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Resumo 

Esta revisão integrativa teve como objetivo avaliar os aspectos terapêuticos do 

implante oftálmico de dexametasona 0,7 mg de liberação prolongada, como eficácia, 

segurança, farmacocinética, efeitos adversos e relação custo-efetividade. Para encontrar a 

estratégia de busca mais adequada foi utilizado o acrônimo PICO, para direcionar o foco 

da pesquisa. A escolha dos termos de busca foi feita pelo programa Mesh da base de dados 

Pubmed, e foi utilizada uma combinação de termos, resultando em três estratégias 

principais de busca. Em seguimento, 122 artigos passaram por critérios de exclusão, 

restando apenas 47 artigos a serem utilizados. Em suma, o implante de dexametasona 

mostrou ser eficaz quanto a melhora de parâmetros funcionais e anatômicos em pacientes 

acometidos com retinopatia diabética, oclusão da veia retiniana, uveítes e edema macular 

secundário a estas doenças. Sua farmacocinética foi demonstrada de forma que o paciente 

recebe a mesma concentração ao longo de todo seu tratamento, e também de forma segura, 

sem causar efeitos adversos. Apenas dois efeitos adversos apareceram com maior 

frequência, sendo eles aumento da pressão intraocular e desenvolvimento de catarata, mas 

em poucos casos tais efeitos se mostraram significativos. E sua relação custo-efetividade 

não foi totalmente elucidada, sendo necessário maior estudo por traz deste aspecto. 
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Artigo 
 

Uso de dexametasona em implantes oftálmicos: Avaliação de incorporação na 

REME/DF 

Dexamethasone use in ophthalmic implants: Evaluation of REME / DF 

incorporation 

 

Resumo 

Esta revisão integrativa teve como objetivo avaliar os aspectos terapêuticos do 

implante oftálmico de dexametasona 0,7 mg de liberação prolongada, como eficácia, 

segurança, farmacocinética, efeitos adversos e relação custo-efetividade. Para encontrar a 

estratégia de busca mais adequada foi utilizado o acrônimo PICO, para direcionar o foco 

da pesquisa. A escolha dos termos de busca foi feita pelo programa Mesh da base de dados 

Pubmed, e foi utilizada uma combinação de termos, resultando em três estratégias 

principais de busca. Em seguimento, 122 artigos passaram por critérios de exclusão, 

restando apenas 47 artigos a serem utilizados. Em suma, o implante de dexametasona 

mostrou ser eficaz quanto a melhora de parâmetros funcionais e anatômicos em pacientes 

acometidos com retinopatia diabética, oclusão da veia retiniana, uveítes e edema macular 

secundário a estas doenças. Sua farmacocinética foi demonstrada de forma que o paciente 

recebe a mesma concentração ao longo de todo seu tratamento, e também de forma segura, 

sem causar efeitos adversos. Apenas dois efeitos adversos apareceram com maior 

frequência, sendo eles aumento da pressão intraocular e desenvolvimento de catarata, mas 

em poucos casos tais efeitos se mostraram significativos. E sua relação custo-efetividade 

não foi totalmente elucidada, sendo necessário maior estudo por traz deste aspecto. 
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Descritores: Dexametasona. Oftalmopatias. Retinopatia diabética. Avaliação de 

medicamentos. Sistema único de saúde. 

 

Abstract 

This integrative review aimed to evaluate the therapeutic aspects of ophthalmic 

implantation of dexamethasone 0.7 mg prolonged release, such as efficacy, safety, 

pharmacokinetics, adverse effects and cost-effectiveness. To find the most appropriate 

search strategy, the acronym PICO was used to direct the focus of the research. The search 

terms were chosen by the Mesh program from the Pubmed database, and a combination of 

terms was used, resulting in three main search strategies. Following, 122 articles went 

through exclusion criteria, leaving only 47 articles to be used. In summary, the 

dexamethasone implant was shown to be effective in improving functional and anatomical 

parameters in patients with diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, uveitis and macular 

edema secondary to these diseases. Its pharmacokinetics have been demonstrated so that 

the patient receives the same concentration throughout his treatment, and also safely, 

without causing adverse effects. Only two adverse effects appeared more frequently, such 

as increased intraocular pressure and development of cataract, but in a few cases these 

effects were significant. And its cost-effectiveness has not been fully elucidated, and 

further study is needed behind this aspect. 

