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Princípios Fundamentais de um Esquema de Tratamento com Anti-VEGF
Contexto
A

terapia

Ponto de Vista

anti-VEGF

intravítrea

Quatro princípios foram identificados como fundamentais para qualquer

é atualmente considerada o padrão

esquema de tratamento anti-VEGF para doenças da retina:

no tratamento de vários distúrbios da

1. Maximizar e manter os benefícios da acuidade visual (AV) para

retina. À medida que a terapia evoluiu,
o mesmo aconteceu com os esquemas
de tratamento utilizados pelos médicos
na prática clínica; os resultados visuais
observados no mundo real, no entanto,
geralmente

não

têm

refletido

os

relatados nos ensaios clínicos. Existem
várias razões possíveis para isso,
inclusive a falta de consenso sobre

todos os pacientes1–7
•

Este deve ser o objetivo do tratamento anti-VEGF para todos os
pacientes, não apenas aqueles que respondem bem à terapia

•

O início precoce da terapia e uma frequência suficiente de injeções
são essenciais para maximizar e manter os ganhos de acuidade visual

2. Decidir quando tratar novamente, simultaneamente, durante
o tratamento do momento5,8–10
•

O sucesso do tratamento anti-VEGF depende não só do tratamento
da doença ativa, mas também da prevenção da recorrência e/ou
do agravamento da doença

•

Planejar a data do próximo tratamento anti-VEGF ajuda a minimizar
a possibilidade de atrasos no tratamento, permite que haja
tempo suficiente para a aprovação do novo tratamento e facilita
o gerenciamento da clínica ou consultório. Os pacientes também
podem se beneficiar do planejamento antecipado da próxima injeção

•

Uma abordagem de tratamento proativa permite que os médicos
se antecipem à doença e, ao minimizar a necessidade de consultas

qual é a melhor forma de administrar
a terapia anti-VEGF e quais devem ser
os objetivos do tratamento.
O Comitê Diretor da Vision Academy
chegou a um acordo sobre uma série
de princípios fundamentais de um
esquema de tratamento anti-VEGF,
usando evidências da literatura para
respaldar cada ponto. As pesquisas
na literatura foram realizadas no

nos intervalos, ajuda a diminuir a carga para a clínica e os pacientes
3. Calcular os intervalos de tratamento para atender as

banco de dados MEDLINE/PubMed

necessidades dos pacientes10–15

(data de corte: março de 2016).

•

A duração da supressão do VEGF varia entre os pacientes e difere
entre os agentes anti-VEGF

•

Agentes anti-VEGF com ação mais prolongada permitem maior
extensão dos intervalos de tratamento do que aqueles de curta duração

•

A adequação do intervalo de tratamento a cada paciente elimina
a necessidade de monitorização intermediária, alcançando, ao mesmo
tempo, ótimos resultados para o paciente
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4. Tratar em cada consulta de monitorização a cada consulta
•

A monitorização e o tratamento em uma mesma consulta ajudam a eliminar
a possibilidade de ressurgimento da doença que poderia ocorrer no caso
de consultas separadas, de monitorização e tratamento

•

O número de consultas por paciente diminui, o que ajuda a facilitar o fluxo
da clínica e diminuir a carga para o paciente

Os Pontos de Vista da Vision Academy visam aumentar a conscientização sobre as necessidades não atendidas na área da oftalmologia e fornecer uma opinião especializada para poder suscitar mais discussões.
Eles podem ser baixados em https://www.visionacademy.org/recommendations-and-resources
A Vision Academy é patrocinada pela Bayer. Este documento reflete os pontos de vista da maioria dos membros da Vision Academy; opiniões individuais podem variar.
Os membros do Comitê Diretor da Vision Academy são Bora Eldem, Alex Hunyor, Antonia M. Joussen, Adrian Koh, Jean-François Korobelnik, Paolo Lanzetta, Anat Loewenstein,
Monica Lövestam-Adrian, Rafael Navarro, Márcio Nehemy, Annabelle A. Okada, Ian Pearce, Francisco J. Rodríguez, Sebastian Wolf e David Wong.
Consulte sempre as diretrizes de tratamento e as informações relevantes para prescrição locais.
Os pontos de vista expressos neste documento não refletem necessariamente os da Bayer.
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Outras considerações
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