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PARTE 1 – FUNDAMENTOS BÁSICOS DA ANGIOGRAFIA 
FLUORESCEÍNICA OCULAR 
 
INTRODUÇÃO 

A primeira angiografia fluoresceínica em humanos foi realizada em 1961 por Novotny e 
Alis. Importância na contribuição para o entendimento da fisiopatologia da CRCS e da 
DMI. 

O aparecimento da angiografia digital em 1980 veio permitir o armazenamento e 
processamento das diferentes imagens obtidas. 

 
 
 

 
 

1. FUNDAMENTOS DA ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA OCULAR 

 
Dr. Mário Ramalho 

 

Princípios Básicos 

A fluoresceína sódica é o contraste usualmente utilizado na realização da 

Angiografia Fluoresceínica, é um hidrocarboneto cristalino de cor alaranjada, 

com um peso molecular aproximado de 376 daltons. É eliminada primariamente 

pelo fígado e rins em 24-36 horas. 80% da fluoresceína sódica injetada vai unir-

se às proteínas plasmáticas e não interessa para a realização do exame, os 
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restantes 20% do corante injetado circulam livremente e são os responsáveis 

pela fluorescência visível aquando da realização da angiografia. 

A fluorescência ocorre após uma molécula ser excitada e voltar ao seu estado 

original libertando um fotão. A fluoresceína sódica fluoresce num comprimento 

de onda de 520-530 nanómetros (verde) após excitação por uma luz com 

comprimento de onda de 465-490 nanómetros (azul). Para se obter uma 

angiografia fluoresceínica a luz branca do flash da câmara deve passar por um 

filtro azul.  

 

Materiais 

A fluoresceína sódica para injeção e.v. apresenta-se habitualmente sob a forma 

de ampolas de 5 ml, de fluoresceína sódica a 10% (500 mg). Nos doentes com 

insuficiência renal, aconselha-se só a administração de 2,5 ml. As pupilas do 

doente devem estar em midríase. A partir do aparecimento de corante no fundo 

ocular, tiram-se fotografias a cada 1-2 segundos.Algumas circunstâncias 

particulares (como o edema macular cistóide) levam a que se efetuem fotos 

aos 10, 15 e 30 minutos após a injeção. É indispensável manter o cateter 

venoso até ao fim do exame, devido a eventuais acidentes alérgicos graves. 

Caso seja necessário repetir a angiografia, esta deve ser só após 48 horas de 

intervalo, no entanto, em situações excecionais, pode realizar-se a repetição de 

injeção contraste após 2 horas da realização da primeira angiografia 

fluoresceínica. 

 
 
Fig. 3.2 – Produtos para injecção de contraste        Fig. 3.3 – Injecção do contraste 
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Particularidades anatómicas: 

 

VÍTREO´ 

O vítreo é um gel transparente, não fluorescente, situado entre o cristalino e a retina. 

É constituído por colagénio, ác. Hialurónico, hialócitos e água. 

As opacidades do vítreo bloqueiam a visualização normal da retina 

 

RETINA 

Membrana extremamente fina, com 0.16-0.45 mmespessura 

Estende-se da ora serrata até ao disco óptico. 

10 camadas: 

- membrana limitante interna 

- camada fibras nervosas 

- camada células ganglionares 

- camada plexiforme interna 

- camada nuclear interna 

- camada plexiforme externa 

- camada nuclear externa 

- camada células fotoreceptoras (cones e bastonetes) 

- Epitélio pigmentar retina 

 

MÁCULA 

Zona ovalada, com um diâmetro de 4.5 mm. Localiza-se 4 mm temporalmente e 12º 

abaixo do disco óptico. 

Não contém bastonetes 

Não contém camada de fibras nervosas 

A camada plexiforme externa é caracterizada pela disposição oblíqua (fibras henle)  

Não há vasos sanguíneos. É avascular. A área avascular central tem um diâmetro de 

300-500 micrometros. A ausência de vasos sanguíneos explica o seu carácter escuro 

na angio. 

Tem um aumento do conteúdo de EPR (as células são mais altas do que á periferia). 