Descriptors: Dexamathasone. Eye diseases. Diabetic retinopathy. Drug evaluation. 

Unified health system. 
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Introdução 

A diminuição da acuidade visual pode se dar por diversas causas, sendo elas, 

vasculares, neurológicas, oncológicas ou diabéticas. Destas, as mais comuns são as 

crônicas, por exemplo, cataratas e retinopatia diabética, seguidas das agudas, como oclusão 

vascular da retina e inflamações da retina, como uveítes.
1
 O implante biodegradável de 

dexametasona, tem como indicações tratamento de edema macular diabético ou retinopatia, 

oclusão vascular da retina e por fim processos inflamatórios da parte posterior dos olhos, 

como as uveítes não infecciosas. 
2
 

Destas indicações a mais comum é a retinopatia diabética, causada pelo grupo de 

doenças metabólicas conhecido como diabetes que possuem como principal característica a 

hiperglicemia, e como consequência são associadas complicações, como, disfunções e 

insuficiência de vários órgãos. Na maioria das vezes, se caracteriza pelo desenvolvimento 

de complicações crônicas microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatia, mas 

também podem ser observados desenvolvimentos de complicações crônicas 

macrovasculares como, doença arterial coronariana, doença cerebrovascular e vascular 

periférica. 
3
 A hiperglicemia pode ser resultante de defeitos na produção ou ação da 

insulina que envolvem processos patogênicos específicos, por exemplo, resistência à 

insulina, destruição das células beta do pâncreas (responsáveis pela síntese de insulina), 

distúrbios da secreção da insulina e outros. 
4
  

O diabetes se tornou uma doença comum e sua incidência é crescente, estima-se 

que em 2025 cerca de 5,4% da população mundial terá diagnóstico de diabetes mellitus. 
4
 

No Distrito Federal, no ano de 2016 cerca de 8,6% de diagnósticos de diabetes foram 

registrados, onde os pacientes foram comumente diagnosticados a partir dos 45 anos, e 

mais de um quarto dos pacientes foram diagnosticados com 65 anos ou mais. 
5
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A retinopatia diabética (RD) é uma das principais complicações relacionadas ao 

diabetes mellitus, onde cerca de 12% dos novos casos de cegueira ou diminuição de 

acuidade visual a nível de impedir o exercício de atividades diárias são causados por ela.
6
 

A RD afeta os pequenos vasos da retina, incluindo arteríolas, capilares e vênulas, onde 

ocorre formação de novos vasos na retina devido ao fechamento vascular por aumento da 

permeabilidade vascular.
7
 No Brasil, um estudo em Pernambuco mostrou que a prevalência 

de retinopatia diabética foi de 24%, incluindo diabéticos do tipo I e tipo II. 
8
 

Associado ao desenvolvimento da doença, fatores como o controle da glicemia é de 

suma importância para a prevenção da retinopatia diabética, assim como o tempo de 

duração da doença.
9
 Estes dois fatores também estão relacionados com a gravidade da 

retinopatia, ou seja, quanto mais tempo esse paciente apresentar diabetes, e se ele não for 

devidamente controlado a retinopatia será, consequentemente, mais grave. 
6
  

A retinopatia diabética é classificada clinicamente em não proliferativa ou 

proliferativa. Onde a RD não proliferativa é dividida ainda em leve, caracterizada pela 

presença de hemorragias e microaneurismas, moderada, será literalmente a fase 

intermediária entre leve e grave de acordo com a quantidade de achados, e é considerada 

grave quando apresenta mais de 20 hemorragias retinianas e também presença de 

neovascularização com microarnomalidades vasculares intrarretinianas.
6, 9

 

 A RD proliferativa é caracterizada pela formação de neovasos e, 

concomitantemente ou não, hemorragia vítrea ou pré-retiniana. Esses achados utilizados 

para a classificação podem ser visualizados a partir de uma fotografia do fundo do olho ou 

oftalmoscopia indireta e biomicroscopia da retina. 
10,6

  

Alteração importante que pode ocorrer a medida que tem-se a progressão da 

retinopatia diabética é o edema macular diabético, onde ocorre quebra da barreira hemato-
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retiniana, que faz com que haja vazamento de plasma de pequenos vasos sanguíneos na 

mácula, que fica na porção central, área responsável por grande parte da acuidade visual. 
11

 

Em pacientes com glicemia descompensada há alterações bioquímicas, endócrinas, 

hemodinâmicas e inflamatórias que desempenham papeis importantes no agravamento da 

retinopatia diabética levando ao edema macular diabético. A glicação elevada gera 

depósitos irreversíveis e também o espessamento da membrana dos vasos retinianos. 

