceína 2% (1 gota). 

Depois, os pacientes eram encaminhados para a sala de espera onde eram instiladas 3 

gotas de tropicamida colírio, sendo uma gota a cada 10 minutos. Após a midríase 

realizávamos os exames: 
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- biomicroscopia esterioscópica macular, em lâmpada de fenda (Zeiss), menor 

aumento, com lente 78 dioptrias da Ocular®; 

- mapeamento de retina com oftalmoscópio binocular indireto com lente de 20 

dioptrias da Volk®. 

 

 

4.5 EXAME DE OCT 

 

O OCT utilizado foi OCT Stratus 3 system (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, 

California). Os exames eram realizados sob midríase, sem anestesia e logo após o exame 

oftalmológico.  

A estratégia utilizada foi o "macular thikness", termo em inglês utilizado para 

identificar a estratégia que estuda a mácula por intermédio de 6 cortes.  Esta estratégia foi 

escolhida por ter o maior número de recursos de análise e melhor resolução gráfica. 

Obtivemos, então, a medida do VMT e da EMSC. Todos os exames foram realizados 

pelo mesmo operador e foram obtidas as medidas automática e manual para correção de 

possíveis artefatos. Como não houve diferença significativa no banco de dados entre estas 

duas medidas, consideramos para a análise estatística as medidas automáticas. 

 

 

4.6 INTERVENÇÃO 

 

Nos casos de edema bilateral, os olhos com maior espessura foveal, expressa pela 

EMSC, receberam a intervenção. O procedimento foi realizado pela pesquisadora 

responsável, com técnica asséptica e material estéril.  

 

Etapas da intervenção: 

- paciente em decúbito dorsal; 

- instilação de colírio anestésico (1 gota de proparacaína); 

- assepsia e antissepsia com povidine degermante e tópico nas pálpebras e colocação 

de campo estéril fenestrado; 

- colocação do blefarostato estéril; 

- instilação de iodopovidona (1 gota); 
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- instilação Zymar ® (1 gota). 

Os pacientes foram submetidos à injeção intravítrea com as seguintes características: 

- local: via pars plana a 4 e 3,5 mm do limbo conforme se era fácico ou pseudofácico, 

respectivamente;  

- volume: 0,1ml;  

- agulha: 30 gauge. Aprofundar a agulha até 6mm; 

- medicação: cetorolaco de trometamina; 

- apresentação comercial: Toradol ®, comercializado pela Roche®, onde uma ampola 

tem 30 mg/ml;  

- conservantes: 10% álcool, 4.35 mg/ml de cloreto de sódio e hidróxido de sódio; 

- dose administrada: 3000 μg; 

- velocidade da injeção: lenta; 

- após a injeção: avaliação da pressão com tonometria bidigital e questionamento sobre 

diminuição da visão; 

- curativo oclusivo após a injeção por 4 horas;  

- prescrição para uso de Zymar ® tópico de 4/4 horas por 4 dias no olho operado. 

 

4.7 ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO 

 

A cada visita, os pacientes eram submetidos a exame oftalmológico completo, 

conforme o primeiro exame. As consultas foram em 7dias, 15 dias e 30 dias após a 

injeção. A melhora do EMD foi determinada pelo aumento da AV, diminuição da EMSC 

e do VMT. Quando havia evidência clínica de EMCS na última consulta, os pacientes 

foram retratados com laser, submetidos à injeção intravítrea de triancinolona ou ambos. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

O Teste de Wilcoxon foi usado para avaliar as variações da AV (Tabela 1), EMSC 

(Tabela 2), VMT (Tabela 3) e PIO (Tabela 4), nas revisões de 7, 15 e 30 dias após a 

intervenção em relação ao pré-tratamento. Apenas associações com P valores <0,05 

foram consideradas ao acaso. A análise estatística foi realizada no Programa SPSS versão 

17. Os dados omissos foram retirados da análise. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Entre janeiro de 2009 e setembro de 2010, 25 pacientes preencheram os critérios de 

inclusão, e os que não apresentavam critérios de exclusão, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e foram incluídos no estudo.   Todos completaram o 

acompanhamento. Na amostra, 12 (48%) pacientes eram do sexo masculino e 13 (52%) 

do sexo feminino. A idade variou de 47 a 84 anos, com média de 62,3 (±8,1) anos. 

