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Cunha LP. Correlação entre o eletrorretinograma de padrão reverso, a 
tomografia de coerência óptica e a perimetria automatizada na detecção da 
perda neural na atrofia em banda do nervo óptico [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2010. 141p. 

OBJETIVO: Avaliar a capacidade dos parâmetros do eletrorretinograma de 
padrão reverso de campo total e hemianópico em diferenciar olhos com 
atrofia em banda do nervo óptico e, a correlação entre as amplitudes do 
eletrorretinograma de padrão reverso, a espessura da camada de fibras 
nervosas da retina e macular obtidas pela tomografia de coerência óptica e a 
perda de campo visual nestes pacientes. MÉTODOS: Quarenta e um olhos 
de 41 pacientes com perda de campo visual temporal permanente por 
compressão do quiasma óptico e 41 controles normais foram submetidos ao 
eletrorretinograma de padrão reverso de estimulação de campo total e 
hemianópicos (temporal e nasal), a tomografia de coerência óptica, para 
avaliação das medidas da espessura da camada de fibras nervosas da 
retina e macular e, ao exame de campo visual, pela perimetria automatizada 
padrão. O desvio do normal da sensibilidade dos 18º centrais do campo 
visual foram expressos em decibéis e unidades 1/Lambert.  As comparações 
foram feitas pelo teste t de Student. A correlação entre os parâmetros do 
campo visual central, do eletrorretinograma de padrão reverso e da 
tomografia de coerência óptica foi avaliada pela correlação de Pearson e 
análise de regressão linear. RESULTADOS: Os valores das amplitudes P50, 
N95, and P50+N95 do eletrorretinograma de padrão reverso de campo total, 
e de estimulação hemianópica e os valores das medidas da espessura 
macular e da camada de fibras nervosas da retina obtidas pela tomografia 
de coerência óptica foram significativamente menores nos olhos com atrofia 
em banda do que nos controles (P<0,001). Uma correlação significativa foi 
encontrada entre a perda de sensibilidade no campo visual central e as 
amplitudes do eletrorretinograma de padrão reverso de estimulação de 
campo total e nasal, mas não para o temporal. Uma correlação significativa 
positiva foi observada entre os parâmetros de perda de sensibilidade no 
campo visual e a maioria dos parâmetros da espessura da camada de fibras 
nervosas da retina e macular obtidas pela tomografia de coerência óptica. 
Nenhuma correlação significativa foi observada entre os parâmetros do 
eletrorretinograma de padrão reverso e a tomografia de coerência óptica, 
exceto para amplitude P50+N95 do eletrorretinograma de padrão reverso de 
estimulação de hemicampo nasal. Uma correlação significativa foi observada 
entre os parâmetros de espessura macular e da camada de fibras nervosas 
pela tomografia de coerência óptica, exceto entre a espessura da camada de 
fibras nervosas no segmento de 30º, correspondente as 9 horas do relógio e 
os parâmetros maculares. CONCLUSÕES: Os valores das amplitudes do 
eletrorretinograma de padrão reverso foram eficazes em diferenciar olhos 
com atrofia em banda do nervo óptico de controles normais. Em pacientes 
com atrofia em banda do nervo óptico, as amplitudes do eletrorretinograma 
de padrão reverso e medidas da espessura da camada de fibras nervosas 
da retina e macular correlacionaram de forma significativa com a perda de 
campo visual, mas não houve correlação entre eles. O eletrorretinograma de 
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padrão reverso e a tomografia de coerência óptica detectaram a perda 
neural e ambos são métodos diagnósticos úteis na compreensão da 
correlação estrutura-função em pacientes com compressão do quiasma 
óptico.  

 
Descritores: 1.Atrofia óptica/diagnóstico  2.Quiasma óptico/patologia  
3.Fibras nervosas/patologia  4.Tomografia de coerência óptica/métodos  
5.Eletrorretinografia 
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Cunha LP. Relationship between pattern electroretinogram, optical 
coherence tomography and automated perimetry for detection of neural loss 
in eyes with band atrophy of the optic nerve [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2010. 141p. 

 
PURPOSE: To evaluate the ability of full-field and hemifield pattern 
electroretinogram parameters to differentiate between healthy eyes and eyes 
with band atrophy of the optic nerve and also to evaluate the relationship 
between pattern electroretinogram amplitude, macular and retinal nerve fiber 
layer thickness by optical coherence tomography, and visual field loss on 
standard automated perimetry in eyes with BA of optic nerve. METHODS: 
Forty-one eyes from 41 patients with permanent temporal visual field defects 
from chiasmal compression and 41 healthy subjects underwent transient full-
field and hemifield (temporal or nasal) stimulation pattern electroretinogram, 
standard automated perimetry and time domain- optical coherence 
tomography macular and retinal nerve fiber layer thickness measurements. 
Comparisons were made using Student’s t-test. Deviation from normal visual 
field sensitivity for the central 18° was expressed in dB and 1/Lambert units. 
Correlations between measurements were verified by Pearson’s correlations 
and linear regression analysis. RESULTS: Full-field P50, N95, and P50+N95 
amplitude values were significantly smaller in eyes with band atrophy than in 
control eyes (P<0.001). Nasal and temporal hemifield pattern electroretinogram 
studies revealed significant differences in N95 and P50+N95 amplitudes 
measurements. Pattern electroretinogram and optical coherence tomography 
measurements were significantly lower in eyes with temporal hemianopia 
than in normal eyes. A significant correlation was found between visual field 
sensitivity loss and full-field or nasal, but not temporal, hemifield pattern 
electroretinogram amplitude. Likewise a significant correlation was found 
between visual field sensitivity loss and most optical coherence tomography 
parameters. No significant correlation was observed between optical 
coherence tomography and pattern electroretinogram parameters, except 
for nasal hemifield amplitude. A significant correlation was observed 
between several macular and retinal nerve fiber layer thickness parameters. 
CONCLUSIONS: Transient pattern electroretinogram amplitude measurements 
were efficient at differentiating eyes with band atrophy and permanent visual 
field defects from normal controls. In patients with chiasmal compression, 
pattern electroretinogram amplitude and optical coherence tomography 
thickness measurements were significant related to visual field loss, but not 
to each other. Pattern electroretinogram and optical coherence tomography 
quantify neuronal loss differently, but both technologies are useful in 
understanding structure-function relationship in patients with chiasmal 
compression. 

 

Descriptors: 1.Optic atrophy/diagnostic  2.Optic chiasm/pathology  
3.Nerve fibers/pathology  4. Optical coherence tomography/methods   
5.Electroretinography 
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As afecções que acometem a via óptica representam um dos capítulos 

mais importantes da neuroftalmologia, especialmente na sua região anterior 

que compreende os nervos ópticos, o quiasma óptico, os tratos ópticos e os 

corpos geniculados laterais. O comprometimento destas estruturas pode 

acarretar déficits das funções visuais, entre elas a acuidade visual, a visão de 

cores, a sensibilidade ao contraste e o campo visual1. Estas alterações 

funcionais são resultantes do dano ocasionado as fibras nervosas provenientes 

das células ganglionares da retina (CGR) que podem ser observadas, de forma 

objetiva, pelo exame oftalmoscópico, apresentando-se com palidez de disco 

óptico associado a perda, difusa ou setorial, da camada de fibras nervosas da 

retina (CFNR) ao redor do disco óptico2. Portanto, a avaliação clínica do disco 

óptico e da CFNR é de fundamental importância no diagnóstico e 

acompanhamento das afecções da via óptica anterior. Esta avaliação pode ser 

realizada por meio da retinografia com uso da luz anerita3. Entretanto, esta 

forma de avaliação é subjetiva, examinador dependente e não quantitativa. 

Desta forma, fez-se necessário o desenvolvimento de métodos diagnósticos 

que permitissem uma análise quantitativa e reprodutível das alterações do 

disco óptico e da CFNR, impulsionando assim, o desenvolvimento de métodos 

diagnósticos por imagem, como a polarimetria por varredura a laser (GDx) e, 

em especial, a tomografia de coerência óptica (OCT)4, 5. A importância destes 

métodos na avaliação de pacientes com dano neural da via óptica anterior já foi 

demonstrada previamente em diversos estudos e, atualmente, a aplicação 

clínica destes instrumentos já é consagrada6-8.   
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O estudo das neuropatias ópticas é feito classicamente por meio da 

avaliação das alterações morfológicas do disco óptico e da CFNR 

peripapilar. Recentemente, vários estudos9-11 enfatizaram o papel da 

avaliação da espessura macular na detecção e no seguimento da perda 

neural nas diversas afecções da via óptica anterior. Este conceito deve-se 

ao fato de que 50% das CGR se localizam na região macular, sendo estas 

responsáveis por 30 a 35% da espessura retiniana na região macular. 

Portanto, a análise da espessura macular por meio da tomografia de 

coerência óptica, estabeleceu-se como um recurso propedêutico de 

fundamental importância, tanto no diagnóstico como no seguimento, das 

neuropatias ópticas. 

Outra forma objetiva de quantificar o dano neural é pela utilização de 

testes eletrofisiológicos, especialmente aqueles que meçam a função das 

camadas mais internas da retina. O eletrorretinograma de padrão reverso 

(PERG) é um teste eletrofisiológico onde um potencial elétrico é gerado 

quando um estímulo de padrão reverso (semelhante a um tabuleiro de 

xadrez ou barras) com luminância total constante é visto12. A resposta é 

originada pelas estruturas mais internas da retina, refletindo, em especial, a 

função das CGR13, 14. Estudos prévios demonstraram que o dano as CGR e 

suas fibras nervosas pode ser detectado pelo PERG, sendo a maioria destes 

realizados em pacientes com glaucoma15-17, e também, em outras afecções 

neuroftalmológicas, como na neurite óptica desmielinizante18, na neuropatia 

óptica isquêmica e nas doenças compressivas da via óptica anterior14, 19, 20.  

Embora a associação entre o PERG e danos as CGR seja aceita14, 21-23, 

o PERG ainda não obteve ampla aceitação como um método objetivo para 
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avaliação do dano as CGR. Por exemplo, embora tenha sido demonstrado 

em vários estudos que o teste pode ser útil como um indicador de perda 

neural no glaucoma24, 25, outros autores questionaram a sua aplicação, 

alegando que os resultados podem ser normais em pacientes com a 

presença de dano glaucomatoso detectado pelo campo visual17, 26-28. 

Estudos envolvendo condições como glaucoma, podem não 

representar o modelo ideal para avaliar a habilidade diagnóstica de testes 

que se propõem a quantificar a perda neural. Diversos estudos25, 29, 30 

suportam a hipótese de que até metade das CGR e seus axônios podem ser 

perdidas até que um perda no campo visual apareça e, que na presença de 

defeitos localizados na CFNR, o campo visual pode ser normal31, 32. 

Portanto, os resultados destes testes diagnósticos podem ser de difícil 

interpretação, devido a presença de grande variabilidade da perda neural e 

que, em muitos casos, torna-se difícil de predizer clinicamente.  

O padrão da perda neural em pacientes com compressão prévia do 

quiasma óptico e defeitos de campo visual de longa duração pode servir como 

um modelo para avaliação da habilidade de qualquer instrumento em realizar 

medidas mais precisas da função das CGR8. Em pacientes com a presença 

de lesões que comprimam o quiasma óptico, as fibras nervosas cruzadas 

serão afetadas, apresentando defeito de campo visual completo ou quase 

completo característico, a hemianopsia bitemporal, com preservação relativa 

dos hemicampos nasais. Nestes pacientes, as fibras nervosas cruzadas 

originadas na hemirretina nasal são perdidas enquanto que as fibras não 

cruzadas (que são originadas na hemirretina temporal e que penetram na 

região superior e inferior do disco óptico de forma arqueada) são preservadas. 
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Portanto, a perda CFNR ocorre predominantemente nos setores nasal e 

temporal do disco óptico, o que pode ser identificado oftalmoscopicamente 

como atrofia em banda (AB) do nervo óptico (Figura 1). Alterações também 

podem ser detectadas nas CGR, com perda acentuada destas células na 

hemirretina nasal a mácula com preservação relativa das CGR localizadas na 

hemirretina temporal, como demostrado por Moura et al.33 em um trabalho 

com 40 olhos de 40 pacientes com AB do nervo óptico. Neste estudo, os 

valores da espessura macular obtidas pelo OCT no setor nasal foram 

significativamente menores quando comparada aos valores de controles 

normais, demonstrando o potencial das medidas da espessura macular em 

quantificar a perda de CGR utlizando o modelo da AB do nervo óptico. 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do campo visual (a esquerda), disco 
óptico (no centro) e retinografia (a direita) de um paciente com atrofia em 
banda do nervo óptico. Note o padrão característico da perda de camada de 
fibras nervosas da retina nas regiões nasal e temporal do disco óptico, com 
preservação relativa das fibras arqueadas superior e inferior (no centro) e a 
demarcação entre as áreas da retina com células ganglionares preservadas 
(temporal) e com células ganglionares atróficas (nasal). T = temporal; 
N = nasal. Esta representação refere-se ao exame de campo visual e 
retinografias do olho direito do paciente 2 (Tabela 10, anexos).  
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Estudos avaliando a correlação entre as medidas funcionais e 

estruturais dos elementos neurais da retina são de grande importância no 

diagnóstico e no acompanhamento de doenças que afetem a via óptica 

anterior34. Para a correlação estrutura-função, a extensão da perda do 

campo visual, é usualmente avaliada pela perimetria automatizada padrão 

(PAP), método mais comumente utilizado para estimar a gravidade da perda 

visual. As medidas estruturais podem ser realizadas por tecnologias que 

tornam possível a detecção objetiva e quantitativa da perda axonal, por meio 

das medidas da espessura da CFNR e da mácula obtidas pelo OCT, e pela 

medida da integridade neural da retina realizada pelo PERG 14, 35, 36.  

Vários estudos envolvendo pacientes com glaucoma dão suporte a 

hipótese de uma correspondência espacial entre a perda das CGR avaliada 

pelo OCT ou testes eletrofisiológicos, como o PERG, e os defeitos de campo 

visual27, 37-40. Entretanto, correlações de estrutura-função em pacientes com 

glaucoma não podem ser extrapoladas para outras neuropatias ópticas não 

glaucomatosas, especialmente quando são associadas com um dano 

funcional reversível. Estudos prévios demonstraram que o padrão de perda 

neural nos pacientes com AB do nervo óptico podem representar um 

importante modelo para a avaliação da habilidade diagnóstica de novos 

instrumentos que se propõem a estimar a perda neuronal 8, 33, 41. 

De acordo com o nosso conhecimento, até o presente momento, 

nenhum estudo prévio avaliou a habilidade diagnóstica do PERG em 

pacientes com perda da CFNR e das CGR bem estabelecidos e com defeito 

de campo visual temporal permanente secundário a compressão 
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quiasmática, assim como investigou a correlação entre os parâmetros do 

PERG, do OCT e a perda de sensibilidade do campo visual nestes 

pacientes.   

Assim, baseado nos conceitos descritos acima, os objetivos deste 

estudo foram: 

1.  Verificar o desempenho diagnóstico dos parâmetros do 

eletrorretinograma de padrão reverso, nas três formas de 

estimulação (de campo total, hemianópicos nasal e temporal), na 

detecção de AB do nervo óptico.  

2.  Avaliar quais parâmetros do PERG apresentam melhor 

desempenho diagnóstico na diferenciação de olhos de pacientes 

com AB do nervo óptico de controles normais.  

3.  Avaliar a correlação estrutura-função entre os parâmetros do 

PERG, as medidas de espessura macular e da CFNR obtidas 

pelo Stratus OCTTM e a perda de sensibilidade do campo visual.   

4.  Identificar quais os melhores parâmetros do PERG e do Stratus 

OCTTM em predizer o grau de gravidade da perda de sensibilidade 

do campo visual central nos pacientes com AB do nervo óptico, 

utilizando o modelo de regressão logística multivariada.  
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2.1  AFECÇÕES DA VIA ÓPTICA ANTERIOR 

 

As afecções da via óptica anterior apresentam em comum o dano as 

fibras das CGR e, consequentemente, de seu corpo celular e resultam em 

alterações morfológicas no nervo óptico, levando a atrofia óptica, que reflete 

um dano neuronal irreversível. Este dano pode ser resultante de inúmeros 

processos que afetam a via óptica anterior, tais como isquemia, inflamação, 

compressão, infiltrações e trauma42.   

O dano aos axônios do nervo óptico pode apresentar diversas 

origens: como em doenças que afetem a retina ou o disco óptico, por 

afecções localizadas ao redor do nervo óptico, na sua porção intraorbitária, 

intracanalicular ou intracraniana, no quiasma óptico, no trato óptico ou no 

corpo geniculado lateral42. Estas afecções podem ser focais, multifocais ou 

difusas. A destruição dos axônios pode ocorrer de forma direta ou indireta, 

por acometimento dos elementos gliais ou do suprimento vascular. Uma 

lesão focal em qualquer local ao longo do trajeto dos axônios resulta em 

uma degeneração de todo axônio e de seu corpo celular, a CGR43.  

Quando um axônio é lesado de forma irreversível, ocorrem dois tipos 

de degeneração: a anterógrada (walleriana) e a retrógada43. A degeneração 

anterógrada, ocorre na porção distal do axônio que foi separado do seu corpo 



10 Revisão da Literatura 

celular, enquanto que a degeneração retrógada, ocorre no segmento proximal 

do nervo que permanece em contato com corpo celular. Apesar da 

degeneração anterógrada tornar-se próximo de completa ao redor de 7 dias 

após a lesão, a porção do axônio que permanece conectada ao corpo celular, 

e o próprio corpo celular, mantém a aparência normal por 3 a 4 semanas.  

