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VENOSAS RETINIANAS

PRÓLOGO

O Ger: Grupo de Estudos da Retina de Portugal, tem como missão contribuir para a melhoria dos cuidados de
saúde da visão na área da patologia vítreo-retiniana. A elaboração das “Guidelines” das Oclusões Venosas
Retinianas constitui um dos seus objetivos e surge na sequência de outros documentos já publicados tais como
as “Guidelines” da Retinopatia Diabética ou as “Guidelines” da DMI, acessíveis em: www.gerportugal.com.
É nossa intenção disponibilizar a todos os colegas médicos, que lidam com as patologias da retina,
documentos de orientação clínica, em Português, que permitam um acesso rápido a informação clinica
considerada relevante, expressa de forma sucinta e o mais completa possível.
É neste contexto que editamos agora as “Guidelines das Oclusões Venosas”, abordando a sua história natural,
a sua apresentação clínica, os dados epidemiológicos, o diagnóstico, a etiopatogenia, as classificações, os
fatores de risco, o tratamento, as complicações, o prognóstico e fornecendo ao final um algoritmo de
tratamento.
As “Guidelines” das Oclusões Venosas Retinianas foram elaboradas por um grupo de especialistas da Retina,
experientes, que na sua prática clinica diária tratam regularmente doentes com esta patologia. Resultam não
só de uma revisão bibliográfica atualizada mas também do conhecimento que provém da prática clínica. Estão
pois baseadas nos melhores dados científicos obtidos e interpretados por este grupo de trabalho. Alguns dados
expressos são provenientes de ensaios clínicos multicêntricos, randomizados. Outros resultam, por exemplo,
apenas de publicações científicas de series de doentes tratados. O grau de evidência científica que é referido
repetidamente no texto permite-nos fazer um juízo crítico das afirmações produzidas. Estas “Guidelines” das
Oclusões Venosas Retinianas não pretendem pois, de modo algum, ser um guia absoluto de como tratar estas
patologias nem de como atuar em cada situação concreta. Cabe ao Médico Oftalmologista avaliar as
características particulares de cada doente e atuar de acordo com o melhor conhecimento e a melhor
avaliação da situação concreta. As “Guidelines” poderão apenas ajudar a encontrar a melhor resposta. O
conhecimento científico está em permanente mudança e novos estudos, novas evidências poderão, num curto
prazo, tornar incompletas ou inadequadas “verdades” até hoje assumidas como relevantes. A consulta destas
“Guidelines” deve, pois, ter em consideração estes pressupostos.
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A elaboração de normas ou linhas orientadoras no diagnóstico e terapêutica de doentes com oclusões
venosas retinianas foi o objectivo deste documento.
Ao longo do texto, nomeadamente nos capítulos referentes ao tratamento oftalmológico, colocámos o
nível de evidência científica, que nos permitirá dosear o grau de confiança de certas afirmações e adoptar
algumas atitudes críticas perante as várias opções terapêuticas consideradas.

Considerámos os seguintes NÍVEIS DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA:
Nível I. Metanálise ou ensaio clinico randomizado.
Nível II. Estudo controlado, bem desenhado não aleatório, estudo experimental bem desenhado, estudo
descritivo não experimental bem desenhado, estudo comparativo ou estudo de correlação.
Nível III. Documentos ou opiniões de autoridades de prestígio ou estudos de séries de casos.

Aguardamos novos fármacos e novas modalidades terapêuticas que nos permitam tratar melhor e de
forma ainda mais eficaz os nossos doentes com OCLUSÕES VENOSAS DA RETINA.
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1. INTRODUÇÃO

3. CLASSIFICAÇÃO ANATÓMICA

A oclusão venosa da retina (OV) é a 2ª causa mais
comum de doença vascular retiniana no mundo, afetando
cerca de 16 milhões de pessoas nos EUA, na Europa, na
Ásia, e na Austrália1, 2, 3. A obstrução do sistema venoso
retiniano pela formação de um trombo conduz ao
ingurgitamento e dilatação das veias da retina,
hemorragias e edema intra-retinianos, isquémia da retina
e edema macular, causando uma diminuição progressiva
ou mesmo súbita da acuidade visual (AV) quando a área
foveolar é afectada.

As OV classificam-se de acordo com a localização
anatómica do evento trombogénico.
Tabela 1 Classificação das OV
Oclusão da Veia Central da Retina
Oclusão Venosa Hemi-central
Oclusão Venosa de Ramo

Isquémica
Não Isquémica
Isquémica
Não Isquémica
Major
Macular

3.1. Oclusão da veia central da retina
(OVCR)
Quando a oclusão venosa ocorre ao nível da lâmina
crivosa, ou posteriormente, todo o sistema venoso
retiniano é envolvido. O Central Vein Occlusion Study
(CVOS), subdivide as OVCR de acordo com o estado de
perfusão retininana1:

2. EPIDEMIOLOGIA
A oclusão venosa de ramo (OVR) é mais frequente
que a oclusão da veia central da retina (OVCR),
correspondendo a 80% do total de casos3, 4, 5. Estudos
populacionais (EUA, Europa, Ásia e Austrália)
descreveram uma incidência de 5,20/1000 novos
casos de OV, dos quais 4,42 se devem a oclusão venosa
de ramo e 0,80 a oclusão venosa central3. A incidência
da OV varia com a idade: ocorre muito raramente na
infância e aumenta exponencialmente a partir dos 60
anos de idade. Está descrita uma incidência de 0,7%
no grupo etário dos 49-60 anos e de 4,6% depois dos
80 anos. O sexo masculino e feminino é afectado de
igual forma.

Isquémica ou não perfundida (com extensão da
área de não perfusão retiniana superior a 10 áreas de
disco (AD)):- ocorre em cerca de 20% dos casos
Não isquémica ou perfundida (com isquémia
retiniana inferior a 10 áreas de disco (AD)):- ocorre em
80% de todos os casos de OVCR.
O diagnóstico diferencial entre a forma isquémica e
a forma não isquémica é importante porque a evolução,
o prognóstico e o tratamento é diferente em cada uma
das situações.

