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Retinografia

 Fotografia ou imagem em duas dimensões do tecido retiniano a três dimensões (3D)
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Retinografia

 Historicamente obtida através de pelicula fotográfica que era depois revelada

 Sistemas tradicionais com campo de 

visão de 45º

 Sistemas wide field (>50º) e ultra wide

field (>100º) foram desenvolvidos nos 

últimos anos

 Permitem chegar aos 200º e fotografar 

>80% da superficie da retina

 Funcionam bem sem midríase

Retinografia
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Sistemas disponíveis

Fotografia Digital

 Sistemas tradicionais de várias marcas (p. ex. 

Canon CR-2, Kowa VX-20, Zeiss Visucam etc)

 Sistemas WF e UWF:

 Retcam ® (Natus Medical, Inc.)

 Clarus® 500 e 700 (Carl Zeiss Medictec) –

tecnologia Broad Line Fundus Imaging

Oftalmoscopia confocal de 
varredura a laser

 Utilizam luz laser para iluminar a retina, o que 

diminui a dispersão da luz

 Fotografias não têm cor real - pseudocolor

 Heidelberg Spectralis ® com lente de Staurenghi

 Optos ® Optomap (Optos PLC)

Sistemas disponíveis
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 Utilizado para diagnosticar e documentar praticamente todas as doenças 

retinianas e da coróide

 Retinopatia diabética

 Doenças vasculares

 DMI

 Doenças inflamatórias

 Descolamentos de retina

 Doenças do nervo óptico

 Doenças oncológicas 

 …

Utilização na Prática Clínica

Utilização na Prática Clínica

 Utilização na Teleoftalmologia

 Leitura automática com inteligência 
artificial
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Autofluorescência

Autofluorescência

 Capacidade de emissão de luminosidade por estruturas biológicas após absorveram luz
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Autofluorescência

Imagens cortesia de Giovanni Staurenghi, MD

Autofluorescência

 Permite avaliar a função do EPR:

 Hiperautofluorescência: acumulação 

excessiva de lipofuscina

 Hipoautofluorescência: perda de células 

do EPR

 Nota: existem outros comprimentos de onde 

que excitam outras moléculas:

 P. ex. near infrared autofluorescence que avalia 

a melanina (da coróide)
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Autofluorescência

 Uso na prática clínica: 

 DMI – Atrofia Geográfica

 Distrofias e degenerações retinianas

 Corioretinopatias inflamatórias

 CRCS

 Descolamento de retina

 …

Angiografia 
fluoresceínica
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Angiografia fluoresceínica

 Utilização de um fluoróforo (fluoresceína) no estudo da circulação retiniana e da coróide 

 Barreiras Hematorretinianas interna e externa

Angiografia fluoresceínica

 Fases:

 Injecção do contraste  Artéria oftálmica

 1. Fase coroideia 

 2. Fase arterial 

 3. Fase arterio-venosa

 4. Fase venosa

 5. Fase recirculação 

8-12 seg

9-15 seg

10-20 seg

15-25 seg

30 seg

30 s – 10m
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Angiografia fluoresceínica

 Hiperfluorescência:

 Difusão

 Acumulação

 Impregnação

 Defeito de janela

 Hipofluorescência:

 Bloqueio da fluorescência

 Defeitos de preenchimento vascular

 Hipo  Hiper:

 Lesões inflamatórias corioretinianas

Angiografia fluoresceínica

 Muito útil para avaliar a circulação retiniana

 Retinopatia diabética, oclusões vasculares retinianas, corioretinopatias inflamatórias, doenças 

maculares, tumores e malformações retinianas etc…

 Útil para dilemas diagnósticos e programar terapêuticas (p. ex. LASER na CRCS e RDP)

 Hoje é frequentemente substituída pelo OCT e OCT-A (patologia macular)

 Utilização de WF e UWF manteve a sua utilidade
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Angiografia fluoresceínica

Angiografia com 
verde de 
indocianina
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Angiografia com verde de indocianina

 Utilização do verde de indocianina com espectro de absorção e emissão na região 

dos infra-vermelhos

 Radiação I-V tem melhor transmissão do 

que luz visível

 Melhor penetração através da melanina 

(EPR), exsudados e hemorragias

 Estudo da circulação coroideia

Angiografia com verde de indocianina
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Angiografia com verde de indocianina

Angiografia com verde de indocianina

 Fases:

 1. Fase precoce 

 2. Fase intermédia 

 3. Fase tardia

1-3 min

3-15 min

15-45 min
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Angiografia com verde de indocianina

 Indicações:

 Neovascularização coroideia

 Proliferação angiomatosa da retina

 Vasculopatia polipoidal da coróide

 CRCS

 Tumores intraoculares

 Doenças inflamatórias da coroide

Conclusões

 Exames de imagem úteis em praticamente todas as doenças da retina e da coróide

 Diagnóstico, tratamento e prognóstico

 Permitem perceber a fisiopatologia

 Avaliação multimodal é actualmente o gold standard para muitas doenças retinianas

 Muitas técnicas dão informação sobreponível

 Técnicas com vantagens e limitações (exames invasivos)

 Necessária perícia para a sua avaliação
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FIM
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