Após 3 a 4 semanas, entretanto,  toda estrutura restante (o corpo celular e 

axônio a partir do ponto da lesão) degenera rapidamente, tanto que por volta 

de 6 a 8 semanas após uma lesão grave ao nervo óptico, nenhuma célula 

ganglionar afetada permanece viável42, 43. Um dos fatos mais interessantes na 

degeneração retrógada do nervo óptico é que o tempo de evolução desta 

degeneração é aparentemente independente da distância da lesão do corpo 

da célula ganglionar. O dano a porção retro bulbar do nervo óptico, do 

quiasma óptico e do trato óptico levam a alterações estruturais e degeneração 

visível dos corpos das CGR aproximadamente ao mesmo tempo42. Como 

resultado deste processo degenerativo consequente ao dano da fibra nervosa 

e morte da CGR, aparecem os defeitos na CFNR e a palidez do disco óptico.   

O aspecto da CFNR varia de acordo com a região da retina observada 

e sua visualização é mais fácil quanto mais próxima ao disco óptico. O 

aspecto característico é de estrias e, quanto maior a espessura da CFNR, 

mais brilhantes estas estrias parecem. O brilho é resultado do reflexo da luz 

na membrana limitante interna que incide sobre os feixes nervosos e os 

septos gliais que os separam44. Conhecer a distribuição anatômica dos 

axônios originados nas CGR e visibilizados nas porções mais internas da 

retina é de fundamental importância. Os axônios originados a partir das 
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células ganglionares na mácula nasal se projetam diretamente em direção ao 

disco óptico (Figura 2) compondo parte do feixe papilomacular.  Os axônios 

das células ganglionares originados da região macular temporal apresentam 

um padrão levemente arqueado em torno dos axônios maculares nasais, 

compondo as fibras remanescentes do feixe papilomacular.  Os axônios das 

células ganglionares não maculares que são nasais a fóvea e apresentam um 

trajeto em linha reta ou levemente curvo em direção ao disco óptico, enquanto 

que os axônios das células ganglionares localizados temporalmente a fóvea 

apresentam um trajeto arqueado ao redor do feixe papilomacular e entram 

nas regiões superior e inferior do disco óptico. É importante ressaltar que a 

divisão da CFNR em partes temporal e nasal (Figura 2B), é feita por uma linha 

vertical que passa pelo centro da fóvea, e não pelo disco óptico1. 

 

  

Figura 2 - A: Representação esquemática da distribuição dos axônios da 
retina a partir de sua origem nas células ganglionares em direção ao disco 
óptico. B: Divisão entre as partes temporal e nasal da retina são definidas 
por uma linha vertical que passa através do centro da fóvea. (Redesenhado 
de: Hogan MJ, Alvarado JA, Weddel JE. Histology of the Human Eye. An 
Atlas and Textbook. Philadelphia:WB Sauders; 1971). 

A B 

NASAL TEMPORAL 
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Hoyt et al.3, 45, 46
 

foram os primeiros a observar defeitos da CFNR 

através da oftalmoscopia. Além disso, foi demonstrada a presença de uma 

correlação entre as alterações na CFNR e o grau do defeito perimétrico47. 

Embora, a oftalmoscopia seja importante para avaliação de um paciente com 

suspeita de neuropatia óptica, esta forma de avaliação apresenta limitações 

por ser um método subjetivo e qualitativo, dependente da experiência do 

examinador. A necessidade da detecção precoce da perda axonal, 

principalmente em pacientes com glaucoma, propiciou o surgimento de 

métodos semiológicos mais objetivos que permitissem uma análise 

quantitativa da CFNR. A documentação fotográfica da CFNR utilizando filme 

branco e preto foi um dos primeiros métodos a serem utilizados para esta 

finalidade48. Sommer et al.32
 

mostraram defeitos da CFNR através da 

fotografia em 88% dos pacientes com defeito campimétrico. Entretanto, este 

método apresenta limitações, já que sua realização, reprodutibilidade e 

interpretação dependem da cooperação do paciente, da ausência de 

opacidades dos meios ópticos e da experiência do examinador49. 

Outras técnicas para avaliação da CFNR foram desenvolvidas com o 

intuito de tornar mais objetiva e quantitativa a análise dessas estruturas. 

Dentre elas temos: a densitometria de refletância através de retinografia50
 

a 

oftalmoscopia confocal de varredura a laser51, a polarimetria de varredura a 

laser52 e, em especial, a tomografia de coerência óptica53.    
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2.2  TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NA AVALIAÇÃO 

DA PERDA AXONAL NAS AFECÇÕES DA VIA ÓPTICA 

ANTERIOR 

 

O tomógrafo de coerência óptica (Optical Coherence Tomography – 

OCT) é um instrumento de diagnóstico capaz de fornecer imagens 

transversais e bi-dimensionais das micro-estruturas oculares internas do 

polo posterior do olho, incluindo a camada de fibras nervosas da retina, o 

disco óptico e a mácula. As imagens transversais da retina são produzidas 

usando a tomografia de baixa coerência, uma técnica que é similar a 

ecografia, exceto por utilizar um feixe de luz ao invés de ondas sonoras e 

não depender do contato com a superfície ocular54.  

O princípio físico utilizado pelo OCT é baseado na interferometria de 

baixa coerência54
 

que utiliza a informação proveniente das medidas das 

chamadas franjas de interferência para determinações precisas de 

distâncias ou espessuras muito pequenas. Estas franjas são faixas claras e 

escuras causadas pela interferência produzida por dois feixes de luz 

coerentes. Ondas coerentes são aquelas cuja relação entre as fases não 

varia com o tempo. A existência de coerência é um requisito necessário para 

que as duas ondas apresentem interferência. No OCT, a luz de baixa 

coerência é produzida por uma fonte de diodo, próxima da faixa de luz 

infravermelha (820 nm), que é acoplada ao interferômetro de Michelson. O 

interferômetro apresenta um divisor de feixes que divide o feixe de luz em 
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um feixe de referência e outro feixe de varredura (Figura 3). O primeiro é 

direcionado a um espelho de referência móvel, ao passo que o último é 

direcionado ao olho. Ambos os feixes são refletidos de volta para um 

detector do sinal. O padrão de interferência gerado pelos dois feixes 

refletidos fornece informações sobre a distância e a espessura das 

estruturas retinianas5. 

A terceira versão comercial do OCT (Stratus OCT
TM 

Carl Carl Zeiss 

Meditec Inc. Dublin, CA, EUA) apresenta avanços tecnológicos em relação 

as versões anteriores (OCT 1 e OCT 2000). Entre eles, a fixação luminosa 

interna e a possibilidade de aperfeiçoar a qualidade da imagem pelo ajuste 

da posição axial do scan (Z-offset) e aumento da intensidade do sinal por 

compensação da polarização da luz refletida pela retina55. Entretanto, o 

maior progresso do Stratus OCTTM foi o aumento do número de pontos de 

varredura. A resolução axial varia de 128 a 768 pontos (A-scans), com um 

tempo de aquisição de 0,32 a 1,92 segundos respectivamente, dependendo 

da estratégia de aquisição utilizada. Tal tecnologia proporciona uma 

resolução axial menor do que 10 μm e uma resolução transversal de 20 μm 

aproximadamente55. Estas três versões (OCT1, 2000 e 3000) são baseadas 

na tecnologia de aquisição chamada domínio do tempo (time-domain). 

Nesse método, a um feixe de luz  de uma fonte definida (geralmente uma 

fonte de diodo superluminecente produzindo luz de aproximadamente 

820 nm de comprimento de onda) é dividido em 2 feixes. Um dos feixes 

atravessa a superfície a ser analisada (como a retina) antes de ser refletida 

de volta a um sensor. O segundo feixe, conhecido como feixe de referência, 
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é refletido por um espelho ao invés de uma superfície antes de retornar ao 

mesmo sensor. Ao ajustar a distância do espelho refletor e comparando os 

dois feixes de luz, o aparelho de OCT domínio de tempo mede a 

interferência óptica da luz e desenha uma representação em pixels das 

camadas anatômicas da superfície analisada (Figura 3). 

Aprimoramentos na tecnologia do OCT foram introduzidas 

recentemente, incluindo o OCT de alta resolução, que utiliza o príncipio do 

domínio de Fourier (Fourier Domain) para geração de imagens de alta 

definição, com uma velocidade de varredura mais alta. Imagens seccionais 

da retina com uma resolução até 5 vezes maior que o OCT convencional 

podem assim ser adquiridas. Esse aumento da resolução e da velocidade de 

varredura permite uma captura de imagens da alta densidade dos tecidos 

retinianos enquanto minimiza os artefatos gerados pela movimentação 

ocular. O OCT de alta resolução pelo método de domínio Fourier, ao invés 

de ajustar a posição do espelho de referência, grava a informação 

interferométrica, proporciona uma velocidade de varredura de 25.000 

A- scans por segundo, resolução axial de 6 µm ou menor e uma resolução 

horizontal de 20 m ou menor. Essa tecnologia fornece também varreduras 

em scan B em alta resolução (até 4096 pixels de resolução) e imagens 

volumétricas tridimensionais que cobrem uma área da retina de até 6 x 6 mm. 

O aumento da resolução axial permite melhor visualização das camadas 

intra-retinianas como a dos fotorreceptores, das plexiformes, nucleares, das 

células ganglionares e da CFNR56-60. Estudos avaliando esta nova 
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tecnologia são necessários a fim de determinar qual impacto destes avanços 

no diagnóstico e monitoramento das afecções da via óptica anterior.  

 

 

Figura 3 - Esquema de funcionamento do OCT domínio do tempo. O feixe 
de luz de baixa coerência é dividido em um feixe de luz de varredura e um 
de referência. O primeiro feixe é direcionado para a retina, enquanto o 
segundo é direcionado para o espelho de referência. Ambos os feixes são 
refletidos por um espelho de volta para um detector do sinal. O padrão de 
interferência gerado pelos dois feixes refletidos fornece informações sobre a 
distância e a espessura das estruturas retinianas  

 

 

A imagem obtida pelo Stratus OCTTM (domínio do tempo) é 

apresentada por um escala de cores de acordo com o grau de refletividade 

das estruturas oculares. Por convenção, cores mais escuras como o azul e o 

preto representam áreas de baixa refletividade óptica, enquanto cores mais 

claras como o vermelho e o branco representam áreas de alta refletividade. 

A interface vítreo-retiniana é definida pelo contraste entre o vítreo sem 

refletividade contra as estruturas de alta refletividade da retina. A CFNR é 
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representada pela estrutura de alta refletividade logo após a interface vítreo-

retiniana, e assim se determina o limite anterior da CFNR. O limite posterior 

da CFNR é arbitrariamente determinado pelo algoritmo computadorizado do 

Stratus OCTTM e é definido pela mudança na refletividade da CFNR, 

resultante da alteração na natureza dos tecidos entre a CFNR e a retina 

neuro-sensorial.  

A capacidade do OCT em produzir medidas quantitativas e 

reprodutíveis da CFNR já foi demonstrada em diversos estudos clínicos 

prévios61-65, demonstrando boa sensibilidade diagnóstica na detecção da 

perda axonal, a maioria destes estudos foi realizada em pacientes com 

glaucoma66-68.   

Embora em menor número, alguns trabalhos mostraram que o OCT é 

capaz  de detectar a perda axonal em condições neuro-oftalmológicas69-71. 

Medeiros et al.72
 

avaliaram longitudinalmente as medidas da CFNR em um 

paciente com neuropatia óptica traumática e observaram perda axonal 

progressiva em todos os segmentos de 30° do relógio, em todos os 

quadrantes e na média total da CFNR peripapilar. Barboni et al.73
 

avaliaram 

pacientes com neuropatia óptica de Leber e encontraram aumento da 

espessura da CFNR nos casos iniciais (até 6 meses de doença) e redução da 

espessura nos casos mais tardios. Tatsumi et al.74
 

avaliaram um paciente com 

trauma do trato óptico direito associado a hemianopsia homônima a esquerda 

e encontraram redução da espessura da CFNR principalmente nos setores 

nasal e temporal do olho esquerdo e no setor inferior do olho direito. Esses 

achados foram compatíveis com o padrão de atrofia óptica associado a lesão 
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do trato óptico, também demonstrado por Monteiro e Hokazono num artigo 

recém publicado75. Inúmeros trabalhos mostraram correlação significante 

entre a perda axonal aferida pelo OCT e o grau de comprometimento da 

função visual em olhos glaucomatosos76-78. Zangwill et al.79
 

encontraram uma 

melhor associação dos parâmetros do OCT 1 com o defeito a perimetria 

acromática em olhos glaucomatosos comparados a documentação 

fotográfica. Parisi et al.80 mostraram associação significante entre as medidas 

do OCT 1 e as alterações do PERG em olhos  hipertensos com perimetria 

acromática normal. Bowd et al.39 avaliaram olhos glaucomatosos, hipertensos 

e normais usando Stratus OCTTM, HRT II e GDx VCC. Não houve diferença 

significante entre os modelos de associação dos parâmetros do Stratus 

OCTTM. A definição do modelo de associação, se linear ou logarítmica, é 

importante para verificar se a associação entre a redução da espessura da 

CFNR e a disfunção visual ocorre de forma contínua (linear) ou se há uma 

reserva funcional das CGR (logarítmica) na neuropatia glaucomatosa. 

A correlação estrutura-função foi analisada para todos os instrumentos por 

modelos linear e não-linear (logarítmico) e a melhor associação foi entre os 

parâmetros do Stratus OCTTM relacionados ao setor temporal inferior e o 

defeito nasal superior da perimetria acromática em decibel (dB).  

A perda axonal também pode ser avaliada através das medidas da 

espessura macular obtidas pelo OCT. Isto é possível porque as CGR 

juntamente com a CFNR contribuem por aproximadamente 30-35% da 

espessura retiniana na região macular81. As lesões da via óptica anterior 

resultam na morte das CGR e, consequentemente, perda de CFNR, gerando 
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assim uma redução da espessura macular. De fato, as medidas da 

espessura macular tem se firmado como importante método na detecção do 

dano neuronal em diversas afecções da via óptica anterior9, 33, 82-84. 

Para determinar a espessura retiniana na região macular, o algoritmo 

computadorizado do Stratus OCTTM localiza a camadas mais interna da 

retina na interface vítreo-retiniana e a camada mais externa da retina no 

segmento externo dos fotorreceptores. Esse último corresponde a região de 

baixa refletividade anterior a área de alta refletividade posterior da retina, 

correspondendo ao epitélio pigmentado da retina (EPR) e a camada 

coriocapilar. O algoritmo dispõe uma linha branca na região mais interna da 

retina (correspondendo a borda anterior da CFNR) e outra na região mais 

externa (correspondendo ao EPR/camada coriocapilar) e, assim, a distância 

entre as duas linhas corresponde a espessura macular. A esclera e as 

camadas mais externas da coróide apresentam uma baixa refletividade 

devido a maior atenuação do sinal ao atravessar o segmento EPR/ camada 

coriocapilar, limitando a análise mais profunda do pólo posterior. Os vasos 

sanguíneos da retina são estruturas de alta refletividade e por isso atenuam 

o sinal das estruturas retinianas mais profundas a eles relacionadas, 

gerando um efeito de sombra na imagem gerada pelo OCT. 

A reprodutibilidade das medidas de espessura macular usando a 

tomografia de coerência óptica já foi comprovada para todas as suas 

versões61, 65, 85 Paunescu et al.
63

 avaliaram a reprodutibilidade das medidas 

da espessura macular em olhos normais com o Stratus OCTTM e 

encontraram medidas mais reprodutíveis (maiores ICC e menores DPs) com 
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o protocolo de alta resolução (Macular Thickness Map) do que com o 

protocolo de resolução padrão (Fast Macular Thickness Map) devido uma 

determinação mais precisa dos limites retinianos utilizando o primeiro 

protocolo. Neste estudo não foram encontrados efeitos da dilatação pupilar 

sobre a reprodutibilidade do exame. 

Estudos prévios demonstraram o valor das medidas da espessura 

macular no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com glaucoma. A 

diminuição da espessura macular no glaucoma é atribuída principalmente a 

atrofia das CGR e CFNR, uma vez que a camada de fotorreceptores não 

parece diminuir nesta doença81, 86. Guedes et al.9
 

encontraram diferença 

significante (P<0,001) na espessura macular média entre olhos 

glaucomatosos e olhos normais usando o OCT 1, com valores das AROC’s 

variando de 0,62 a 0,88. Greenfield et al.10 
 

mostraram que a espessura 

macular média no hemicampo com defeito foi significantemente menor 

(P=0,005) do que no hemicampo sem defeito usando OCT 1. Estes 

resultados foram confirmados por Bagga et al.87
 

utilizando o Stratus OCT. 

Lederer et al.11
 

encontraram diferença significante no volume macular dos 

olhos com glaucoma inicial e avançado comparados a olhos normais 

(P<0,01 e <0,0001 respectivamente), embora tenham encontrado 

superposição dos valores do volume macular entre os 3 grupos. Não foi 

encontrada diferença significante (P=0,56) entre olhos com suspeita de 

glaucoma e olhos normais.   