Apresentavam EMCS unilateral 14 (56%) pacientes e bilateral 11 (44%) e RD não 

proliferativa severa 19 (76%) pacientes e proliferativa 6 (24%).  Apenas 1 (4%) paciente 

era pseudofácico em ambos os olhos. Todos os demais eram fácicos bilateralmente. Ao 

OCT, 7 (28%) pacientes apresentavam EMD focal, 6 (24%) EMD cistóide e 3 (12%) 

apresentavam membrana epirretiniana sem tração macular. Todos os pacientes são 

diabéticos tipo II, não por termos excluídos os tipo I, mas por uma questão de demanda 

do ambulatório. O controle glicêmico estava adequado no momento do encaminhamento, 

mas todos apresentavam longa data de diagnóstico de diabetes e várias comorbidades.  

 

 

5.2 VARIÁVEIS DE INTERESSE ANTES DA INTERVENÇÃO 

 

Antes do tratamento, a AV média era 14,8 (13,0), variando de 0 a 35 e a mediana era 

18 letras, a EMSC média era 398,9 μm (105,6), variando de 260 a 625 e a mediana era 
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364 μm e o VMT médio era 9526,3 μm (1885,6), variando de 7050 a 13187 e a mediana 

era 8884,0 μm. 

 

5.3 VARIÁVEIS DE INTERESSE APÓS O TRATAMENTO 

 

5.3.1 ACUIDADE VISUAL 

 

Após o tratamento, observamos melhora média de 1,4 letras da AV na revisão de 7 

dias com significância estatística (p=0,04). Na revisão de 15 dias, não observamos 

diferença em relação à média da medida pré-tratamento e, após 30 dias, havia melhora 

média de 2 letras, mas sem significância estatística (p = 0,061) (Tabela 1 e Gráfico 1).  

 

 

GRÁFICO 1 - Variações da Acuidade Visual 

 

TABELA 1 Estatísticas descritivas da AV, segundo os tempos e as variações em relação aos valores pré-tratamento 

 

        

Estatísticas 
AV, segundo os tempos 

Diferença em relação ao 

pré 

Descritivas 
Pré 

Pós 7 

dias 

Pós 15 

dias 

Pós 30 

dias 
7 dias 15 dias 30 dias 

OLHO TRATADO        

 Média 14,8 16,2 15,2 16,8 1,4 0,4 2,0 

 Desvio-padrão 13,0 13,9 13,2 13,7 3,4 4,9 6,2 

 Mediana 18,0 19,0 18,0 17,0 1,0 0,0 1,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os tempos) 0,040 0,550 0,061 
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Nas revisões de 7, 15 e 30 dias, 5 (20%), 4 (16%) e 7 (28%) pacientes apresentaram 

aumento de 5 letras ou mais na AV, respectivamente. (Tabela 2 e Gráfico 2). A piora de 5 

ou mais letras na AV foi observada em 1 (4%) paciente ao sétimo dia e em 2 (8%) 

pacientes ao 15 e 30 dia (Tabela 3 e Gráfico 3). 

 

TABELA 2 Melhora da AV (5 letras) nos olhos tratados 

    

Momento 
Melhora no AV (5 letras) 

n % IC 95% 

7 dias 5 20,0% 7,7% - 38,9% 

15 dias 4 16,0% 5,3% - 34,2% 

30 dias 7 28,0% 13,2% - 47,7% 

 

 

GRÁFICO 2 Melhora da AV em 5 letras 

 

 

 

TABELA 3 Piora da AV (5 letras) nos olhos tratados 

    

Momento 
 

n % IC 95% 

7 dias 2 8,0% 1,4% - 24,0% 

15 dias 4 16,0% 5,3% - 34,2% 

30 dias 3 12,0% 3,1% - 29,3% 
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GRÁFICO 3 Piora da AV em 5 letras 

 

 

5.3.2 ESPESSURA FOVEAL  

 

Tanto a EMSC quanto o VMT apresentaram diminuição absoluta de seus valores 

médios em todos os tempos pós-tratamento (7, 15 e 30 dias) em relação ao pré-

tratamento, embora não obtivessem significância estatística (Tabela 4 e 5 e Gráfico 4 e 

5).   

