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RESUMO 

 

PECORA, R.A. Aplicabilidade da tomografia de coerência óptica em 

papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva). [Applicability of Optical 

Coherence Tomography in blue-fronted parrots (Amazona aestiva)]. 2017. 71f. 

Dissertação (Mestrado em Clínica Cirúrgica) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 A Tomografia de Coerência Óptica ou OCT (Optical Coherence 

Tomography) representa importante avanço em diagnóstico e monitoramento 

de doenças oculares, nos últimos anos, porém na Medicina Veterinária, o 

emprego da técnica ainda é pouco difundido. Objetivou-se, portanto, utilizar a 

OCT, no estudo da retina de papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) adultos 

sadios, visando-se à sua caracterização, bem como, padronizar a técnica do 

exame para a espécie. Foram avaliadas as camadas da retina, mensuradas as 

espessuras em diferentes áreas desta e verificada a ocorrência de variações. A 

dilatação pupilar foi obtida com a instilação de uma gota de brometo de 

rocurônio (5mg/ml) nos momentos 0, 2, 15, 17, 30 e 32 minutos. Os animais 

foram sedados com maleato de midazolam (0,5mg/kg) por via intramuscular e 

anestesiados com propofol (5,0mg/kg) por via intravenosa. Foram realizadas as 

mensurações das espessuras da Retina Total (RT), da Retina Neurossensorial 

(RN) e do Complexo de Células Ganglionares (CCG) há 2 milímetros (mm) do 

pécten em direção à fóvea, cujas médias foram 279,40 micrômetros (μm), 

255,90μm e 138,60μm, respectivamente. Estas médias foram comparadas com 

as médias encontradas em lâminas histológicas digitalizadas em microscópio 

automático de fluorescência e mensuradas com auxílio do software VS-ASW®, 

e foram obtidos os valores de 260,30μm para RT, 238,20μm para RN e 

129,30μm para CCG, demonstrando alto coeficiente de correlação entre todas 

as medidas. As imagens permitiram demonstrar a anatomia da retina com 

visibilização e identificação de suas camadas, variações e anormalidades. 

Estes dados vêem auxiliar no diagnóstico e monitoramento de retinopatias nos 

papagaios-verdadeiros. 

 

Palavras-chave: Retina. Histologia. Ave. 



 

 

ABSTRACT 

 

PECORA, R.A. Applicability of optical coherence tomography in blue-

fronted parrots (Amazona aestiva). [Aplicabilidade da Tomografia de 

Coerência Óptica em Papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva)]. 2017. 71f. 

Dissertação (Mestrado em Clínica Cirúrgica) – Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Optical Coherence Tomography (OCT) represents an important advance 

in the diagnosis and monitoring of ocular diseases nowadays, but in veterinary 

medicine, the use of the technique is still not widespread. The aim of this study 

in research was to use the OCT in the study of the retina of blue-front parrots 

(Amazona aestiva) healthy adults, aiming at its characterization, as well as to 

standardize the examination technique for the species. The retinal layers were 

evaluated, the thicknesses measured in different areas of the retina and the 

occurrence of variations was verified.  Pupillary dilatation was obtained by 

instillation of a drop of rocuronium bromide (5mg/ml) at moments 0, 2, 15, 17, 

30 and 32 minutes. The animals were sedated with midazolam maleate 

(0.5mg/kg) intramuscularly and anesthetized with intravenous application of 

propofol (5.0mg/kg). Measurements were made of thicknesses of Total Retina 

(RT), Retinal Neurosensory (RN) and Ganglion Cell Complex (GCC), distant 2 

millimeters (mm) from the pecten towards the fovea, whose mean values were 

279.40 micrometers (μm), 255.90μm and 138, 60μm, respectively. These 

averages were compared to the averages found on histological slides scanned 

in an automatic fluorescence microscope and measured with the aid of the VS-

ASW® software, and obtained values of 260.30μm for RT, 238.20μm for RN 

and 129.30μm for GCC, demonstrating high correlation coefficient between all 

measurements. The images allowed to demonstrate the anatomy of the retina 

with visibility and identification of its layers, variations and abnormalities. These 

data aid in the diagnosis and monitoring of retinopathies in blue-front parrots. 

 

Keywords: Retina. Histology. Bird. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Observa-se o aumento no número de atendimentos oftálmicos em aves 

da ordem Psittaciformes, na qual se incluem os papagaios, seja pela adoção 

destes animais como pets ou pela conscientização relativa à preservação das 

espécies (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). Também nota-se o aumento 

do número destas aves que são recolhidas pelos centros de triagem de animais 

silvestres (CETAS), seja por abandono, resgate do tráfico ou pós-trauma. Estes 

animais têm sua espécie identificada, avaliada e depois são destinados para 

programas de soltura. Nos casos em que a ave não tem mais condições de ser 

solta na natureza, ela poderá ser destinada para zoológicos, mantenedores ou 

criadouros científicos (ANDRADE; AZEVEDO, 2011). 

A maioria das espécies de aves dependem das suas habilidades visuais, 

pois estas são essenciais ao voo, à alimentação e à reprodução. A acuidade 

visual das aves é duas a oito vezes superior à dos mamíferos, o sistema visual 

é altamente especializado e a percepção de cores excelente (GRAHAM et al, 

2006; BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007).  

 A visão é fundamental para a qualidade de vida das aves e de extrema 

importância para o sucesso da reabilitação e retorno para a vida livre. Porém, 

as retinopatias são pouco diagnosticadas nos pássaros, pelo pequeno tamanho 

dos seus olhos e pelo difícil acesso ao segmento posterior, mesmo com o 

auxílio do oftalmoscópio direto, indireto, ultrassonografia ou eletrorretinografia 

(ERG) entre outras formas de avaliação (EFE et al, 2006; GALLEGO, 2015). O 

exame histopatológico post mortem é que, na maioria das vezes, diagnostica a 

doença. Atualmente, na oftalmologia humana, o exame de escolha para 

detecção e monitoramento de doenças do segmento posterior do bulbo ocular 

é a tomografia de coerência óptica (OCT – do inglês optical coherence 

tomography), uma tecnologia de diagnóstico por imagem que capta imagens 

tridimensionais com resolução em mícron (µ) (GEKELER et al, 2007). 

 A OCT é uma técnica de imagem de alta resolução, não invasiva, de não 

contato que pode ser utilizada na avaliação das mudanças estruturais dos 

segmentos anterior e posterior do bulbo ocular (McLELLAN; RASMUSSEN, 

2012). Na retina, age como uma microscopia in vivo, permitindo avaliar a sua 
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constituição e sua integridade estrutural (NARFSTROM; PETERSEN-JONES, 

2013), permitindo, por meio das imagens obtidas, avaliar as camadas 

retinianas (figura 1). 

A interpretação qualitativa das imagens avalia a presença ou ausência 

de estruturas anormais com base no conhecimento da anatomia e a 

interpretação quantitativa baseia-se na distinção das camadas da retina e 

calcula com precisão a espessura destas e da retina total (DUKER; WAHEED; 

GOLDMAN, 2015). 