A avaliação da espessura macular foi realizada também em outras 

neuropatias ópticas não glaucomatosas. Kusuhara et al.88
 

avaliaram a 
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espessura macular e da CFNR em pacientes com atrofia óptica unilateral 

e encontraram redução significante em todos os parâmetros do OCT 1 

(mácula e CFNR), com exceção da fóvea, comparado aos olhos 

contralaterais normais (P<0,01 para todas as comparações). A espessura 

macular nos olhos com atrofia óptica apresentou pelo menos 60% da 

espessura macular dos olhos normais, corroborando com o conceito da 

CFNR e CGR contribuírem com aproximadamente 35% da espessura 

macular total. Vessani et al.82 documentaram redução dos valores da 

espessura macular pelo OCT de forma progressiva nos dias 7, 28, 49 e 

77 após um quadro agudo de neuropatia óptica traumática. Cunha et 

al.83 em outro artigo envolvendo pacientes com neuropatia óptica 

traumática, avaliaram de forma seriada nas primeiras cinco semanas 

após o trauma e, mais tarde, na décima segunda semana, os valores 

das espessuras da CFNR e macular pelo Stratus OCT, e demonstraram 

que tanto a espessura macular quanto a espessura da CFNR reduzem 

ao longo das primeiras cinco semanas e de forma mais acentuada na 

décima segunda semana.  
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2.3 SÍNDROMES QUIASMÁTICAS POR COMPRESSÃO TUMORAL 

 

O quiasma óptico, região de convergência dos nervos ópticos e de 

divergência dos tratos ópticos, é um dos segmentos mais acometido da via 

óptica anterior, comumente por tumores benignos localizados próximos a 

sela túrcica. Os tumores benignos frequentemente associados as síndromes 

quiasmáticas são o adenoma hipofisário (ou pituitário), o craniofaringioma e 

o meningioma selar89.  

Os tumores hipofisários, adenomas em 90% dos casos, representam 

7 a 17,8% dos tumores intracranianos90
 

e são responsáveis por 

aproximadamente 50% das afecções localizadas na região quiasmática91. 

Os adenomas hipofisários se dividem em micro ou macro-adenomas. 

Os micro-adenomas se apresentam completamente dentro da sela túrcica, 

mostram fácil diferenciação da glândula normal adjacente e medem 10 mm 

ou menos de diâmetro. Os macro-adenomas são tumores que não 

apresentam essas definições. Os adenomas hipofisários podem ser 

classificados em secretantes (secretores de prolactina, hormônio de 

crescimento, hormônio adrenocorticotrófico, hormônio estimulador da 

tireóide) ou não secretantes92. Existe outra forma de classificação dos 

adenomas pituitários que é baseada em sua característica histológica e no 

tipo de hormônio secretado. Portanto, podemos ter adenomas cromófobos, 

acidófilos e basófilos, além de adenomas secretores de prolactina 

(prolactinomas), adenomas secretores de hormônio do crescimento, entre 

outros93. Os macro-adenomas hipofisários podem se estender para fora da 
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sela em qualquer direção. A invasão superior é mais freqüente devido a 

fraca resistência exercida pelo diafragma selar. A forma de apresentação 

clínica do tumor dependerá do grau e da direção da extensão do tumor.  

O adenoma hipofisário pode acometer indivíduos de qualquer idade, 

com incidência máxima entre a terceira e quarta décadas; entretanto é 

incomum na infância. Pode manifestar-se por alterações endócrinas e/ou 

visuais. As manifestações endócrinas mais comuns são amenorréia, 

galactorréia, impotência sexual e infertilidade e dependem do tipo de 

hormônio secretado. As manifestações oftalmológicas são associadas a 

compressão da via óptica anterior, particularmente o quiasma óptico, além 

das associadas ao comprometimento dos nervos oculomotores (III, IV e VI 

pares cranianos) devido a invasão dos seios cavernosos89. Perda visual, 

defeito campimétrico e atrofia óptica são os sinais oftalmológicos mais 

comuns nos pacientes acometidos por adenoma hipofisário90. Hollenhorst e 

Young94
 

revisaram 1000 pacientes portadores de tumores hipofisários e 

encontraram alterações visuais em 70% deles.  

Meningiomas intracranianos são neoplasias benignas que surgem das 

células meningoteliais da aracnóide. Representam cerca de 13-18% dos 

tumores intracranianos primários na maioria dos estudos95 e são comumente 

detectados em indivíduos de meia-idade, com predominância para o sexo 

feminino (3:1)96. Meningiomas intracranianos podem acometer pacientes 

jovens e comumente se comportam de forma mais agressiva nestes 

indivíduos97. A presença de dois ou mais meningiomas no mesmo paciente 

não é rara e sugere associação com Neurofibromatose tipo 198. A localização 



24 Revisão da Literatura 

do meningioma determina a forma de apresentação clínica e entre as 

localizações mais comuns e de maior importância oftalmológica estão: o 

tubérculo selar, o seio cavernoso, a asa maior do esfenóide e a bainha do 

nervo óptico. Meningiomas do tubérculo selar (ou simplesmente meningiomas 

selares) são tumores que se originam das granulações aracnóides adjacentes 

a dura-máter do tubérculo selar. Devido a sua relação anatômica íntima com 

os nervos ópticos intracranianos e o quiasma óptico, estes tumores 

comumente se manifestam por sintomas e sinais neuro-oftalmológicos como 

perda visual, defeitos campimétricos (entre eles, hemianopsia temporal), 

paralisias oculomotoras e atrofia em banda do nervo óptico89.  

Craniofaringiomas são tumores intracranianos que se originam do tecido 

remanescente do ducto craniofaríngeo embrionário, este também conhecido 

como bolsa de Rathke89. Os craniofaringiomas representam aproximadamente 

3% dos tumores intracranianos na população geral e 8-13% destes tumores na 

infância. Embora possam ocorrer em qualquer faixa etária, há evidências de 

que essas neoplasias apresentam incidência etária bimodal, com o primeiro 

pico na infância e o segundo na vida adulta entre 40-70 anos de idade99. 

Ambos os sexos são igualmente afetados89. Os craniofaringiomas localizam-se 

frequentemente na cisterna supra-selar (75%), mas podem ocorrer 

concomitantemente nas regiões supra e infra-selar (21%) e ocasionalmente na 

região intra-selar (4%)99. Os nervos ópticos, o quiasma e os tratos ópticos 

podem ser afetados isoladamente ou em conjunto dependendo do grau e da 

direção da extensão tumoral. Além das manifestações associadas a síndrome 

quiasmática, os pacientes com craniofaringiomas freqüentemente apresentam 
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sintomas e sinais de envolvimento do eixo hipotálamo-hipofisário, incluindo 

baixa estatura, atraso do desenvolvimento sexual, obesidade e diabetes 

insípidus89. Cefaléia, defeito campimétrico e perda visual foram os sintomas de 

apresentação mais freqüentes em uma série de 121 pacientes com 

craniofaringioma (64%, 55% e 39%, respectivamente)100. 

Afecções compressivas do quiasma óptico acometem preferencialmente 

as fibras decussadas da hemirretina nasal. Essa preferência pode ser 

explicada pela teoria vascular101 que considera um duplo suprimento 

sanguíneo (superior e inferior) para as fibras temporais não-decussadas, um 

único suprimento sanguíneo (inferior) para as fibras nasais decussadas e a 

ausência de anastomoses entre as circulações das fibras cruzadas e não-

cruzadas. Uma teoria mecânica102 foi recentemente proposta para explicar o 

dano preferencial as fibras cruzadas. Baseada no fato que a força de uma 

compressão externa é inversamente proporcional a área sobre a qual a força 

é aplicada, a suscetibilidade preferencial das fibras cruzadas pode ser 

explicada pela menor área de contato entre elas comparada a maior área de 

contato entre as fibras não-cruzadas.  

 

2.3.1  Manifestações Neuro-oftalmológicas nas Síndromes Quiasmáticas 

Compressivas  

 

Classicamente a cefaléia é o sintoma inicial mais freqüente (70%) de 

um indivíduo acometido por um tumor quiasmático, levando-o a procurar 
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uma avaliação neurológica103. Os sintomas neuro-oftalmológicos 

relacionados as síndromes quiasmáticas são perda visual progressiva, uni 

ou bilateral e perda do campo visual, particularmente no setor temporal, 

embora o paciente possa estar assintomático nos estágios iniciais. Além 

disso, um defeito campimétrico bitemporal pode ocasionar outros sintomas 

visuais como diplopia e dificuldade de leitura não associados com 

paralisias dos nervos oculomotores, fenômeno conhecido como fenômeno 

de deslizamento do hemicampo visual. Estes pacientes apresentam 

dificuldade de leitura por causa de letras ou palavras duplas ou perdidas, 

resultantes da perda da sobreposição parcial do campo temporal que 

normalmente esta presente de um olho e do campo nasal do olho 

contralateral. Esta sobreposição que ocorre normalmente e permite a fusão 

das imagens, ajudando a estabilizar o alinhamento ocular em pacientes 

com forias vertical ou horizontal. Pelo campo visual nasal restante 

representar somente a projeção temporal de cada olho, pacientes com 

hemianopsia bitemporal não tem a ligação fisiológica entre os dois campos 

visuais remanescentes, portanto uma leve foria preexistente torna-se em 

tropia e, consequentemente, uma separação vertical ou horizontal dos dois 

hemicampos heterônimos, causando dificuldades sensoriais 

intermitentes89. Oscilopsia causada por nistagmo em gangorra é uma 

queixa clássica, embora rara, das síndromes quiasmáticas, geralmente 

associada aos tumores hipofisários104.  

A avaliação do reflexo pupilar fotomotor, especificamente a avaliação 

da presença do defeito pupilar aferente relativo (DAR), é importante na 
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detecção de uma possível assimetria na compressão quiasmática. 

Entretanto, a ausência do DAR não descarta a possibilidade da compressão 

quiasmática.  

 

2.3.2  Alterações Funcionais nas Síndromes Quiasmáticas Compressivas  

 

As alterações da função visual na síndrome quiasmática são 

importantes para avaliar o grau de acometimento da via óptica e essas 

informações podem auxiliar na definição do prognóstico visual. A diminuição 

da acuidade visual pode estar presente nos estágios iniciais da doença, 

embora comumente ocorra nos estágios mais avançados89. A sensibilidade ao 

contraste e visão de cores geralmente são acometidas precocemente e a 

avaliação dessas funções é importante, principalmente, na ausência de perda 

visual. Monteiro105
 

mostrou que a sensibilidade ao contraste dos pacientes 

com defeito temporal apresenta maior comprometimento nas compressões 

ativas do quiasma óptico comparada aos sem compressão ativa. 

Dentre as funções visuais acometidas pelas afecções quiasmáticas 

compressivas, o exame de campo visual é de fundamental importância no 

diagnóstico e o seguimento da doença. A alteração campimétrica característica 

das síndromes quiasmáticas é a hemianopsia bitemporal. Este defeito pode 

ser completo em estágios avançados da doença, entretanto defeitos parciais 

são os mais comuns, principalmente no quadrante temporal superior. 

Outros padrões campimétricos podem ocorrer na síndrome quiasmática, 
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como o defeito juncional anterior, hemianopsia temporal unilateral e, 

raramente, defeito binasal91, 94. Confusão diagnóstica pode ocorrer na 

presença desses padrões atípicos e nos casos de defeitos campimétricos 

respeitando a linha mediana vertical e associados a afecções não-

quiasmáticas, como na síndrome do disco inclinado106.  

As principais técnicas utilizadas para realização do exame de 

campo  visual são a perimetria manual de Goldmann e a perimetria 

computadorizada convencional, principalmente a de Humphrey. 

Tradicionalmente, a perimetria de Goldmann é considerada o método 

perimétrico de referência na investigação neuro-oftalmológica, entretanto os 

grandes avanços tecnológicos da perimetria computadorizada e sua fácil 

aplicação clínica colocaram em questão esse fato. Entre as vantagens da 

perimetria computadorizada estão a possibilidade de quantificar o grau de 

defeito por índices numéricos, a reprodutibilidade dos resultados, a comparação 

mais correta entre exames ao longo do tempo e a detecção mais precoce de 

defeitos campimétricos107. Além disso, novas estratégias e formas de perimetria 

automatizada, como a estratégia SITA (Swedish Interactive Threshold 

Algorithm) e a perimetria de frequência duplicada (FDT), foram criadas para se 

diminuir o tempo de realização do exame de perimetria computadorizada e 

aumentar a sensibilidade para detecção de defeitos discretos em neuropatias 

glaucomatosas e neuro-oftalmológicas108-111. Monteiro e Pereira112 mostraram 

uma maior capacidade do campo manual em detectar o remanescente 

temporal nos defeitos quiasmáticos avançados e que a análise do exame 

computadorizado na escala de cinzas pode falhar na detecção de defeitos 
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quiasmáticos discretos113. Grochowicki et al.114
 

mostraram uma boa 

concordância (79%) entre as técnicas na determinação do defeito perimétrico 

quiasmático, mas apresentaram como desvantagem ao exame manual peloo 

viés do prévio conhecimento da doença pelo examinador e, assim, a 

supervalorização de defeitos discretos no quadrante temporal superior. Na 

prática, a técnica de Goldmann mostra-se fundamental na avaliação dos 

pacientes com doenças neurológicas que apresentam colaboração insuficiente 

para realizar o exame automatizado. Portanto, ambas as técnicas apresentam 

importância particular e suas informações devem se complementar na 

avaliação do paciente com compressão quiasmática.  

A determinação da existência de compressão ativa do quiasma 

óptico é fundamental na avaliação diagnóstica e na decisão terapêutica, 

principalmente nos casos suspeitos de recorrência da doença após 

tratamento cirúrgico. Atualmente, os métodos neuro-radiológicos, como a 

tomografia computadorizada e a imagem por ressonância nuclear 

magnética, são mais utilizados para esta finalidade por suas maiores 

sensibilidade e especificidade115, 116. A investigação da atividade da 

compressão quiasmática também pode ser feita por avaliação de campos 

visuais seriados. Quando se observa melhora progressiva do campo 

visual após o tratamento, considera-se que o defeito campimétrico era por 

compressão ativa; quando não, provavelmente o defeito perimétrico era 

sequelar89. Kerrison et al.117 mostraram que a recuperação do campo 

visual ocorre principalmente no período entre um a quatro meses após a 

descompressão quiasmática.  



30 Revisão da Literatura 

2.3.3  Alterações Estruturais/Morfológicas nas Síndromes Quiasmáticas 

Compressivas  

 

A disposição das fibras nervosas da retina no quiasma óptico é 

responsável pelo padrão da perda axonal na compressão quiasmática. As 

fibras da retina temporal atravessam diretamente o quiasma óptico em 

direção ao trato óptico ipsilateral, enquanto as fibras da retina nasal cruzam 

o quiasma óptico para o trato óptico contralateral (a proporção de fibras 

cruzadas e não cruzadas é de 53:47 respectivamente)118. Assim, lesões 

compressivas do quiasma óptico acometem as fibras nervosas da retina 

nasal e poupão as fibras nervosas da retina temporal até o estágio final da 

doença. A representação oftalmoscópica da perda de fibras nervosas da 

retina nasal é conhecida como atrofia em banda do nervo óptico (AB), onde 

se observa palidez do disco óptico nos setores nasal (correspondendo as 

fibras da retina nasal periférica) e temporal (correspondendo as fibras 

maculares nasais) associada a rarefação do aspecto estriado da CFNR nos 

mesmos setores (Figura 1).  

Unsold e Hoyt119
 

descreveram as características histológicas do nervo 

óptico de um paciente com AB e hemianopsia temporal completa e 

demonstraram perda completa das fibras nervosas nasais e temporais com 

preservação dos feixes nervosos arqueados superior e inferior. Mikelberg e 

Yidegiligne120
 

realizaram análises histológicas de um nervo óptico com AB, 

confirmando a perda acentuada que ocorre nos setores nasal e temporal 

conforme descrição de Unsold e Hoyt119. Mikelberg e Yidegiligne relataram 

que, embora ocorra a preservação das fibras da hemirretina temporal que 
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penetram o disco óptico pelas arcadas superior e inferior, existe perda 

axonal significativa também nestas arcadas, uma vez que parte das fibras 

nervosas destes setores também se originam da hemirretina nasal, cujas 

fibras são acometidas no quiasma óptico120. 

As novas tecnologias em imagem do disco óptico e da retina que 

permitiram uma estimativa objetiva e quantitativa do dano axonal, tiveram 

grande impacto e aceitação, especialmente entre os neuro-oftalmologistas e 

glaucomatólogos, pricipalmente porque a avaliação da CFNR tem um papel 

crítico no cuidado de pacientes com glaucoma. O desenvolvimento destas 

tecnologias foi grandemente motivado pela necessidade de um diagnóstico 

preciso e precoce, além da capacidade em detectar progressão. Entender os 

méritos e limitações destas tecnologias requer familiariade com os princípios 

operacionais de cada aparelho.  

Em estudo pioneiro, Monteiro et al.8 avaliaram a capacidade do GDx 

por varredura a laser (GDxTM
 

Carl Zeiss Meditec Inc. Dublin, CA, EUA) com 

compensação corneana fixa em detectar AB do nervo óptico utilizando olhos 

com defeitos campimétricos temporais completos ou com apenas 

remanescente temporal, causados por compressão prévia do quiasma 

óptico. As medidas de todos os parâmetros foram significativamente 

menores (P<0,001) nos olhos com AB do que nos olhos normais, com 

exceção do parâmetro relacionado ao setor temporal (P=0,3), setor 

sabidamente afetado nestes pacientes. Neste estudo foi avaliada a 

probabilidade do valor encontrado para cada parâmetro corresponder a um 

resultado anormal baseado no banco de dados normativos do aparelho. 