Tem um aumento da concentração do pigmento Xantófilo 

 

DISCO ÓPTICO 

Diâmetro de 1.5 mm 
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Cosntituído por fibras nervosas não mielinizadas, que envolvem os grandes vasos 

retinianos. 

É irrigado por 2 sistemas circulatórios diferentes: o sistema retiniano e o sistema das 

artérias ciliares posteriores. A fluorescência nas fases tardias da angiografia resulta da 

coriocapilar na periferia do bordo papilar. 

 

CORÓIDEIA 

Camada delgada, ricamente vascularizada, entre a retina e a esclera. 

5 camadas: 

-membrana Bruch 

-Coriocapilar 

-camada pequenos vasos (Satter) 

-camada grandes vasos (Haller) 

- supracoroide 

A visualização da coroideia aquando da realização da angiografia fluoresceinica, 

depende da pigmentação do EPR. 

 

Os fluidos corporais localizam-se na área intercelular, intravascular e extracelular. 

3 tipos de aderências intercelulares: 

-zónula occludens 

- mácula occludens 

-zonula aderens 

A zónula occludens é uma barreira impermeável. 

A barreira hemato-retiniana interna é constituída por endotélio capilar retiniano, que é 

impermeável à passagem normal da fluoresceina sódica. 

A barreira hemato-retiniana externa é constituída pelo complexo EPR-membrana 

Bruch. 

A membrana Bruch é permeável habitualmente à passagem corante. 

 

Os vasos e capilares retinianos são impermeáveis à fluoresceina sódica 

A particularidade anatómica das tight junctions entre as células endoteliais leva a que 

não permita o fluxo normal de fluoresceína através dos vasos retinianos. 
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Fases da Angiografia Fluoresceínica 

Após a injeção dafluoresceína sódica na veia antecubital ou no dorso da mão 

esta viaja até à carótida interna, artéria oftálmica e depois artérias ciliares 

posteriores e artéria central da retina. 

• FASE COROIDEA 

Tipicamente inicia-se 10 segundos após a injeção do corante em jovens e 12-

15 segundos em idosos. A fluorescência inicial denomina-se flush coroideu, 

seguido de um enchimento coroideu patchy ou “desigual” e pelo preenchimento 

da artéria cilioretinana caso ela exista. 

 
Fig. 1.1 – Fase coroidea da AF. 

 

• FASE ARTERIAL 

Surge 1-2 segundos após a fluorescência coroideia. As artérias temporais são 

preenchidas primeiro do que as artérias nasais e as artérias superiores são 

preenchidas primeiro do que as artérias inferiores. As veias e a fóvea 

apresentam-se escuras. 

10 seg +- 12 seg +- 14 seg +- 16 seg +- 25 seg +- 5 min 

Fase 
Coroideia 

Fase 
Arterial 

Fase  
Arterio-
Venosa 
Precoce 

Fase  
Arterio-
Venosa 
Média 

Fase  
Arterio-

Venosa Tardia 

Fase Tardia 
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Fig 1.2 – Fase arterial 

 

• FASE ARTERIO-VENOSA PRECOCE 

Surge cerca de 4 segundos após a fluorescência coroideia, cerca de 14 

segundos após a injeção de contraste. O fluxo laminar é visto como uma 

fluorescência adjacente à parede das vénulas pois o sangue que circula no 

centro das veias provém de veias mais distais que inicialmente têm uma menor 

concentração de fluoresceína. 

 
Fig. 1.3 – Fase arterio-venosa precoce 

 

• FASE ARTERIO-VENOSA MÉDIA 

O corante eventualmente preenche todo o lúmen das veias, cerca de 16 

segundos após a injeção. 
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Fig. 1.4 – Fase arterio-venosa média 

 

• FASE ARTERIO-VENOSA TARDIA 

O máximo de fluorescência é observado aproximadamente 25 segundos após 

a injeção, altura em que os capilares perifoveais podem ser melhor 

observados. 