Conhecer as características anatômicas e fisiológicas do sistema visual 

destes animais, associado ao desenvolvimento de técnicas e métodos de 

padronização da normalidade são essenciais para os oftalmologistas 

veterinários realizarem o diagnóstico, monitoramento e tratamento das 

afecções oculares (WILLIAMS, 1994; IONASCU; ENACHE, 2011). 

Figura 1 – Identificação e mensuração, em micrômetros (µm), das camadas da retina de 

papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) em imagem obtida com a OCT: camada de 

fibras nervosas (CFN); camada de células ganglionares (CCG*); camada plexiforme interna 

(CPI); camada nuclear interna (CNI); camada plexiforme externa (CPE); camada nuclear 

externa (CNE); membrana limitante externa (MLE); zona mioide (ZM); zona elipsoide (ZE); 

epitélio pigmentado da retina (EPR) 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

 

 

 

 

 

* 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  Retina 

 

 

A retina corresponde à túnica nervosa do bulbo ocular e é uma das 

estruturas mais importantes para o processo de visão. Localizada no segmento 

posterior do olho, sua superfície interna se encontra em contato com o humor 

vítreo e, a externa, com a coroide. Sua função é captar o estímulo luminoso e 

transformá-lo em elétrico, que será conduzido ao córtex cerebral para ser 

interpretado posteriormente (SAMUELSON, 2013). 

A retina, composta de 10 camadas (figura 2), divide-se em dois 

componentes: o epitélio pigmentado, originário da camada externa da vesícula 

óptica embrionária, e a retina neurossensorial, proveniente da camada interna. 

A retina neurossensorial é composta por nove camadas: camada de 

fotorreceptores (zona elipsoide e zona mioide); membrana limitante externa; 

camada nuclear externa; camada plexiforme externa; camada nuclear interna; 

camada plexiforme interna; camada de células ganglionares; camada de fibras 

nervosas e membrana limitante interna (SAMUELSON, 2013; GALLEGO, 

2015). 

A Camada de Fotorreceptores apresenta dois tipos de células: os cones, 

que trabalham em condições fotópicas e os bastonetes, em condições 

escotópicas (DANTAS, 1995). Esta camada está sinalizada na figura 2 como 

ZE e ZM. Na primeira zona há um grande acúmulo de mitocôndrias e na outra 

zona ocorre a síntese proteica (NAVARRO, 2009). 

Regulando o meio extracelular dos fotorreceptores e mantendo o 

alinhamento preciso dos cones e bastonetes, aparece a MLE que é constituída 

de zonas de adesão entre as células de Müller e os fotorreceptores (BRON et 

al., 1997; SAMUELSON, 2007). 

Na CNE se encontra um número variado de camadas de núcleos dos 

fotorreceptores de acordo com a região examinada (BRON et al., 1997). 
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A CPE é onde aparecem os terminais sinápticos dos neurônios de 

primeira ordem, que são os cones e bastonetes e de segunda ordem, que são 

ac células bipolares (BRON et al, 2007; NAVARRO, 2009). 

Compondo a CNI estão os núcleos das células horizontais, bipolares, 

amácrinas e de Müller (NAVARRO, 2009). Estes são neurônios de natureza 

centrífuga, pois recebem informação sensorial da CPI e suas sinapses se 

situam na CPE (BRON et al., 1997). 

A CPI compreende as sinapses das células bipolares com as células 

amácrinas, interplexiformes e ganglionares, que são neurônios de terceira 

ordem, além de processos das células de Müller e microvasculatura abundante 

(BRON et al., 1997). 

A CCG* é composta pelos corpos celulares dos neurônios de terceira 

ordem, processos das células de Müller e ramos de vasos retinianos. Cada 

célula possui apenas um axônio que convergem para formação do nervo óptico 

(BRON et al., 1997). 

A CFN contém os axônios das células ganglionares organizados em 

feixes, células gliais, leito capilar e fibras eferentes. Para manter a 

transparência da retina, estas fibras nervosas não são mielinizadas (BRON et 

al., 1997; SAMUELSON, 2007). 

As células de Müller são células da glia que rodeiam os neurônios da 

retina e são as únicas que se prolongam através de todas as camadas e se 

fundem às fibrilas colágenas, às fibrilas proteoglicanas e às outras células gliais 

da retina formando a Membrana Limitante Interna (MLI) (EVANS & MARTIN 

1993). 

A vasculatura da retina pode ser classificada como holangiótica (maioria 

dos mamíferos), merangiótica (lagomorfos), paurangiótica (ungulados) e 

anangiótica (aves e alguns poucos mamíferos) (SAMUELSON, 2013). A 

espessura da retina, na maioria dos animais domésticos, varia entre 200 a 240 

μm, na região central, e 100 a 190 micrômetros (μm), na periférica. Samuelson, 

em 2013, concluiu que as retinas avasculares ou pouco vascularizadas 

raramente excedem 140 μm. A retina é um tecido nervoso com metabolismo 

extremamente ativo e elevado consumo de oxigênio (SAMUELSON, 2013; 

GALLEGO, 2015). 

 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 25 

 

 

Figura 2 – Imagem de lâmina histológica da retina de papagaio-verdadeiro 

identificando as camadas da retina na seguinte ordem de cima para baixo: CFN, 

CCG*, CPI, CNI, CPE, CNE, MLE, camada de fotorreceptores (ZM+ ZE) e EPR 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 
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2.2 Retina das Aves 

 

 

A organização das camadas da retina das aves é a mesma que dos 

outros vertebrados, porém, as variações na morfologia, nas regiões de maior 

acuidade visual e na vascularização são significantes (JONES; PIERCE; 

WARD, 2007). A retina das aves difere acentuadamente da retina dos 

mamíferos (WILLIAMS, 2012), é avascular ou anangiótica (BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; JONES; PIERCE; WARD, 2007; WILLIAMS, 2012; 

RAUSCHER et al., 2013) e desprovida de área tapetal (BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012).  

A retina avascular das aves é nutrida por uma estrutura especializada e 

altamente vascularizada, denominada pécten (JONES; PIERCE; WARD, 2007; 

DAYAN; OZAYDIN, 2013; RAUSCHER et al., 2013). É uma estrutura não 

sensorial densamente pigmentada, com formato variável, que se estende do 

nervo óptico para a câmara vítrea. Ele também provê oxigênio à retina, atua na 

manutenção do equilíbrio acidobásico e de uma temperatura intraocular 

constante (JONES; PIERCE; WARD, 2007) e faz parte da barreira 

hematorretiniana (DAYAN; OZAYDIN, 2013). A estrutura vascular do pécten é 

maior e mais elaborada nas espécies de aves diurnas que nas noturnas 

(JONES; PIERCE; WARD, 2007). Há três tipos de pécten, diferenciados pelo 

formato: Conicus, encontrado somente nas aves da família Apterygidae, 

comumente chamadas de kiwi; Vanellus, encontrado nas espécies restantes de 

Struthioniformes, como avestruzes e emas, e em Tinamiformes, que são as 

perdizes da América Latina, como macucos e inhambus; Plicatus, encontrado 

nas outras espécies de aves (GALLEGO, 2015) (figura 3). 