Anormalidades na CFNR com probabilidade abaixo de 5% foram observadas 
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no setor superior em todos os 19 olhos, no setor inferior em oito olhos, no 

setor nasal em apenas dois olhos e em nenhum dos olhos no setor temporal. 

A mesma análise no grupo controle mostrou alteração na região superior e 

nasal em apenas um olho. Neste trabalho, uma das possibilidades para o 

baixo desempenho dos setores temporal e nasal em detectar AB do nervo 

óptico foi a compensação corneana fixa utilizada pelo instrumento do estudo. 

Estes resultados foram de fundamental importância e, devido a sua 

relevância e originalidade, possibilitaram a criação de uma linha de pesquisa 

utilizando o modelo da AB do nervo óptico e tecnologias que se propõem a 

avaliar a perda axonal, resultando em inúmeras publicações8, 33, 41, 56, 121-128. 

Com o advento do OCT e da sua capacidade em produzir medidas 

reprodutíveis e quantitativas da CFNR, deu-se continuidade a esta linha, e 

em outro artigo Monteiro et al.
5 

mostraram medidas da CFNR 

significantemente menores nos olhos com AB do nervo óptico e hemianopsia 

temporal completa do que nos olhos normais em todos os parâmetros do 

OCT 1. Com o surgimento do Stratus OCTTM, que representava a terceira 

geração do OCT, com quase o dobro de resolução da versão inicial, o 

OCT1, foi conduzido um estudo comparativo 127, avaliando a capacidade 

diagnóstica do GDx, do OCT 1 e do Stratus OCTTM em diferenciar olhos 

normais de olhos com AB do nervo óptico. Foram avaliados 23 olhos de 

pacientes com AB e 23 olhos de indivíduos normais. Todos foram 

submetidos a análise CFNR utilizando GDx, OCT-1 e Stratus-OCT. Quando 

comparados aos indivíduos normais, os resultados dos pacientes referentes 

a CFNR (média global e 4 quadrantes) foram significativamente menores 

(P<0,05) em todos os aparelhos estudados, com exceção do parâmetro 
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referente ao setor temporal quando avaliado pelo GDx. A comparação das 

áreas sob a curva ROC (AROC) dos parâmetros referentes aos três 

aparelhos mostrou valores significativamente maiores para o Stratus OCTTM 

quando comparados ao OCT-1 na média global e no setor temporal. O 

Stratus OCTTM foi significativamente mais sensível do que o GDxTM na média 

global e nos quadrantes temporal, nasal e inferior. Por sua vez, o OCT-1 foi 

superior ao GDxTM na discriminação dos defeitos apenas no quadrante 

temporal, não mostrando diferença significativa na média global e nos 

demais quadrantes. Os autores concluiram que o Stratus OCTTM demonstrou 

a maior capacidade diagnóstica, embora todos os três aparelhos fossem 

capazes em identificar a maioria dos olhos anormais. O OCT-1 se mostrou 

inferior ao Stratus-OCTTM e superior ao GDxTM no quadrante temporal. 

Embora o GDxTM tenha sido capaz de identificar algum tipo de alteração na 

maioria dos olhos estudados, este aparelho mostrou-se pouco sensível na 

detecção da perda axonal nos quadrantes nasal e temporal do disco óptico, 

devendo ser utilizado com cuidado no estudo de afecções neuro-

oftalmológicas que acometem estas regiões do disco óptico.  

Em outro estudo, com a utilização de uma nova versão de GDxTM com 

mecanismos de com compensação corneana variável (VCC), Monteiro et 

al.124 compararam o Stratus OCTTM e o GDx VCCTM na detecção da AB do 

nervo óptico em olhos com graus variados de acometimento do campo 

temporal e avaliaram o poder diagnóstico de cada parâmetro dos aparelhos 

pela AROC. Os resultados confirmaram a boa capacidade diagnóstica do 

Stratus OCTTM em detectar AB do nervo óptico e as maiores AROC’s foram 

encontradas para o parâmetro espessura média (AROC=0,99) e quadrantes 
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temporal e nasal (ambos com AROC=0,98), embora sem diferença 

significante. A comparação entre AROC’s dos instrumentos mostrou 

diferença significante apenas no setor temporal (GDx/AROC=0,77 e Stratus 

OCT/AROC=0,98; P<0,001). Estes resultados confirmaram que a 

incorporação do compensador corneano variável melhora a capacidade 

diagnóstica do GDxTM em detectar a AB do nervo óptico, mas a análise do 

setor temporal ainda apresenta desempenho relativamente baixo para 

detectar a perda axonal naquele setor.  

Com a possibilidade da avaliação da perda neural através das 

medidas da espessura macular obtidas pelo OCT, Moura et al.33 em um 

trabalho pioneiro, avaliaram a associação entre o defeito temporal nos olhos 

com AB do nervo óptico e os parâmetros maculares e da CFNR. Para os 

parâmetros da CFNR, a maior correlação foi com o parâmetro espessura 

média (R2=32%; P<0,001). Para os parâmetros maculares, a maior 

correlação foi com o parâmetro espessura nasal média (R2=48%; P<0,001). 

Esses resultados sugerem que as medidas de espessura macular 

apresentam importância potencial para a avaliação da gravidade da doença 

e para o seguimento dos pacientes com AB do nervo óptico.  

Conforme demonstrado anteriormente, a perda neural também pode 

ser objetivamente acessada pelo PERG por refletir a resposta das CGR. 

Nenhum estudo prévio, se propos a avaliar a correlação entre as medidas da 

CFNR e espessura macular obtidas pelo OCT, os parâmetros do PERG e a 

perda de sensibilidade no campo visual nestes pacientes.  
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2.4  ELETRORRETINOGRAMA DE PADRÃO REVERSO 

 

O eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) é um potencial 

elétrico evocado quando um estímulo estruturado (em tabuleiro de xadrez ou 

em barras), modulado temporalmente e de luminância média constante, é 

visto12, 129. O PERG é, na maioria das vezes, gerado por estímulos 

constituídos por quadrados brancos e pretos alternantes, dispostos em 

forma de tabuleiro de xadrez, vistos mediante fixação central12(Figura 4). 

As normas e recomendações para a utilização do PERG são estabelecidas e 

publicadas periodicamente pela Sociedade Internacional de Eletrofisiologia 

Clínica da Visão (ISCEV)12. O PERG padronizado é regido por um protocolo 

mínimo, que deve ser observado para o seu registro por meio de 

procedimentos técnicos simples e que permitam a obtenção de respostas 

reprodutíveis a serem registradas sob condições bem definidas.  

 

  

Figura 4 - Representação do padrão de estimulação do PERG, com 
quadrados pretos e brancos alternantes em forma de tabuleiro de xadrez. 
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Basicamente, existem dois tipos de PERG, categorizados em acordo 

com a frequência de estimulação, ou seja, a taxa de reversões por segundo, 

medidas em Hertz (Hz), que são o PERG estacionário e o PERG transiente. 

O PERG estacionário evoca respostas usando uma taxa de reversão rápida, 

geralmente acima de 10 reversões por segundo (> 5Hz)12, 130. A ISCEV 

recomenda que a taxa de reversão seja de 16 reversões por segundo (8Hz) 

para a obtenção deste tipo de resposta. Estas altas frequências geram 

ondas sucessivas e sobrepostas, de forma que os componentes de ondas 

não podem ser analisados de forma individualizada. A forma da onda do 

PERG estacionário é quase uma sinusóide e sua interpretação requer a 

medida de sua amplitude e a mudança de fase (em relação ao estímulo) da 

segunda harmônica pela análise de Fourier12. Por exigir maior tempo para 

aquisição de suas respostas, sua aplicação clínica é limitada, sendo mais 

utilizado em pesquisas12, 130. A própria ISCEV recomenda em suas diretrizes, 

que os laboratórios de eletrofisiologia considerem a sua utilização, sempre 

que possível, em conjunto com o PERG transiente. O PERG transiente, ou 

de curta duração, é aquele em que a taxa de reversão é menor que 10 

reversões por segundos (< 5 Hz), podendo ocorrer pequenas diferenças 

nestes valores de acordo com o tipo de equipamento e protocolo utilizado 

nos diversos laboratórios de eletrofisiologia12, 14, 129, 130. A resposta evocada 

no PERG transiente, em taxas de reversão mais baixas, gera uma onda onde 

seus componentes podem ser analisados de forrma individualizada (Figura 

5). A resposta do PERG transiente é constituída por uma onda trifásica, que 

consiste em um pequeno componente inicial negativo com o tempo de pico 
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ocorrendo ao redor em 35 ms, o N35, que é seguido por um largo 

componente positivo entre 45 a 60 ms, o P50, que por sua vez, é seguido por 

um largo componente negativo entre 90 a 100 ms, o N95.  

 

 

Figura 5 - Exemplo de uma resposta normal do PERG (Controle 9, Tabela 
11). Note a presença dos três componentes de ondas (N35, P50 e N95) que 
podem ser vistos de forma individualizada: a amplitude de P50 (em 
vermelho) e N95 (em cinza) 

 

 No PERG transiente, as medidas das amplitudes são feitas entre os 

ápices dos picos e dos pontos mínimos dos vales das ondas: a amplitude de 

P50 é medida do ponto mínimo do vale de N35 ao ápice do pico de P50. 

Em alguns pacientes, a N35 é pobremente definida. Nestes casos a N35 é 

reposicionada pela média da linha de base no tempo zero e início da P50. 

A amplitude de N95 é medida do ápice do pico de P50 ao ponto mínimo do 

vale da N95 (Figura 5).  

Os tempos de picos (tempo implícito ou tempo de culminação) são 

medidos do ínicio da estimulação ao ponto máximo ou mínimo da onda ou 

componente de interesse, devendo levar em conta a forma da onda 
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idealizada. Os tempos de picos são erroneamente chamados de latências, 

estas se referem ao tempo entre o início da estimulação e o início da 

deflexão da onda e, não a máxima atividade do pico12. 

O significado clínico do PERG está relacionado com a origem de sua 

resposta. Diversos estudos clínicos e experimentais sugerem que a resposta 

evocada pelo PERG tem sua origem nas estruturas retinianas mais internas, 

especialmente nas CGR14, 15, 35, 36, 129-132. Em um estudo experimental, Maffei 

e Fiorentini133, 134 registraram o PERG em um gato, antes e depois de uma 

transecção unilateral do nervo óptico. Neste trabalho, o PERG teve suas 

amplitudes reduzidas progressivamente até desaparecer completamente 

após 4 meses no olho afetado, enquanto que o eletrorretinograma do tipo 

flash (que avalia predominantemente resposta de fotorreceptores) 

permaneceu inalterado. Maffei et al.135 realizou um trabalho semelhantes em 

macacos, com conclusões semelhantes, onde a resposta do PERG seria 

originada a partir da atividade das CGR.   

Foi sugerido em estudos prévios que as respostas dos dois principais 

componentes de ondas do PERG, P50 e N95, sejam evocadas em diferentes 

regiões e estruturas da retina tendo, portanto com significados clínicos 

diferentes14, 22, 129, 130, 136. Holder14 avaliou os achados eletrorretinográficos em 

72 pacientes com diferentes doenças da via óptica anterior, tendo em vista a 

análise da origem das respostas em acordo com o local da disfunção. 

Ficou demonstrado que os dois componentes são seletivamente envolvidos 

em diferentes doenças, sendo que o componente P50 seria invariavelmente 

afetado nas disfunções retinianas ou maculares, enquanto que o 
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componente N95 estaria afetado principalmente nas afecções do nervo 

óptico. Utilizando gatos como modelo, Tobimatsu et al.137 demonstraram que 

houve uma redução mais proeminente da amplitude de N95 após a secção 

do nervo óptico quando comparado a amplitude a do componente de P50. 

Em um trabalho retrospectivo com 520 olhos com disfunção do nervo óptico 

e 233 olhos com disfunção macular/retiniana, Holder130 demonstrou que as 

afecções maculares afetam predominantemente a amplitude de P50, 

enquanto que as doença do nervo óptico afetam de forma mais seletiva a 

amplitude de N95.  

A avaliação dos valores dos tempos de picos pode ser útil em 

determinadas condições específicas. Por exemplo, Parisi et al.71 avaliaram 

14 olhos de pacientes com neurite desmielinizante e com recuperação visual 

completa após a crise. Estes pacientes foram avaliados pelo PERG, 

potencial visual evocado (PVE) e OCT. Os resultados demonstraram que os 

valores de amplitude e tempo de pico de P50 foram significativamente 

diferentes nos pacientes do que nos controles, mas somente na estimulação 

com os quadrados menores (15 e não 60 minutos de arco). Neste trabalho, o 

atraso do tempo de pico de P50 pode ser justificado, pelo o menos em parte, 

por uma característica marcante em pacientes com esclerose múltipla, que é 

a presença de um atraso na condução neural da via óptica, como já 

demonstrado em diversos estudos prévios138-141. Holder14, ao avaliar 72 

pacientes com disfunção da via óptica anterior, demonstrou que em 

pacientes com doença do nervo óptico, a ausência de alteração nos valores 

dos tempos de pico do PERG, sendo estas restritas as amplitudes de P50 e 
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N95. O atraso no tempo de pico de P50 foi encontrado em apenas dois 

pacientes com doença de retina (oclusão de veia central da retina e 

descolamento de retina), concluindo que este achado é mais específico para 

doenças da retina, como demonstrado em outro artigo142.  

Alguns estudos demonstraram a habilidade do PERG em produzir 

medidas reprodutíveis nas diversas versões de equipamentos disponíveis143-151. 

No entanto, devido a existência de diferentes versões comercialmente 

disponíveis e possíveis diferenças de protocolos e procedimentos técnicos 

entre os laboratórios de eletrofisiologia, a ISCEV recomenda que cada 

laboratório deva realizar a normatização dos seus próprios parâmetros, em 

busca das melhoras respostas possíveis.  

Diversos estudos clínicos foram realizados demonstrando a 

importância do PERG na detecção da disfunção das CGR nas afecções da 

via óptica anterior, como em doenças como glaucoma15-17, neurite óptica 

desmielinizante18, neuropatia óptica isquêmica e nas doenças compressivas 

da via óptica anterior14, 19, 20.  

Algumas pesquisas envolvendo pacientes com glaucoma utilizaram o 

PERG como um método indicador precoce de dano neural. Bach e Speidel-

Fiaux16 postularam que o PERG poderia ser um indicador sensível de dano 

glaucomatoso as CGR. Estes autores avaliaram 11 olhos de 7 pacientes com 

glaucoma no estágio inicial, 35 olhos de 19 pacientes com pressão intraocular 

elevada e compo visual normal e 27 olhos de 16 controles. Utilizando o 

PERG com tamanhos de quadrados pretos e brancos (0,8º ou 48’) para 
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geração do estímulo, obtiveram um poder de discriminação entre normais e 

glaucomatosos com sensibilidade e especificidade de 91% e 96%, 

respectivamente. Com relação aos hipertensos oculares, 43% foram 

considerados anormais pela análise discriminante, indicando que o PERG 

pode estar alterado, mesmo na ausência de defeito de campo visual. 

Em outro trabalho envolvendo pacientes com glaucoma e hipertensos 

oculares, Fernández-Tirado et al.152 demonstrou que a amplitude de N95 foi 

significativamente menor nos pacientes com glaucoma (P<0,001) e 

hipertensos oculares (P=0,07) quando comparados aos controles normais, 

demonstrando que o PERG foi um indicador de dano glaucomatoso mais 

sensível do que PVE de padrão reverso. Bach136 sugeriu que em estudos 

longitudinais envolvendo pacientes com glaucoma, o PERG seria capaz de 

indicar o risco de desenvolvimento de dano glaucomatoso antes da lesão se 

manifestar no campo visual. Estas outras pesquisas conduzidas em 

pacientes com glaucoma em estágio inicial e hipertensos oculares 

confirmam esta afirmação153-156. Arai et al.154 avaliaram 15 olhos de 8 

pacientes hipertensos oculares, sendo o PERG realizado no início do estudo 

e estes pacientes foram então seguidos prospectivamente. No início do 

estudo, a amplitude de P50 foi significativamente menor nos hipertensos 

oculares do que nos controles normais (P<0,05). As amplitudes de P50 e 

N95 reduziram de forma significativa após 40 meses de seguimento no 

grupo de hipertensos oculares. Os primeiros defeitos no campo visual 

surgiram neste grupo após 5 anos do primeiro registro do PERG e 2 anos 

após o início da redução da amplitude de N95.  
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Tanto o PERG quanto o OCT são capazes de detectar a perda neural. 

A avaliação da correlação entre estes dois métodos é fundamental na 

compreensão dos mecanismos envolvidos no dano as CGR, no diagnóstico 

e acompanhamento destes pacientes e na avaliação da possibilidade de 

reversão do dano neural. 