 
Fig 1.5 – Fase arterio-venosa tardia 

• FASE TARDIA 

Tipicamente 3-5 minutos após a injeção ocorre a diminuição da concentração 

de fluoresceína nos vasos retinianos e coroideus. A fluoresceína que 

extravasou dos coriocapilares difunde-se através da coróide até às tight 

junctions do EPR. 
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Fig 1.6 – Fase tardia 

 

Complicações da Angiografia Fluoresceínica 

• MINOR 

o Náuseas – O mais frequente (ocorre em 5% dos doentes). 

Habitualmente, ocorre 30 segundos após a injeção e.v. do 

corante. É mais frequente em jovens e quando a injeção 

e.v. é realizada rapidamente. 

o Vómitos – Ocorrem em 0.3-0.4% dos casos.Surgem 

habitualmente 1 minuto após a injeção e.v.. 

o Extravasamento de corante 

o Pigmentação amarelada das veias 

 
Fig. 1.7  e 1.8 – Pigmentação amarelada das veias pós injecção fluoresceína 

o Injeção intra-arterial. 

• MODERADOS 
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o Prurido/Urticária – Surgem 2-15 minutos após a injeção 

e.v.. 

o Síncope – Tratam-se sobretudo de reações vaso-vagais. 

Deve-se colocar o doente em decúbito dorsal, com os pés 

elevados. 

• GRAVES 

o Angioedema – Importância de manter uma veia disponível. 

Deve injetar-se rapidamente cortisona e.v. e adrenalinaa 

1%. O choque anafilático surge, em média, 1-2 minutos 

após a injeção do corante.A ocorrência prévia de choque 

anafilático é uma contraindicação ao uso de produtos como 

a fluoresceína sódica. 

o Enfarte Agudo do Miocárdio. 

 

Efeitos adversos leves 

 

1 em 20 

 

Efeitos adversos moderados 

 

1 em 60 

 

Efeitos adversos graves 

 

1 em 2000 

 

Morte 

 

1 em 220.000 
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1 – Carl Regillo et al; Basic and Clinical Science Course, Section 12, Retina 
and Vitreous, AAO, 2011-2012 
2 – G. K. Krieglstein, R. N. Weinreb; Essentials in Ophthalmology – Medical 
Retina. 2010; Springer 
3 – Yannuzzi LA et al; Fluorescein angiography complication survey; 
Ophthalmology, 1986 May, ;93(5):611-7 
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2. INTERPRETAÇÃO DA ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA 
 

 

A) Normal 

 

B)Variação do normal 

 

C)Artefactos 

 

D) Anomalias  

 

a) HIPERFLUORESCÊNCIA 

 

                                               - Leakage 

 

   - Pooling 

 

   - Staining 

 

   - Efeito Janela 

 

 

b) HIPOFLUORESCÊNCIA 

 

- Efeito máscara 

 

- Não perfusão 

 

 

 

HIPERFLUORESCÊNCIA 

 

 

LEAKAGE (Difusão difusa de corante, com margens irregulares e mal 

delimitada) 

 

1) RETINA – Oclusão venosa 
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                                    - Hipertensão arterial 

- Telangiectasia retiniana 

- Macroaneurismas 

- Retinopatia diabética 

- Uveites 

- Tumores 

            2) COROIDE – Desc. EPR 

   - Desc. Retina 

 

2) VÍTREO – Neovascularização 

- Tumores  

 4) DISCO ÓPTICO – Drusens  

    - Fosseta colobomatosa 

    - Oclusão vascular 

    - Papiledema 

    - Coloboma 

 

POOLING (Difusão corante para um espaço anatómico bem delimitado) 

 

1) RETINA – edema macular cistoide 

2) SUB-RETINIANA – Desc. EPR 

- Desc. Retina 

 

STAINING (Difusão de corante de um modo difuso para um tecido)  

 

1) RETINA – Edema macular não cistóide 

2) SUBRETINIANO – Drusen 

 

 

EFEITO JANELA 

 

• Diminuição EPR (albinismo, miopia) 

• Atrofia EPR 

• Após descolamento retina 

• Após inflamação 

• Após fotocoagulação 

• Após crioterapia 
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• Após trauma 

• Pregas coroideias 

• Estrias angioides 

 

HIPOFLUORESCÊNCIA 

 

EFEITO MÁSCARA (Bloqueio da transmissão de fluorescência) 