Ademais, a viscosidade do sangue aumenta, e a flexibilidade das hemácias é reduzida o 

que leva ao estresse nas células endoteliais, levando à disfunção capilar precoce. 

Consequentemente, a parede vascular endotelial perde sua elasticidade e sua 

autorregulação é prejudicada. Mecanismos inflamatórios também desempenham um papel 

na patogênese da RD e no agravamento do edema vascular. 
12

 

As citocinas pró-inflamatórias Fator de crescimento vascular endotelial (VEGF) e o 

fator de necrose tumoral-alpha (TNF-alpha), têm sido amplamente pesquisados como 

novas abordagens terapêuticas, pois elas têm poder de aumentar adesão leucitária ao 

endotélio vascular, levando a apoptose, tendo como resultado aumento da permeabilidade e 

redução da perfusão dos capilares retinianos. 
12

 

Com o agravamento do edema macular pacientes podem ter alto risco de perda da 

visão, principalmente quando o espessamento e edema ameaçam o centro da fóvea, onde se 

concentram os cones e também onde se forma imagem que será transmitida para o cérebro. 

Alguns medicamentos podem ser utilizados para tratamento do edema macular diabético, 

como inibidores de VEGF, por exemplo, Ranibizumab, e esteroides como, a  

Dexametasona. 
12

 

Em um estudo, a incidência de edema macular durante um período de 10 anos foi 

de 25,4% em paciente diabéticos tipo 2 insulina-dependentes e 13,9% em pacientes 
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diabéticos tipo 2 não insulina-dependentes. Além disso, 20,1% de pacientes diabéticos tipo 

1 também apresentaram edema macular. 
13

 

Além do edema macular diabético, este medicamento é indicado para oclusão 

vascular da retina (OVR) ou oclusão vascular central da retina (OVRC), esta é originada 

devido à uma interrupção da vascularização venosa normal da retina. A interrupção do 

fluxo sanguíneo é causada, geralmente por trombos localizados na veia retiniana.
14, 15 

Além 

disso, o lúmen da veia retiniana pode ser comprimida devido a uma artéria da retina 

aterosclerótica adjacente ou por um cruzamento arteriovenoso, ou ainda, menos 

frequentemente, por uma doença inflamatória vascular.
16

 

  

A OVR pode ser classificada de acordo com o local onde ocorre a interrupção do 

fluxo sanguíneo, podendo ser: OVRC, oclusão da veia retiniana central, afeta toda a retina; 

ORVR, oclusão de ramo da veia retiniana, afeta apenas um ramo da retina; e OVHR, afeta 

a metade superior ou inferior da retina. Na OVRC e na ORVR a oclusão pode causar 

aumento da pressão venosa, hemorragia intrarretiniana e também edema na região afetada. 

E por consequência da isquemia, ocorre o aumento de fatores de crescimento, como o 

VEGF, o que pode causar edema macular e neovascularização. 
16 

A oclusão da veia retiniana é a segunda doença vascular da retina mais comum, 

ficando atrás apenas da retinopatia diabética. 
14

 A prevalência de OVRC e ORVR variou 

de 0,65% a 3,77%, em um estudo que analisou populações dos Estados Unidos, Europa, 

Ásia e Austrália, alguns dos pacientes tinham OVR associados a distúrbios sistêmicos, 

como hipertensão e diabetes, ou distúrbios oftálmicos, como glaucoma. 
17

 Ela apresenta 

alguns fatores de risco, que são doenças muito comuns nos dias atuais, como hipertensão e 
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outras doenças vasculares, e também pacientes diabéticos com lesões em órgãos-alvo têm 

um risco elevado de apresentar OVRC.
18

 

E por fim, a última indicação do implante oftálmico de dexametasona são as uveítes 

não infecciosas, estas se caracterizam por envolverem inflamações da íris até o nervo 