 

TABELA 4 Estatísticas descritivas da EMSC em pacientes com edema macular (n=25), 

segundo os tempos e as variações em relação aos valores pré-tratamento 

        

Estatísticas 
EMSC, segundo os tempos 

Diferença em relação ao 

pré 

Descritivas 
Pré 

Pós 7 

dias 

Pós 15 

dias 

Pós 30 

dias 
7 dias 15 dias 30 dias 

OLHO TRATADO        

 Média 398,9 382,3 365,4 381,4 -18,7 -33,5 -17,6 

 Desvio-padrão 105,6 98,9 92,2 101,4 60,9 88,0 75,5 

 Mediana 364,0 363,5 359,0 379,0 -9,0 -4,0 -3,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os tempos) 0,241 0,103 0,306 

OLHO NÃO TRATADO        

 Média 248,3 268,0 253,5 250,3 16,3 4,9 1,9 

 Desvio-padrão 87,1 100,7 90,2 82,9 66,2 37,4 44,2 

 Mediana 228,0 245,0 239,0 230,0 6,5 0,0 0,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os 

tempos) 
        0,179 0,948 0,858 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os 

olhos) 

< 

0,001 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,036 0,085 0,581 
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TABELA 5 Estatísticas descritivas do VMT em pacientes com edema macular (n=25), 

segundo os tempos e as variações em relação aos valores pré-tratamento 

        

Estatísticas 
VMT, segundo os tempos 

Diferença em relação ao 

pré 

Descritivas 
Pré 

Pós 7 

dias 

Pós 15 

dias 

Pós 30 

dias 
7 dias 15 dias 30 dias 

OLHO TRATADO        

 Média 9526,3 9346,9 9146,8 9312,9 -236,7 -379,5 -213,4 

 Desvio-padrão 1885,6 1844,4 1990,8 1874,4 1011,1 1193,3 1013,7 

 Mediana 8884,0 8922,5 8802,0 8967,0 -120,5 -128,0 131,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os tempos) 0,189 0,069 0,677 

OLHO NÃO TRATADO        

 Média 8055,0 8176,5 8003,9 8138,6 64,7 -64,8 33,0 

 Desvio-padrão 1191,5 1392,1 981,0 1027,4 648,3 594,0 562,8 

 Mediana 7755,0 8016,5 7937,5 7990,5 45,0 -22,0 71,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os 

tempos) 
        0,570 0,346 0,445 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os 

olhos) 
0,001 0,005 0,003 < 0,001 0,095 0,131 0,200 

 

 

GRÁFICO 4 - Variações da EMSC 
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GRÁFICO 5 - Variações do Volume Macular total 

 

 

Um (4%) paciente apresentou, inclusive, resolução do EMCS, 30 dias após a injeção, 

passando a EMSC de 304 para 237 μm. Nas revisões de 7, 15 e 30 dias, 4 (16%), 7 (28%) 

e 7 (28%) pacientes apresentaram diminuição de 50 μm ou mais na EMSC, 

respectivamente. (Tabela 6 e Gráfico 6). 

 

TABELA 6 Melhora em EMSC (50 ) nos olhos tratados 

    

Momento 
Melhora no EF (50 ) 

n % IC 95% 

7 dias 4 16,7% 5,5% - 35,5% 

15 dias 7 28,0% 13,2% - 47,7% 

30 dias 7 28,0% 13,2% - 47,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

 

GRÁFICO 6 Melhora da EMSC em 50 micra 

 

 

Houve diminuição de 100 μm ou mais em 4 (16%) pacientes. O aumento de 50 μm ou 

mais na EMSC não foi observado em nenhum paciente ao sétimo dia e foi documentado 

em 1 (4%) e 3 (12%) pacientes nas revisões de 15 e 30 dias, respectivamente. Apenas 1 

(4%) paciente apresentou piora de 100 μm nas revisões de 15 e 30 dias. (Tabela 7). 