Existe uma variação entre os vários grupos étnicos,
com menor prevalência nos caucasianos (0,37%) e
maior entre os asiáticos (0,57%) e hispânicos
(0,69%)3.

3.2. Oclusão venosa hemicentral da retina
Durante a vida embrionária a veia central da retina
é constituída por 2 troncos venosos, um de cada lado da

5

VENOSAS RETINIANAS

artéria central da retina e que a acompanham na sua
porção intra-nervo óptico. Com o normal
desenvolvimento, um dos troncos normalmente encerra,
sendo a veia central da retina constituída por um tronco
único em 80% dos casos. Nos outros 20%, há
persistência de ambos os troncos venosos na vida
adulta. A oclusão de um destes troncos leva a um
quadro conhecido como oclusão venosa hemicentral da
retina. Este tipo de oclusão é considerado uma variante
da OVCR, pois tem uma evolução clínica e prognóstica
similar e a abordagem terapêutica é comparável à da
OVCR. De modo semelhante, subdivide-se em:
• Isquémica
• Não isquémica

O primeiro evento é a formação de um trombo ao
nível da veia central da retina ou de um dos seus ramos
e secundariamente ocorre uma proliferação endotelial e
uma reacção inflamatória2, 4.

que, pela presença de colaterais, resulta numa melhor
perfusão2, 4.

4.1. Oclusão venosa de ramo

5. FACTORES DE RISCO

Na maioria dos casos, este tipo de oclusão ocorre ao
nível dos cruzamentos arterio-venosos, em que a artéria
e a veia partilham uma adventícia comum; a rigidez da
artéria condiciona um estrangulamento da veia que se
encontra por debaixo desta, conduzindo a um fluxo
turbulento de sangue, com lesão endotelial, formação de
trombo e subsequente oclusão. A arteriosclerose exacerba
este evento ao potenciar a rigidez vascular2, 5-7.

5.1. Factores de risco oculares

associação está presente em 64% dos casos e tem
maior prevalência nos doentes com OVR. A HTA não
controlada está associada a uma recorrência do evento
oclusivo (88%) ou ao envolvimento do olho adelfo2, 8.
Nível de evidência II.
5.2.2. DISLIPIDÉMIAS
A Dislipidémia (hipercolesterolémia e hipertrigliceridémia) é o principal factor de risco para a OV em
doentes com menos de 50 anos de idade. Está presente
em até 50% dos doentes com idade superior a 50
anos2, 4. Nível de evidência II.

O Glaucoma de ângulo aberto (GAA) é o principal
factor de risco ocular predisponente para as oclusões
venosas retinianas. Cerca de 40% dos doentes com
OVCR têm também GAA. Esta associação também foi
descrita nos doentes com OVR. Nível de evidência II

5.2.3. DIABETES MELLITUS
5.2. Factores de risco sistémicos

3.3. Oclusão venosa de ramo (OVR)

4.2. Oclusão da veia central da retina

Quando a obstrução é mais distal e envolve um dos
ramos do sistema venoso. A OVR localizada no
quadrante temporal é a mais frequentemente
diagnosticada (retina temporal em 90-98% vs retina
nasal e quadrante temporal superior em 63% dos
casos)5, 6.

Admite-se que ocorre uma compressão externa da
veia central, pela artéria e tecido fibroso envolvente,
dentro do canal do nervo óptico. Doenças inflamatórias
e degenerativas da parede vascular, factores
hemodinâmicos gerais (hipotensão e discrasias
sanguíneas) e locais (diminuição do fluxo de sangue
na veia) são os precursores da trombogénese. É
relevante a Tríade de Virchow (diminuição do fluxo
sanguíneo + modificação da parede vascular + alteração
hematológica) na formação do trombo2, 4. Estudos
histopatológicos demonstraram a formação do trombo
na lâmina crivosa ou junto dela4, 8.

Consoante a localização da obstrução classifica-se
em:
• Major.
• Macular: Quando apenas o ramo macular é
afectado.

A gravidade da retinopatia e a ocorrência de
isquémia vai depender da localização da oclusão;
quanto mais posterior menor é a sua gravidade. A forma
não isquémica da OVCR ocorre assim quando a oclusão
surge mais posteriormente à lâmina crivosa uma vez

4. ETIOPATOGENIA
A etiologia da OVR é multifactorial.
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A Diabetes Mellitus, em si, não é um factor de risco
independente, mas pela associação com outros factores
de risco cardiovasculares8. Nível de evidência II.

Os factores de risco clássico com evidência científica
comprovada para oclusão retiniana são a Hipertensão
Arterial (HTA), Diabetes Mellitus, Síndromes de
hiperviscosidade sanguínea, Dislipidémia e as
Trombofilias. Estas associações estão presentes tanto
na forma de Oclusão Venosa Central como na de Ramo.

5.2.4. TROMBOFILIAS
As trombofilias são associadas com uma maior
predisposição à trombose venosa devido a alterações
hematológicas indutoras de hipercoagulabilidade
sanguínea9. Das várias trombofilias hereditárias, a que
comprovadamente está associada a um risco aumentado
de OV (50 a 60%) é a mutação do Factor V Leiden.
Todas as outras, tais como a deficiência em antitrombina,
deficiência em proteína C ou S, mutação G20210A, não
apresentam associação a aumento de risco para OV. Nas
trombofilias adquiridas, como a Sindrome do anticorpo
antifosfolípido, a sua relação não está bem esclarecida,
porém as alterações na reactividade plaquetária
presentes neste síndrome podem ter um papel
importante na génese das OV9. A hiper-homocisteinémia

Tabela 2
Factores de risco para OV
HTA
Diabetes Mellitus
Dislipidémia
Hiperviscosidade sanguínea
Trombofilias

Evidência
Nível II
Nível II
Nível II
Nível II
Nível II

5.2.1. HIPERTENSÃO ARTERIAL
A HTA é o factor de risco mais importante sobretudo
em indivíduos com mais de 60 anos de idade. Esta
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(homocisteinémia >15µmol/L), pode ser hereditária ou
adquirida e está associada a um risco mais elevado de
OV. Os défices vitamínicos B6, B12 e ácido fólico, podem
induzir uma hiper-homocisteinémia secundária10. Nível
de evidência II.