 

Figura 3 – Formatos do pécten. Da esquerda para direita: Conicus; Vanellus; Plicatus 

 

Fonte: (GALLEGO, M. L. V., 2015). 
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A acuidade visual das aves é aperfeiçoada pela sua própria estrutura, 

cuja densidade de fotorreceptores funcionais pode ser muitas vezes maior que 

nos humanos (GURTUKUN, 2000). A relação de cones por bastonetes é maior 

nas espécies de hábitos diurnos, o que consiste em uma grande acuidade 

visual e em contraste, a retina das espécies de hábitos noturnos possui uma 

alta densidade de bastonetes, implicando uma alta sensibilidade visual (KIAMA 

et al, 2001). Os tipos e a distribuição dos fotorreceptores são variáveis, estando 

usualmente presentes cones, cones duplos (auxiliam na detecção de 

movimento), cones com gotícula de óleo (provavelmente, responsáveis por 

filtrar uma gama específica de luz) e bastonetes (BAYÓN; ALMELA; 

TALAVERA, 2007). Muitas espécies de aves possuem regiões da retina em 

que a densidade de fotorreceptores funcionais é alta e contém uma 

predominância de cones. Estas áreas são conhecidas como fóveas 

(SAMUELSON, 2013). As aves podem ser desprovidas de fóvea ou possuir 

uma ou duas fóveas (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; RAUSCHER et al., 

2013). 

Na família Psittacidae, que inclui o Papagaio-verdadeiro (Amazona 

aestiva) a retina possui apenas uma fóvea, localizada na região centro-

temporal, o pécten é do tipo plicatus e a espessura média da retina é de 

260,0µm na região mais delgada, que é a fóvea, e de 360,23µm ao redor do 

pécten, a área mais espessada (PECORA et al, 2014). 

As doenças da retina reportadas em aves incluem: anomalias 

congênitas; degenerativas; inflamatórias e por descolamentos. Traumas 

constituem as causas mais usuais de lesões do segmento posterior, 

especialmente em aves de rapina. Coriorretinite por toxoplasmose também tem 

sido relatada (BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007; WILLIAMS, 2012). 

Descolamento de retina secundário a trauma foi referido por Hvenegaard e 

colaboradores (2009), em papagaios. 
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2.3  Avaliação da Retina – Exames Complementares 

 

 

Para avaliar a função e morfologia da retina, vários exames 

complementares são utilizados, entre eles a ultrassonografia (DIETRICH, 

2013), a ressonância magnética (DUONG, 2011), a retinografia, a angiografia 

fluoresceínica, a eletrorretinografia (ERG) (EKESTEN, 2013) e, recentemente, 

a tomografia de coerência óptica (OCT) (DONALDSON; HARTLEY, 2013). 

A ultrassonografia é uma técnica amplamente utilizada, sendo 

empregada na avaliação de oftalmopatias desde 1956 no homem, e, na 

Medicina Veterinária, desde 1968 (MATTOON; NYLAND, 2002). Permite 

avaliar as estruturas intraoculares quando existe opacidade de meios, quando 

não há cooperação adequada do paciente ou este não tem condições físicas 

para realização de outros exames (ALLERMANN et al., 2010). 

Na ressonância magnética, entre as estruturas intraoculares observadas 

em cães e gatos, incluem-se: córnea; câmaras anterior e posterior; íris; lente; 

corpo ciliar; retina e esclera. Na órbita, permite a avaliação de: nervo óptico e 

quiasma; músculos extraoculares; gordura orbitária; glândula salivar 

zigomática; artéria e veia oftálmicas e ossos (DONALDSON; HARTLEY, 2013). 

A angiografia fluoresceínica é um exame utilizado para avaliar a 

integridade da barreira hematorretiniana, a presença de neovasos e fluido no 

espaço sub-retiniano, a circulação coroideana, além de permitir a avaliação da 

vascularização da retina, da coroide e do nervo óptico, possibilitando, de modo 

não invasivo, a documentação fotográfica (JAFFE; CAPRIOLI, 2004). 

O ERG de campo total é um método de diagnóstico preciso para 

averiguação da função da retina e detecção precoce de lesões, tendo inúmeras 

aplicações, avaliando a integridade das camadas externas da retina, 

especialmente dos fotorreceptores. Caracteriza-se por obtenção e registro de 

uma onda polifásica retiniana, em resposta ao estímulo luminoso 

(KOMAROMY; SMITH; BROOKS, 1998). Existem relatos da realização do ERG 

em várias espécies, incluindo cão (SAFATLE et al., 2005), gato (GEKELER et 

al, 2007), cavalo (KOMAROMY et al., 2003), galinha (PETERSEN-JONES et 

al., 2006), pombo, coelho, rato, papagaio (HENDRIX; SIMS, 2004), ovelha e 

macaco (NARFSTROM, 2006). 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 29 

 

 

A OCT é utilizada no exame dos segmentos anterior e posterior do bulbo 

ocular e representa um importante avanço no diagnóstico e monitoramento de 

doenças oculares, nos últimos anos (ROSOLEN et al, 2012). Trata-se de 

exame de alta resolução que pode capturar até 1024 imagens escaneadas em 

0,04 segundos com resolução axial de aproximadamente 5μm, que realiza 

cortes seccionais da retina e coroide, permitindo detectar alterações 

anatômicas (MCLELLAN; RASMUSSEN, 2012). 
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2.4  Tomografia de Coerência Óptica 

 

 

Desenvolvida para uso na oftalmologia na década de 1990, a OCT é 

uma técnica de imagem de alta resolução, não invasiva, de não contato que 

pode ser utilizada na avaliação das mudanças estruturais dos segmentos 

anterior e posterior do bulbo ocular (McLELLAN; RASMUSSEN, 2012). Na 

retina age como uma microscopia in vivo, permitindo avaliar a sua constituição 

e sua integridade estrutural (NARFSTROM; PETERSEN-JONES, 2013). Trata-

se de exame que utiliza luz próxima ao infravermelho, em um sistema de 

interferometria, que produz imagens seccionais da retina (KLOIZMAN et al., 

1998). O mecanismo de operação da OCT é semelhante ao do ultrassom modo 

B, mas ao invés de onda sonora utiliza a luz e a resolução da imagem é 

aproximadamente dez vezes maior (ROSOLEN et al, 2012). 

A OCT emprega a repercussão das ondas luminosas para produzir 

imagens em cortes transversais dos tecidos oculares. As imagens são 

formadas a partir de uma série de escaneamentos e obtidas por meio de fibra 

óptica integrada a um sistema de interferômetro combinado com uma fonte de 

luz de baixa coerência (McLELLAN; RASMUSSEN, 2012). Com o comprimento 

de onda de aproximadamente 800nm (nanômetros) a OCT cria imagens 

tomográficas dos tecidos (KLOIZMAN et al., 1998; UNO; NARDELLI; FARAH, 

2000).  