óptico. Ou seja, ela é a inflamação de uma ou de todas as partes da área vascular entre a 

retina e a esclera do olho. Ela é classificada de acordo com o local inflamado: uveíte 

anterior, envolve a íris e o corpo ciliar; uveíte intermediária envolve o corpo ciliar 

posterior e a pars plana; e uveíte posterior, envolve a retina, a coroide, a vasculatura 

retiniana e o nervo óptico. Essa inflamação causa lacrimejamento, fotofobia, vermelhidão 

dos olhos sem secreção e outros diversos sinais e sintomas que são bastante incômodos 

para o paciente. 
19

 

A uveíte não infecciosa pode ser causada por várias doenças como artropatias, 

doenças inflamatórias intestinais, doenças autoimunes, sarcoidose, esclerose múltipla e 

trauma ocular. Acredita-se que ela seja consequência da ativação inadequada do sistema 

imunológico, portanto está associada a essas doenças sistêmicas autoimunes ou anti-

inflamatórias. Quando causadas por traumas oculares dá-se início uma resposta 

inflamatória mediada por prostaglandinas e leucotrienos, que resultam em um 

extravasamento vascular consequentemente dando possibilidade de uma inflamação ocular 

(uveíte) e posteriormente um edema macular.
20

 

A uveíte é umas das principais causas de morbidades visual podendo afetar 

indivíduos de todas as idades, sexo e local. Cerca de 30% dos casos são idiopáticos, ou 

seja, de origem desconhecida, e também de etiologia desconhecida. 
21

 A prevalência em 

países ocidentais é semelhante, um estudo mostrou que, 38 em cada 100.000 pacientes 

apresentam uveítes. 22,23 
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Consequentemente, visto que estas comorbidades são bastante comuns e que na 

lista de Medicamentos essenciais do Distrito Federal existe apenas um medicamento para o 

tratamento, o Ranibizumabe, porém ele atua em apenas uma das vias de patogênese da 

doença, sendo assim pouco eficaz. Nesse contexto, é de suma importância a avaliação da 

viabilidade da inclusão do implante oftálmico de Dexametasona 0,7mg, no Sistema Único 

de Saúde. Esta avaliação é feita com o objetivo se certificar e descrever os aspectos 

terapêuticos do implante de dexametasona, como eficácia, efeitos adversos, 

farmacocinética e relação custo-efetividade em comparação com medicamentos 

disponibilizados pelo SUS. 

 

Métodos 

Para devida avaliação e descrição dos parâmetros farmacocinéticos, efeitos 

adversos, aspectos clínicos e relação custo-efetividade, foram seguidos métodos utilizados 

para o desenvolvimento de diretrizes clínicas e também pareceres técnicos dados pela 

Secretária de Saúde (SES) do Distrito Federal e pelo Ministério da Saúde (MS). Para a 

recomendação ou reprovação do medicamento baseado em diversas fontes, fornecendo 

subsídio científico para tomada de decisões. 

Foi utilizado o acrônimo PICO, que tem como objetivo a definição das perguntas 

de pesquisa, ou seja, para que a pesquisa não fuja de seu tema principal. Este também é 

muito utilizado quando há necessidade de avaliar o impacto de uma medida de forma 

usual, sem que se atribua o efeito observado de cada aspecto individualmente. 
24

 

O acrônimo facilita a elaboração de estratégias de busca, onde cada letra traz seu 

aspecto: 
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P (população): População a ser incluída no estudo, ou situação clínica, neste caso, a 

população incluída seriam pacientes que possuem como comorbidades a retinopatia, 

oclusão da veia retiniana e inflamações na parte posterior dos olhos. 

I (intervenção): Intervenção a ser investigada no estudo, como um medicamento, 

uma técnica, uma profilaxia, etc. A intervenção estudada foi a Dexametasona 0,7mg em 

implantes oftálmicos e sua viabilidade de inclusão na REME. 

C (controle): Para esta intervenção existe algum comparador? Por exemplo, se 

existe algum outro medicamento para aquela situação clínica já sendo utilizado. Na REME 

do Distrito Federal é disponibilizado o anticorpo monoclonal, Ranibizumabe, que também 

pode ser utilizado para as mesmas indicações do implante oftálmico de dexametasona. Mas 

existem outros medicamentos disponíveis para o tratamento dessa comorbidades que 

podem também podem ser avaliados para verificar, qual opção é a mais viável. 

O (outcomes – desfechos): Quais seriam os desfechos observados com a utilização 

de tal intervenção? Como alterações de morbidade, mortalidade, sobrevida, qualidade de 

vida, complicações no tratamento, efeitos adversos, etc. Esses aspectos podem ser 

observados após o processamento dos estudos encontrados por meio desta estratégia de 

busca.  

