
Consentimento informado para injeções intravitreas com Bevacizumab 
(Avastin R).  Lei N.º 1/ 2001, reguladora do Consentimento informado, transposta 
da Convenção de Oviedo. para o ordenamento jurídico português em  Dezembro 
de 2001. 

Nome e apelido do doente                                                 Nº do processo clínico)                                                                                                                                    
Nome do médico que o informa ( nº da  O.M. )                              Assinatura 
 

Foi-lhe aconselhado pelo seu médico a fazer um tratamento com um medicamento denominado 
Bevacizumab (Avastin®) “Off-Label”, para tratar a sua doença. Off Label“ significa, que o fármaco 
está a ser utilizado para uma deonça, para o qual não foi inicialmente aprovado, embora haja 
evidência clinica da sua utilidade. Associa-se à informação oral, este documento  escrito. 

 

Onde e como se manifesta a doença a necessitar do tratamento com Avastin R? 

A sua doença localiza-se na mácula, que é a zona da retina responsável pela visão central e de 
detalhe (por exemplo visão de detalhes, como cozer, ler). Na Degenerescência Macular ligada à 
Idade, as células da retina, na zona da mácula, ficam danificadas, e a visão central fica 
deteriorada, afetando as atividades quotidianas como ler, reconhecer rostos, ver os sinais da 
estrada ou o número das portas etc. No entanto, não se perde o sentido de orientação, já que a 
sua visão periférica não se irá alterar. 

 

Descrição da substância ativa- fármaco 

 O Bevacizumab é um anticorpo anti VEGF. O "Vascular Endothelial Growth Factor" (VEGF)fator 
responsável pelo crescimento dos vasos. Quando se encontra presente em grandes quantidades, 
leva ao crescimento de vasos anormais. O Bevacizumab não foi desenvolvido para tratar doenças 
oculares, mas foi aprovado pela "Food and Drug Administration" (FDA) para ser utilizado no 
tratamento do cancro colo-rectal metastático, demonstrando  bons resultados nos estudos clínicos, 
tanto em segurança com em eficácia, evitando o crescimento de novos vasos sanguíneos, 
implicados no desenvolvimento e alastramento desse tipo de cancro..  

 

Os Oftalmologistas começaram a utilizar o fármaco “Off Label” no tratamento da DMI e outras 
patologias como o edema macular diabético ou edema macular associado às oclusões venosas, 
onde verificaram que o VEGF era um fator preponderante no crescimento anormal dos vasos 
sanguíneos. O Bevacizumab atuando como um medicamento anti-angiogénico podia bloquear o 
factor de crescimento envolvido no crescimento de novos vasos sanguíneos, na retina e no 
derrame, embora sendo um medicamento Off Label. A utilização Off Label“ do Bevacizumab em 
oftalmologia, tem  demonstrado que a sua utlização se afigura segura, e semelhante em termos de 
eficácia e de efeitos secundários ao Ranibizumab, que é um dos fármacos originalmente 
aprovados para o tratamento desta doença. Existem já estudos clínicos particulares, 
randomizados efetuados nos EUA, Reino Unido e em França, que evidenciam a sua eficácia no 
tratamento da DMI.. 

 

Descrição da patologia subjacente 

Existem dois tipos de DMI: atrófica ou “seca” e neovascular ou “húmida”. Na forma “húmida” da 
DMI, vasos sanguíneos anormais crescem na parte posterior do olho e o sangue ou fluido 
escapam destes vasos originando uma visão distorcida ou enevoada, podendo levar à destruição 
da mácula. Os ensaios clínicos já efetuados têm revelado melhoria e estabilização da visão com 
injeções de medicamentos anti-VEGF, como o Bevacizumab.Sem qualquer  tratamento a perda 
visual pode ser rápida e severa. Em relação ao tratamento do edema macular associado às 
oclusões venosas ou à retinopatia diabética com Bevacizumab intra-vítreo, a evidência sobre a 
sua eficácia e segurança é baseada nos resultados de vários estudos, mas com menor grau de 
evidência científica que o Ranibizumab. 