A luz, ao atingir uma determinada estrutura anatômica, pode ser 

reabsorvida, transmitida ou refletida. A luz refletida pelos tecidos é captada 

pelo aparelho e a informação, processada por um sistema computadorizado, 

gerando uma imagem. As diversas estruturas presentes na imagem da OCT 

são evidenciadas por escala de tons de cinza (figura 4) ou escala colorida 

artificialmente (figura 5), mais comumente utilizada, por facilitar a identificação 

(SARAIVA et al., 2010). A escala de cores começa do preto, seguido pelo azul, 

verde, amarelo, vermelho e branco, em ordem crescente de refletividade, como 

exemplo de estruturas com baixa refletividade, os fotorreceptores e a coroide e 

de alta refletividade, a camada de fibras nervosas e o epitélio pigmentário da 

retina (EPR) (THOMAS; DUGUID, 2004). As áreas de alta refletividade, devido 

ao fenômeno de sombreamento, podem prejudicar a análise das estruturas 
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localizadas posteriormente a elas, assim como ocorre ultrassonografia 

(SARAIVA et al., 2010). 

 

Figura 4 - Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 

presença da fóvea (seta vermelha) com escala de tons de cinza 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 5 - Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 

presença da fóvea (seta vermelha) com escala artificial de cores 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

O corte óptico permite avaliar as camadas retinianas. A membrana 

limitante interna é definida de forma clara, devido ao contraste entre o vítreo, 

não refletivo e a retina, refletiva. Logo abaixo, está localizada a camada de 

fibras nervosas, de alta refletividade. As camadas plexiformes interna e externa 

são identificadas pela sua refletividade relativamente aumentada, pois suas 

fibras estão dispostas perpendicularmente ao feixe de luz, ao contrário das 

camadas nucleares e de fotorreceptores, que têm seus corpos celulares 
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orientados paralelamente ao feixe de luz. Externamente à retina 

neurossensorial, identifica-se uma banda de alta refletividade que corresponde 

ao EPR (MALERBI; ANDRADE; FARAH, 2010) (figura 6). 

 

Figura 6 - OCT da retina normal do papagaio verdadeiro 20, região periférica. EPR apontado 

pela seta vermelha 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Estruturas que geram alta refletividade na OCT podem estar na 

superfície da retina como membrana epirretiniana, que é um tecido cicatricial 

(figura 7), hemorragias superficiais e exsudatos algodonosos; podem estar 

dentro da retina, como hemorragias intrarretinianas, exsudatos duros e fibrose 

intrarretiniana; e podem ser profundas, como hiperplasia do EPR, depósitos de 

restos celulares sub-retinianos chamados de drusas (figura 8), membranas e 

cicatrizes sub-retinianas (MALERBI; ANDRADE; FARAH, 2010). 

Estruturas que geram baixa refletividade na OCT são, na maior parte 

das vezes, espaços císticos (figura 9), ou seja, áreas que contêm líquido 

seroso. A distinção entre sangue, fluido seroso e exsudação pode ser feita com 

base nas diferenças de refletividade (figura 10), que são proporcionais à 

concentração de partículas em uma determinada coleção de líquido. O fluido 

seroso, que contém poucas células, é opticamente transparente. O sangue, por 

outro lado, origina sinal hiper-refletivo (MALERBI; ANDRADE; FARAH, 2010). 

A OCT tem limitações quanto a sua aplicabilidade e acurácia em caso de 

opacidade de meios, como cicatriz corneana, catarata moderada a grave, 

hemorragia vítrea, em caso de pupila pequena e alinhamento inadequado do 

aparelho (FISHER; BARDAL; FARAH, 2010). 

 



R e v i s ã o  d e  L i t e r a t u r a  | 33 

 

 

Figura 7 – Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 

presença da Membrana Epirretiniana (setas vermelhas) 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 8 – Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 

presença de drusa (seta verde) 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 9 – Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 

presença de espaço cístico em camada de células ganglionares (seta verde) 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 
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Figura 10 – Imagem da OCT da retina de papagaio-verdadeiro adulto (Amazona aestiva) com a 
presença de cistos em camada nuclear interna (setas amarelas), e descolamento de retina 
(seta vermelha) com presença de sangue (seta verde) 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

A técnica de OCT também pode ser empregada para avaliar a córnea, 

íris e ângulo iridocorneano, diagnosticar e acompanhar a evolução de 

neoplasias intraoculares (GUEDES; YAMANE, 2003) e, segundo Saraiva e 

colaboradores (2010), podem ser estudados o vítreo, o nervo óptico e a 

coroide.  

A interpretação do exame de OCT pode ser qualitativa ou quantitativa, 

sendo ambas importantes. Na qualitativa avalia-se a presença de alterações ou 

ausência de estruturas com base no conhecimento da anatomia normal. A 

quantitativa baseia-se em calcular a espessura e/ou volume da retina e das 

suas camadas (DUKER; WAHEED; GOLDMAN, 2015). A interpretação requer, 

também, considerar determinados aspectos, como localização, forma, 

refletividade e correlação histológica da estrutura avaliada (SARAIVA et al., 

2010). 
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2.5 OCT na Oftalmologia Veterinária 

 

 

Por ser um exame recente tanto na oftalmologia humana quanto na 

veterinária, a OCT é, ainda, pouco difundida, mas pode ser muito relevante no 

diagnóstico de doenças retinianas e do nervo óptico, por ser um exame não 

invasivo, de não contato e alta resolução (PUGLIESE et al., 2006) e uma ótima 

ferramenta para aumentar os conhecimentos sobre anatomia, fisiologia e 

patologia da retina de diferentes espécies animais (GALLEGO, 2015). 

Já foram relatados estudos utilizando OCT, em diversas espécies de 

animais, com a finalidade de pesquisa e diagnóstico em roedores (FISHER et 

al., 2009), em aves (RUGGERI et al., 2010; RAUSCHER et al., 2013; PECORA 

et al, 2014), em macacos (STROUTHIDIS et al., 2010), em gatos (PUGLIESE 

et al., 2006; GEKELER et al., 2007) e em cães (PANZAN et al., 2004; 

PUGLIESE et al., 2006; HERNANDEZ-MERINO et al., 2011; SAFATLE et al., 

2015; SOMMA et al., 2016; BEMIS et al., 2017).  

Roedores são conhecidos modelos para doenças humanas, tanto pelo 

seu baixo custo como pelo fácil acesso aos indivíduos transgênicos (RUGGERI 

et al, 2008).  

A OCT está sendo aplicada em protocolos para tratamento de doenças, 

avaliando, a eficácia de drogas farmacológicas e de terapias com células–

tronco e ao mesmo tempo, reduzindo o número de animais para estes 

experimentos. Consequentemente, o potencial de utilização da OCT com esta 

finalidade é alto (GABRIELE et al, 2011). 
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2.6  OCT na Oftalmologia Aviária 

 

 

Ainda há poucos estudos das estruturas normais e anormais da retina 

utilizando OCT em aves e a maior parte em galinhas, como modelos 

experimentais (HUANG et al, 1998; RUGGERI et al., 2010; MOYAED et al, 

2011; RAUSCHER et al., 2013). 

Recentemente, Lan e colaboradores (2013) mensuraram a espessura da 

coroide de galinhas (animais de laboratório), com o auxílio da OCT, para 

estudo fisiológico e McKibbin e colaboradores (2014) investigaram a 

degeneração de retina também em galinhas. Todos estes estudos tiveram 

diferentes protocolos, diversos aparelhos de OCT, mas poucos indivíduos ou 

espécies de aves incluídas (AZMANIS et al, 2015). 