Trabalhos prévios envolvendo pacientes com glaucoma suportam a 

hipótese de uma correspondência espacial entre a perda das CGR avaliada 

pelo OCT, testes eletrofisiológicos e campo visual 27, 37-40. Garway-Heath et 

al.27 avaliaram 40 pacientes com glaucoma e 34 controles normais com o 

PERG, tomógrafo de retina (HRT) e dados do campo visual na PAP. As 

amplitudes do PERG foram correlacionadas com os parâmetros de 

sensibilidade diferencial a luz (DLS) no campo visual em dB e na unidade 

1/Lambert, nos 18 graus centrais (16 pontos centrais) do campo visual 

24 graus. O dB é igual a 10 . log(1/Lambert), onde o Lambert é a unidade de 

intensidade do estímulo luminoso.  As amplitudes do PERG foram 

correlacionadas também com a área da rima neurorretiniana do disco óptico 

medidas pelo HRT. Os resultados demonstraram uma correlação linear entre 

o DLS 1/Lambert e as amplitudes do PERG (P<0,001), entre as amplitudes 

do PERG e a área da rima neurorretiniana temporal (P<0,001), e entre esta, 

e o DLS 1/Lambert (p<0,001). Concluiram que há uma correlação curvilinear 

entre o DLS em dB, as amplitudes do PERG e a área da rima neurorretiniana 

temporal, enquanto que estes dois últimos se correlacionaram de forma 

linear com o DLS na unidade 1/Lambert. Estes achados dão suporte a 

hipótese de que não há reserva funcional das CGR no glaucoma, mas sim 
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uma correlação estrutura-função contínua, e que a impressão desta reserva 

funcional resulta da escala logaritimica (dB) do campo visual. Parisi et al.38 

correlacionaram a espessura da CFNR medidas pelo OCT e a função visual, 

avaliada pelos parâmetros do PERG, PVE e campo visual em 31 pacientes 

com glaucoma. Os valores da espessura da CFNR média e temporal 

correlacionaram significativamente (P<0,01) com as amplitudes de N95 e o 

tempo de pico de P50 do PERG. Nenhuma correlação entre a CFNR e os 

valores do PVE foi encontrada. Ventura et al.25, em outro estudo envolvendo 

pacientes com glaucoma inicial e suspeitos de glaucoma, compararam a 

redução da função das CGR e CFNR nestes dois grupos de pacientes 

através dos parâmetros avaliados pelo PERG e OCT, respectivamente. 

Estes autores demonstraram que em pacientes com glaucoma inicial, a 

redução da atividade das CGR excedia a perda dos axônios na proporção 

esperada para a perda das CGR, sugerindo que nestes pacientes as CGR 

viáveis localizadas na retina central podem estar com sua função 

comprometida, mas ainda sem dano neuronal permanente.  

Apesar da conexão entre o PERG e do dano as CGR ser geralmente 

aceita, inclusive como um indicador precoce de dano neuronal14, 17, 22, 35, 136, 

o PERG  não obteve ainda ampla aceitação como um teste objetivo para 

glaucoma. Pode-se atribuir a este fato, pelo o menos em parte, a crença de 

que o exame apresentaria muita variabilidade e/ou muito difícil e trabalhoso 

de ser realizado28, 150, 157 e que poderia ser normal em pacientes já com a 

presença de dano glaucomatoso28, 158, 159. Devido a ausência de um método 

padrão-ouro em detectar o dano glaucomatoso, estes estudos podem estar 
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sujeitos a críticas. Com a finalidade de melhor compreender a correlação 

entre a amplitude do PERG e a perda de campo visual, Hood et al.21 

avaliaram 15 pacientes glaucomatosos com defeito de campo visual 

confirmado na PAP e anormalidades no PEV multifocal e 16 controles 

normais. Os resultados do PERG foram dentro dos limites da normalidade 

em 4 (26,7%) dos olhos. Seis (26.6%) dos 21 olhos, que preenchiam 

critérios de dano glaucomatoso, apresentaram os parâmetros do PERG 

normais. Os autores acreditam que as justificativas para estes achados são: 

no glaucoma o componente de onda N95 é mais afetado que o P50, porém a 

medida de N95, em acordo com as diretrizes da ISCEV12, sofre a influência 

direta do componente P50. Segundo, ao assumir que o PERG é indicador 

sensível de dano precoce, é esperado que não haja uma correlação linear 

entre o PERG e os achados do campo visual, ou seja, casos não detectados 

pelo campo visual podem estar significativamente reduzidos no PERG. 

Terceiro, a faixa de variação da amplitude de N95 é limitada, podendo estar 

reduzida por perdas intermediárias no campo visual, ou seja, pequenas 

perda de campo visual podem reduzir a amplitude de N95 a valores 

próximos do mínimo, onde danos adicionais que promovam uma piora do 

campo visual, teriam pouco efeito em reduzir ainda mais a amplitude de N95, 

não sobrando espaço para reduções adcionais. Em quarto, mesmo na 

presença de um dano neuronal extremamente acentuado, a amplitude do 

PERG não será reduzida a zero (pela presença de ruído elétrico, 

possibilidade de respostas geradas por outros elementos celulares que não 

as CGR, contaminação por resposta geradas pelo outro olho não ocluído 
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durante o exame, conforme demonstrado por este outro autor129). Por fim, 

devido a grande variação dos valores de amplitudes encontrada nos 

controles normais (média 11,1 V; variando entre 7,6 – 19 V), é possível 

que, em alguns pacientes com dano glaucomatoso bem estabelecido, os 

valores de amplitude do PERG estejam dentro dos limites inferior da 

normalidade. 

 



 

 

3  Metodologia 
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3.1  DESENHO 

 

Foi realizado um estudo observacional, transversal, descritivo e 

prospectivo, no qual foram incluídos 82 olhos, de 41 pacientes com atrofia 

em banda do nervo óptico e 41 controles normais. O estudo foi realizado 

entre julho de 2006 a janeiro de 2008. 

 

 

3.2  PARTICIPANTES 

 

3.2.1  Pacientes 

 

Os pacientes selecionados para este estudo foram avaliados no 

ambulatório de Neuro-oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Consentimento livre e 

esclarecido foi obtido dos participantes do estudo. O protocolo de pesquisa 

foi aprovado pela comissão de ética para análise de projetos de pesquisas 

(CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(protocolo de pesquisa nº 654/06). 
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Todos os pacientes incluídos foram submetidos a exame 

oftalmológico, incluindo medida da acuidade visual corrigida (tabela de 

Snellen), exame refracional dinâmico e estático, pesquisa das reações 

pupilares, exame ocular externo, exame de motilidade ocular extrínseca, 

biomicroscopia do segmento anterior, medida da pressão intra-ocular 

utilizando o tonômetro de aplanação de Goldmann e exame fundoscópico 

direto e biomicroscópico utilizando lente asférica de 78 dioptrias. 

Os pacientes do estudo obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão:  

 
1.  Idade entre 18 e 75 anos;  

2.  Acuidade visual corrigida do olho estudado melhor que ou igual 

a 20/30, estável há pelo menos um ano após tratamento 

clínico, cirúrgico ou radioterápico, com erros de refração 

menores que cinco dioptrias esféricas e três dioptrias 

cilíndricas;  

3.  Pressão intra-ocular < 22 mmHg e ausência de história prévia 

de elevação da pressão intra-ocular;  

4.  Defeito campimétrico restrito ao campo hemicampo temporal 

(pela técnica computadorizada), estável há pelo menos um 

ano, após tratamento clínico, cirúrgico ou radioterápico;  
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5.  Estudo radiológico recente com ausência de compressão ativa 

da via óptica (período máximo de seis meses antes do exame 

PERG e Stratus OCTTM);  

6.  Ausência de sinais oftalmoscópicos de retinopatia diabética e 

outras retinopatias;  

7.  Ausência de sinais oftalmoscópicos de neuropatia óptica 

glaucomatosa, como assimetria de escavação maior do que 

0,2, relação escavação/disco menor que 0,6, notch do disco;  

8.  Ausência de história familiar de glaucoma;  

9.  Ausência de opacidades dos meios ópticos;  

10. Bom estado de saúde geral e ausência de doenças sistêmicas;    

11.  Boa colaboração durante os exames campimétricos, 

eletrorretinográficos e tomografia de coerência óptica.  

 

Quando ambos os olhos de um mesmo paciente preenchessem todos 

os critérios de inclusão, foi escolhido o olho que apresentasse menor defeito 

ao exame de campo visual. Quando ambos os olhos preenchessem os 

critérios para inclusão e apresentassem defeitos semelhantes, a escolha foi 

feita através de sorteio.  
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3.2.2  Grupo controle  

 

Para formação do grupo controle, indivíduos normais foram 

recrutados entre pacientes do ambulatório de triagem, acompanhantes de 

pacientes e funcionários do HC-FMUSP. Todos os indivíduos do grupo 

controle foram submetidos ao exame oftalmológico de forma similar ao 

realizado no grupo de pacientes. Os critérios de inclusão foram:  

1. Indivíduo apresentando idade pareada com o respectivo 

paciente do grupo em estudo com um desvio de mais ou 

menos cinco anos;  

2. Acuidade visual corrigida de 20/20 e refração dentro de cinco 

dioptrias esféricas e três dioptrias cilíndricas;  

3. Pressão intra-ocular < 22 mmHg;  

4. Exame de campo visual automatizado confiável (mesmos 

critérios dos pacientes) e normal definido como desvio médio 

(do inglês mean deviation – MD) e CPSD (do inglês corrected 

pattern standard deviation) dentro dos 95% da normalidade e 

resultado normal no GHT(do inglês glaucoma hemifield test);  

5. Aspecto normal do nervo óptico (ausência de escavação 

glaucomatosa e defeitos da CFNR) e da mácula (ausência de 

edema ou irregularidades da superfície retiniana) a 

oftalmoscopia;  

6. Ausência de doença ocular prévia e ausência de doenças 

sistêmicas;  
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7. Bom estado de saúde geral;    

8. Boa colaboração para realização dos exames de campo visual, 

eletrorretinográficos e tomografia de coerência óptica.  

 

O critério de escolha para olho direito ou esquerdo respeitou a 

lateralidade do olho do paciente com o qual o individuo normal foi pareado. 

Para realização dos procedimentos, tanto para os pacientes quanto 

os controles, foi seguido a seguinte ordem em uma mesma visita: exame 

oftalmológico, seguido do exame de campo visual, PERG e OCT, sendo que 

para realização deste último foi necessário a dilatação pupilar com 

tropicamida1%.  

 

 

3.3  EXAME DE CAMPO VISUAL  

 

Os exames de campo visual foram obtidos pela técnica automatizada, 

tanto nos doentes como nos controles. O perímetrio automatizado utilizado 

foi o HumphreyTM (Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, EUA; modelo HFA II 750) 

com correção dióptrica apropriada para perto, utilizando-se teste do tipo 

limiar com estratégia 24-2 SITA Standard. Esta estratégia examina 52 

pontos dentro de 24º centrais e dois pontos na periferia nasal utilizando mira 

III durante 0,2 segundos160. 
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Para inclusão no estudo, todos os campos computadorizados deveriam 

apresentar resultados confiáveis (índices de perdas de fixação, falsos-

positivos e falsos-negativos menores do que 25%). Como todos os pacientes 

incluídos no estudo, já eram pacientes acompanhados no ambulatório de 

Neuro-oftalmologia, os mesmos haviam realizado previamente no mínimo três 

campos visuais. A gravidade do defeito no campo temporal dos pacientes do 

estudo foi avaliada a partir de uma co-variável denominada defeito temporal 

médio (TMD, do inglês, temporal mean deviation). O TMD foi calculado pela 

média dos 22 pontos temporais, excluindo os dois pontos imediatamente 

acima e abaixo da mancha cega, no gráfico Total Deviation do exame de 

perimetria computadorizada na estratégia 24-2 SITA Standard (Figura 6). Os 

valores do TMD foram dados em dB. Pacientes com graus variados de 

acometimento do campo temporal foram incluídos no estudo no intuito de 

reduzir a chance de viés, tendo em vista que o estágio da doença influencia o 

resultado dos testes diagnósticos161. 

 

 

Figura 6 - Representação esquemática dos pontos do gráfico Total 
Deviation (área sombreada) utilizados para o cálculo do defeito temporal 
médio (TMD) de um paciente com hemianopsia temporal incluído no estudo. 
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Foi analisado os 16 pontos centrais de sensibilidade do campo visual, 

que se aproximam da a área testada pelo PERG e pelo protocolo de 

aquisição do Stratus OCTTM, o Fast Macular Thickness. Foi calculado a 

média do desvio da normalidade na região central (CMD, do inglês central 

mean deviation), que corresponde a média dos 16 pontos centrais no PAP. 

Este cálculo foi obtido pela média dos valores dos 16 pontos centrais do 

gráfico Total Deviation. De forma semelhante, foi calculado a média do 

desvio da normalidade na região nasal central (CNMD, do inglês central 

nasal mean deviation) e a média do desvio da normalidade na região 

temporal central (CTMD, do inglês central temporal mean deviation) pela 

média dos valores do gráfico Total Deviation para os 8 pontos localizados no 

setores nasal e temporal, respectivamente (Figura 7). 

 

Figura 7 - Representação esquemática dos pontos centrais do campo visual 
na PAP. Os 16 pontos contidos no interior do quadrado central (esquerda); 
os 8 pontos contidos no interior do retângulo correspondendo a área do 
defeito de campo visual temporal (centro) e  campo visual nasal (direita). Foi 
calculado o desvio médio do normal baseado nos valores do gráfico total 
deviation. Estas áreas foram divididas em acordo com as 3 formas de 
estimulação do PERG, a de campo total, a de hemicampo temporal e a de 
hemicampo nasal (esquerda, centro e direita, respectivamente) 

 

Os pacientes com AB do nervo óptico deveriam apresentar um defeito de 

campo visual temporal, parcial ou completo, no campo visual computadorizado 

e o hemicampo nasal dentro dos limites da normalidade, definido pela ausência 

de pelo menos três pontos agrupados como P < 5% no gráfico total deviation.  



54 Metodologia 

3.4  ELETRORRETINOGRAMA DE PADRÃO REVERSO  

 

Todos os indiíviduos incluídos no estudo foram submetidos ao 

eletrorretinograma de padrão reverso (PERG - RETiscan SystemTM; Roland 

Consult, Wiesbaden, Germany, 2006) do tipo transiente, semelhante a um 

tabuleiro de xadrez, disponível no serviço de Oftalmologia do HC-FMUSP. O 

PERG foi realizado em acordo com as diretrizes da Sociedade Internacional 

para Eletrofisiologia Clínica da Visão (ISCEV – do inglês International 

Society for Clinical Electrophysiology of Vision)12.  A partir do tabuleiro de 

xadrez, um estímulo de padrão reverso, com alternância entre os quadrados 

pretos e brancos, foi gerado. Este estímulo correspondia a uma área na 

retina de 23º, na horizontal, por 17º, na vertical, visto a de distância 1 metro 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Representação esquemática da estimulação em forma de 
tabuleiro de xadrez do eletrorretinograma de padrão reverso sobreposto a 
uma retinografia. Os pontos brancos representam a distribuição dos pontos 
do campo visual computadorizado 24 – 2 
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Os quadrados brancos e pretos medindo 0.8º utilizados, 

apresentavam uma luminância média de 80 cd/m2 e um contraste de 97%. 

A taxa de reversão entre os quadrados era 8,6 reversões por segundo (4,3Hz) 

com um tempo de análise de 180 ms. O filtro banda de passagem (do inglês 

bandpass) foi ajustado entre as frequências de 5 a 50 Hz. Uma banda de 

passagem é estabelecida por filtros de corte denominados passa acima e 

passa abaixo, e tem a função de permitir a passagem de determinadas 

frequências de ondas, rejeitando ou atenuando as demais 

Cada paciente teve seu erro refracional corrigido e a aquisição do 

estímulo foi realizada de forma monocular após oclusão do outro olho. 

O indivíduo foi orientado a fixar em uma mira em forma de “X” medindo 10 cm 

no centro da tela. As ondas prejudicadas pelo ato de piscar ou movimentos 

bruscos dos olhos foram automaticamente rejeitadas. A fixação na mira 

central foi cuidadosamente monitorada pelo examinador e o paciente era 

constantemente orientado a manter a fixação central. Para a captação e 

registro do estímulo gerado dois tipos de elétrodos foram utilizados. 

O elétrodo de fibra do tipo DTL (do inglês Dawson, Trick and Litzkow ) 

foi posicionado sob margem palpebral inferior, enquanto que outros dois 

elétrodos, do tipo disco de ouro (do inglês gold cup), foram posicionados 

junto ao rebordo temporal do olho examinado e o terra, no centro da fonte. 

Para a colocação do elétrodo DTL, a conjuntiva foi anestesiada com colírio 

de tetracaína. Não foram utilizados colírios mióticos ou midriáticos para 

realização do exame.  
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Para este estudo, o PERG foi obtido de três formas, conforme a área 

de apresentação do estímulo no monitor: toda a tela, metade direita e 

metade esquerda, correspondendo ao campo total central, hemicampo 

direito e hemicampo esquerdo (Figura 9). 

  

 

Figura 9 - Representação esquemática dos três estímulos do PERG em 
tabuleiro de xadrez sobreposta a retinografia fundoscópica: estimulação de 
campo total (esquerda), de hemicampo temporal, que corresponde a 
estimulação da hemirretina nasal (centro) e de hemicampo nasal, que 
corresponde a estimulação da hemirretina temporal (direita).  