 

 PRÉ-RETINIANOS – Opacidades meios ópticos 

    - Mielinização fibras ópticas 

    - Hemorragias pré e intraretinianas 

    - Melanocitoma 

 

 INTRARETINIANOS – hemorragias 

    - Pigmentação 

    - Exsudados duros 

    - Edema 

 

 SUBRETINIANOS – Hemorragias 

    - Pigmentação 

    - Exsudados duros 

    - Fluido 

 

 DEPOSITOS DIVERSOS – distrofia viteliforme 

     - Fundus albipunctatus 

 

 NÃO –PERFUSÃO (Áreas de má perfusão capilar retiniana ) 

 

 VASOS RETINA – Oclusão artéria central retina 

    - Oclusão carótida 

    - Oclusão venosa retiniana 

 

 CAPILARES – Retinopatia diabética 

   - Oclusão vascular 

   - Retinopatia radiação 

   - R. células falciformes 

   - D . Eales 
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 VASOS DISCO ÓPTICO – Neuropatia óptica 

     - Atrofia óptica 

 

 COROIDE – Oclusão vasos coroideus 

   - AMPPE 

   - D. colagenoses 

 

 

OUTROS ASPECTOS 

 

AUTOFLUORESCÊNCIA 

  - Drusens disco óptico 

  - Hamartomas 

 

PSEUDOFLUORESCÊNCIA 

  - Cicatrizes 

  - Corpos estranhos 

  - Mielinização fibras ópticas 

 
A interpretação correcta da AF implica uma observação primária dos tempos 
circulatórios através da visualização se existem ou não atrasos no preenchimento 
vascular arterial e venoso. 

A constatação da existência de um padrão fluoresceínico anómalo, manifestada por 
hiperfluorescência ou hipofluorescência. 

1. Hiperfluorescência  

A hiperfluorescência ocorre mais comummente por um distúrbio ao nível do epitélio 

pigmentado, que tanto pode só permitir a transmissão da fluorescência como também 

a passagem do próprio corante para a retina. Assim, podemos esquematizar as 

causas desta anormalidade da seguinte forma: 

1.1. Exsudação ou leakage 

A fluoresceína habitualmente não consegue atravessar as barreiras hemato-retinianas, 

interna ou externa. A exsudação pode ocorrer por disrupção de duas barreiras 

distintas: a hemato-retiniana interna e hemato-retiniana externa. Traduz-se por um 

aumento de intensidade e extensão ao longo do exame angiográfico e representa uma 

passagem da fluoresceína para o espaço intra ou subretiniano. 
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Quando a exsudação ocorre devido a uma alteração da barreira externa visualiza-se 

desde a fase precoce do exame. Se ocorrer devido a uma disrupção da barreira 

hematoretiniana interna, a exsudação verificar-se-á desde a fase venosa ou venosa 

tardia, por distribuição difusa ou ara os espaços quisticos (exsudação por defeito da 

barreira hemato-retiniana interna: neovasos, telangiectasias, tumores e papiledema). 

 
 
Fig. 3.10 - Exsudação a partir de microaneurismas 
 

 
 
Fig. 3.11 - Edema do disco com exsudação.           Fig. 3.12 - Exsudação a partir de neovasos papilares. 
 
Quando a exsudação ocorre por defeito ao nível da barreira hemato-retiniana externa, 

ou seja, quando ocorre passagem de fluido da coróide ou coriocapilar para a retina por 

lesão ao nível das adesões inter-celulares do EPR, o contraste pode acumular-se 

(pooling) ou ser absorvido pelo espaço tecidual (staining). Se a fluoresceína se 

acumular num espaço fechado (descolamento EPR) aumentará em intensidade, mas 

não em tamanho. 

1.2. Pooling 

Pooling verifica-se nas situações em que ocorre uma acumulação de fluido num 

determinado espaço anatómico. O mecanismo básico que permite o pooling é umate 

uma disrupção da barreira hemato-retiniana externa, que possibilita igualmente a 
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acumulação do produto de contraste. (ex: Corioretinopatia central serosa, edema 

macular cistóide, descolamento do epitélio pigmentado e macroaneurismas). 