OVCR (associado a defeito pupilar aferente na forma
isquémica) e escotomas ou defeito campimétrico
sectorial nas OVR. Os doentes podem referir episódios
prévios de amaurosis fugax.
Na oftalmoscopia é visível a estase venosa com
hemorragias retinianas superficiais e profundas,
dilatação e tortuosidade aumentada, correspondente ao
território de drenagem da veia. Na forma isquémica, as
hemorragias são mais profundas e extensas. Podem
observar-se manchas algodonosas, subsequentes à
isquémia das camadas mais internas da retina, edema
do disco óptico, edema da mácula (que é a causa mais
comum de perda da AV) e, mais raramente,
hemovítreo.

5.2.5. OUTRAS ASSOCIAÇÕES
Relativamente aos anticoncepcionais orais e a
terapêutica hormonal de substituição, a associação com
um maior risco de OV, não foi totalmente esclarecida.
As doenças mieloproliferativas, como a Leucemia,
Linfoma, Mieloma Múltiplo estão presentes em 1% dos
doentes com OVR.
Outra associação rara são as doenças inflamatórias
oculares que cursam com vasculite, tais como:
Sarcoidose, Tuberculose, D. Behçet s, LES, Poliarterite
nodosa, Granulomatose de Wegener, S. Goodpasture.
Mais recentemente, estabeleceu-se uma associação com
a Apneia do sono2. Nível de evidência III.

• Somente 20% dos casos com acuidade visual
inicial entre 20/50 e 20/200 melhoram
espontaneamente para 20/50.

6.2.2. TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT)
Este exame é fundamental para avaliar quantitativa
e qualitativamente a presença de edema macular e
avaliar a resposta ao tratamento. Útil na caracterização
do EM, com quantificação da espessura macular, análise
da interface vítreo-macular, presença ou não de espaços
quísticos, alteração da depressão foveolar, presença de
descolamento foveolar e análise da integridade da
membrana limitante externa e da união segmentos
internos/externos dos fotoreceptores.

• 80% dos doentes, cuja acuidade visual inicial é
inferior a 20/200, estabiliza ou agrava.
A perda de visão é geralmente mais marcada nas
formas isquémicas, mas as formas não isquémicas têm
igualmente um prognóstico reservado.
7.2. Oclusão venosa de ramo
A Oclusão Venosa de Ramo ocorre tipicamente
acima dos 50 anos, e tem distribuição igual em ambos
os sexos.

7. HISTÓRIA NATURAL
6.2. Exames complementares
6.2.1. ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA
Tem a utilidade de documentar a não perfusão dos
capilares retinianos e diferencia a forma isquémica da
não isquémica na OVCR. Tem também valor prognóstico
na recuperação da AV, ao evidenciar a isquémia macular
e aumento da ZAC (zona avascular central). Este exame
tem porém as suas limitações e não é valorizável na
presença de hemorragias extensas.

6. QUADRO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO
6.1. Manifestações clínicas
A apresentação inicial é a diminuição súbita e indolor
da AV, com defeito campimétrico extenso no caso das

Na altura do diagnóstico a acuidade visual situa-se,
geralmente, abaixo dos 20/40.

A história natural das OV varia de acordo com o
diagnóstico de base, conforme se trata de uma Oclusão
da Veia Central da Retina ou uma Oclusão Venosa de
Ramo.

Embora, por regra aconteça uma melhoria (pode ir
de 1 letra às 6 semanas até 28 letras aos 2 anos), a
melhoria significativa acima dos 20/40 é rara17.

As oclusões venosas da retina são uma causa
importante de baixa da visão, a mais frequente a seguir
à retinopatia diabética, sendo que a oclusão venosa de
ramo (OVR) é cerca de 2-3 vezes mais frequente que
a oclusão da veia central da retina (OVCR)15, 16.

O Branch Vein Occlusion Study (BVOS) reporta que
apenas cerca de 20% dos olhos não tratados
apresentam deterioração marcada da acuidade visual
com o tempo. 50% deles mantém AV de 20/40 ou
melhor, enquanto que em 25% a visão final é inferior
a 20/2006, 7.

7.1. Oclusão da veia central da retina

Tabela 3
Associações predominantes para a OV8
Grupo de doentes

HTA

Hiperlipidémia

Diabetes

Sem causa óbvia

Idade inferior a 50 anos

25%

35%

3%

40%

Idade superior a 50 anos

64%

34%

4-15%

21%

8

O prognóstico visual da oclusão da veia central da
retina mantém-se reservado. O factor prognóstico mais
importante continua a ser a acuidade visual no
momento do diagnóstico1, 5. Sabe-se que:

8. COMPLICAÇÕES
Para além da história natural, também a evolução
e as complicações possíveis são diferentes consoante o
tipo de Oclusão Venosa.

• Quando a acuidade visual inicial é 20/40 ou
superior o prognóstico visual é melhor.
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8.1. Complicações da oclusão da veia central
da retina
As principais complicações da OVCR isquémica são:
• Neovascularização do segmento anterior
• Glaucoma neovascular
• Neovascularização do segmento posterior
• Edema macular

As principais complicações da OVCR não isquémica são:
• Edema macular
• Conversão isquémica

inicialmente considerados como formas isquémicas
desenvolveram neovascularização da íris ou do ângulo,
comparativamente a 10% dos olhos inicialmente
considerados como formas não isquémicas. Esta
incidência varia entre 0 a 33% entre os 12 e os 15
meses, nas formas não isquémicas iniciais2.

8.1.4. ENVOLVIMENTO DO OLHO ADELFO

O indicador mais fidedigno do risco de
desenvolvimento de neovascularização da íris ou do
ângulo parece ser a acuidade visual e a extensão das
áreas de não perfusão, diagnosticada por angiografia
fluoresceínica.