 

TABELA 7 Piora da EMSC (100 m) nos olhos tratados 

    

Momento 
Piora no EMSC (100 m) 

n % IC 95% 

7 dias 0 0,0% 0,0% - 11,7% 

15 dias 1 4,0% 0,2% - 18,2% 

30 dias 1 4,0% 0,2% - 18,2% 

  

 

 

5.3.3 ANÁLISE AUXILIAR 

 

Na análise de coeficientes de Correlação de Spearman para as variáveis pré-tratamento 

e variações em 30 dias (Tabela 8), observamos que os olhos tratados apresentavam 

correlação estatisticamente significativa entre os valores pré-tratamento da AV com VMT 

(p=0,011) e correlação não significativa da AV com EMSC, mas com p valor de 0,054. 

Houve correlação clinicamente significativa entre as variações de 30 dias do VMT e 

EMSC (p<0,001). 
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TABELA 8 Coeficientes de Correlação de Spearman para as variáveis pré-tratamento e 

variações em 30 dias 

Olho tratado (hachurado) e Olho não tratado (não-hachurado) 

        

Variáveis e variações em 30 

dias 

Variáveis e variações em 30 dias 

AV pré 
EMSC 

pré 

VMT 

pré 
∆AV 30 

∆EMSC 

30 
∆VMT 30 

AV pré 

Correlação 1 -0,390 -0,501 -0,005 0,291 -0,022 

p-valor  0,054 0,011 0,982 0,158 0,916 

n   25 25 25 25 25 

EMSC pré 

Correlação 0,097 1 0,372 -0,321 -0,372 0,001 

p-valor 0,660  0,067 0,118 0,067 0,997 

n 23   25 25 25 25 

VMT pré 

Correlação -0,385 0,566 1 0,091 -0,316 -0,322 

p-valor 0,070 0,005  0,666 0,124 0,117 

n 23 23   25 25 25 

∆AV 30 dias 

Correlação -0,408 -0,192 0,311 1 0,002 -0,211 

p-valor 0,043 0,381 0,149  0,991 0,310 

n 25 23 23   25 25 

∆EMSC 30 dias 

Correlação 0,007 -0,138 -0,238 0,023 1 0,667 

p-valor 0,975 0,531 0,273 0,919  < 0,001 

n 23 23 23 23   25 

∆VMT 30 dias 

Correlação -0,037 0,036 -0,116 -0,249 0,644 1 

p-valor 0,869 0,875 0,608 0,264 0,001  

n 22 22 22 22 22   

Nota: o triângulo superior direito (parte hachurada) se refere às correlações para o Olho tratado e o 

inferior esquerdo (parte não hachurada), às correlações para o Olho não 

tratado   

 

5.3.4 PRESSÃO INTRAOCULAR 

 

A análise da pressão intraocular não mostrou diferença estatisticamente significativa 

em todas as medidas pós operatórias em relação ao pré-tratamento. (Tabela 9 e Gráfico 7) 

 

TABELA 9 Estatísticas descritivas da Pressão Intraocular segundo os tempos e as variações em relação aos valores pré-

tratamento 

 

        

Estatísticas 
PIO, segundo os tempos 

Diferença em relação ao 

pré 

Descritivas 
Pré 

Pós 7 

dias 

Pós 15 

dias 

Pós 30 

dias 
7 dias 15 dias 30 dias 

OLHO TRATADO        

 Média 14,8 14,7 14,9 14,4 -0,1 0,0 -0,4 

 Desvio-padrão 2,8 4,2 3,2 2,5 2,7 2,8 2,7 

 Mediana 14,0 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

P-valor pelo teste de Wilcoxon (comparação entre os tempos) 0,418 0,569 0,269 
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GRÁFICO 7 Variação da Pressão intraocular 

 

 

 

 

5.3.5 EFEITOS ADVERSOS 

 

 Não foram observados efeitos adversos previstos ou não durante os 30 dias de 

acompanhamento. Na anamnese e no exame oftalmológico a cada revisão nada de 

relevante foi encontrado. Não houve queixa de miopsia ou dor pós operatória. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O objetivo do tratamento do EMD inclui a resolução do edema, melhora da AV, 

prevenção de recorrências e minimização de efeitos adversos. A fotocoagulação com 

laser ainda é o tratamento de escolha. (1) Porém, esta terapia raramente leva à melhora 

visual significativa. Assim, um tratamento mais eficaz, que restaure a perda visual 

causada pelo EMD, é uma necessidade iminente. 