 

Efetuado, para cada forma de apresentação dos estímulos, o registro 

de 2 ondas reprodutíveis, obtidas pela promediação de 200 respostas 

geradas pela reversão dos quadrados livre de artefatos. Considerado para 

análise a média dos valores de amplitude e tempo implícito das 2 ondas 

registradas. As ondas geradas em cada ciclo deveriam apresentar o formato 

idealizado (ou seja, uma onda trifásica, com a presença dos 3 componentes 

de ondas: N35, P50 e N95) e que apresentassem aspecto semelhante, a fim 

de obtermos respostas mais reprodutíveis possíveis. Para todas a 

aquisições, as amplitudes e os tempos de pico de P50 e de N95 foram 

medidas em relação a linha de base e ao tempo de início do estímulo. Além 

disso, a amplitude total (P50 + N95) foi calculada, sendo considerado como 
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a amplitude máxima do ápice do pico até o ápice do vale da onda. A análise 

da amplitude total (soma de P50 + N95) foi realizada com intuito de 

avaliarmos a amplitude de toda onda gerada pelo PERG, permitindo uma 

análise conjunta dos dois principais componentes de onda (P50 e N95) e por 

este parâmetro ter apresentado bom desempenho diagnóstico nos pacientes 

com atrofia em banda do nervo óptico, como publicado recentemente em um 

estudo prévio126. A partir dos valores das amplitudes de onda geradas em 

cada ciclo, foi calculado um valor médio para cada amplitude (P50 e N95) e 

para a amplitude total (P50+N95), que representou, portanto, a amplitude 

média de dois ciclos consecutivos. Para cada aquisição eram necessários o 

tempo de aproximadamente 3 minutos. 

 

 

3.5  TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA 

 

Todos os indivíduos incluídos no estudo foram submetidos ao exame 

de tomografia de coerência óptica pelo modelo comercial, Stratus OCT™ 

3000 (Stratus; Carl Zeiss Meditec, Dublin,CA), disponível no ambulatório de 

Oftalmologia do HC-FMUSP. As análises da CFNR e da mácula foram 

realizadas durante uma mesma sessão em olhos sob midríase 

medicamentosa utilizando tropicamida 1%. A fixação interna disponível no 

aparelho foi utilizada para aumentar o grau de colaboração do paciente e 

permitir imagens de melhor qualidade. Todos os exames apresentaram as 
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seguintes características: presença de imagem clara e nítida, scan radial 

centrado na fóvea (isto é, imagem da depressão foveal no gráfico de cores 

dentro do circulo mais interno) ou scan circular centrado no disco óptico e 

valor do parâmetro Signal Strength (intensidade do sinal) maior que ou igual 

a sete. O valor de referência da intensidade do sinal utilizada neste estudo 

foi similar ao de outros trabalhos162, 163. 

O protocolo Fast RNFL Thickness foi utilizado para medir a espessura 

da CFNR peripapilar. Esta estratégia combina concomitantemente três scans 

circulares em um único círculo de 3,46 mm de diâmetro centrado no disco 

óptico e apresenta um tempo total para aquisição de 1,92 segundos. Assim, 

obtêm-se três imagens consistindo de 256 pontos de varredura ao redor do 

disco óptico e uma imagem média é obtida pelo logaritmo do Stratus OCTTM.  

A análise das medidas de espessura da CFNR foi obtida através do 

protocolo de análise quantitativa RNFL Thickness Average Analysis Report – 

4.0.1. Neste protocolo, os dados são apresentados por dois gráficos 

circulares e dois gráficos lineares, além da média (em μm) das medidas dos 

256 pontos ao redor do disco óptico. Os gráficos circulares dividem as 

medidas da CFNR em quadrantes (superior, nasal, inferior e temporal) e em 

12 segmentos de 30º (horas do relógio). Os parâmetros da espessura da 

CFNR distribuída por quadrantes seguem a definição abaixo:  

1.  Espessura superior (μm): média da espessura no quadrante 

superior, correspondendo a região entre 46º e 135º, onde o zero 

grau se situa na região temporal;  
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2.  Espessura nasal (μm): média da espessura no quadrante nasal, 

correspondendo a região entre 136º e 225º;  

3.  Espessura inferior (μm): média da espessura no quadrante inferior, 

correspondendo a região entre 226º e 315º;  

4.  Espessura temporal (μm): média da espessura no quadrante 

temporal, correspondendo a região entre 316º e 45º.  

 

A espessura para cada segmento de 30º é obtida extraindo-se a média 

das medidas de espessuras obtidas nos pontos incluídos em cada segmento. 

No estudo, a localização em horas do relógio dos segmentos foi padronizada 

levando-se em conta as diferenças de posição entre os olhos direito e 

esquerdo, de maneira que a espessura as 12 horas corresponda ao segmento 

de 30º localizado superiormente, a espessura as 6 horas se localiza 

inferiormente, os segmentos entre 12 e 6 horas se localizam nasalmente e as 

espessuras entre 6 e 12 horas se localizam temporalmente. Os gráficos 

lineares apresentam valores de espessura da CFNR em micra no eixo Y e, no 

eixo X, os 256 pontos analisados pela varredura dispostos de acordo com sua 

localização ao redor do disco óptico. O protocolo ainda fornece uma 

probabilidade de anormalidade baseada na comparação com o banco de 

dados normativo desenvolvido a partir da análise de 328 olhos normais e 

ajustado para o sexo164. O banco de dados utiliza uma escala de cores para 

indicar os percentis da distribuição normal. A escala de cores é aplicada no 

gráfico circular para cada localização particular (isto é, quadrantes e 

segmentos de 30º). Assim, a medida de um parâmetro é considerada normal 
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quando a probabilidade (ajustada para idade) é maior do que 5% de ser 

encontrada na população normal. A cor verde é atribuída para esta 

categorização. A cor amarela é atribuída para medidas limítrofes, isto é, com 

probabilidade entre 1% e 5%, enquanto a cor vermelha é atribuída para 

resultados anormais, com probabilidade menor que 1%. (Figura 10).  

 

Figura 10 - Impresso dos parâmetros da CFNR obtido pelo Stratus OCTTM 
mostrando o scan circular e os dois gráficos circulares (direita) e o gráfico 
linear (esquerda), além da categorização diagnóstica dos parâmetros 
baseado no banco de dados normativos do aparelho (Controle 31, tabela 11, 
anexos) 
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Baseado em estudos prévios de correlação entre os pontos do 

campo visual e regiões do disco óptico27, 165, os axônios das CGR 

correspondentes a área testada no PERG de campo total são esperados 

entrar no disco óptico nos 150° do segmento temporal compreendendo os 

cinco segmentos de 30° localizados entre 7 e 11 horas (Figura 11).  Para 

coincidir com a área estimulada pelo PERG, foi calculado a espessura da 

CFNR no setor temporal abrangendo 150° (75° acima e 75° abaixo do 

eixo horizontal; Figura 11, a esquerda). Foi analisado também os dados 

da espessura da CFNR do segmento de 9 horas a fim de avaliar a 

correlação com os dados obtidos do PERG de hemicampo temporal - que 

corresponde a área estimulada da hemirretina nasal (Figura 11, centro) e 

a média das espessuras nos segmentos de 7 e 11 horas a fim de avaliar a 

correlação com os dados obtidos do PERG de hemicampo nasal, que 

corresponde a área estimulada da hemirretina temporal (Figura 11, 

direita). Note que os dados da média das  espessuras maculares global, 

nasal e temporal também foram analisados e serão abordados com maiores 

detalhes a seguir (Figura 11, linha inferior).  
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Figura 11 - Linha de cima: Representação esquemática do trajeto dos 
axônios das células ganglionares da retina com os pontos testados no 
exame de campo visual computadorizado 24-2 e sobreposto o PERG (em 
tabuleiro de xadrez) mostrando a estímulação de campo total (esquerda), a 
estímulação de hemicampo temporal (centro) e estimulação de hemicampo 
nasal (direita). Linha de baixo: Representação esquemática das áreas do 
disco e região macular (cinza) avaliados pela tomografia de coerência óptica 
(ilustrado logo abaixo da área de estimulação correspondente ao PERG)    

 

O protocolo Fast Macular Thickness Map foi utilizado para quantificar as 

medidas de espessura macular. Este protocolo consiste em seis scans lineares 

consecutivos medindo seis mm de comprimento, dispostos radialmente e 

centrados na fóvea. Cada uma das seis imagens obtidas apresenta uma 

resolução de 128 pontos, um tempo de aquisição de 0,32 segundos e um 

tempo total de 1,92 segundos para obtenção das seis imagens.  

A análise das medidas de espessura macular foi obtida através do 

protocolo de análise quantitativa Retinal Thickness Tabular Output Report – 

4.0.1. Este protocolo é composto de nove medidas setoriais de espessura 

retiniana, distribuídas em um gráfico formado por três círculos concêntricos 

medindo um, três e seis mm de diâmetro e duas linhas diagonais 

centralizadas na fóvea formando um ângulo de 45º com o meridiano 

horizontal (similar ao mapa retiniano do ETDRS166). A área limitada pelo 
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circulo externo (seis mm de diâmetro) e o intermediário (três mm de 

diâmetro) forma o anel externo, enquanto a área limitada pelo círculo interno 

(um mm de diâmetro) e o intermediário forma o anel interno. As linhas 

diagonais dividem os anéis em setores superior, inferior, nasal e temporal. 

Assim, as medidas apresentadas pelo impresso correspondem a espessura 

retiniana média em cada um dos nove setores: fóvea, temporal interno, 

superior interno, nasal interno, inferior interno, temporal externo, superior 

externo, nasal externo e inferior externo (Figura 12).  

 

Figura 12 - Impresso dos parâmetros maculares obtido pelo Stratus OCTTM. 
Os seis scans radiais (acima), os círculos concêntricos com as nove 
medidas e sua escala de cores (esquerda) e a tabela com todas as medidas 
tabuladas (direita) são apresentados (Controle 31, tabela 11, anexos) 



64 Metodologia 

Baseado no mesmo princípio da distribuição anatômica das CGR, foi 

avaliado a correlação entre os parâmetros correspondentes a área 

estimulada pelo PERG e os parâmetros de espessura macular obtidos pelo 

OCT, de modo que a área estimulada pelo PERG coincidisse com as regiões 

maculares medidas pelo OCT. Desta forma foi calculada a espessura 

macular média global, a espessura macular média temporal e a espessura 

macular média nasal (Figura 11, linha inferior). Os cálculos foram 

realizados da seguinte forma. A espessura macular média global foi 

calculada a partir da média ponderada das medidas de espessura macular 

setorial: 

Espessura Macular 
Média 

= 1,6875[(T + S + N + I)EXTERNO] + 0,5[(T + S + N + I)INTERNO] / 8,75 

 

onde T, S, N e I representam os setores temporal, superior, nasal e inferior 

respectivamente. A medida da espessura foveal foi excluída do cálculo, 

devido ausência de células ganglionares nesta região87, 167. A espessura 

macular média nasal e temporal foram calculadas a partir da média 

ponderada dos setores nasal e temporal interno e externos, 

respectivemente:  

 

Espessura Temporal 
Média 

= 1,6875[(Temporal Externo)] + [0,5[(Temporal Interno)] / 2,1875 

 

Espessura Nasal 
Média 

= 1,687[(Nasal Externo)] + [0,5[(Nasal Interno)] / 2,1875 
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Portanto, desta forma, a espessura macular média global coincide 

com a estimulação do PERG de campo total, enquanto que a espessura 

macular média nasal e temporal corresponde a estimulação do PERG de 

hemicampo temporal e nasal, respectivamente (Figura 11, linha inferior). 

 

 

3.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

A análise estatística dos dados dos indivíduos participantes de estudo 

foi apresentada pela média ± desvio padrão (em μm) para os parâmetros 

que apresentaram distribuição normal (distribuição Gaussiana) e por 

mediana e quartis para os parâmetros que não apresentaram distribuição 

normal. A normalidade da distribuição foi testada pela análise de 

histogramas e pelo teste de Shapiro-Wilk. Este último foi preferido em 

relação ao teste de Kolmogorov-Smirnov, pois apresenta maior poder em 

estudos com amostra menor que 50 casos168, 169  

Os parâmetros do campo visual, do PERG e do OCT dos olhos com 

AB e controles normais foram comparados utilizando o teste t de Student 

para amostras independentes, quando a variável contínua apresenta 

distribuição normal. Os valores de P menores que 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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Para a realização dos testes de comparação, aceitou-se uma 

probabilidade máxima de cometer um erro falso-positivo (nível α) de 5%, 

quando a hipótese de ausência de diferença entre as médias comparadas 

for rejeitada. Um nível α de 5% pode ser considerado apropriado para uma 

comparação individual, mas para múltiplas comparações simultâneas pode 

levar a interpretações incorretas (erro tipo I). Para minimizar a chance do 

erro tipo I, pode-se utilizar a correção de Bonferroni. No estudo, optamos em 

não utilizar métodos de correção para múltiplas comparações devido a maior 

chance do erro tipo II e de redução do poder do estudo161, 170. 

A análise quantitativa do desempenho dos parâmetros do PERG e do 

OCT em diferenciar olhos com AB do nervo óptico de olhos normais foi 

calculada pela área sob a curva ROC. A curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) é um gráfico de função linear onde o eixo Y mostra a taxa de 

verdadeiros-positivos (sensibilidade) e o eixo X mostra a taxa de erro falso-

positivo (1-especificidade). Como o cálculo da sensibilidade e especificidade 

não considera a proporção de indivíduos doentes e sadios, a curva ROC é 

independente da prevalência da doença. A área sob a curva ROC é 

calculada pelo somatório das áreas dos trapézios que dividem a curva 

(Figura 13) e pode ser definida como a probabilidade de um indivíduo 

portador da doença ter um resultado ao teste diagnóstico de maior 

magnitude que aquele não doente, isto é, a taxa de verdadeiros-positivos 

maior do que a taxa de falsos-positivos171, 172. 
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Figura 13 - Representação esquemática do cálculo da área sob a curva 
ROC (área do trapézio em destaque) 

 

 

Um teste que discrimina perfeitamente indivíduos doentes e sadios 

apresentaria sensibilidade e especificidade de 100% em algum ponto de 

corte da curva ROC. Assim, a curva se aproximaria, durante o seu curso, do 

eixo vertical à esquerda e do eixo horizontal superior e a AROC se 

aproximaria de 1. Um teste incapaz de discriminar indivíduos doentes de 

sadios apresentaria a mesma proporção de resultados positivos para ambos 

os indivíduos. Assim, a sensibilidade seria igual a “1-especificidade”, a curva 

ROC apresentaria uma trajetória que partiria da origem do gráfico até o 

canto superior direito e a AROC de 0,5. Para todos os parâmetros, um nível 

de significância foi calculado para a AROC. A comparação da AROC de dois 

ou mais testes diagnósticos foi feita por um método não paramétrico, 

baseado no teste U de Mann-Whitney, descrito por DeLong173.  
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Intervalos de confiança (IC) globais de 95% foram calculados para a 

curva ROC de cada parâmetro do estudo. Um IC de 95% significa que, se 

selecionarmos um número infinito de amostras sempre da mesma forma 

aleatória, em 95% delas estarão incluídos os valores "verdadeiros" no 

intervalo de confiança resultante. Esse intervalo de confiança é útil para se 

visualizar o desempenho global do teste diagnóstico em questão. 

Sensibilidades para especificidades fixas em 80% e 95% foram calculadas 

para cada parâmetro estudado. Esta análise, conhecida como intervalo de 

confiança pontual, é composta por um conjunto de intervalos de confiança 

aplicados a cada ponto de corte estimado da curva e são úteis para se 

visualizar a variabilidade amostral da sensibilidade e especificidade nas 

coordenadas da curva ROC correspondentes aos pontos de corte 

empírico171. No estudo, os valores de especificidades fixas de 80% e 95% 

foram escolhidos arbitrariamente. Sensibilidades para especificidades fixas 

em 80% e 95% são consideradas uma forma alternativa de se comparar 

testes diagnósticos quando a comparação entre as AROC’s não apresenta 

diferença estatisticamente significante (situação apresentada neste estudo) 

ou quando um teste é relacionado a uma variável contínua e o outro a uma 

variável discreta174.  

Tendo em vista a correlação estrutura-função, foi feito uma análise 

dos 16 pontos centrais de sensibilidade do campo visual, que se aproximam 

da área testada pelo PERG e pelo protocolo de aquisição do OCT, o Fast 

Macular Thickness. A gravidade do defeito de campo visual nos pacientes 

com AB foi avaliada pelo cálculo da média do desvio da normalidade na 



69 Metodologia 

região central (CMD, do inglês central mean deviation), que corresponde a 

média dos 16 pontos centrais no PAP. Este cálculo foi obtido pela média dos 

valores dos 16 pontos centrais do gráfico Total Deviation. De forma 

semelhante, foi calculado a média do desvio da normalidade na região nasal 

central (CNMD, do inglês central nasal mean deviation) e a média do desvio 

da normalidade na região temporal central (CTMD, do inglês central 

temporal mean deviation) pela média dos valores do gráfico Total Deviation 

para os 8 pontos localizados no setores nasal e temporal, respectivamente 

(Figura 14).  

 

 

Figura 14 - Linha superior: estimulação do PERG (cada quadrado preto e 
branco com 0.8º) sobreposto a retinografia de fundo: estimulação de campo 
total (esquerda), hemicampo temporal (centro) e hemicampo nasal (direita).  
Linha inferior: demarcação dos pontos testados na perimetria automatizada 
padrão. Os 16 pontos contidos no interior do quadrado central correspondem 
a área estimulada pelo PERG de campo total (esquerda); os 8 pontos 
contidos no interior do retângulo correspondem a área estimulada pelo 
PERG de hemicampo temporal (centro) e pelo PERG de hemicampo nasal 
(direita) 
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Estudos prévios sugerem que há evidências de uma contínua e linear 

correlação estrutura-função entre o número de CGR e o a perda de 

sensibilidade diferencial a luz (DLS) no campo visual, expressa pela unidade 

1/Lambert (1/L)27, 40. Isto significa transformar os valores dos pontos testados 

do campo visual da escala logarítimica (em dB) para escala linear(1/L). 