8.2. Complicações da oclusão venosa de
ramo

A oclusão isquémica da veia central da retina está
igualmente associada a um maior risco de glaucoma
neovascular.
A neovascularização do segmento posterior
(neovasos papilares ou periféricos) pode ocorrer isolada
ou em associação com a neovascularização do
segmento anterior.

8.1.1. CONVERSÃO ISQUÉMICA
Sabe-se que 30% dos casos de oclusão da veia
central da retina não isquémica desenvolvem
transformação isquémica ou evoluem para uma forma
isquémica2. O CVOS revelou que nos primeiros 4 meses
de follow-up 15% dos olhos com boa perfusão
convertem para uma forma isquémica. Durante os
próximos 32 meses de follow-up 19% dos olhos sofrem
igualmente essa transformação, o que perfaz um total
de 34% de casos com conversão isquémica após 3 anos
de diagnóstico inicial. Esta complicação é mais frequente
nos primeiros 4 meses mas pode surgir em qualquer
fase posteriormente.

8.1.3. EDEMA MACULAR
O edema macular é uma complicação frequente nas
formas isquémicas e não isquémicas. Pode dizer-se
mesmo que é a complicação mais frequente da OVCR.
O edema macular crónico está associado a um
prognóstico visual reservado e sabe-se que quanto maior
for a duração do edema macular, maiores são os danos
estruturais e funcionais da mácula.
O OCT é um exame fundamental para quantificação
e classificação do edema macular. Fornece igualmente
dados sobre o prognóstico nomeadamente a nível da
integridade da membrana limitante externa e da união
segmentos internos/externos dos fotoreceptores.

8.1.2. NEOVASCULARIZAÇÃO
A incidência de neovascularização secundária a
OVCR varia consoante estamos perante uma forma
isquémica ou não isquémica. No CVOS 35% dos casos
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maiores são os danos estruturais e funcionais da
mácula.

O risco de envolvimento do olho adelfo depende da
existência e manutenção dos factores de risco.
Aproximadamente 5 a 10% dos casos de OVCR
desenvolvem doença oclusiva no olho adelfo.

8.2.3. ENVOLVIMENTO DO OLHO ADELFO
Sabe-se que o envolvimento do olho adelfo, de
acordo com o recrutamento para diversos estudos, é de
cerca de 4,5-6,5%19, 20.
O BVOS reporta uma incidência de cerca de 9% de
envolvimento bilateral embora não seja claro que este
valor ocorra na altura do diagnóstico6, 7.

As principais complicações da OVR são:
• Neovascularização
• Edema Macular
• Envolvimento do olho adelfo

Michels e Gass reportam uma possibilidade de
aparecimento de OVR no olho adelfo de cerca de 10%21.

8.2.1. NEOVASCULARIZAÇÃO

9. TRATAMENTO SISTÉMICO DAS OV

A incidência de neovascularização secundária a OVR
é relativamente baixa.

A identificação dos factores de risco sistémicos,
discutidos anteriormente (Tabela 2) e seu controlo é
pertinente para prevenir as recorrências de OV e o
envolvimento do olho adelfo. Está descrito que as OV estão
associadas a um aumento da morbilidade e mortalidade
pela ocorrência de eventos sistémicos como o acidente
vascular cerebral ou o enfarte agudo do miocárdio2.

Não existem no entanto estudos significativos que
comprovem a incidência real de neovascularização neste
tipo de oclusão vascular 3.
8.2.2 EDEMA MACULAR

Porém não existem estudos que comprovem que o
controlo da HTA, ou da pressão intra-ocular no glaucoma
conduza a melhoria da função visual posterior à OV2, 8.

Não existem muitos dados para avaliar a incidência
de edema macular nas OVR, sendo que segundo alguns
autores, este pode desenvolver-se em 5-15% dos olhos
ao longo de 1 ano3. Outro estudos referem uma
incidência de 15% em 7,5 meses18.

9.1. Terapêutica antiagregante plaquetária,
antiangregantes e fibrinolíticos

Tal como na OVCR o edema macular crónico está
associado a um prognóstico visual reservado e sabe-se
que quanto maior for a duração do edema macular,

Os estudos usando heparina, estreptoquinase e
varfine não demonstraram benefício na morbilidade
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nem tão pouco na recuperação da AV. Não existe
evidência clínica comprovada do benefício do ácido
acetilsalissílico na OV2, 8. Nível de evidência II.

• Dados angiográficos que sugerem OVCR isquémica:
- Extensas áreas de não perfusão retiniana extensão >10 áreas de disco (AD)
- Sinais de isquémia macular - alargamento da ZAC

9.2. Hemodiluição
Um estudo recente multicêntrico, que utiliza a
eritrocitaferese como forma de hemodiluição tem dado
resultados positivos nos quadros de OV (formas não
isquémicas). Não existem no entanto estudos a longo
prazo que permitam recomendar a hemodiluição como
forma de tratamento das OV8, 11, 19. Nível de evidência II.

10.1.1. OCLUSÃO DA VEIA CENTRAL DA RETINA FORMA NÃO ISQUÉMICA
A conduta terapêutica depende da acuidade visual
inicial.
Se a acuidade visual inicial é >20/40, o
prognóstico visual é melhor e a MONITORIZAÇÃO está
indicada, pelo menos na primeira fase.

10. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO
DAS OV

Aconselha-se um controle dos factores de risco e
uma monitorização mensal nos primeiros 3 meses e
bimensal no primeiro ano.

10.1. Tratamento oftalmológico da OVCR

As consultas devem compreender a análise da
acuidade visual, biomicroscopia e fundoscopia, OCT e
AF (se necessário).

Antes de qualquer gesto terapêutico perante um
caso de OVCR, o primeiro passo é saber diferenciar
correctamente as formas isquémicas das formas não
isquémicas.

Esta monitorização é necessária para detectar a
possibilidade de edema macular persistente ou
conversão para forma isquémica, com eventuais
necessidades terapêuticas secundárias.

Esta diferenciação deve sempre ser realizada e
apoiada em dados clínicos e angiográficos.
Esta distinção é fundamental pois dela dependem as
atitudes terapêuticas futuras.