OCT em oftalmologia aviária possibilita a mensuração total e das 

camadas da retina, avaliação da morfologia das fóveas, da área do pécten, da 

topografia retiniana, da ausência de vasos sanguíneos e também pode ser 

realizada em aves que não são usadas como animais de experimento 

(GALLEGO, 2015). Já foram realizadas em psitacídeos (PECORA et al, 2014),  

em aves de rapina (RUGGIERI et al, 2010) e comparando aves de espécies 

diversas (KORBEL et al, 2013;  AZMANIS et al, 2015). 
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2.7 Comparação entre OCT e Histologia das Camadas da Retina 

 

 

O processamento de olhos para histologia é geralmente considerado 

difícil e propenso a muitos artefatos que afetam a qualidade das seções 

histológicas (ABBOTT et al., 2009), especialmente para olhos de pássaro com 

anéis escleróticos ósseos. 

As interpretações corretas dos dados de OCT, que são padrões de 

refletividade e sua correlação com estruturas anatômicas requerem avaliação 

por histologia. Como existem diferenças anatômicas nas estruturas da retina, a 

transferência dos resultados da avaliação e das interpretações dos padrões de 

refletividade da OCT entre mamíferos e aves e mesmo entre espécies dentro 

destas classes é imprecisa. Os resultados de OCT para a avaliação completa 

por histologia da retina humana, geralmente são baseados na transferência de 

dados da avaliação de espécies relacionadas, como por exemplo, os 

musaranhos (pequenos mamíferos), devido à indisponibilidade de tecido 

retiniano de origem de olhos de humanos, por causa da baixa taxa de doadores 

(ABBOTT et al., 2009). 

As primeiras comparações de OCT e histologia foram realizadas por 

Huang et al. (1991) e Huang et al. (1998) em oftalmologia humana e aviária, 

respectivamente. Estes avaliaram olhos com retinas normais e degeneradas de 

galinhas e demonstraram uma alta correlação dos padrões de refletividade da 

retina obtidos pela OCT e as camadas da retina detectadas por histologia. 

Com relação às comparações de sinais de OCT e histologia da retina, há 

uma concordância geral na literatura científica de que as CFN, CPI e CPE são 

altamente refletivas e as CNI e CNE menos refletivas. Outras camadas como a 

camada de CCG* diferiram na refletividade entre as espécies (ABBOTT et al., 

2009). 

A histologia é considerada o exame padrão-ouro para a identificação das 

camadas da retina e diagnóstico das retinopatias e os resultados apresentados 

por Gallego (2015), utilizando a técnica da OCT, validaram esta, como um 

método diagnóstico adequado na oftalmologia aviária. 
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3 OBJETIVO 

 

 

Avaliar a viabilidade da utilização da tomografia de coerência óptica 

(OCT) no exame da retina de papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) 

adultos e hígidos, visando à caracterização da morfologia e padronização do 

exame para a espécie. 

 



M a t e r i a s  e  M é t o d o s  | 39 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Pesquisa aprovada pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São 

Paulo (FMVZ/USP) sob o número 5951050514, autorizada pelo Sistema de 

Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBio) do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) sob o número 41158 e conduzida conforme os critérios da 

Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO, 2007). 

 O experimento foi realizado em 43 papagaios-verdadeiros (Amazona 

aestiva) adultos, sem idade definida, machos ou fêmeas, isentos de afecções 

oculares aparentes e enfermidades sistêmicas, provenientes do Parque 

Ecológico do Tietê (São Paulo, S.P.). Para realização da OCT, utilizou-se o 

aparelho Spectralis OCT1. 

 Os animais foram contidos manualmente e suas pupilas dilatadas com a 

instilação de uma gota de brometo de rocurônio2 diluído em solução fisiológica 

(5mg/ml) nos momentos 0, 2, 15, 17, 30 e 32 minutos (figura 11). Em seguida 

foram sedados com 0,5mg/kg de maleato de midazolam3 por via intramuscular 

e anestesiados com 5,0mg/kg de propofol4 por via intravenosa. Para manter os 

olhos abertos, foi utilizado o artifício de pequenas tiras de esparadrapo fixadas 

próximas às rimas palpebrais e puxadas em direção cranial, no caso da 

pálpebra superior e ventral, da pálpebra inferior (figura 12). Durante todo o 

procedimento as córneas foram umedecidas com o auxílio de lubrificante 

ocular5 para prevenir o ressecamento e diminuição na qualidade das imagens. 

Cada ave foi posicionada adequadamente em frente ao aparelho de OCT, 

focando a retina (figuras 13 e 14), para conseguir imagens nítidas da estrutura, 

que apareceram no monitor. As imagens foram obtidas pelos protocolos Lines 

(Linha), Raster Lines (Volume) e Radial Lines (Estrela), e depois selecionadas, 

                                                      
1
 Spectral Domain Optical Coherence Tomography Heidelberg Engineering Spectralis OCT®, Heidelberg Engineering, 

Califórnia, EUA. 
2
 Rocuron®, Cristália, São Paulo, SP, Brasil. 

3
 Dormium®, União Química, São Paulo, Brasil. 

4
 Propovan®,  Cristália, São Paulo, Brasil. 

5
 Systane®, Alcon Labs, São Paulo, Brasil. 
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analisadas e mensuradas manualmente. Realizaram-se as mensurações no 

centro da retina, na região entre a fóvea e o pécten, mais precisamente a 

2000μm (2mm) deste. Foram determinadas as medidas seguintes para serem 

realizadas: retina total (RT), delimitada pela borda interna da interface vítreo-

retiniana e a borda externa do EPR; retina neurossensorial (RN), definida pela 

borda interna da interface vítreo-retiniana e a borda externa da zona elipsoide; 

complexo de células ganglionares (CCG) que inclui a camada de fibras 

nervosas, a camada de células ganglionares e a camada plexiforme interna. 

 

Figura 11 – Papagaio com a pupila dilata após instilação de Brometo de Rocurônio  

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

Figura 12 – Papagaio com as pálpebras fixadas com auxílio de tiras de esparadrapo para 

manutenção do olho aberto 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 
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Figura 13 – Imagem infrared do olho de papagaio com a pupila dilatada 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

Figura 14 – Papagaio posicionado adequadamente para a realização do exame de OCT 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 
 

 Dentre todos os papagaios-verdadeiros analisados, seis foram 

eutanasiados por motivos locomotores. Com o objetivo de avaliar e comparar 

as medidas obtidas com a OCT, estes animais tiveram seus olhos 

delicadamente enucleados e estes foram armazenados em solução formalina a 

10%. Em seguida foi realizado o corte e emblocamento dos mesmos para 

confecção de lâminas histológicas que posteriormente foram coradas com H/E 
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(hematoxilina/eosina). Estas lâminas deveriam ter a presença do pécten, para 

que ele atuasse como um referencial. As lâminas foram encaminhadas para o 

Laboratório de Estudos Morfológicos em Biologia da Reprodução do 

Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), onde foram digitalizadas para 

analisar e medir a retina e suas camadas há 2 mm do pécten, com a utilização 

do microscópio automático de fluorescência BX61VS6 (figura 15) utilizando 

ferramentas de medida presentes no software VS-ASW®. 