A fisiopatologia da RD aponta para a presença de inflamação crônica, incluindo 

dilatação e tortuosidade vascular difusa, lesão endotelial, vazamento e neovascularização, 

edema macular, atrofia da retina neurossensorial e, por fim fibrose. (2) Estudos de 

microbiologia celular revelam que há uma ativação da microglia e leucostase. (3-6) 

Juntos, estes estudos clínicos e laboratoriais deixam pouca dúvida acerca da presença de 

inflamação na RD. Baseados nisto, acreditamos ser de grande relevância estudar os 

efeitos dos AINES no tratamento do EMD. 

O CT é um membro do grupo pirrolo-pirrole de AINE. Seu mecanismo de ação 

antiinflamatória é devido à inibição da síntese de prostaglandinas por inibição 

competitiva não seletiva da cicloxigenase. (148)  

Em oftalmologia, o CT foi usado, inicialmente, para alívio da dor e fotofobia no pós-

operatório de cirurgias refrativas. (149) O CT tópico também tem sido indicado para 

tratamento de conjuntivite alérgica sazonal e de edema macular cistóide na afacia ou 

pseudofacia. (133)  
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Os efeitos IVT do CT foram estudados, pela primeira vez, por Margalit e 

colaboradores (2006), que demonstraram que esta droga sem conservante, na dose de 250 

e 500 μg, não era tóxica para retinas de coelhos. (12) A toxicidade de doses maiores do 

CT também foi já avaliada. Kim e colaboradores (2008) estudaram, experimentalmente, 

os efeitos clínicos, histológicos e eletrorretinográficos do CT sem conservante na via 

intraocular em retinas de coelhos e observaram que, na dose de 3000 μg não havia 

toxicidade. (146)  

Contudo, somente dois artigos publicaram os efeitos do CT injetado intraocular em 

humanos. Margalit e colaboradores (2010) descreveram o tratamento de dois pacientes 

com edema macular cistóide crônico, (síndrome de Irvine-Gass), com injeção IVT de 500 

μg CT sem conservante. (141) Ambos os pacientes não apresentaram melhora efetiva da 

AV, mas houve diminuição da espessura foveal no primeiro mês, apesar disto ter 

desaparecido nas consultas subseqüentes. Reis e colaboradores (2010) estudaram o efeito, 

a curto prazo, de 500 μg de CT sem conservante IVT em 20 pacientes com EMD bilateral 

refratário à fotocoagulação com laser. Os autores observaram melhora da AV no grupo 

tratado em relação ao controle, com significância estatística. Não observaram, entretanto, 

diminuição da EMSC nem do VMT , com significância estatística, nestes pacientes 

durante os 30 dias de pós-operatório. (13) 

O presente estudo, apesar de usar uma dose 6 vezes maior que no trabalho de Reis et al 

(2010), encontrou resultados similares em relação à AV, EMSC, VMT e PIO. Como 

injetamos o CT em sua apresentação comercial Toradol ®, com conservante, a 

comparação com o estudo de Reis e colaboradores poderia não ser adequada, mas a 

injeção de 3000 μg de CT com conservante mostrou-se não tóxica para retina em estudo 

experimental, quando utilizada em uma única dose. (14) 

Antes do tratamento, a AV média era 14,8 (13,0), variando de 0 a 35 e a mediana 18 

letras, a EMSC média era 398,9 (105,6) variando de 260 a 625 e a mediana era 364 μ e o 

VMT médio 9526,3 (1885,6) variando de 7050 a 13187 e a mediana era 8884,0 μ. 

Apresentavam retinopatia diabética proliferativa 6 (24%) dos olhos tratados, e 6 (24%) 

tinham edema macular cistóide.  Assim, a amostra era heterogênea e, em sua maioria, 

com EMD avançado. Isso contribui para menor resposta das variáveis de interesse, pois 

se sabe que o edema focal responde melhor do que edema cistóide ao tratamento (45). E, 

também, sabe-se que a variação da EMSC mediante tratamento é maior quanto maior for 

seu valor basal (45), porém a amostra pequena não permitiu análise de subgrupos. 
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O efeito do CT via IVT foi demonstrado em nossos pacientes pela melhora da AV 

durante o período de acompanhamento, entretanto é importante enfatizar que melhora de 

5 letras da AV, encontrada em 28% dos olhos, pode ser estatisticamente significante, mas 

não clinicamente significante. Mesmo assim consideramos nosso estudo promissor 

porque o grupo tratado apresentava EMD refratário à fotocoagulação com laser, com 

doença avançada, o que representa um subgrupo de manejo clínico difícil.  