Se a acuidade visual inicial é inferior a 20/40 a
causa mais provável é a existência de edema macular.
Sabe-se actualmente que o prognóstico destes doentes
é melhor quando são tratados.

• Dados clínicos que sugerem OVCR isquémica:
- Baixa acuidade visual
- Defeito pupilar aferente
- Presença de múltiplas hemorragias profundas
- Presença de múltiplas manchas algodonosas

Ensaios clínicos randomizados realizados no
passado, revelaram que a fotocoagulação em grelha
macular não confere benefício visual no tratamento do
edema macular pós OVCR (excepção feita para os
doentes jovens).
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Extensão por mais 6 meses em regime open label.

As actuais opções terapêuticas mais indicadas são os
CORTICÓIDES e os anti-VEGF.

0,7 mg de dexametasona num dispositivo de
libertação lenta.

Após iniciado o tratamento a monitorização é
igualmente necessária pelo menos até aos 2 anos.

Efeito máximo aos 2 meses com ganho visual de
10 letras, e declínio posterior até aos 6 meses.

A possibilidade de agravamento do edema macular
e de uma conversão isquémica deve sempre ser
considerada.

Melhoria da acuidade visual pode ser obtida numa
segunda injecção.

A resolução do edema e a formação de circulação
colateral no disco óptico são sinais que permitem
espaçar as visitas, mas o doente deve ser avisado para
a possibilidade de uma conversão isquémica.

Para além do benefício funcional foi também
documentado um benefício anatómico com redução
da espessura central da retina.

CORTICÓIDES

Baixa incidência de complicações, nomeadamente
catarata secundária e hipertensão ocular.

A probabilidade de melhoria é maior se o edema
macular fôr tratado nos primeiros 90 dias.

Os corticóides são usados no tratamento do edema
macular devido à sua capacidade de reduzirem a
permeabilidade capilar e os mediadores inflamatórios
envolvidos na génese do edema.

No grupo tratado com implante de dexametasona
ocorreram subidas de tensão ocular >10 mmHg em
12,6% dos doentes com 1 injecção e em 15,4%
dos doentes com 2 injecções. Estas subidas de
tensão ocular foram transitórias e facilmente
controladas com terapêutica tópica.

Várias formulações têm sido usadas mas a
dexametasona e a triamcinolona merecem especial
destaque.

Neste estudo somente 1,3% dos doentes que
receberam 2 implantes de dexametasona foram
submetidos a cirurgia de catarata no decurso de 1
ano de follow-up (6 meses + extensão de 6
meses).

DEXAMETASONA
A dexametasona é altamente solúvel no vitreo pelo
que a sua vida média é curta após injecção intravítrea.
Necessita associar-se a um implante biodegradável de
libertação lenta para ter um efeito terapêutico mais
duradouro.

O implante de Dexametasona foi aprovado no
tratamento do edema macular secundário a OVCR.
Estes resultados sugerem que o implante de
dexametasona de libertação prolongada deve ser
considerado no tratamento do edema macular pós
oclusão não isquémica da veia central da retina. Nível
de evidência I.

Ozurdex GENEVA Study12
Ensaio clinico randomizado com follow up de 6
meses.
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comportamento da triamcinolona habitualmente
disponível na Europa (“kenalog” ou “Trigon depot”)
não será sobreponível ao da formulação utilizada neste
estudo (“Trivaris”). Por este motivo as conclusões não
deverão ser extensiveis à nossa prática clínica. Nível de
evidência I.

TRIAMCINOLONA
A triamcinolona tem sido utilizada em regime “off
label“ no tratamento do edema macular pós OVCR, sob
a forma de acetato de triamcinolona que apresenta
álcool benzílico na sua composição.
São conhecidos efeitos secundários significativos,
nomeadamente cataratas, hipertensão ocular e
endoftalmites estéreis.

ANTI-VEGF
Os fármacos anti-VEGF disponíveis actualmente são
o Ranibizumab, Bevacizumab e Pegaptanib.

SCORE – CRVO Study13, 14
Ensaio clínico multicêntrico SCORE que utiliza uma
formulação de triamcinolona sem conservantes.

RANIBIZUMAB

Este estudo confirmou um efeito benéfico da
triamcinolona no tratamento do edema macular pós
OVCR não isquémica.

Tem sido investigado para o tratamento do edema
macular pós OVCR e é sobre ele que dispomos de
informação comprovada em ensaios clínicos
randomizados.

Foram utilizadas doses de 1 mg e 4 mg, com
intervalos de quatro meses, com critérios de
retratamento específicos, e os resultados
comparados com um grupo placebo.

CRUISE Trial15
Ensaio clínico randomizado.

Ambas as doses revelaram-se eficazes na melhoria
anatómica e funcional do edema macular, com
menores efeitos secundários (catarata e hipertensão
ocular) na dose de 1 mg.

Ranibizumab intravitreo nas doses de 0,3 e 0,5
mg, administrado mensalmente durante 6 meses e
comparado com o grupo controle.
O ganho médio visual foi de 12,7 para 0,3mg e
14,9 letras para 0,5 mg comparativamente ao
grupo controle.

Em 20% dos doentes tratados com triamcinolona 1
mg foi necessário iniciar terapêutica tópica
hipotensora ao longo de 1 ano e em 35% dos
doentes tratados com triamcinolona 4 mg.
33% dos doentes tratados com triamcinolona 4 mg
desenvolveram catarata no primeiro ano.

Posteriormente foi realizada uma extensão do
estudo por mais 6 meses, com tratamentos PRN e
manteve-se o ganho visual observado
anteriormente.

Apesar dos resultados deste ensaio terem sido
promissores, há razões para suspeitar que o

O tratamento precoce parece conduzir a maior
benefício funcional.
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O ranibizumab intravítreo na dose de 0,5 mg foi
aprovado para o tratamento do edema macular pós
OVCR. Nível de evidência I.

Doentes com edema macular secundário a OVCR,
randomizados em 2 grupos e tratados com
injecções mensais de 2 mg de VEGF TRAP-EYE
versus injecções simuladas durante 24 semanas.
Após este período injecções em regime PRN até às
52 semanas.