A partir do direcionamento obtido do acrônimo PICO, foram pesquisados os 

descritores, utilizados para afunilar o resultado da pesquisa, conseguindo apenas os artigos 

que atendem aos objetivos e critérios deste estudo. Para isso, foi utilizada a base de dados 

Pubmed, os descritores utilizados foram: diabetic retinopathy, retinal vein occlusion, 

uveitis. Além destes descritores, foi utilizado o nome comercial do implante oftálmico de 

dexametasona 0,7 mg, Ozurdex
®

, pois apenas ele é comercializado atualmente e para 
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maior direcionamento, pois se fosse utilizado apenas o princípio ativo, seriam encontradas 

muitas outras formulações. 

Estes descritores foram combinados a fim de obter resultados direcionados, e 

também foram adicionados filtros na pesquisa, como, texto completo disponível, tipos de 

estudos, ensaios clínicos, ensaios clínicos controlados (sendo eles de braço único ou 

duplo), ensaio controlado randomizado e revisões sistemáticas. E por fim, o filtro de 

últimos 10 anos também foi incluído. 

As estratégias de busca utilizadas na base de dados Pubmed foram:  

 Diabetic retinopathy AND ozurdex: ("diabetic retinopathy"[MeSH Terms] OR 

("diabetic"[All Fields] AND "retinopathy"[All Fields]) OR "diabetic 

retinopathy"[All Fields]) AND ozurdex[All Fields] AND ("loattrfree full 

text"[sb] AND "2008/11/15"[PDat] : "2018/11/12"[PDat]) 

 Retinal vein occlusion AND ozurdex: ("retinal vein occlusion"[MeSH Terms] 

OR ("retinal"[All Fields] AND "vein"[All Fields] AND "occlusion"[All Fields]) 

OR "retinal vein occlusion"[All Fields]) AND ozurdex[All Fields] AND 

("loattrfree full text"[sb] AND "2008/11/15"[PDat] : "2018/11/12"[PDat]) 

 Uveitis AND ozurdex: ("uveitis"[MeSH Terms] OR "uveitis"[All Fields]) AND 

ozurdex[All Fields] AND ("loattrfree full text"[sb] AND "2008/11/15"[PDat] : 

"2018/11/12"[PDat]) 
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Resultados 

Considerando todas as estratégias de busca, foram identificados 122 artigos. Com 

base na leitura dos artigos, foram acrescentados fatores que foram utilizados como critérios 

de exclusão, como: estar na língua francesa; artigos que se tratavam de associação de 

vários medicamentos ao mesmo tempo; ter como foco outras comorbidades; artigos que se 

repetiram entre as estratégias; relatos de casos raros e/ou pontuais; tivessem objetivos 

diferentes, por exemplo, avaliação de um método ou cirurgia; e artigos com texto 

indisponível. Após esta triagem, a amostra final desta revisão foi de 47 artigos, sendo eles 

relacionados a retinopatia diabética (n=16), oclusão da veia retiniana (n=23) e uveítes 

(n=11), todas tendo como indicação tratamento com o Implante Oftálmico de 

Dexametasona. A figura 1 mostra a sequência de etapas utilizadas para chegar a amostra 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma das etapas do processo de revisão dos estudos. 

 

Os estudos incluídos na amostra final foram publicados nos anos 2010(n=1), 

2011(n=2), 2013(n=4), 2014(n=8), 2015(n=7), 2016 (n=9), 2017(n=7) e 2018(n=9). Sendo 
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sua maioria ensaios clínicos (28), porém também, revisões (n=10), estudos de coorte (n=7), 

meta-análises (n=1) e estudos comparativos (n=1). Desses estudos, foram avaliados os 

desfechos a respeito de seus objetivos relacionados ao implante de Dexametasona 0,7 mg, 

a maioria (95.8%) apresentou resultados positivos sobre aspectos farmacológicos, eficácia, 

segurança e custo-efetividade. 

Dos 47 artigos, apenas um estudo tinha seu objetivo voltado a análises de custo-

efetividade e três eram de farmacocinética, todo o restante se tratava dos aspectos 

farmacológicos, incluindo eficácia, segurança, tolerabilidade e efeitos adversos (n=43). 

