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RESUMO A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é uma condição que 

causa comprometimento da área central da visão, podendo evoluir para cegueira. 

Apresentamos, neste trabalho, um estudo transversal em andamento associado à 

revisão da literatura sobre a DMRI, utilizando um questionário não validado com o 

objetivo de analisar o impacto do tratamento com antiangiogênicos na qualidade de 

vida dos pacientes. 

INTRODUÇÃO A DMRI é uma afecção multifatorial que acomete a região macular. 

O enfoque deste trabalho é dado à forma úmida da doença, que conta com uso de 

terapia antiangiogênica intravítrea para retardar o desenvolvimento da doença ou até 

mesmo melhorar a capacidade visual dos pacientes. Devido ao aumento da 

expectativa de vida da população, esta doença tornou-se uma das principais causas 

de cegueira legal nesta população, o que implica em condições adversas a 

qualidade de vida da população afetada.  

OBJETIVO Avaliar o impacto do tratamento com antiangiogênico na qualidade de 

vida dos pacientes portadores de DMRI úmida após o ínicio da terapia. 

MATERIAIS E MÉTODOS Estudo transversal em andamento, com amostra obtida 

de pacientes com DMRI úmida atendidos em serviço de referência em doenças da 

retina localizado na cidade de Ribeirão Preto – SP, que estão ou já estiveram em 

tratamento com drogas antiangiogênicas no período de janeiro de 2014 a julho de 

2015. O instrumento da pesquisa consiste em um questionário com 37 questões, 

das quais serão apresentados resultados de sete, sendo a análise das demais 

questões apresentada quando toda a amostra já houver respondido ao questionário. 

DESENVOLVIMENTO O fenômeno do aumento da expectativa de vida da 

população brasileira aliada à diminuição da taxa de fecundidade no país tem levado 

a um crescimento considerável da quantidade de pessoas idosas1. Como 

consequência desta alteração na estrutura populacional e padrões de 

morbimortalidade, surgem novas demandas, especialmente para o setor social, 

previdenciário e da saúde2. A DMRI é uma afecção multifatorial que acomete a 

região macular levando, portanto, a perda visual. Sua etiologia é desconhecida e 

inúmeros fatores de risco são reconhecidos, dentre os quais a idade é o principal3. 

Sua apresentação dá-se de duas formas: seca e úmida. A primeira evolui de forma 

insidiosa e ainda não possui tratamento. Já a segunda caracteriza-se pelo aumento 



dos níveis do fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), resultando em 

neovascularização subretiniana e consequente edema na região4. Estas alterações 

são as responsáveis pela perda visual acelerada característica deste subtipo. O uso 

da terapia antiangiogênica intravítrea tem mostrado que além de retardar a 

progressão da perda visual, alguns pacientes apresentam melhora da qualidade da 

visão após início do tratamento5. A perda da capacidade visual causa prejuízos em 

nível individual e coletivo, originando problemas sociais, econômicos e psicológicos 

que implicam em condições adversas a qualidade de vida da população afetada6.  

RESULTADOS PRELIMINARES: Até o momento foram entrevistados apenas 44 

pacientes, sendo a maioria mulheres, com média de idade de 71,5 anos nestas, e 

78,7 anos no sexo masculino. (Tabela 1) 

Tabela 1:    Características pessoais dos pacientes entrevistados  
Características Pessoais 

 
n Média de idade  

   Feminino   26 71,5 
   Masculino 

 
18 78,7 

Total    44 75,1 
A avaliação da acuidade visual mostra que mulheres apresentam-na reduzida mais 

em ambos os olhos do que os homens, porém com porcentagens semelhantes dos 

olhos que estão em tratamento. (Tabela 2) 

Tabela 2:      Característica da visão dos pacientes entrevistados 
 Característica visual 

 
Feminino Masculino 

AV reduzida em um olho   42% 33% 
AV reduzida em ambos os olhos 

 
58% 67% 

Total   100% 100% 
Olho em tratamento  

 
Feminino Masculino 

OD   31% 39% 
OE 

 
46% 44% 

Ambos   23% 17% 
Total   100% 100% 

O principal motivo de incômodo relacionado a baixa AV citado pelos homens foi a de 

ler. Já as mulheres citaram ler e costurar com a mesma freqüência. (Tabela 3) 

  Tabela 3:    Principal motivo de incômodo relacionado a baixa AV  
 Queixa 

 
Feminino Masculino 

Dificuldade para Ler   23,07% 55,55% 
Dificuldade para costurar 

 
23,07%   

Dificuldade para assistir TV   7,69%   
Necessidade de estar sempre acompanhada 

 
15,38%   

Outras   11,53% 27,77 
Sem queixas 

 
15,38% 16,66 



Total   100% 100% 
Em uma avaliação geral após início do tratamento, a média de aplicações foi igual 

para ambos os sexos, assim como as respostas positivas quando avaliados sobre a 

AV, motivação pessoal e satisfação com o tratamento. (Tabela 4) 

  Tabela 4:            Avaliação geral após início do tratamento 
   

 
Feminino Masculino 

Média de aplicações recebidas   7 7 
 Melhora da AV 

 
Feminino Masculino 

Sim   69% 61% 
Não 

 
31% 39% 

Total   100% 100% 
 Motivação após início do tratamento 

 
Feminino Masculino 

Sim   73% 72% 
Não 

 
27% 28% 

Total   100% 100% 
 Satisfação com o tratamento 

 
Feminino  Masculino 

Sim   88% 94% 
Não 

 
12% 6% 

Total   100% 100% 
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