Portanto, para cada ponto testado, o desvio da normalidade em dB foi 

convertido para unidade anti-logarítima (unlogged) 1/L. Isto é feito dividindo 

o valor do dB por 10 e então deslogaritimizando o cociente. A média dos 

valores para cada ponto calculado foi realizada utilizando o valores anti-

logarítimos 1/L. A fórmula para calcular o anti-logarítimo é: 

1/L = 10^(dB/10)   

ou seja 10 elevado a potência, que é o valor do dB dividido por 10.  

 

A fim de determinar o grau de associação entre as medidas 

realizadas, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre os 

seguintes parâmetros: as amplitudes do PERG, a perda de sensibilidade do 

campo visual e espesura macular e da CFNR obtidos pelo OCT. 

Posteriormente, a correlação entre a perda de sensibilidade ao campo visual 

expressas em 1/L e os parâmetros do PERG e OCT foram descritas em uma 

análise de regressão linear baseada no modelo linear proposto por Hood et 

al.40, 175   Uma análise de regressão logística multivariada foi realizada para 

avaliar quais parâmetros são mais prováveis em predizer a presença do 

defeito de campo visual. Em todas as análises de regressão, a perda de 
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sensibilidade do campo visual foi usada como variável dependente, 

enquanto que as amplitudes do PERG e as espessuras maculares e da 

CFNR foram utilizadas como variáveis independentes. P < 0,05 foi 

considerado como estatisticamente significativo.  

Análises estatísticas foram realizadas utilizando os pacotes 

estatísticos SPSS v. 15.0 (SPSS inc., Chicago, IL, EUA) e NCSS Software 

v.07.1.19, 2007 (Kaysville, Utah, EUA). 

 



 

 

4  Resultados 
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4.1  DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS DOS INDIVÍDUOS 

DO ESTUDO 
 

Oitenta e dois olhos de 82 indivíduos (41 olhos com AB do nervo 

óptico e 41 olhos normais) preencheram os critérios de inclusão para o 

estudo. A idade média ± desvio padrão (DP) foi 46,0 ± 12,8 anos 

(variando entre 21 a 73) nos pacientes com AB, e 41,1 ± 13,2 anos 

(variando entre 25 a 78 anos) nos controles normais (P = 0,09; teste t de 

Student). Vinte e cinco (61%) pacientes com AB e 21 (51%) controles 

normais eram do sexo masculino.  

Na PAP, 18 olhos apresentavam hemianopsia temporal completa, 10 

apresentavam hemianopsia temporal incompleta maior que um quadrante do 

campo visual, 5 com defeitos em aproximadamente 1 quadrante, e em 8, 

presença um defeito de campo visual envolvendo menos de 1 quadrante. O 

desvio médio (MD) -9,7 dB ± 4,7.  

O adenoma hipofisário ocorreu em 36 pacientes (88%) entre as 

causas da AB do nervo óptico, de forma semelhante aos achados de 

outros estudos envolvendo pacientes com síndrome quiasmática20, 176, 177. 

Quatro pacientes (9,7%) apresentavam craniofaringioma e 1 (2,4%) 

paciente meningioma.  
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As características clínicas e os dados referentes ao exame de campo 

visual dos 41 pacientes com AB do nervo óptico e dos 41 controles normais 

estão dispostas de forma detalhada nas tabelas 10 e 11, respectivamente, 

em anexos.   

 

 

4.2  RESULTADOS DOS PARÂMETROS DO CAMPO VISUAL  

 

Os resultados dos parâmetros avaliados nos pacientes com AB do 

nervo óptico comparados com os controles normais serão apresentados. 

Inicialmente, foram calculados os valores médios ± DP do MD e TMD 

em 41 olhos com AB e 41 olhos de controles normais. Os valores do MD e 

TMD foram significativamente menores nos doentes do que nos controles 

(P < 0,001) (Tabela 1), tanto em dB como na unidade 1/L. Foram avaliados 

também os 16 pontos centrais na PAP e os 8 pontos localizados nasal e 

temporalmente, em correspondência com as áreas estimuladas pelo PERG 

(Tabela 1; Figura 14). As AROCs do MD e TMD foram 0,96 e 0,99, 

respectivemente (tanto para os valores em dB quanto 1/L). Não houve 

diferença significativa entre os valores das AROCs. Os valores do CMD e 

CTMD foram significativamente menores tanto na escala em dB como 1/L 

(P < 0,001) (Tabela 1). Os três melhores parâmetros foram CTMD em dB 

(AROC=0,98), CTMD em 1/L (AROC=0,97) e CMD em dB (AROC=95). Não 
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houve diferença estatisticamente significativa entre estes 3 melhores 

parâmetros. Os parâmetros nasais, o CNMD tanto em dB quanto 1/L, 

apresentaram o pior desempenho diagnóstico e diferiram significativamente 

dos parâmetros temporais e centrais (P < 0,05 para todas comparações). 

Estes resultados estão em acordo com o esperado, uma vez que os 

pacientes apresentavam defeitos restritos ao hemicampo temporal.  

 

Tabela 1 - Médias ± desvio padrão (em dB e 1/Lambert) dos parâmetros do 
campo visual 24º, MD e TMD e do campo visual central (18º), CMD, CNMD e 
CTMD em 41 olhos com AB do nervo óptico e 41 olhos de controles normais 
com os valores das áreas sobre a curva ROC (AROC) e de sensibilidade 
para especificidades fixas de 80% e 95% 

Parâmetros 

Atrofia em 
banda 

n=41 

Controles 

n=41 
P* 

AROC 
(DP) 

Sensibilidade 

Especificidade 
≥ 95% 

Especificidade 
≥ 80% 

Campo visual 24º       

MD(dB) -9,75 ± 4,73 -1,50 ± 1,17 <0,001 0,96(0,02) 85/95 97/80 

MD(1/Lambert) 189,76 ± 78,30 732,84 ± 189,03 <0,001 0,96(0,02) 83/95 97/80 

TMD (dB) -20,39 ± 10,33 -1,62 ± 1,97 <0,001 0,99(0,01) 100/95 100/80 

TMD(1/Lambert) 212,01 ± 134,32 774,03 ± 453,36 <0,001 0,99(0,01) 100/95 100/80 

       

Campo visual central       

CMD (dB) -10.37 ± 6,04 -1,28 ± 1,05 <0,001 0,95(0,02) 63/95 98/80 

CMD (1/Lambert) 438,45 ± 169, 68 820,07 ± 192,53 <0,001 0,89(0,03) 56/95 78/80 

CNMD (dB) -1,50 ± 1,75 -0,96 ± 1,07 0,108 0,58(0,64) 02/95 17/80 

CNMD (1/Lambert) 788,30 ± 278,54  845,74 ± 199,83 0,305 0,57(0,06) 02/95 17/80 

CTMD (dB) -19,24 ± 11,70  -1,29 ± 1,12 <0,001 0,98(0,01) 88/95 100/80 

CTMD (1/Lambert) 178,61 ± 231,50 794,36 ± 200,39  <0,001 0,97(0,01) 85/95 98/80 

* Teste t de Student. Valores estatisticamente significativos estão em itálico 



76 Resultados 

4.3 RESULTADOS DOS PARÂMETROS DO PERG DE 

ESTIMULAÇÃO DE CAMPO TOTAL, HEMICAMPO 

TEMPORAL E HEMICAMPO NASAL  

 

O objetivo inicial do trabalho foi avaliar a habilidade diagnóstica dos 

parâmetros do PERG de estimulação de campo total e hemianópico em 

diferenciar os pacientes com AB do nervo óptico dos controles normais. 

Os resultados parciais deste trabalho foram publicados previamente num 

estudo incluindo 26 olhos de pacientes com AB do nervo óptico e 26 olhos 

de controles normais126.  

No presente estudo, foram analisadas as amplitudes de P50, N95 e a 

soma P50+N95 do PERG e, estes valores, foram significativemente menores 

nos pacientes do que nos controles normais, tanto para o PERG de 

estimulação de campo total, de hemicampo temporal e hemicampo nasal 

(P < 0,001) (Tabela 2). Os registros de um paciente e um controle estão 

demonstrados na Figura 15. Foram avaliados também os valores da área 

sobre a curva ROC (AROC) e de sensibilidade para especificidades fixas de 

80% e 95% (Tabela 2; Gráfico 1). Os parâmetros amplitude de N95 (0,89) e 

P50+N95 (0,87) do PERG de estimulação de hemicampo temporal e 

P50+N95 (0,86) do PERG de estimulação de campo total apresentaram as 

maiores áreas sob a curva ROC (Gráfico 2). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as AROCs destes parâmetros, exceto 

para a amplitude de P50 do PERG de estimulação de hemicampo nasal 

(P < 0,05; para todas as comparações). 
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A sensibilidade para especificidade de 95% dos parâmetros N95 e 

P50+N95 do PERG de estimulação de campo temporal e P50+N95 do 

PERG de estimulação de campo temporal foi 95%. Das três formas de 

estimulação, aquela que apresentou os menores valores nas AROCs foram 

as do PERG de estimulação de campo nasal, onde os valores das 

amplitudes de N95+P50 e N95 foram iguais a 0,82 e da amplitude de P50 

igual a 0,76 (P < 0,05). De forma geral, as amplitudes de N95 e P50+N95 

apresentaram melhor desempenho diagnóstico nas três formas de 

estimulação (campo total, temporal e nasal).  

Tabela 2 - Médias ± desvio padrão das amplitudes (em V) e tempo de pico 
(ms) do PERG de estimulação de campo total, hemicampos temporal e nasal 
em 41 olhos com AB do nervo óptico e 41 olhos de controles normais com 
os valores das áreas sobre a curva ROC (AROC) e de sensibilidade para 
especificidades fixas de 80% e 95% 

Parâmetros 

 

Atrofia em 
banda 

n=41 

Controles 

n=41 

P* 

 

AROC (DP) 

 

Sensibilidade 

Especificidade 
≥ 95% 

Especificidade 

≥ 80% 

Campo Total 

      P50 amplitude (V)  2,83 ±  1,20 4,71  ± 1,57 <0,001 0,82  (0,04) 39/95 73/80 

N95 amplitude (V) 4,46  ± 1,60 7,20  ± 2,16 <0,001 0,83 (0,04) 51/95 71/80 

P50+N95 amplitude (V) 7,22  ± 2,68 11,92 ± 3,50 <0,001 0,86 (0,04) 54/95 68/80 

N95:P50 amplitude  1,71 ± 0,59 1,68 ± 0,31 0,063 0,63 (0,06) 03/95 05/80 

P50 tempo de pico (ms) 51,99 ± 4,54  53,48 ± 2,22 0,381 0,52 (0,07) 00/95 29/80 

N95 tempo de pico (ms) 91,24 ± 11,96 93,09 ± 6,11 0,778 0,54 (0,68) 05/95 12//80 

Hemicampo Temporal  

      P50 amplitude (V)  1,78 ± 0,77 2,86  ± 0,88  <0,001 0,83 (0,05) 42/95 78/80 

N95 amplitude (V) 2,09  ± 0,75 3,69  ± 1,06 <0,001 0,89 (0,03) 61/95 81/80 

P50+N95 amplitude (V) 3,86 ± 1,37 6,55  ± 1,70 <0,001 0,87 (0,04) 56/95 78/80 

N95:P50 amplitude  1,31 ± 0,63  1,68 ± 0,98  0,320 0,76 (0,06) 02/95 68/80 

P50 tempo de pico (ms) 52,85 ± 5,05  54,99 ± 2,86  0,210 0,67 (0,06) 07/95 17/80 

N95 tempo de pico (ms) 92,41 ± 13,13  94,89 ± 7,58 0,299 0,51 (0,06) 05/95 10/80 

Hemicampo Nasal  

      P50 amplitude (V)  1,82  ± 0,66 2,57 ±  0,82 <0,001 0,76 (0,05) 42/95 66/80 

N95 amplitude (V) 2,67 ±  0,75  3,96  ± 1,14 <0,001 0,82 (0,05) 51/95 68/80 

P50+N95 amplitude (V) 4,50  ± 1,18 6,52 ± 1,81 <0,001 0,82 (0,05) 54/95 71/80 

N95:P50 amplitude  1,64 ± 0,67 1,66 ± 0,36  0,840 0,59 (0,07) 02/95 10/80 

P50 tempo de pico (ms) 53,29 ± 5,40  53,87 ± 1,77 0,547 0,57 (0,07) 00/95 07/80 

N95 tempo de pico (ms) 89,70 ± 9,28 90,10 ± 8,67  0,840 0,48 (0,06) 07/95 19/80 

* Teste t de Student. Valores estatisticamente significativos estão em itálico 
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Gráfico 1 - Curvas ROC dos parâmetros do PERG para o diagnóstico de 
atrofia em banda do nervo óptico 

 

 

Gráfico 2 - Curvas ROC dos três parâmetros do PERG que apresentaram 
melhor desempenho diagnóstico para atrofia em banda do nervo óptico 
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Figura 15 - Representação esquemática da forma de onda registrada pelo 
PERG transiente em forma de tabuleiro de xadrez em um controle normal 
(A) (controle 1, tabela 11, anexos) e um paciente com hemianopsia temporal  
e AB do nervo óptico (B) (paciente 15, tabela 10 anexo), por meio da 
estimulação de campo total (acima), hemianópica nasal (centro) e 
hemianópica temporal (abaixo) 

 

 

4.4  Resultados dos parâmetros do Stratus OCT 

 

4.4.1  Resultados dos parâmetros da CFNR do Stratus OCT 

 

A tabela 3 apresenta a média ± DP dos 17 parâmetros da camada de 

fibras nervosas da retina analisados pelo Stratus OCT. Todos os parâmetros 

dos olhos com AB do nervo óptico foram significativamente menores 

comparados aos olhos normais (P < 0,001). Os três parâmetros com melhor 
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desempenho diagnóstico foram a espessura média (AROC=0,99), espessura 

no quadrante inferior e a espessura no segmento de 9 horas (AROC=0,98 

em ambas). Não houve diferença significante entre as AROCs destes 

parâmetros (P > 0,05; para todas as comparações). 

Tabela 3 - Valores médios ± desvio padrão (m) dos parâmetros da CFNR 
do Stratus OCT em olhos com AB do nervo óptico e controles normais com 
os valores das áreas sobre a curva ROC (AROC) e de sensibilidade para 
especificidades fixas de 80% e 95% 

Parâmetro/ 

Espessura 

(m) 

Atrofia em 
Banda 

n=41 

Controles 

n=41 
P* AROC (DP) 

Sensibilidade 

Especificidade 

≥ 95% 

Especificidade 

≥ 80% 

Média 64,08 ± 12,44 107,38 ± 16,19 < 0,001 0,99( 0,01) 90/95 100/80 

Superior  81,71 ± 25,99 133,39 ± 18,53 < 0,001 0,93 (0,03) 58/95 98/80 

Temporal  44,07 ± 13,92 72,49 ± 11,62 < 0,001 0,94 (0,03) 45/95 100/80 

Inferior 85,00 ± 20,97 138,83 ± 17,32 < 0,001 0,98 (0,01) 93/95 98/80 

Nasal 45,07 ± 16,84 77,39 ± 15,46 < 0,001 0,91 (0,03 56/96 89/80 

12 h 90,90 ± 33,95 137,68 ± 26,25 < 0,001 0,85 (0,05) 17/96 85/80 

1 h 59,88 ± 29,07 122,24 ± 23,58 < 0,001 0,93 (0,03) 51/96 98/80 

2 h 47,50 ± 17,71 96,90 ± 19,46 < 0,001 0,96 (0,02) 80/96 98/80 

3 h 36,74 ± 8,91 62,88 ± 15,48 < 0,001 0,92 (0,03) 73/96 83/80 

4 h 40,24 ± 11,53 75,90 ± 17,08 < 0,001 0,95 (0,02) 83/96 93/83 

5 h 58,10 ± 22,18 119,78 ± 18,22 < 0,001 0,97 (0,02) 85/96 100/80 

6 h 101,83 ± 28,66 152,95 ± 23,40 < 0,001 0,90 (0,03) 63/96 88/80 

7 h 99,00 ± 29,00 144,49 ± 25,10 < 0,001 0,86 (0,04) 44/96 76/83 

8 h 41,71 ± 12,92 73,83 ± 15,40 < 0,001 0,94 (0,02) 68/96 83/80 

9 h 30,76 ± 7,55 57,20 ± 7,29 < 0,001 0,98 (0,01) 100/96 100/80 

10 h 50,33 ± 18,66 85,68 ± 15,29 < 0,001 0,92 (0,03) 49/96 88/86 

11 h 97,90 ± 30,06 138,22 ± 21,99 < 0,001 0,85 (0,04) 41/80 83/80 

* Teste t de Student. Valores estatisticamente significativos estão em itálico 
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4.4.2  Resultados dos parâmetros maculares do Stratus OCT 

 

A tabela 4 apresenta a média ± DP dos 12 parâmetros de espessura 

macular analisados pelo Stratus OCT. Todos os parâmetros dos olhos com 

AB do nervo óptico foram significativamente menores do que aqueles dos 

olhos normais (P < 0,001), com exceção do parâmetro foveal. Os três 

parâmetros com melhor desempenho diagnóstico foram a espessura média 

nasal (AROC=0,95) e a espessura média e a espessura superior interno 

(AROC=0,90 em ambas). Não houve diferença significativa entre as AROCs 

destes parâmetros (P > 0,05; para todas as comparações). 