 

Figura 15 – Microscópio automático de fluorescência Olympus BX61VS 

 

Fonte: (Laboratório de Estudos Morfológicos em Biologia da Reprodução – FMVZ - USP, 

2017). 

A distribuição dos dados encontrados pela OCT foi avaliada por meio do 

teste de D’Agostino & Pearson, e dos encontrados pela microscopia automática 

de fluorescência, pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para as amostras muito 

pequenas. 

As medidas obtidas pela OCT e pela microscopia automática de 

fluorescência foram comparadas por meio de teste t não-pareado, e foram 

calculados os coeficientes de correlação produto-momento entre estas. 

As análises foram realizadas pelo software estatístico Prism 5 for 

Windows(GraphPadSoftware). 

                                                      
6
 Research System Microscope Olympus BX61VS®, Olympus Corporation, Tokio, Japão. 
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 5 RESULTADOS 
 
 
 Foram incluídos no estudo 43 papagaios-verdadeiros (Amazona 

aestiva). De cada ave submetida ao exame de OCT, foram obtidas várias 

imagens de ambos os olhos e entre todas, foi escolhida a com melhor definição 

na localização pré-definida, ou seja, região central da retina, a 2000μm do 

pécten, em direção à fóvea (figura 16). Em seguida, foram realizadas as 

mensurações da RT (figura 17), RN (figura 18) e CCG (figura 19). A espessura 

da RT variou entre 269μm e 348μm, com média de 305,10μm ± 17,25μm, da 

RN variou entre 240μm e 329μm, com média de 279,40μm ± 17,48μm e da 

CCG variou entre 92μm e 182μm, com média de 138,60μm ± 20,72μm, 

representadas em gráficos na forma boxplot na figura 20, e as medianas 

encontradas foram, respectivamente, 304μm [293μm - 314μm], 276μm [266μm 

- 289μm], 132μm [123μm - 152μm]. As medidas individuais estão detalhadas 

na Tabela 1. 

 

Figura 16 – Área em azul à direita referente à fóvea, que está sinalizada pela seta vermelha à 

esquerda. Seta em amarelo à esquerda apontando o ponto onde foram realizadas as medidas 

de RT, RN e CCG 

 
Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 17 – Medida de RT a 2000μm do pécten em direção à fóvea. Valor 317μm 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 
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Figura 18 – Medida de RN a 2000μm do pécten em direção à fóvea. Valor 294μm 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 19 – Medida de CCG a 2000μm do pécten em direção à fóvea. Valor 131μm 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 20 - Representação gráfica dos valores das medidas de Retina Total (RT), Retina 

Neurossensorial (RN) e Complexo de Células Ganglionares (CCG) de 43 papagaios-

verdadeiros (Amazona aestiva), obtidos pela OCT. Média ±DP 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

  

MEDIDAS OCT 
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Tabela 1 - Espessuras da retina total, da retina neurossensorial e do complexo de células 
ganglionares mensuradas pela OCT em micrômetros, e olho referente à imagem mensurada 

Animal Olho RT RN CCG 

01 OD 296 272 155 

02 OE 299 270 149 

03 OD 317 289 145 

04 OD 342 306 173 

05 OD 304 284 148 

06 OE 313 289 144 

07 OD 314 295 169 

08 OD 304 285 152 

09 OE 336 307 165 

10 OE 293 262 121 

11 OD 293 266 142 

12 OD 310 278 124 

13 OE 304 283 150 

14 OD 269 240 92 

15 OD 299 266 115 

16 OE 312 285 155 

17 OE 348 329 182 

18 OE 302 276 141 

19 OE 341 318 178 

20 OD 273 257 114 

21 OE 321 299 172 

22 OE 298 266 118 

23 OD 286 263 130 

24 OD 306 290 176 

25 OE 329 302 146 

26 OD 276 259 144 

27 OE 305 273 118 
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28 OD 299 268 116 

29 OE 298 269 121 

30 OD 293 267 142 

31 OD 292 267 122 

32 OE 304 276 125 

33 OE 307 275 130 

34 OD 317 297 131 

35 OE 314 285 132 

36 OD 295 271 127 

37 OD 287 268 124 

38 OD 293 266 125 

39 OD 313 287 132 

40 OD 297 266 123 

41 OE 314 289 130 

42 OE 289 263 108 

43 OD 317 292 153 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 

 

 As lâminas das retinas dos olhos enucleados dos seis papagaios-

verdadeiros eutanasiados foram digitalizadas e submetidas à avaliação de suas 

espessuras, nos mesmos grupos de camadas mensurados pelo exame de OCT 

e a 2000μm do pécten (figura 21), sendo escolhida apenas uma lâmina de cada 

indivíduo para a realização da mensuração por microscopia automática de 

fluorescência. Os valores encontrados da RT ficaram entre 186,30μm e 

331,82μm, com média de 260,30μm ± 69,88μm, da RN ficaram entre 168,71μm 

e 302,10μm, com média de 238,20μm ± 60,53μm e da CCG ficaram entre 

101,08μm e 165,77μm, com média de 129,30μm ± 25,59μm, como 

demonstrados na Tabela 2 e representados em forma de gráfico boxplot na 

figura 22. As medianas encontradas foram, respectivamente, 263,10μm 

[189,20μm – 328,50μm], 242,80μm [179,00μm – 293,40μm], 118,90μm 

[111,70μm – 158,70μm]. 
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Figura 21 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro apresentando 

pécten e linha vermelha distanciando aproximadamente 2000μm deste, onde foram realizadas 

as medidas de RT, RN e CCG 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 
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Figura 22 - Representação gráfica dos valores das medidas de retina total (RT), retina 

neurossensorial (RN) e complexo de células ganglionares (CCG) de 6 papagaios-verdadeiros 

(Amazona aestiva), obtidos por microscopia automática de fluorescência. Média ±DP 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

Tabela 2 - Espessuras da retina total, da retina neurossensorial e do complexo de células 

ganglionares mensuradas por histometria, em micrômetros, e olho referente à imagem 

mensurada 

 

Animal Olho RT RN CCG 

09 OE 309,95 284,71 165,77 

10 OE 190,11 182,42 119,88 

14 OD 186,30 168,71 101,08 

20 OD 216,32 200,79 115,23 

27 OE 331,82 302,10 117,82 

43 OD 327,40 290,50 156,29 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 

 

 Nas figuras 23 a 34, podem ser comparadas as imagens mensuradas da 

OCT às respectivas imagens mensuradas das lâminas histológicas das retinas 

dos papagaios-verdadeiros 09, 10, 14, 20, 27 e 43. 

 

MEDIDAS MICROSCOPIA 

MMICMICROSCOPIA 
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Figura 23 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 09 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 24 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 09 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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Figura 25 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 10 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 26 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 10 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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Figura 27 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 14 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 28 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 14 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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Figura 29 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 20 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 30 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 20 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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Figura 31 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 27 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 32 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 27 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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Figura 33 – Imagem de OCT da retina do papagaio-verdadeiro 43 apresentando as 

mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten em direção à 

fóvea, nas cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (LIOC – FMVZ/USP, 2014). 