Observamos, também, diminuição da EMSC, embora não estatisticamente 

significante. No trabalho de Kim e colaboradores (2008) os olhos de coelhos tratados 

com injeção IVT de 3000 μg de CT, apresentaram aumento da amplitude da onda b 

escotópica e sugeriram que o CT poderia aumentar a resposta da retina interna mediada 

por cones e bastonetes (146). Estes achados explicam, parcialmente, constatarmos 

melhora da AV encontrada nos nossos pacientes. 

A PIO esteve dentro dos valores de referência para a normalidade durante todo o 

estudo. Este é um achado importante, uma vez que o aumento da PIO já pode ser 

identificado precocemente e atinge seu pico no primeiro mês após a injeção de 

triancinolona, em um grupo de pacientes, sendo um efeito adverso limitador do uso desta 

droga. (150) 

A meia vida do CT após injeção IVT é 2,3 horas em coelhos, o que pode explicar o 

efeito transitório do tratamento. (12) É possível que injeções repetidas IVT levem a 

melhora clínica e anatômica do EMD. Todavia uma possível toxicidade do veículo da 

apresentação comercial do CT pode limitar esta opção terapêutica. (14) De fato, futuros 

estudos são necessários para explicar se múltiplas injeções IVT de CT em sua 

apresentação comercial resultam em acúmulo do princípio ativo ou do conservante no 

vítreo. Outra possibilidade seria implantes de liberação lenta da medicação, como já está 

sendo estudado em urologia para implantes ureterais. (151) 

Apesar de o CT injetado intraocular parecer bem tolerado, não temos dados de 

eletrorretinografia dos nossos pacientes, uma vez que este exame não foi realizado. Mas 

estamos cientes de sua extrema importância antes e depois da intervenção para futuras 

avaliações de toxicidade retiniana. 

Outras classes de AINE como diclofenaco, nepafenaco e bromfencaco também devem 

ser investivadas pela via IVT para EMD. O diclofenaco tópico mostrou-se eficaz em 

prevenir o edema macular em pós operatório de catarata. (152) Os resultados da injeção 

IVT de diclofenaco em 5 olhos com EMD refratário à fotocoagulação com laser foram 
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recentemente publicados. (129) Os autores relataram melhora da AV em 2 pacientes 

embora a diminuição da espessura macular não tenha sido estatisticamente significante. 

Até 8 semanas de pós-operatório, não foram observados sinais de toxicidade retiniana no 

eletrorretinograma nos olhos tratados. 

Nepafenaco, como CT, é um inibidor da cicloxigenase não seletivo. Esta droga tem se 

mostrado bem tolerável e eficaz na prevenção e tratamento de inflamação e dor ocular em 

pós-operatório de catarata. (153) Uma pequena série de casos com 6 olhos (5 pacientes) 

com EMD tratado com nepafenaco tópico revelou resultados interessantes. (130) Após 

210 dias de acompanhamento, quatro olhos melhoraram a visão e 2 não tiveram alteração. 

A média da AV pré-tratamento foi 0,78 logMAR e final 0,67 logMAR. Uma melhora 

estatisticamente significante. 

Bromfenaco já foi usado com sucesso para tratamento de inflamação pós-operatória no 

segmento anterior e para prevenir edema macular cistóide em pacientes diabéticos no 

pós-operatório de catarata. (154, 155) Esta droga é mais potente para inibir a 

cicloxigenase 2 que os outros AINE usados na oftalmologia. (154) Como esta enzima 

parece mais importante que a cicloxigenase 1 na fisiopatologia do EMD (2), esta droga 

aparece como uma opção interessante para futuros estudos.  