Nalguns casos, pode observar-se ao exame do fundo ocular a acumulação de fluido, 

não sendo esta acumulação registada angiograficamente devido a: a) já não existir um 

extravasamento activo (e a colecção de fluido é antiga) ou b) ser demasiado lento para 

ser perceptível. Para se detectar a fluoresceína acumulada devem tirar-se fotografias 

tardias (aos 30-40 minutos). 

Nestes casos, verifica-se o aumento progressivo da fluorescência no que diz respeito 

ao seu tamanho, forma e intensidade; o aumento destes parâmetros traduz a 

acumulação progressiva de contraste no espaço anatómico.  

 

 
Fig. 3.13 Acumulação de produto de contraste         Fig. 3.14 Aumento da fluorescência por pooling 
num espaço (CRCS)                                                     no descolamento do EPR 
 

1.3. Staining 

Quando ocorre extravasamento de fluoresceína para um tecido. Desta forma, o 

staining consiste na impregnação de um tecido por corante, nomeadamente o 

colagénio. Ocorre fisiologicamente com a impregnação escleral, que se manifesta por 

uma hiperfluorescência que aumenta nas fases tardias. Ocorre de forma patológica 

nas lesões fibrosas (edema não cistóide, parede vascular nas vasculites e oclusões, 

cicatrizes coriorretinianas). 

Estas lesões aumentam em intensidade, mas não em tamanho, contrariamente ao 

efeito leakage. 

Normalmente observa-se sempre uma impregnação do disco óptico (lâmina cribiforme) 

e da esclera peri-papilar, sendo mais evidente nas fases tardias do angiograma.  
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Fig. 3.15. Fluorescência normal peri-papilar          Fig. 3.16 Impregnação da parede vascular  
 

1.4. Defeito em janela 

É possível visualizar os dois sistemas vasculares sobrepostos, retiniano e coroideu, 

devido ao desaparecimento do efeito barreira do EPR (atrofia coriorretiniana, estrias 

angióides, pregas coróideias e atrofia do EPR (albinismo, miopia)). 

A fluorescência destes defeitos varia consoante a intensidade de fluorescência da 

coriocapilar: aumentando gradualmente nas fases iniciais do exame e desvanecendo 

nas finais.  

Esta hiperfluorescência aumentará durante os dois primeiros minutos, reduzindo-se 

progressivamente durante a fase tissular. 

 

2. HIPOFLUORESCÊNCIA 

Caracteriza-se pela ausência ou diminuição de fluorescência resultado de uma 

ausência de perfusão (coroideia e/ou retiniana) ou por um bloqueio da transmissão. 

2.1. Bloqueio da transmissão 

Pode ocorrer devido à acumulação de qualquer material opaco: sangue, pigmento, 

lipofucsina ou depósitos lipídicos.  

O efeito janela pode ocorrer a qualquer nível: 

1. Pré-retiniana: as hemorragias pré-retinianas, a persistência de fibras de mielina e 

opacidades dos meios num ponto anterior à retina (catarata densa, hemovítreo). 

2. Intra-retiniana: hemorragia intra-retiniana, depósitos de pigmento, edema, 

exsudados duros. 
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3. Sub-retiniana: constituídos por material opaco ou depósito de lipofucsina, como 

ocorre na doença de Best. Neste caso só bloqueará a circulação coroideia. 

 

 
Fig. 3.17. Hemorragia pré-retiniana                          Fig. 3.18 Múltiplas hemorragias retinianas 
 

2.2. Defeito de perfusão 

Ocorre devido a uma alteração do preenchimento de qualquer dos sistemas 

vasculares, retiniano ou coroideu. (Oclusão arterial/venosa retiniana, Doença de Eales, 

Retinopatia diabética, Retinopatia de células falciformes, Retinopatia da radiação, 

Oclusão da artéria oftálmica, Arterite de células gigantes, Coroidopatia hipertensiva).  

Na retinopatia diabética, as áreas de não perfusão surgem geralmente no pólo 

posterior, ocorrendo na Doença de Eales, na média periferia ou periferia. 