BEVACIZUMAB
Tem sido utilizado no tratamento do edema macular
pós OVCR apesar de não ter indicação aprovada para
uso intraocular. Não dispomos de dados comprovados
para avaliar a sua eficácia ou segurança. Admite-se que
50% dos doentes tratados com bevacizumab intravítreo,
melhoram duas ou mais linhas e 90% deles revelam
estabilização aos 12 meses8. Nível de evidência III.

A diferença entre estes dois estudos reside na
localização geográfica dos centros envolvidos e na
possibilidade de, no estudo Copernicus, doentes
incluídos no braço sham entrarem em regime PRN
no 2.º período (das 24 às 52 semanas).
No estudo Copernicus aos 12 meses 55,3% dos
doentes tratados com VEGF TRAP-EYE
apresentavam ganhos superiores a 15 letras ETDRS
(ganho média de 16,2 letras) contra 30,1% dos
doentes tratados com injecções simuladas (perda
média de 3,8 letras).

PEGAPTANIB
O pegaptanib intravítreo, na dose de 0,3 mg,
administrado de 6 em 6 semanas durante 6 meses, foi
utilizado no tratamento do edema macular pós OVCR e
estudado num ensaio de fase II. Os doentes tratados
apresentaram uma melhoria visual de 7 letras aos 6
meses8. Nível- de evidência II.

No estudo Galileu aos 12 meses 60,2% dos
doentes tratados com VEGF TRAP apresentavam
ganhos superiores a 15 letras ETDRS (ganho médio
16,9 letras) contra 32,4% dos doentes tratados
com injecções simuladas (ganho médio de 3,8
letras).

VEGF TRAP-EYE
É um outro fármaco estudado e sobre o qual
surgiram recentemente dados sobre a sua eficácia e
segurança no tratamento do edema macular secundário
a OVCR.

Estes estudos concluiram que as injecções
intravítreas mensais de VEGF TRAP-EYE 2 mg
beneficiaram o tratamento dos doentes com edema
macular secundário a OVCR e apresentam um perfil de
segurança favorável.

Estudos Copernicus e Galileu24, 25

10.1.2. OCLUSÃO DA VEIA CENTRAL DA RETINA FORMA ISQUÉMICA

Desenhos semelhentes, estudos de fase 3, com 6
meses de follow up e posterior prolongamento até
1 ano. Nível de evidência I.

O tratamento oftalmológico dos doentes com OVCR
forma isquémica é muitas vezes dirigido às suas

15

VENOSAS RETINIANAS

é tão somente o alívio das dores com tratamento
médico (atropina, corticóide tópico).

complicações mais temíveis, nomeadamente às
complicações neovascularares. Por esse motivo os
doentes com OVCR forma isquémica devem ser
monitorizados mensalmente, com observação
sistemática da íris e do ângulo irido-corneano.

Se houver ainda visão residual propõe-se reforço da
terapêutica
antiglaucomatosa,
processos
ciclodestrutivos, cirurgia filtrante ou colocação de
dispositivo de drenagem.

As principais complicações da OVCR isquémica são:
• Neovascularização do segmento anterior
• Glaucoma neovascular
• Neovascularização do segmento posterior
• Edema macular

Os anti-VEGF intravítreos, têm sido utilizados nestas
situações, geralmente em associação com PRP ou como
adjuvante à cirurgia filtrante8.
NEOVASCULARIZAÇÃO DO SEGMENTO POSTERIOR
Os neovasos papilares ou periféricos podem ocorrer
isoladamente ou em associação com a
neovascularização do segmento anterior. A ocorrência de
neovascularização do segmento posterior isolada após
uma oclusão isquémica da veia central da retina é pouco
frequente8.

NEOVASCULARIZAÇÃO DO SEGMENTO ANTERIOR
A laserterapia panretiniana (PRP) é o tratamento
indicado na neovascularização do segmento anterior (íris
ou ângulo). Nível de evidência I.

A laserterapia panretiniana está indicada nestas
situações e pode ser combinada com fármacos anti-VEGF.

Quando a extensão das áreas de não perfusão
periférica é grande e em doentes com compliance
reduzida, a PRP profiláctica pode estar indicada, na
ausência de neovascularização.

Não há dados randomizados sobre a utilização de
fármacos antiVEGF no tratamento da neovascularização
do segmento posterior após OVCR isquémica. Parecem
ser necessárias injecções repetidas e devem ser
realizadas em associação com a laserterapia
panretiniana8. Nível de evidência II.

Apesar de não dispormos de ensaios clínicos
randomizados os ANTI-VEGF intravitreos têm sido
usados em associação com a PRP e parecem ter um
efeito sinérgico na regressão dos neovasos8. Nível de
evidência II.

EDEMA MACULAR

Estes fármacos não devem ser usados em
monoterapia nestas situações.

O edema macular que surge na oclusão isquémica
da veia central da retina pode, ou não, ser associado a
isquémia macular.

GLAUCOMA NEOVASCULAR

O tratamento do edema macular da oclusão
isquémica da veia central da retina isquémica com boa
perfusão macular é o mesmo da forma não isquémica8.

Se estivermos perante um olho cego por glaucoma
neovascular pós OVCR isquémica o objectivo terapêutico
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A presença de isquémia macular não contraindica o
tratamento, mas reduz as possibilidades de melhoria
visual.

edema macular. Após a confirmação da existência de
edema macular significativo, ponderamos a utilização
de variadas abordagens terapêuticas:
LASERTERAPIA

10.2. Tratamento oftalmológico das OVR

Ensaios clínicos randomizados realizados no passado
(em especial o BVOS) revelaram que a fotocoagulação
em grelha macular pode conferir benefício visual no
tratamento do edema macular pós OVR, tendo sido
considerado durante muito tempo o seu tratamento
standard, se:
• AV ≤20/40
• Edema macular persistente >4 meses
• Reabsorção completa das hemorragias
maculares6, 7.