Esta amostra é suficiente para um estudo piloto, mas reduz o poder de teste não 

permitindo conclusões maiores. A ausência de grupo controle, randomização, 

ocultamento e mascaramento também são limitações. Para minimizar erros, utilizamos os 

dados pré-tratamento para as comparações servindo de controle para as medidas pós-

tratamento e os observadores não tinham acesso aos valores anteriores do paciente a cada 

consulta, minimizando o impacto do não mascaramento. Colhemos os dados de todas as 

variáveis de interesse de ambos os olhos em todas as consultas, no entanto, devido à 

assimetria da doença entre os olhos, os grupos de olho tratado e não tratado não foram 

comparáveis. Desse modo, não permitiram estudos estatísticos entre os olhos do mesmo 

paciente. Os dados do OCT apresentaram boa qualidade técnica, pois pacientes com 

opacidade de meios, que prejudicassem o exame, foram excluídos.  

Este trabalho sugere que o CT intravítreo pode ser uma terapia promissora para o 

EMD. Porém, estudos com amostras maiores, randomizados, controlados e com 

acompanhamentos prolongados são necessários para estabelecer a eficácia e segurança 

desta modalidade terapêutica. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este estudo piloto mostrou que a injeção intravítrea de 3000 µg de CT, em dose única 

em olhos com EMD refratário à fotocoagulação com laser pode levar à: 

- Acuidade visual: melhora estatisticamente significativa da AV, em curto prazo. 

- Pressão intraocular: não houve diferença estatisticamente significativa em todas as 

medidas pós-operatórias em relação ao pré-tratamento.  

- Espessura foveal: Não houve diferença estatisticamente significativa nas variáveis 

EMSC e VMT no pré e pós-operatório. 
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9 ANEXOS 

 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Título do Projeto: EFEITO DO CETOROLACO DE TROMETAMINA 

INTRAVÍTREO EM PACIENTES COM EDEMA MACULAR DIABÉTICO 

REFRATÁRIO À FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER 

Pesquisador Responsável: RENATA MALVEZZI MALDONADO 

Instituição: Universidade Federal Fluminense 

Órgão / Unidade: Hospital Universitário Antônio Pedro 

Telefones para contato: Oftalmologia (21) 2629-9194 -  Dra Renata (21)8272-3422 

 

Nome do Voluntário: 

____________________________________________________________ 

Idade:______anos      RG: ______________________________________ 

 

O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa  “EFEITO 

DO CETOROLACO DE TROMETAMINA INTRAVÍTREO EM PACIENTES COM 

EDEMA MACULAR DIABÉTICO REFRATÁRIO À FOTOCOAGULAÇÃO COM 

LASER", de responsabilidade do pesquisadora RENATA MALVEZZI MALDONADO. 

 

            Pacientes com diabetes podem ter um problema na visão chamado edema 

macular. Os tratamentos existentes no momento são eficazes, mas, em alguns casos, o 
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problema persiste. Para resolver este problema, ou pelo menos amenizá-lo, este estudo foi 

criado.  O objetivo deste estudo é observar o resultado de um tratamento novo, bastante 

promissor, já testado em animais sem nenhuma toxicidade e medicamentos semelhantes 

foram testado em seres humanos também sem toxicidade. 

Os pacientes do Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro que 

apresentem edema macular diabético mesmo tendo sido corretamente tratados com laser, 

serão convidados a participar da pesquisa. O ingresso no estudo é totalmente voluntário. 

Não há recompensa material nem constrangimento caso o paciente opte por não 

participar. Neste caso o tratamento será o convencional no mesmo ambulatório pela 

equipe do Hospital. O voluntário pode sair da pesquisa no momento que quiser sem 

nenhum prejuízo para seu tratamento no Hospital.  

O voluntário (a) que aceitar participar e assinar este termo de consentimento será 

examinado no ambulatório de Retina do Hospital Universitário Antônio Pedro pela 

pesquisadora responsável e submetido à injeção do medicamento dentro de um dos olhos. 