 

Figura 34 – Imagem de lâmina histológica da retina do papagaio-verdadeiro 43 apresentando 

as mensurações e valores de RT, RN e CCG a aproximadamente 2000μm do pécten, nas 

cores azul, vermelha e amarela, respectivamente 

 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2016). 
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O coeficiente de correlação entre todas as medidas obtidas pela OCT e pela 

microscopia óptica foi alto (r=0,8698, P<0,0001), conforme a figura 35. 

Analisando separadamente as medidas de RT (Figura 36), RN (Figura 37) e 

CCG (Figura 38), as medidas deste último apresentaram melhor correlação. 

 

Figura 35 – Correlação entre os valores de todas as medidas obtidos pela OCT e microscopia 

óptica 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

Figura 36 – Correlação entre os valores das medidas da retina total obtidas pela OCT e pela 

microscopia óptica 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 
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Figura 37 – Correlação entre os valores das medidas da retina neurossensorial obtidas pela 

OCT e pela microscopia óptica 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

 

 

Figura 38. Correlação entre os valores das medidas do complexo de células ganglionares 

obtidas pela OCT e microscopia óptica 

 

Fonte: (PECORA, R. A., 2017). 

 

COMPLEXO DE CÉLULAS GANGLIONARES 
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6 DISCUSSÃO 

  

 

Este experimento foi concebido como um estudo normativo, orientando 

sobre a morfologia da retina de papagaios-verdadeiros (Amazona aestiva) e 

estabelecendo valores de referência da espessura da retina e de suas 

camadas com a utilização da tomografia de coerência óptica. 

A espécie Amazona aestiva foi investigada por causa da grande 

quantidade que é recolhida pelos CETAS – Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (ANDRADE; AZEVEDO, 2011) e do crescente número de 

atendimentos a essas aves, principalmente as de estimação ou companhia 

(BAYÓN; ALMELA; TALAVERA, 2007). O exame oftálmico em aves exige 

conhecer as particularidades anatômicas e fisiológicas do sistema visual destes 

animais e para realizar o diagnóstico, monitoramento e tratamento das 

afecções oculares é importante o desenvolvimento de técnicas e métodos de 

padronização da normalidade (IONASCU; ENACHE, 2011). 

 Para realização do exame de OCT, é fundamental a obtenção de 

midríase, mas como as pupilas das aves são controladas, predominantemente, 

por músculos estriados, torna-se mais difícil a promoção da dilatação pupilar 

que nos mamíferos, sendo indicada a utilização de bloqueadores 

neuromusculares (SAFATLE et al., 2003; BARSOTTI et al., 2012; DONGO, 

2016). Os midriáticos utilizados nos seres humanos e outros mamíferos não 

surtem o efeito esperado, como relatado em Rauscher e colaboradores (2013). 

A escolha pelo brometo de rocurônio (5mg/ml) se deu por sua ação já 

conhecida e pela sua menor toxicidade (AMBRÓSIO; KAHVEGIAN, 2010) e 

estudos mais atualizados que demonstraram a eficácia e segurança do uso 

deste, mesmo sem diluição (BARSOTTI et al., 2012; DONGO, 2016; PETRITZ 

et al., 2016). 

Semelhante a Barsotti e colaboradores (2012), padronizou-se o uso do 

brometo de rocurônio diluído em soro fisiológico em partes iguais, instilando 

seis vezes, uma gota da diluição em cada olho, nos tempos 0, 2, 15, 17, 30 e 

32 minutos, resultando em midríase adequada para a realização do exame. 
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Em geral, as aves são pacientes com baixa tolerância à manipulação e 

em nosso experimento, foi priorizado evitar estresse dos papagaios durante o 

processo do exame. Assim, foram consideradas a sedação e a anestesia para 

minimizar este potencial estresse durante a OCT. Rauscher e colaboradores 

(2013) realizaram o exame de OCT em aves de rapina sob anestesia geral, e, 

em contraponto, Ruggeri e colegas (2010) fizeram com os pacientes totalmente 

acordados e em alerta. Em nosso estudo, foi realizada a aplicação 

intramuscular de maleato de midazolam, por ser considerado um bom sedativo 

em várias espécies de aves (MANS et al., 2012; BARSOTTI et al., 2012), 

seguida pela aplicação intravenosa de propofol que proporciona um curto 

período de latência e tem curta duração, apesar da desvantagem devido à 

dificuldade do acesso venoso (ROCHA; ESCOBAR, 2015). Barsotti e 

colaboradores (2012) recomendaram, como protocolo anestésico, a inalação 

de Isofluorano, mas foi preterido por necessitar de profissionais treinados para 

essa atividade e a presença da sonda endotraqueal prejudica a manipulação e 

a aproximação do aparelho de OCT. O tempo de duração se mostrou suficiente 

para realização do exame de OCT, obtendo grande quantidade de imagens de 

boa qualidade. 

Em comparação com a ultrassonografia, a OCT tem como vantagens, a 

possibilidade de ser realizada sem contato com a superfície da córnea, método 

ultrassonográfico de escolha na oftalmologia aviária, em que se utiliza um 

transdutor colocado sobre a superfície da córnea da ave (GONZALEZ et al., 

2001) e de não ser necessária a instilação de anestésico tópico, geralmente 

aplicado antes da realização da ultrassonografia (SQUARZONI, 2011). 

Uma vantagem da ultrassonografia e da OCT, relatada por Penninck e 

colegas (2001), é não ter a necessidade de imobilização química do paciente, o 

que estes demonstraram necessária na tomografia computadorizada e na 

ressonância magnética, porém, as aves examinadas neste experimento, foram 

anestesiadas, levando a redução de estresse, proporcionando agilidade na 

realização do exame e melhor qualidade das imagens. 

A OCT permite a formação de imagens das camadas da retina com 

resolução óptica não obtida in vivo com outros métodos de avaliação do fundo 
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de olho e também é capaz de distinguir pequenos detalhes anatômicos dos 

tecidos examinados, aproximando-se da qualidade histológica (DUONG et al., 

2002; GUMPEMBERGER; KOLM, 2006). 

Um impedimento que ocorre na realização da OCT é a impossibilidade 

da passagem do feixe de luz nos casos da presença de opacidades de meios 

(RAUSCHER et al., 2013), e, também, por ser um experimento para 

padronização em pacientes hígidos, a ave que apresentasse cataratas, lesões 

corneanas ou qualquer outro bloqueio foi descartada da pesquisa. Nestes 

casos, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e a ressonância 

magnética ofereceriam mais informações sobre o segmento posterior 

(BOTTÓS et al., 2012). 

Na interpretação das imagens obtidas, sabe-se que a composição 

celular de cada camada da retina, determina o tipo de retroespalhamento do 

feixe de luz, portanto, a sua visibilização. Ruggeri e colaboradores (2007) 

relataram que os fatores que determinam exatamente o retroespalhamento 

ainda são desconhecidos e que em geral, as camadas plexiformes são 

descritas demonstrando um retroespalhamento maior do que as camadas 

nucleares. 