Embora a investigação etiológica, a identificação de
factores de risco sistémicos e o tratamento geral sejam
idênticos para todos os tipos de oclusões venosas (OVCR
e OVR), existem algumas especificidades na abordagem
terapêutica oftalmológica das OVR.
Este tipo de oclusão venosa apresenta uma evolução
clínica muito mais favorável, com um risco menor de
conversão para formas isquémicas e de evolução para
neovascularização. É importante fazer uma classificação
precisa para avaliar se nos encontramos perante uma
oclusão de um ramo major ou de um ramo tributário
(especialmente da área macular).

Mais recentemente o SCORE - BVRO Study
comparou os resultados da grelha macular versus
triamcinolona.

Tal como na OVCR a conduta terapêutica depende
da acuidade visual inicial, o que leva à criação de
subtipos específicos de OVR.

SCORE -BVRO Study13, 14
Ensaio clínico randomizado, duplamente oculto com
follow up de 12 meses.

10.2.1. OVR com acuidade visual normal e retina
perfundida

Comparação da eficácia e segurança entre
tratamento por fotocoagulação em grelha para o
edema macular secundário a OVR
comparativamente a injecção intra-vitrea de
triamcinolona sem conservantes nas doses de 1 mg
e 4 mg. Apresenta resultados semelhantes na AV
aos 12 meses com menor percentagem de efeitos
secundários no grupo tratado com laser.

Se se confirma a existência de OVR com acuidade
visual mantida, sem sinais de isquémia periférica e perfil
macular normal, temos um prognóstico favorável e é
apenas necessário fazer monitorização da acuidade
visual e do edema macular.
10.2.2. OVR com baixa da acuidade visual
Na presença de uma baixa da acuidade visual
significativa deve ser feita a avaliação da existência de

Assim o tratamento laser para a mácula continua a
ser um tratamento preconizado para o edema macular
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dos olhos tratados aos 6 meses, 34% aos 3 meses
e 12% a 1 mês. Admite-se que 83,1% dos doentes
com OVR incluídos neste ensaio tinham uma
duração do edema macular superior a 3 meses, o
que influenciou certamente os resultados finais.

pós OVR. Nível de evidência I. Deve no entanto ter-se
em consideração igualmente, e para caso em particular,
a qualidade da visão obtida e os escotomas secundários
induzidos pelo laser.
CORTICÓIDES
Tal como já foi dito anteriormente para a terapêutica
da OVCR, os corticóides são usados no tratamento do
edema macular devido à sua capacidade de reduzirem
a permeabilidade capilar e os mediadores inflamatórios
envolvidos na génese do edema.

Estes resultados sugerem que o implante de
dexametasona de 0,7 mg de libertação prolongada
(OZURDEX) deve ser considerado no tratamento do
edema macular pós OVR. Esta terapêutica recebeu
aprovação pela FDA e EMA para o tratamento do edema
macular secundário a OVR. Nível de evidência I.

DEXAMETASONA

TRIAMCINOLONA

A dexametasona tem sido amplamente usada ao
longo dos anos pela sua óptima capacidade antiinflamatória na resolução do edema macular pós
oclusão vascular retiniana.

Devido ao seu efeito anti-inflamatório e
antiangiogénico a triamcinolona intra-vítrea tem vindo a
ser utilizada e testada em numerosos estudos para o
tratamento do edema macular pós oclusão venosa
(OVCR e OVR).

Ozurdex GENEVA Study12

São conhecidos efeitos secundários significativos,
nomeadamente cataratas e hipertensão ocular.

Ensaio clínico randomisado com follow up de 6
meses. Extensão em Open Label de mais 6 meses.

SCORE -BRVO Study13, 14.

Utilização de 0,7 mg de dexametasona num
dispositivo de libertação lenta.

Já referido anteriormente. Ensaio clínico
randomizado com follow up de 12 meses.
Comparação grelha macular versus triamcinolona
IV sem conservantes nas doses de 1 mg e 4 mg
para o tratamento do edema macular pós OVR.

Ganho de pelo menos 15 letras aos 30 a 90 dias
(máximo aos 2 meses) comparativamente com o
grupo controle. Baixa incidência de complicações,
nomeadamente catarata secundária e hipertensão
ocular.

Ao fim de 12 meses o estudo conclui não haver
diferença significativa na AV entre os dois grupos,
embora se verificasse um aumento de efeitos
secundários (catarata e hipertensão ocular) na dose
de 4 mg. 41% dos doentes tratados com
triamcinolona 4 mg necessitaram de terapêutica

Análises mais recentes do GENEVA Study sugerem
que o tratamento do edema de menor duração tem
mais probabilidade de melhoria; a probabilidade de
não se atingir um ganho de 15 letras é de 57%
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tópica antihipertensora. No mesmo grupo 35% dos
doentes desenvolveram catarata ao longo dos 12
meses de follow up.

De referir que mais de metade dos olhos
apresentavam edema macular de curta duração
(51,5-53,8%) sendo que o tratamento precoce
parece conduzir a maior benefício funcional.

Numa análise de sub grupos o mesmo ensaio conclui
que o prognóstico visual no edema macular <3
meses é mais favorável13, 14. Nível de evidência I.

O ranibizumab intravítreo na dose de 0,5 mg foi
aprovado para o tratamento do edema macular pós
OVR, pela FDA nos EUA e pela EMA na UE. Nível de
evidência I.

ANTI-VEGF
VEGF é um potente factor inductor de
permeabilidade vascular e neovascularização intraocular. Os fármacos anti-VEGF disponíveis actualmente
são o Ranibizumab, Bevacizumab e Pegaptanib.

BEVACIZUMAB
Tal como para a OVCR o bevacizumab , apesar de
não aprovado para uso intraocular, tem sido utilizado
largamente para o tratamento do edema macular pós
OVR, incluindo aqueles que não melhoraram com
tratamento laser prévio8.

RANIBIZUMAB
Tal como para a OVCR o ranibizumab tem sido
investigado para o tratamento do edema macular pós
OVR.

No entanto existem apenas pequenos ensaios de
curto prazo que suportam este facto, não existindo
ainda comprovação clínica da sua eficácia ou segurança.
O regime mais comum de tratamento consiste em 2-3
injeções de bevacizumab em 5-6 meses8. Nível de
evidência III.