 

Riscos de uma injeção no olho -Após a injeção do medicamento no olho, poderá ter a sensação 
de corpo estranho no olho, o qual poderá ficar ligeiramente vermelho ou sangrar ligeiramente sob 
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a conjuntiva devido ao procedimento. Estes sintomas desaparecem após alguns dias. A injeção 
de qualquer medicamento no olho poderá originar aumento da pressão dentro do olho, 
inflamação ou efeitos secundários mais graves, como formação de catarata, hemorragia interna 
do olho, lesões das retina (rotura da retina com descolamento) ou lesões noutras estruturas do 
olho.Os episódios de inflamação intraocular registados em estudos clínicos anteriores foram 
geralmente ligeiros e transitórios  
 
Em casos excecionais poderá ocorrer uma infeção dentro do olho em tratamento (endoftalmite) 
na sequência da injeção no olho que pode conduzir à perda de visão ou, em casos raros, à perda 
do olho. As hipóteses de infeção são raríssimas (estimadas em 1 em cada 700 injeções nos EUA). 
No entanto ainda que exceptional uma infeção pode conduzir à perda de visão ou, em casos raros, 
à perda do olho). Poderá necessitar de um ou mais procedimentos acessórios para a tratar. 
 

Riscos do tratamento com Bevacizumab 

Os anti-VEGF foram estudados em diferentes Ensaios Clínicos, em mais de 7200 seres humanos, 
na forma exsudativa da DMI, edema macular diabético ou oclusões venosas da retina. A injeção 
intra-vítrea será efetuada sempre que necessário e com um intervalo de tempo não inferior a 4 
semanas podendo causar os alguns efeitos adversos. 

 
Efeitos secundários muito frequentes (Podem afetar 10 ou mais doentes em cada 100)  
Os efeitos secundários oculares mais frequentes, como tendo sido causados pelo medicamento ou 
procedimento de injeção incluem: 

 Olho vermelho por hemorragia subconjuntival,  

 Dor ocular,  

 Hemorragia da área posterior do olho (hemorragia retiniana),  

 Descolamento da substância gelatinosa que preenche o globo ocular (descolamento 
do vítreo posterior);  

 Perturbações temporárias da visão, incluindo diminuição da visão,  

 Inflamação, sensação de corpo estranho no olho tratado,  

 Inflamação da conjuntiva (conjuntivite) ou inflamação ou infeção das margens das 
pálpebras (blefarite),  

 olho seco e prurido (comichão), aumento da produção lacrimal. 
 
Os efeitos secundários não oculares mais frequente,s comunicados como tendo sido causados 
pelo medicamento ou procedimento de injeção incluem: dor de garganta com congestão e 
corrimento nasais, dor de cabeça e dor articular.invasivos secundários, como uma operação, para 
tratar efeitos secundários graves 
 
Efeitos secundários frequentes (Podem afetar entre 1 e 10 doentes em cada 100)  
Outros efeitos secundários oculares frequentes que foram comunicados como tendo sido 
possivelmente causados pelo medicamento ou pelo procedimento de injeção incluem: Clarões de 
luz com manchas e sombras, Baixa da visão por catarata, lesão da córnea (parte anterior 
transparente do olho), inflamação ocular (uveíte), separação de uma camada da retina 
(descolamento da retina, descolamento do epitélio pigmentar da retina), sensibilidade à luz, 
desconforto ocular, inchaço da pálpebra e dor nas pálpebras.  
 
Outros efeitos secundários não oculares frequentes que foram comunicados como tendo sido 
possivelmente causados pelo medicamento ou pelo procedimento de injeção incluem: gripe, 
infeção do sistema urinário, nível reduzido de glóbulos vermelhos (poderá sentir cansaço, falta de 
ar, tonturas, palidez), ansiedade, AVC, tosse, náuseas e reações alérgicas (erupção cutânea, 
urticária, comichão, vermelhidão da pele).  
 