Dentre os que se tratavam de aspectos farmacológicos apenas um mostrou resultados 

negativos em relação ao implante de dexametasona. Tais resultados podem ser observados 

na Figura 2, 3 e 4. 
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Discussão 

A fisiopatologia do edema macular, secundário a retinopatia diabética, ou a oclusão 

da veia retiniana ou mesmo de uveítes, trouxeram maior compreensão dos mecanismos e 

dos papéis dos mediadores pró-inflamatórios que facilitam os danos celulares, como MCP-

1, IL-17 e IL-1, levando a acúmulo de líquido dentro da retina. Os corticosteroides como a 

dexametasona, possuem efeitos anti-inflamatórios, antiangiogênicos e antipermeabilidade, 

portanto sendo bastante eficazes contra os processos de patogênese dessas doenças. 
25

 

Por isso, os corticosteroides de liberação sustentada são amplamente utilizados para 

tratar patologias oculares, incluindo retinopatia diabética, oclusão da veia retiniana e 

uveítes. Porém, a administração sistêmica destes é limitante devido aos seus vários efeitos 

adversos, consequentemente eles são utilizados topicamente fazendo com que a 

distribuição seja altamente eficaz, apresentando menos riscos e efeitos adversos para os 

pacientes. 
26

 A partir da observação da liberação dos corticosteroides via sistêmica é 

possível verificar a diferença entre a quantidade de efeitos adversos entre a administração 

via oral e uma administração local, por meio da forma farmacêutica de implante oftálmico. 

Existem três implantes de corticosteroides de liberação prolongada aprovados: o 

Ozurdex
®

, de Dexametasona, o Retisert
®

 e Iluvien
®

 que liberam acetonido de fluocinolona. 

Porém suas características farmacoterapêuticas, indicações e efeitos de duração são 

diferentes. 
26

 A dexametasona (DEX) possui atividade anti-inflamatória até seis vezes 

maior que a triancinolona, e pouco superior a fluocinolona. 
27

 

De acordo com o estudo, Lam  2015, a razão pela qual os médicos mais 

prescreviam os implantes intravítreos de dexametasona eram para melhorar a acuidade 

visual, diminuir o edema macular e olhos que se mostraram não responsivos a outras 

terapias diferentes. E de fato, como pode se perceber a maioria dos estudos que avaliaram 
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aspectos anatômicos e funcionais dos olhos afetados obtiveram resultados positivos, após o 

uso do implante de dexametasona. Onde ele reduziu a espessura da mácula e proporcionou 

aumento significativo na acuidade visual e na sensibilidade da retina dos pacientes já no 

primeiro mês de uso do implante.
 28, 29, 27

 Dentre 43 artigos que abordavam o tema de 

eficácia, avaliando tais parâmetros,  apenas um estudo apresentou resultados negativos. 

Neste estudo os autores afirmam que o implante oftálmico, mostrou melhora na espessura 

macular central nos três primeiros meses, porém que essa melhora regrediu aos seis meses 

de tratamento. Mas não ficou claro para os autores se esse efeito ocorreu devido a 

diminuição da eficácia do medicamento ou devido ao dano funcional permanente da 

retina.
30

 

 O conhecimento sobre os efeitos adversos, além de, tolerabilidade e segurança são 

de suma importância quando se trata de um implante de liberação prolongada, devido ao 

fato de que o fármaco passará cerca de seis meses no globo ocular do paciente. Ademais, 

deve-se considerar a dificuldade de explantação do medicamento. Em relação a toxicidade 

da dexametasona intravítrea, estudos mostraram que uma alta concentração de DEX 

poderia ser alcançada sem causar quaisquer danos e alterações da fisiologia da retina.
31

 O 

efeito adverso mais frequente dentre os estudos é a elevação da pressão intraocular (PIO), 

onde ela acontece principalmente nos meses 2-3 do tratamento, nestes casos os pacientes 

também faziam uso de medicamentos para aumento de PIO. Outro efeito adverso, dito 

comum, para o implante de dexametasona é o desenvolvimento de catarata, porém nos 

vários estudos avaliados houveram poucos casos de pacientes que desenvolveram catarata, 

provavelmente essa probabilidade pode aumentar de acordo com o tempo de uso contínuo 

desse medicamento.
 32, 33

 