O outro olho não receberá injeção. O desconforto na hora da aplicação é leve e 

normalmente não há nenhum desconforto após o procedimento. Existe um risco mínimo 

de complicação após um tratamento como este.  Os riscos da pesquisa podem ser em 

decorrência à injeção intraocular ou à toxicidade ou alergia ao medicamento, mas até hoje 

não foi encontrada toxicidade deste medicamento para olhos de animais. Os principais 

riscos de uma injeção intraocular de qualquer medicamento são descolamento de retina e 

infecção dentro do olho chamada endoftalmite. O risco de endoftalmite após a injeção 

varia de 0,01 a 0,3%. Apesar de a endoftalmite ser uma enfermidade grave, que inclusive 

pode levar à cegueira, com tratamento instituído imediatamente, os resultados visuais 

geralmente são bons. Este estudo não acrescenta risco ao paciente por tratar-se de uma 

injeção intravítrea porque se não participar do estudo outro medicamento já consagrado 

pela literatura médica será injetado. Porém caso este medicamento não atinja o efeito 

esperado, uma nova injeção, desta vez do medicamento convencional será aplicada. 

O benefício não é só individual, pois, tratando-se de um tratamento barato, pode 

melhorar a visão de muitos pacientes e mudar sua qualidade de vida. 

O voluntário deverá se comprometer a retornar 1 semana, 2 semanas e 4 semanas após 

a injeção para revisão, quando então sua participação na pesquisa terminará e retornará ao 

ambulatório de Retina para dar continuidade ao seu tratamento. A cada revisão será 

realizado exame oftalmológico normal e Tomografia de Coerência óptica. Como em toda 
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consulta de retina, será necessária dilatação da pupila, o que turva a visão de perto por 

algumas horas.  

Como este medicamento não trata a diabetes e sim o problema ocular, é necessário que 

o paciente siga as orientações do endocrinologista que o acompanha para tentar o melhor 

controle clínico possível.  

Para diminuir qualquer risco de complicações, o procedimento será realizado em 

centro cirúrgico, respeitando todas as normas de prevenção de infecção e o voluntário 

usará colírios antibióticos após a injeção, fornecidos pela pesquisadora responsável. A 

droga utilizada deverá estar em perfeitas condições de uso assim como todo o material da 

pesquisa. Serão excluídos os pacientes com alergia conhecida a antiinflamatórios, em uso 

de AAS ou medicamentos que alterem a coagulação.  

Todos os dados serão arquivados no prontuário médico e nos arquivos confidenciais 

da Equipe pesquisadora e será respeitado o sigilo.  

Como os pacientes serão examinados com freqüência, serão orientados a informar 

imediatamente qualquer irregularidade e terão acesso de 24 horas ao telefone celular dos 

pesquisadores, para que qualquer complicação seja tratada imediatamente. Em caso de 

dúvida durante a pesquisa, o voluntário pode comparecer ao ambulatório de Retina do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, na segunda, terça ou quinta-feira pela manhã, ou 

diariamente ao ambulatório de Oftalmologia, ou telefonar para o ambulatório de Retina 

tel: (021) 2629-9194 ou para o telefone celular da pesquisadora (021) 8272-3422.  

Esta pesquisa não onera em nada o paciente que já freqüenta o ambulatório para 

tratamento de sua patologia de base. Porém, caso algum paciente não tenha condições de 

pagar seu transporte, o valor da passagem para o dia da consulta poderá ser ressarcido, 

para que não haja perda da continuidade. 

Todos os voluntários que apresentarem danos devido à pesquisa, apesar de avisar 

prontamente e de receber tratamento no Serviço de Oftalmologia, serão avaliados quanto 

à possibilidade de indenização. 

Eu, __________________________________________, RG nº 

_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

 

Niterói, _____ de ____________ de 2009. 
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____________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente  

 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento: 

  

 

_________________________________                  ___________________________ 

Testemunha                                                                     Testemunha 
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9.2 NORMATIZAÇÃO ADOTADA 

 

 Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento desta 

publicação:  

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors 

(Vancouver) 

Universidade Federal Fluminense Faculdade de Medicina Serviço de Biblioteca e 

Documentação Apresentação de Trabalhos Monográficos de Conclusão de Curso         

Elaborado por Estela dos Santos Abreu, José Carlos Abreu Teixeira 9 
a
 ed Niterói: 

Editora da Universidade Federal Fluminense; 2007 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 

Index Medicus. 
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9.3 ANEXO DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONFLITO 

 

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE CONFLITO 

 

Eu, Renata Malvezzi Maldonado, e os demais pesquisadores deste projeto não 

apresentamos interesses comerciais em relação ao Toradol®. 

 

 

 

Atenciosamente,  

Renata Malvezzi Maldonado 
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