Efeitos secundários pouco frequentes (Podem afetar menos de 1 em cada 100 doentes) 
Os efeitos secundários oculares pouco frequentes que foram comunicados como tendo sido 
possivelmente causados pelo medicamento ou pelo procedimento de injeção incluem: infeção 
(endoftalmite), hipópion (acumulação de glóbulos brancos na zona anterior do olho), hifema 
(acumulação de sangue na zona anterior do olho), dor ou irritação no local da injeção.  
 



Outros efeitos secundários não oculares pouco frequentes que foram comunicados como tendo 
sido possivelmente causados pelo medicamento ou pelo procedimento de injeção incluem: 
tosse, sibilos (dificuldade respiratória súbita), aumento das secreções nas vias aéreas 
respiratórias, alterações do ritmo cardíaco (fibrilhação auricular) e doença inflamatória da pele 
(queratose liquenoide).  

 
    Outros riscos e desconfortos possíveis  

Existe um risco potencial de desenvolver um AVC quando estiver a ser tratado(a) com 
medicamentos anti-VEGF. Se tiver tido anteriormente algum AVC ou acidente isquémico 
transitório (AIT), este risco pode ser superior. Deve falar com o(a) médico(a) sobre o modo 
como esta informação afeta o seu caso e se recomenda algum cuidado para a sua condição. 
Se sentir sintomas de AVC, como fraqueza ou paralisia dos membros ou da face, dificuldade 
na fala ou na compreensão, dirija-se imediatamente a um serviço de urgência, porque poderão 
ser necessários cuidados médicos imediatos.Testes anteriores demonstraram que uma 
pequena quantidade de Bevacizumab pode entrar na corrente sanguínea após injeção no olho. 
A sua importância e o  efeito no seu corpo ainda são desconhecidos. Exemplos de efeitos 
secundários que se podem manifestar são: lentidão na cicatrização, ou aumento do tempo de 
coagulação do sangue; 

 
    Hemorragia associada à utilização de medicação anticoagulante 

Durante o tratamento são autorizados medicamentos que fluidificam o sangue (como por ex. 
aspirina). Contudo, sabe-se que estes tipos de medicamentos aumentam as probabilidades de 
hemorragias no olho. Os efeitos secundários oculares menos frequentes comunicados como 
tendo sido possivelmente causados pelo medicamento ou pelo procedimento de injeção 
incluem: infeção (endoftalmite), hipópion (acumulação de glóbulos brancos). 
 
Há alguma Informação particular para doentes do sexo feminino?- 
Desconhece-se os riscos do Ranibizumab no feto humano ou numa criança a ser amamentada. 
As mulheres grávidas ou a amamentar e em idade fértil que não podem ou não querem utilizar 
qualquer método de contracepção reconhecido, são excluídas do tratamento antes da 
autorização de introdução do medicamento no mercado. Terá de confirmar que tem 
conhecimento  de que não se encontra grávida nem tenciona engravidar durante o tratamento. 
Se suspeita estar grávida, avise imediatamente o seu médico. Durante o tratamento e até 30 
dias após a última administração do medicamento, as mulheres em idade fértil deverão 
concordar com a utilização de métodos de contracepção. O seu médico aconselhar-lhe-á sobre 
o método mais adequado para si. São considerados métodos de contracepção reconhecidos a 
contracepção oral (pílula contraceptiva), o dispositivo intra-uterino (D.I.U.), o preservativo 
associado ao uso de espermicida e a esterilização cirúrgica (laqueação de trompas).  

 

Existe alguma Informação particular para doentes do sexo masculino? - Não existem 
referências de efeitos prejudiciais do Ranibizumab na produção de spermatozóides. Os 
homens em idade fértil são aconselhados a utilizar métodos contraceptivos reconhecidos 
(preservativo associado ao uso de espermicida). Por favor, avise o seu médico de uma 
possível gravidez da sua companheira sexual. Com o consentimento da sua companheira, a 
gravidez será acompanhada e o estado de saúde do recém-nascido também será vigiado. 