Saraiva et al (2010), consideraram que nas imagens obtidas pela OCT,  

as estruturas da retina eram melhor identificadas na escala colorida 

artificialmente, porém, neste estudo, foi considerada mais fácil evidenciá-las 

pela escala de tons de cinza.  

Várias doenças retinianas resultam em alterações na espessura das 

diferentes camadas da retina. Por exemplo, atrofia progressiva de retina (PRA) 

causa um afinamento da camada nuclear externa (CNE) e da camada dos 

segmentos externo e interno dos fotorreceptores (SE/SI) dos cães enquanto 

que o glaucoma leva à diminuição da camada de fibras nervosas (CFN) tanto 

nos humanos como nos animais (RUGGERI et al., 2010). Estas alterações 

conduziram à avaliação da espessura total da retina, da retina neurossensorial 

e do complexo de células ganglionares de um olho saudável de ave, 

fornecendo a aparência normal das diferentes camadas, auxiliando no 

julgamento da condição da retina. 
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A região escolhida para mensuração foi definida, pois há uma grande 

variação da espessura da retina e de suas camadas nas diferentes regiões do 

fundo de olho. A RT se apresentou mais espessa na região central e se afinava 

nas regiões periféricas. Curiosamente, a variação da espessura da retina total 

pode ser principalmente atribuída às alterações da espessura das CFN e CCG, 

como relatado por Gallego (2015). 

Conhecer a localização exata do corte de OCT é necessário para 

identificar as mudanças e acompanhar as alterações na retina ao longo do 

tempo. Nos olhos dos mamíferos utilizamos as estruturas vasculares da retina. 

O padrão dos vasos sanguíneos pode ser usado para identificar a localização 

da alteração e recuperá-la na realização de novos exames para visibilizar a 

evolução da mesma. No entanto, a retina das aves é avascular como 

confirmado por Ruggeri e colaboradores (2010) e no presente estudo, sendo 

imprescindível determinar outras estruturas como pontos de referência. A 

região escolhida foi a que está há 2 mm do pécten em direção à fóvea, pois 

estes são facilmente detectados. Nas outras áreas, as diferenças na espessura 

da CFN podem auxiliar na localização e definição dos pontos de interesse na 

retina, o que não ocorre com as outras camadas que mantém suas espessuras 

constantes, tornando-as impróprias como referências (Ruggeri et al, 2010; 

Gallego, 2015). 

Neste estudo, os valores da espessura total da retina, obtidos com o 

auxílio da OCT, ficaram entre 269μm e 348μm, com média de 305,10μm ± 

17,25μm, e com microscopia automática de fluorescência ficaram entre 

186,30μm e 331,82μm, com média de 260,30μm ± 69,88μm. Estes estão 

superiores aos encontrados por Samuelson (2013), que menciona que a 

espessura das retinas anangióticas ou parangióticas não excede 140μm. 

Entretanto, as medidas da nossa pesquisa se aproximam das 

apresentadas por Gallego (2015), que, com o exame da OCT, mensurou as 

retinas de algumas famílias de aves (Accipitriformes, Falconiformes e 

Strigiformes), obtendo valores que ficaram entre 237μm (Aegolius funereus) e 

409μm (Falco tinnunculus), com média de 321μm ± 51μm. 
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Como a histologia é considerada o exame padrão-ouro para a 

identificação das camadas e diagnóstico de doenças retinianas, os resultados 

obtidos com a OCT foram comparados às lâminas histológicas da retina de 06 

papagaios-verdadeiros avaliados neste estudo, a fim de estabelecer o exame 

de OCT um método diagnóstico adequado em oftalmologia aviária. 

Percebeu-se que o uso de vasos sanguíneos retinianos como pontos de 

referência só são úteis em retinas de mamíferos devido à vascularização e em 

retinas com alterações, mas não podem ser considerados em retinas 

avasculares e saudáveis das aves. Esta foi uma das dificuldades encontradas 

em confeccionar a lâmina no local exato do corte da OCT neste estudo, sendo 

assim, definimos avaliar as lâminas que incluíam o pécten, realizando as 

mensurações a 2000µm deste, por ser um ótimo ponto de referência, mas não 

devemos esquecer, de excluir a localização imprecisa onde realizamos a 

incisão do bulbo ocular para a confecção lâmina histológica.  

As primeiras comparações entre OCT e histologia foram realizadas por 

Huang e colaboradores (1991) e (1998) em oftalmologia humana e aviária, 

respectivamente. Em 1998, Huang et al compararam os resultados de OCT de 

olhos de frango com retinas normais e degeneradas, e validaram estes, usando 

criosecções e embutindo tecido retiniano em resina para microscopia 

eletrônica, e não fixando em solução formalina, para evitar o encolhimento, 

assim como notado em nosso estudo. Em ambos os estudos obteve-se uma 

alta correlação entre as medidas adquiridas pela OCT e pela histologia. 

Em nosso estudo, também obtivemos uma alta correlação entre a OCT e 

a histologia nas medidas avaliadas. 

Com relação às comparações entre as imagens de OCT e histologia da 

retina, há uma concordância geral na literatura científica de que as camadas de 

fibras nervosas e plexiformes são altamente refletivas e as camadas nucleares 

menos refletivas (ABBOTT et al., 2009).  

É importante observar que o processamento de tecidos usando fixação 

ou desidratação para fins histológicos está sempre associado com retração de 

tecidos e propenso aos muitos artefatos, afetando a qualidade dos cortes 
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histológicos (ABBOTT et al., 2009), especialmente em bulbos oculares de 

pássaros que possuem ossículos na esclera, que facilita a dobra dos tecidos 

intraoculares durante o processamento das lâminas histológicas. De acordo 

com Gallego (2015), o desprendimento de retina é um artefato típico observado 

em olhos aviários após a fixação de formalina, e claramente influenciado pelo 

encolhimento. 

As retinas que, em nossa pesquisa, sofreram processamento histológico 

bem sucedido, tiveram todas as suas camadas reconhecidas e mensuradas. 

Ao melhorar a compreensão da patogênese das doenças da retina e 

acompanhar o início, progressão e terapia das mesmas, por poder ser 

repetidamente realizado nos mesmos indivíduos durante estudos longitudinais, 

a OCT proporcionará reduzir o número de animais eutanasiados ou com os 

olhos enucleados, em comparação com o número necessário, nas pesquisas 

histológicas, para obter resultados estatisticamente válidos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Este estudo concluiu que, assim como na oftalmologia humana, a OCT é 

uma moderna ferramenta de diagnóstico que se mostrou muito útil na 

oftalmologia veterinária de papagaios verdadeiros. Os resultados encontrados 

mostram que a OCT é um excelente instrumento para a avaliação in vivo das 

estruturas das retinas desta espécie, fornecendo imagens detalhadas e 

precisas do segmento posterior, em uma qualidade próxima à histologia. 

Validando esta técnica com histologia, este estudo servirá de base para 

o estabelecimento de valores de referência para as espessuras da retina e de 

suas camadas e a aparência fisiológica da retina em olhos saudáveis de 

papagaios-verdadeiros, facilitando a identificação de alterações do segmento 

posterior do olho e identificá-las como prejudiciais ou não à retina e as 

consequências para a capacidade visual destas aves. 
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