Quanto a farmacocinética, após a injeção intravítrea do implante seco, a água 

presente no humor vítreo começa a se permear entre os poros do implante, dando início a 
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difusão da dexametasona. Assim, o implante se dilata podendo sofrer um fracionamento, 

porém esse fracionamento não aumenta a exposição e liberação do princípio ativo, ele 

continua mantendo a mesma concentração a ser liberada até o final dos seis meses. 
25, 34, 35  

Em um teste, em olhos de coelhos essa teoria foi comprovada, onde mesmo quando os 

implantes sofriam fracionamento não ocorria aumento da dissolução da dexametasona no 

humor vítreo, não expondo-o a altas concentrações do medicamento. 
36

 

Um estudo fez a comparação do perfil de liberação e concentração entre uma peça 

única de implante com três peças implantadas. O perfil de liberação foi bastante 

semelhante nos dois casos, após o sétimo dia como o implante é que a concentração no 

humor vítreo começa a aumentar, porém ela aumenta gradualmente impedindo o 

rompimento do implante, fazendo com que ele permaneça intacto até o sexto mês. Após 

alcançar a concentração terapêutica ela permanece constante ao longo do tempo, tanto no 

humor vítreo quanto no humor aquoso. Consequentemente, a farmacocinética do implante 

intravítreo garante que ele entregue a mesma concentração de fármaco ao longo do tempo, 

durante todo o tratamento, diminuindo assim os riscos de desenvolvimento de efeitos 

adversos devido a exposição de altas concentrações do fármaco. 
37, 38

 

Em relação ao parâmetro de custo-efetividade, apenas um estudo da estratégia de 

buscas tinha como objetivo esta análise, mas outros dois estudos trouxeram um quadro 

superficial sobre o tema. O autor, Squires 2017, fez a comparação de custo-efetividade 

entre dois medicamentos utilizados para uveítes, o implante de Dexametasona, e o 

Adalimumabe, anticorpo monoclonal unicamente humano, ele fez análise QALY de custo-

efetividade por vida e chegou ao valor de £19.509 para o implante de Dexametasona e 

£94.523 para o Adalimumabe. Sendo assim, o implante de dexametasona é mais custo-

efetivo que o Adalimumabe.
39

 Nos outros estudos, que também abordam este assunto, 

também relatam que o implante de Dexametasona apresentam menor custo quando 
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comparado a outras terapias, e tem menos efeitos adversos e maior tempo de duração. 

Exceto no estudo HE 2018, onde a terapia com Bevacizumabe apresentou menor custo que 

o implante de Dexametasona.
 36, 40

 Estes estudos fornecem a visualização do quadro geral 

de custo-efetividade de tais medicamentos, porém apenas a visão europeia, sendo assim é 

difícil  a comparação direta com o contexto brasileiro, considerando a situação econômica 

e política do Brasil. 

 

Conclusão 

Diante da necessidade de embasamento científico para tomadas de decisões, 

principalmente no âmbito de Sistema Único de Saúde, onde envolve não só um 

estabelecimento de saúde, mas sim todo um contexto político, ter respaldo sobre avaliações 

de incorporação de medicamentos a lista de medicamentos do SUS/DF é de suma 

importância. Por conseguinte, essa revisão integrativa foi feita com o propósito de fazer 

um levantamento de estudos que pudessem fornecer informações a respeito do implante 

intravítreo de liberação prolongada, de dexametasona 0,7 mg, sobre seus aspectos 

farmacológicos e farmacocinéticos, como eficácia, segurança, efeitos adversos e custo-

efetividade.  

A partir dos estudos, pode-se verificar que o implante de dexametasona, é eficaz, 

melhora a funcionalidade, acuidade visual, e a anatomia, por meio da diminuição da 

espessura de regiões da mácula, em pacientes acometidos com retinopatia diabética, 

oclusão da veia retiniana, uveítes e edema macular secundário a essas doenças. Ademais, 

apresenta um perfil de segurança razoável e uma farmacocinética bem estruturada e de 

constante liberação garantindo menor incidência de efeitos adversos. Apresenta apenas 

dois efeitos adversos que requerem maior atenção, aumento da pressão intraocular e 
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desenvolvimento de cataratas, sendo assim também são consideradas restrições de uso do 

implante oftálmico de dexametasona, pois em pacientes que apresentem alta pressão 

intraocular e catarata, o uso do medicamento pode piorar o quadro. Seu custo-benefício em 

comparação com outros medicamentos se mostrou bom, porém seria necessária a avaliação 

de mais estudos que abordassem esse tema especificamente. 
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