 

Quais as responsabilidades do doente durante a administração do fármaco?  

 É muito importante que informe o seu oftalmologista dos medicamentos que toma, de 
doenças diagnosticadas e alergias que possui. 

 Deverá respeitar a indicações fornecidas pelo seu médico bem como prescrições de 
medicamentos e colírios anexadas  

 Seguir as instruções dadas pelo seu médico; 

 Informar o médico sobre o decurso da sua doença e os efeitos indesejáveis  
detectados; 

 Informar o médico sobre o uso de qualquer outro tratamento médico ou da toma de 
outro medicamento (sujeito ou não a prescrição médica obrigatória) durante o 
tratamento com Bevacizumab 

 Deverá contactar de imediato o médico se sentir alteração desproporcionada à 
evolução normal do pós-operatório que lhe foi explicado (como dor, olho vermelho ou 
baixa de visão), porque o tratamento precoce diminui os maus resultados. 



 
Que outros tratamentos utilizar?- Para receber tratamento para a Degenerescência Macular 
relacionada com a Idade existem outros medicamentos e tratamentos à sua disposição. O seu 
médico dar-lhe-á a respectiva informação sobre as características e os riscos associados. Será 
informado acerca de quaisquer novos dados, dos riscos e benefícios do tratamento com 
Ranibizumab, que possam afetar a sua decisão.  
 
Outras Notas particulares colocadas pelo cirurgião…………………  
 
A anestesia também tem riscos? - A própria anestesia não está isenta de riscos. As 
anestesias loco-regional e tópica reduzem esta possibilidade, mas não a evita completamente 
podendo apresentar reações adversas a medicamentos ou a outros fatos 
 
Esta informação pretende esclarecê-lo (a) para que tome uma decisão sobre se deseja 
ou não submeter-se a esta cirurgia ocular. Pode levar o tempo que for necessário e 
coloque todas as perguntas que considerar necessárias, antes de concordar com a 
proposta cirúrgica. Caso rejeite a operação fica informado (a) de que não existe outro 
tratamento alternativo para corrigir a sua baixa de visão e que esta irá agravar-se. Pode 
também desejar não ser informado. 
 
Declaração do consentimento 
 

1. Declaro que fui informado/a pelo meu médico dos riscos relativos ao procedimento 
cirúrgico proposto, tendo-me sido explicado as possíveis complicações. 

2. Estou satisfeito/a com a informação recebida, tendo podido formular todo o tipo de 
perguntas e ainda me foram esclarecidas todas as dúvidas apresentadas. 

3. Foi-me dada uma cópia para ler antes da tomada de decisão. 
4. Autorizo ou Não (riscar o que não interessa) a utilização fotografias ou registo da 

operação em vídeo com fins científicos e de formação, com ocultação da identificação.  
5. Tenho contacto referenciado em caso de alarme  
6. Compreendi que, durante o tratamento com bezacizumab, os requisitos e as restrições 

contidas no consentimento informado devem ser cumpridas i 
7. No interesse da minha saúde, o médico pode ter a iniciativa de suspender o 

tratamento.  
8. No mesmo tempo informo o meu médico de tratamentos efectuados por outro médico, 

bem como a toma simultânea de outros medicamentos (com indicação médica ou sem 
prescrição médica.) âmbito do programa de utilização identificada e individualizada 

9. Estou informado/a de que posso revogar este consentimento em qualquer altura, sem 
que daí advenha qualquer prejuízo. 

10. Posso não querer ser informado, pelo que tenho de assinar esse meu desejo 
11. E posso ter um representante legal em caso de incapacidade para consentir. 
12. Foram-me referidos os Honorários referentes à intervenção.  
13. Em consequência solicito e consinto na realização da intervenção proposta 

 
Assinatura do doente…………………… Data preenchida pelo doente)                                      
Assinatura do familiar ou representante legal 

 

 