Na ausência de preenchimento capilar retiniano observa-se uma área 

hipofluorescente, que se mantém na fase venosa. 

As afecções em que exista uma perda tecidual, como se verifica nas distrofias ou 

degenerações da retina, coróide ou epitélio pigmentado, também serão 

acompanhadas de redução difusa da perfusão, resultado da diminuição da demanda 

de oxigénio. 

 

 
Fig. 3.19 Ausência de perfusão retiniana média-periferia 
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3. TÉCNICA DA ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA OCULAR 

Ort. Dina Drogas 

 

A Fluoresceína e o Retinógrafo 

A luz emitida pelo flash do retinógrafo vai excitar a fluoresceína livre existente 

nos vasos sanguíneos da retina e coróide. A luz emitida pelo retinógrafo é de 

cor branca, contudo esta passa por um filtro azul – filtro excitador – que apenas 

permitirá passar a cor azul contida na luz branca. Após a estimulação da 

fluoresceína livre pela luz azul, esta vai emitir luminosidade verde-amarelada, 

passando esta por um filtro de cor verde – o filtro “barreira” – seleccionando 

assim a luz reflectida e permitindo o registo pela câmara fotográfica apenas da 

verdadeira fluorescência. A luz azul pode ser reflectida tanto pela fluoresceína 

livre como por estruturas intensamente brancas presentes na retina ou disco 

óptico. 

É necessário que os filtros excitador e barreira estejam perfeitamente alinhados 

para que não seja registada qualquer pseudofluorescência. 

 

Realização do Exame 

A. Preparação dos Medicamentos 

A fluoresceína deve estar preparada na seringa assim como todos os 

medicamentos utilizados para eventuais efeitos colaterais. O método 

utilizado dependerá da preferência do enfermeiro, podendo este preparar a 

totalidade das injecções de fluoresceína a serem usadas antes de iniciar o 

primeiro exame, ou por lado, preparar cada injecção de fluoresceína 

imediatamente antes de cada exame. Os medicamentos para os efeitos 

colaterais devem estar sempre preparados antes de cada exame. 

 

B. Preparação da Sala 

O nível de luminosidade da sala não influencia o registo do angiograma, 

contudo, se o exame for realizado em ambiente escotópico será mais fácil 

a visualização da entrada da fluoresceína nos vasos sanguíneos da coroide 

e retina, e a visualização do decorrer do angiograma. Será por isso 
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aconselhável a realização da angiografia fluoresceínica num ambiente 

escotópico a mesópico. 

 

1. Identificação do Paciente 

Nos equipamentos mais recentes a identificação do paciente é efectuada 

através da introdução dos principais dados do paciente no sistema informático, 

tais como o nome completo, data de nascimento, sexo e número de 

identificação. Nestes equipamentos as fotografias do angiograma ficam 

imediatamente disponíveis no programa informático, podendo ser impressas ou 

gravadas em suporte informático logo após a realização do exame. 

Nos equipamentos mais antigos, em que o registo fotográfico é efectuado num 

rolo de máquina fotográfica, a identificação do paciente deve ser feita com uma 

placa que acompanha o retinógrafo que é colocada num local específico 

indicado pelo fornecedor e que surge no visor, normalmente junto do marcador 

do tempo. 

 

2. Preparação do Retinógrafo 

Antes de iniciar a realização dos exames devem ser corrigidos os erros 

refractivos do profissional de saúde através de um comando que, em geral, se 

encontra junto à ocular. 

 

Após a colocação do paciente para a realização do exame devem ser 

corrigidos os seus erros refractivos através de um outro comando diferente. Em 

seguida deve ser conferida a intensidade da iluminação de fundo e da luz do 

flash, devendo esta ser ajustada após a primeira retinografia. 

 

3. Plano Procedimento 

É importante planear o exame antes de o iniciar, dado que cada caso exige um 

planeamento diferente. Este planeamento consiste em perceber por qual dos 

olhos se deve iniciar a angiografia fluoresceínica, o que fotografar com mais 

detalhe, assim como qual a fase mais importante da angiografia para cada 

patologia. Por exemplo, em oclusões venosas ou arteriais deve sempre iniciar-

se pelo olho afectado, dando especial importância às fases iniciais do 

angiograma; numa retinopatia diabética deve dar-se especial atenção à média 
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periferia com a realização de vários campos de visualização; num edema 

macular ou tumores são as fases tardias do angiograma que têm especial 

interesse. 