BRAVO Trial16.
Ensaio clínico randomizado multicêntrico, fase III,
para o edema macular pós OVR. Ranibizumab
intravítreo nas doses de 0,3 e 0,5 mg,
administrado mensalmente durante 6 meses e
comparado com o grupo controle.

10.2.3. OVR com Isquémia periférica e/ou
neovascularização.
Tal como já foi referido anteriormente na terapêutica
da forma isquémica da OVCR, para a oclusão venosa
de ramo que cursa com isquémia periférica podemos
optar pela laserterapia panretiniana (PRP) profilática,
embora não afecte o resultado visual final8. Nível de
evidência I.

Aos 6 meses houve um ganho de pelo menos 15
letras em 55% com 0,3 mg de ranibizumab, 61%
com 0,5mg de ranibizumab e em 29% com
placebo e grelha macular. O ganho médio visual foi
de 16,6 letras para 0,3 mg e 18,3 letras para 0,5
mg comparativamente ao grupo controle (7,7
letras). Aos 12 meses os resultados mantiveram o
mesmo ganho visual.

O BVOS demonstrou que a PRP profilática reduz a
incidência de neovascularização em cerca de 20 a
40%7.
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No entanto existe evidência que a
neovascularização retiniana ou do disco surja apenas
quando exista um quadrante ou mais de isquémia
retiniana. Esta surge habitualmente ao fim de 6 meses
de oclusão8, 21, 22.

Esta técnica foi abandonada pelos efeitos colaterais
adversos incluindo a neovascularização coroideia, fibrose
retiniana ou subretiniana, hemovítreo e descolamento
de retina.

Nos casos de OVR com neovascularização periférica
ou do disco evidente pode ser equacionada terapêutica
intravítrea com fármacos antiVEGF, seguida de PRP2.
Nível de evidência II.

11.3. Separação da adventícia nos
cruzamentos AV

12. ALGORITMOS
Tratamento OVCR
Identificar eventual doença sistémica subjacente
Hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes mellitus, dislipidémia, trombofilia
Determinar existência e gravidade de isquémia retiniana
Defeito pupilar aferente, manchas algodonosas, hemorragias,
extensão das áreas de não perfusão na AF

Os estudos referentes à dissecção da adventícia
comum (artéria e veia) não comprovaram a
recuperação da AV nas OVR, sendo duvidoso o benefício
quando comparado com o risco associado a este tipo
de intervenção.

11. TRATAMENTO CIRÚRGICO DAS OV
A abordagem cirúrgica na OV tem como objectivo a
repermeabilização do vaso obstruído ou a abordagem
das complicações. Na tentativa de repermeabilização
várias técnicas cirúrgicas foram empregues mas sem
evidência clínica comprovada sobre o seu benefício.
Como tal são consideradas experimentais, uma vez que
não existem estudos clínicos randomizados e
prospectivos que atestem o seu benefício.

Identificar complicações graves
Neovascularização do ângulo, da iris ou do disco
Glaucoma
Edema macular

11.4. Abordagem cirúrgicas das
complicações

Monitorização (mensal nos primeiros 6 M e depois bimensal até aos 12 meses )

A vitrectomia posterior pode estar indicada na
presença de complicações associadas às oclusões
venosas retinianas nomeadamente hemovítreo
persistente, tracção macular ou descolamento da retina.

AV, biomicroscopia, fundoscopia, OCT

Tratamento Rubeosis

Tratamento OVCR
Forma não
isquémica

11.1 Neurotomia radiária
Foi empregue na OVCR, na qual uma incisão radiária
no anel escleral iria descomprimir a pressão na veia
central da retina. Esta técnica é considerada
experimental, e só nesse âmbito poderá ser utilizada2, 8.
11.2. Anastomose corioretiniana
É criado um shunt entre a veia e a circulação
coroideia por laser ou cirurgicamente para melhorar a
perfusão e diminuir a estase venosa17.

Forma
isquémica

AV >20/40
Monitorizar AV
Biomicroscopia
OCT/AF

Com
Neovascularização
segmento anterior
e/ou posterior
Laser Pan
+anti-VEGF

AV <20/40
Tratar Edema
Macular
Dexameta IV
anti-VEGF

Tratar
Edema Macular
Dexameta IV
anti-VEGF

Nota: Na Forma Isquémica e na ausência de Neovascularização considerar tratamento
com Laser Pan profilactico em doentes com reduzida compliance ou quando a extensão
das áreas de não perfusão é grande.

20

21

Sem acuidade
visual útil

• Alivio da dor (atropina, corticoides
tópicos)
• Processos ciclodestrutivos

Com acuidade
visual útil

• Considerar o estado de
transparência da córnea

Com córnea
transparente

• Laser Pan
• Associação possível com anti-VEGF
• Baixar a TO

Com córnea
turva

• AntiVEGF prévio
• Laser Pan (janela terapêutica)
• Associação possível com anti-VEGF
• Trabeculectomia
• Dispositivo de drenagem

VENOSAS RETINIANAS

Tratamento OVR
Identificar eventual doença sistémica subjacente
Hipertensão arterial, doença cardiovascular, diabetes mellitus, dislipidémia, trombofilia

Identificar o local da oclusão
Determinar existência e gravidade de isquémia retiniana periférica e macular

Identificar complicações graves
Neovascularização retiniana, ângulo, íris ou do disco
Edema macular

Monitorizar
AV, biomicroscopia, fundoscopia, OCT

Tratamento OVR
Avaliar a Perfusão Periférica
Boa Perfusão
Periférica

Tratamento OVR
Avaliar a Perfusão Macular

Não perfusão
Periférica

AV normal
Monitorizar
AV
Biomicroscopia
OCT/AF

Com
Neovascularização
Laser Sectorial
+anti- VEGF

↓ AV
Tratar Edema
Macular
Laser - grelha
Dexameta IV
anti-VEGF

Isquémia sem
neovascularização
e má compliance
Laser Sectorial
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