 

4. Realização das Retinografias 

Depois do retinografo estar preparado para a realização do exame, inicia-se 

pelas retinografias, as quais são realizadas sem qualquer filtro. De relembrar 

que após a primeira fotografia, a intensidade do flash deve ser ajustada de 

forma a adquirir uma fotografia com a melhor qualidade. 

 

5. Realização das Fotografias Aneríticas 

Após as retinografias são realizadas as fotografias aneríticas, as quais são 

efectuadas com o filtro verde, surgindo uma fotografia a preto e branco. Por 

norma é utilizada uma intensidade do flash igual ou semelhante à da 

retinografia, contudo, após a primeira fotografia estes parâmetros devem ser 

ajustados, repetindo-se uma nova fotografia, se for necessário. 

 

Este filtro é importante para uma boa observação da Membrana Limitante 

Interna, do Epitélio Pigmentar da Retina e dos vasos retinianos. 

 

(Em vez de se realizar as retinografias de ambos olhos e em seguida as 

fotografias aneriticas, pode também realizar-se a retinografia e fotografia 

aneritica do olho direito seguindo-se a retinografia e fotografia aneritica do olho 

esquerdo, ficando ao critério do observador). 

 

6. Realização da Angiografia Fluoresceínica 

São colocados os filtros barreira e excitador e a iluminação de fundo deve estar 

no máximo de forma a garantir a visualização da entrada do contraste na 

coroide e retina. A intensidade do flash deve estar também no máximo para 

que seja registado o preenchimento do fundo ocular pelo contraste, diminuindo-

se a mesma à medida que o contraste vai entrando nos vasos sanguíneos da 

retina, evitando assim falsas hiperfluorescências. 
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O contraste deve ser injectado, preferencialmente em bolo, em 

aproximadamente 1 a 3 segundos, contudo este pode ser injectado lentamente 

se a situação clinica geral do doente assim o justificar, diminuindo a 

probabilidade de efeitos colaterais. 

 

O cronómetro deve ser accionado logo que se inicia a injecção da fluoresceína, 

tendo-se assim a informação do tempo que o contraste leva a chegar ao olho, 

com o registo da primeira fotografia angiográfica. Este tempo depende do local 

onde o doente é puncionado, sendo tradicionalmente na zona do sangradouro 

ou na costa de mão. 

 

Após o registo das fases iniciais do angiograma, com fotografias ao polo 

posterior, seguem-se as fotografias aos diferentes campos, de forma a registar 

a média periferia e periferia. Existem vários protocolos possíveis para um 

correcto registo do angiograma, na nossa prática clínica inicia-se o registo dos 

campos do olho direito, sendo o primeiro campo a ser fotografado o quadrante 

superior nasal, seguindo o quadrante inferior nasal, o quadrante inferior 

temporal, a zona temporal à macula e por ultimo o quadrante temporal superior, 

ou seja, efectuam-se as fotografias na ordem do sentido dos ponteiros do 

relógio. Se a situação clinica o justificar, o registo dos campos de visualização 

da retina pode ser iniciado pelo olho esquerdo. No registo dos campos do olho 

esquerdo, inicia-se pelo quadrante superior temporal, seguindo-se a zona 

temporal a macular, o quadrante inferior temporal, quadrante inferior nasal e 

por ultimo o quadrante superior nasal, igualmente na ordem do sentido dos 

ponteiros do relógio. Para se conseguir fotografar estes campos pode pedir-se 

ao doente para olhar no alvo de fixação externo, colocando o mesmo na 

posição desejada e juntamente movimentar o retinógrafo, se este o permitir, 

centrando a fotografia à área desejada. Após 10 a 15min da injecção do 

contraste devem ser realizadas as ultimas fotografias registando assim as 

fases tardias/tecidular, as quais devem estar centradas à mácula e às zonas de 

interesse especial, caso existam.  

 

 

 