Tabela 4 - Valores médios ± desvio padrão (m) dos parâmetros maculares 
do Stratus OCT em olhos com AB do nervo óptico e controles normais com 
os valores das áreas sobre a curva ROC (AROC) e de sensibilidade para 
especificidades fixas de 80% e 95% 

Parâmetro/ 

Espessura (m) 

Atrofia em 
Banda 

n=41 

Controles 

n=41 
P* AROC (DP) 

Sensibilidade 

Especificidade 

≥ 95% 

Especificidade 

≥ 80% 

Espessura média  222,96 ± 12,09 248,87 ± 16,34 < 0,001 0,90 (0,03) 56/95 83/80 

Fóvea 189,71 ± 20,78 195,59 ± 29,04 0,29 0,56 (0,06) 20/95 39/81 

Temporal Interno 249,78 ± 16,94 265,56 ± 20,81 < 0,001 0,71 (0,06) 37/95 51/80 

Superior Interno 244,20 ± 16,88 278,00 ± 19,69 < 0,001 0,90 (0,04) 51/95 80/83 

Nasal Interno 236,71 ± 18,64 274,90 ± 23,76 < 0,001 0,89 (0,03) 81/95 95/80 

Inferior Interno 250,12 ± 15,49 277,24 ± 21,12 < 0,001 0,85 (0,04) 49/95 68/80 

Temporal Externo 213,68 ± 12,73 226,07 ± 16,83 < 0,001 0,73 (0,06) 27/95 43/80 

Superior Externo 220,46 ± 12,92 245,83 ± 16,85 < 0,001 0,89 (0,04) 41/95 83/80 

Nasal Externo 219,34 ± 15,43 260,29 ± 20,33 < 0,001 0,89 (0,03) 81/95 95/80 

Inferior Externo 212,00 ± 11,58 233,61 ± 15,18 < 0,001 0,87 (0,04) 44/95 73/80 

Média Temporal 279,03 ± 16,35 295,80 ± 21,39 < 0,001 0,73 (0,05) 32/95 44/80 

Média Nasal 223,31 ± 15,27 263,63 ± 19,44 < 0,001 0,95 (0,02) 78/95 93/80 

* Teste t de Student. Valores estatisticamente significativos estão em itálico 
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4.5  CORRELAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS DO PERG, 

ESPESSURA DA CFNR E REGIÃO MACULAR MEDIDAS 

PELO OCT E CAMPO VISUAL CENTRAL  

 

Para avaliação da correlação estrutura-função, o parâmetro 

escolhido do PERG foi a amplitude P50+N95. Esta escolha foi baseada no 

bom desempenho diagnóstico apresentado por este parâmetro, conforme 

publicado previamente126, e, também, por representar toda a resposta de 

onda evocada, ou seja, a soma dos componentes positivo (P50) e 

negativo (N95). Estes dois componentes de onda são, provavelmente, 

originados em diferentes locais da retina14, 21, 22. Portanto, a análise 

destes parâmetros em conjunto pode fornecer repostas complementares 

na avaliação do dano neural. 

A tabela 5 demonstra os valores das amplitudes de P50 + N95 do 

PERG de estimulação de campo total, hemicampo nasal e temporal e os 

valores da espessura da CFNR e da região macular obtidos pelo OCT. 

Todos os parâmetros avaliados foram significativamente menores nos 

doentes do que nos normais (P < 0,001).   
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Tabela 5 - Médias ± desvio padrão das amplitudes do PERG de estimulação 

de campo total, hemicampos temporal e nasal (em V) e da espessura da 

CFNR e da  região macular medidos pelo OCT (m) em 41 olhos com AB do 
nervo óptico e 41 olhos de controles normais  

Parâmetros Atrofia em banda Controles    P* 

  n=41 n=41   

PERG amplitude P50 + N95 (V)   

Estimulação de campo total  7,22  ± 2,68 11,92 ± 3,50 <0,001 

Estimulação de hemicampo temporal 3,86 ± 1,39 6,55  ± 1,71 <0,001 

Estimulação de hemicampo nasal 4,50  ± 1,18 6,52 ± 1,81 <0,001 

    

OCT - Espessura da CFNR (m)   

Segmento de 150º temporal 66,78 ± 16,07 99,98 ± 14,62 <0,001 

Segmento de 30º - 9 horas do relógio 30,76 ± 7,55 57,20 ± 7,20 <0,001 

Média dos segmentos de 7 e 11 horas do relógio  100,63 ± 26,28 141,35 ± 20,92 <0,001 

    

OCT - Espessura macular   (m)   

Espessura média global  222,96 ± 12,09  248,87 ± 16,34  <0,001 

Espessura média nasal  223, 31 ± 15,27  263,63 ± 19,44 <0,001 

Espessura média temporal  279,03 ± 16,35  295, 80 ±  21,38 <0,001 

* Teste t de Student. Valores estatisticamente significativos estão em itálico 
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4.5.1  Correlação entre os parâmetros amplitude de P50+N95 do PERG 

e a perda de sensibilidade do campo visual central 

 

A tabela 6 demonstra a correlação entre os parâmetros do PERG 

com a perda de sensibilidade do campo visual nos 16 pontos centrais, 

expressos em dB e unidades 1/L. Uma correlação significativa foi observada 

entre o CMD e CTMD e a amplitude do PERG de estimulação de campo 

total, assim como entre a amplitude do PERG de estimulação de hemicampo 

nasal e todos os três parâmetros da perda de DLS no campo visual. 

Nenhuma correlação significativa foi observada entre as amplitudes do 

PERG de estimulação de hemicampo temporal e os parâmetros de perda 

DLS no campo visual. 

 

Tabela 6 - Correlação entre a perda de sensibilidade do campo visual central 
e as amplitudes P50+N95 do PERG em 41 olhos com AB do nervo óptico 

 CMD  CTMD  CNMD 

 dB 1/L  dB 1/L  dB 1/L 

Amplitude do PERG de campo total (V) 0,36 0,38  0,33 0,34  0,29 0,26 

Amplitude do PERG de hemicampo nasal (V) 0,44 0,45  0,40 0,36  0,35 0,34 

Amplitude do PERG de hemicampo temporal (V) 0,26 0,24  0,23 0,19  0,22 0,18 

Os dados são coeficientes de correlação de Pearson. Valores em negrito, P<0,05; negrito e itálico, P< 0,01 
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4.5.2  Correlação entre os parâmetros do OCT e a perda de 

sensibilidade do campo visual central 

 

A tabela 7 demonstra a correlação entre os parâmetros do OCT e a 

perda de sensibilidade do campo visual nos 16 pontos centrais, expressos 

em dB e unidades 1/L. Uma correlação significativa foi encontrada para as 

medidas da espessura da CFNR no segmento de 150º temporal e ambos 

CMD e CTMD, em dB (R = 0,48 e 0,47, respectivamente) assim como para a 

os valores na unidade 1/L (R = 0,45 e 0,56, respectivamente). Nenhuma 

correlação significativa foi observada para espessura da CFNR no segmento 

de 150º temporal e CNMD ou entre espessura da CFNR no segmento de 9 

horas e quaisquer parâmetros do campo visual. Uma correlação significativa 

foi observada entre os parâmetros de espessura macular e o CMD e o 

CTMD, mas não com o CNMD (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Correlação entre a perda de sensibilidade do campo visual central 
e a espessura da CFNR e macular medidos pelo OCT em 41 olhos com AB 
do nervo óptico  

 CMD  CTMD  CNMD 

 dB 1/L  dB 1/L  dB 1/L 

Espessura da CFNR segmento de 150 (m) 0,48 0,45  0,47 0,56  0,13 0,17 

Espessura da CFNR - 9 horas do relógio (m) -0,01 -0,06  0,02 0,15  -0,21 -0,21 

Média das espessuras da CFNR nos segmentos 

de 7 e 11 horas do relógio (m) 
0,47 0,47  0,45 0,51  0,21 0,25 

Espessura macular média global (m) 0,51 0,33  0,53 0,56  0,05 -0,00 

Espessura macular média nasal (m) 0,48 0,20  0,49 0,49  -0,03 -0,13 

Espessura macular média temporal (m) 0,52 0,37  0,53 0,58  0,08 0,05 

Os dados são coeficientes de correlação de Pearson. Valores em negrito, P<0,05; negrito e itálico, P< 0,01 
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4.5.3  Correlação entre os parâmetros amplitude de P50+N95 do PERG 

e as espessuras da CFNR e maculares medidos pelo OCT 

 

A tabela 8 demonstra a correlação entre os parâmetros amplitude de 

P50+N95 nas 3 formas de estimulação do PERG (campo total e 

hemicampos nasal e temporal) e  as espessuras da CFNR e maculares 

medidos pelo OCT nos olhos com AB do nervo óptico.  Nenhuma correlação 

significativa foi observada entre as amplitudes de P50+N95 do PERG e os 

parâmetros de espessura da CFNR e maculares (P < 0,05), salvo entre a 

amplitude P50+N95 do PERG de estimulação de hemicampo nasal e a 

média da espessura da CFNR nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio 

(Tabela 8).  

Tabela 8 - Correlação entre os parâmetros amplitude de P50+N95 do PERG 
e as espessuras da CFNR e maculares medidos pelo OCT em 41 olhos com 
AB do nervo óptico 

Parâmetros do OCT 

Amplitude 
do PERG 
de Campo 

Total (V) 

Amplitude do 
PERG de 

Hemicampo 

Nasal (V) 

Amplitude do 
PERG de 

Hemicampo 

Temporal (V) 

Espessura média da CFNR segmento de 150° 

temporal (m) 

 

0,26 0,29 0,15 

Espessura da CFNR segmento de 30° - 9 horas 

do relógio (m) 

 

-0,10 -0,11 -0,00 

Média das espessuras da CFNR nos segmentos 

de 7 e 11 horas do relógio (m) 

 

0,31 0,33 0,19 

Espessura macular média global (m) 

 

0,14 0,18 0,1 

Espessura macular média nasal (m) 

 

0,05 0,11 0,3 

Espessura macular média temporal (m) 

 

0,23 0,22 0,22 

Os dados são coeficientes de correlação de Pearson. Valores em negrito, P<0,05 
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4.5.4  Correlação entre os parâmetros de espessura da CFNR e da 

região macular medidas pelo OCT 

 

A tabela 9 demonstra a correlação entre os parâmetros de espessura 

da CFNR e da região macular nos pacientes com AB do nervo óptco. 

Correlações significativas foram observadas entre a espessura macular 

média global e espessura macular média temporal e a espessura média da 

CFNR no segmento de 150º temporal e entre espessura macular média 

global e a espessura macular média nasal e a média da espessura da CFNR 

nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio, entretanto o mesmo não ocorreu 

entre nenhum dos parâmetros de espessura macular e espessura da CFNR 

no segmento de 9 horas (Tabela 9).  

Tabela 9 - Correlação entre os parâmetros de espessura da CFNR e da 
região macular medidas pelo OCT em 41 olhos com AB do nervo óptico 

Parâmetros da CFNR 

Espessura 
macular 

média global 

(V) 

Espessura 
macular 

média nasal 

(V) 

Espessura 
macular 
média 

temporal (V) 

Espessura média da CFNR segmento de 150° 

temporal (m) 

 

0,51 0,3 0,58 

Espessura da CFNR segmento de 30° - 9 horas 

do relógio (m) 

 

0,25 0,26 0,15 

Média das espessuras da CFNR nos segmentos 

de 7 e 11 horas do relógio (m) 

 

0,38 0,44 0,19 

Os dados são coeficientes de correlação de Pearson. Valores em negrito, P<0,05; negrito e itálico, P< 0,01 
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4.5.5  Análise de regressão linear dos melhores parâmetros do PERG, 

da CFNR e região macular medidos pelo OCT e da perda de 

sensibilidade do campo visual 

 

A figura 16 demonstra os resultados da análise de regressão linear 

dos melhores parâmetros das amplitudes do PERG, espessura da CFNR e 

região macular medidos pelo OCT, e os parâmetros de perda de 

sensibilidade do campo visual em unidades 1/L, os dois parâmetros com a 

melhor correlação de cada aparelho foram selecionados. Para a correlação 

entre os parâmetros do campo visual em DLS (1/L) e o PERG, as melhores 

correlações foram entre o entre CMD DLS e a amplitude P50+N95 do PERG 

de campo total (R2=0,14) e entre CTMD DLS e a amplitude P50+N95 do 

PERG de hemicampo nasal (R2=0,20). Para a correlação entre os 

parâmetros de campo visual e espessura da CFNR peripapilar, as 

melhores correlações foram entre o CMD DLS e a espessura da CFNR no 

segmento de 150º temporal (R2=0,20) e entre o CTMD DLS e a média da 

espessura da CFNR nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio (R2=0,26). 

Por último, a correlação entre os parâmetros de campo visual e a espessura 

macular, as melhores correlações foram entre o CMD DLS e a espessura 

macular média (R2=0,11) e o CTMD DLS e a espessura macular média 

nasal (R2=0,24). 
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4.6  MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA MULTIVARIADA  

 

O modelo de regressão logística multivariada identificou as melhores 

variáveis em predizer o grau de gravidade do CMD, sendo a média da 

espessura da CFNR nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio e a 

amplitude do PERG de estimulação de hemicampo nasal.  Em predizer o 

grau de gravidade do CTMD, as melhores variáveis foram a espessura 

média da CFNR no segmento de 150º temporal e espessura macular média 

temporal. Somente a amplitude do PERG de estimulação de hemicampo 

nasal foi capaz em predizer o grau de gravidade do CNMD.  

 

  



90 Resultados 

 

Figura 16 - Gráficos de dispersão do PERG (linha superior), CFNR 
peripapilar setorial (linha do meio) e medidas maculares (linha inferior) 
plotados com a perda de sensibilidade diferencial a luz (DLS) do campo 
visual expressa na escala anti-logaritímica (1/L). Os dois parâmetros com a 
melhor correlação de cada aparelho foram selecionados 
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Os resultados parciais desta tese foram objetos de duas 

publicações121, 126. O primeiro trabalho126 avaliou a habilidade diagnóstica do 

PERG na detecção da perda neural em 26 olhos de 26 pacientes com perda 

de campo visual temporal permanente secundário AB do nervo óptico  

comparado a 26 controles normais. O segundo121, correlacionou  os 

parâmetros do PERG, OCT e PAP em 41 olhos  com AB do nervo óptico. 

Os resultados, a discussão e as conclusões destes trabalhos serão 

abordados a seguir. 

 

 

5.1  DESEMPENHO DIAGNÓSTICO DO ELETRORRETINOGRAMA 

DE PADRÃO REVERSO NA DETECÇÃO DE ATROFIA EM 

BANDA DO NERVO ÓPTICO 

 

Neste estudo, a avaliação do desempenho diagnóstico dos 

parâmetros do PERG em detectar AB do nervo óptico foi feita por 

comparação dos valores médios, análise da área sob a curva ROC e das 

sensibilidades para especificidades fixas.  

As amplitudes de ondas P50, N95 e P50+N95 geradas pelo PERG 

nas três formas de estimulação: a de campo total, a de hemicampo nasal e 



93 Discussão 

temporal foram significativamente menores nos olhos com AB do que nos 

controles normais.  Nossos resultados estão em acordo com estudos prévios 

que indicam que o PERG é capaz em detectar a perda das CGR 21, 24, 155. 

Uma vez que nossos pacientes apresentavam perda de campo visual 

temporal bem estabelecida e de longa evolução, muitas vezes com 

presença de defeitos hemianópicos completos, resultantes da perda 

axonal da retina, e considerando que em estudos prévios33, 41, 123, 

documentamos neste grupo de pacientes, tanto a perda de CFNR e 

quanto a perda das células ganglionares pelo OCT, era esperado que os 

parâmetros do PERG fossem capazes em diferenciar estes olhos dos 

controles normais. Estes achados corroboram com o potencial 

apresentado pelos parâmetros do PERG em detectar o dano as CGR nas 

diversas afecções da via óptica anterior129, 178-183. Holder14 avaliou os 

achados de PERG em 36 pacientes com doenças do nervo óptico, 

incluindo neurite óptica desmielinizante, neuropatia óptica compressiva, 

neuropatia óptica isquêmica, e encontrou em 29 de 36 pacientes com 

doença do nervo óptico, as amplitudes de N95 reduzidas. Ruther et al.184 

avaliou 19 pacientes com tumores afetando a via óptica um pouco antes e 

entre 5 a 10 dias após a cirurgia, analisando as amplitudes tanto do 

PERG transiente quanto do estacionário. Estes autores demonstraram 

que para todas as variáveis do PERG testadas, existia um valor crítico 

que além do qual o resultado visual poderia ser ruim ou favorável, sendo 

que os pacientes que apresentaram maiores amplitudes no PERG, 

sempre mantiveram ou melhoraram a visão no pós-operatório, concluindo 
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que a correlação positiva entre as amplitudes PERG e a evolução pós-

cirúrgica, no caso de tumores que afetam a via óptica, poderia ser útil em 

predizer o resultado visual para esses pacientes. Em outro artigo, Parmar 

et al.20 avaliaram retrospectivamente os dados clínicos e 

eletrorretinográficos de 72 olhos de 36 pacientes com compressão ativa 

do quiasma óptico e que foram submetidos a descompressão cirúrgica. 

Estes autores calcularam a relação da amplitude N95:P50 e demonstaram 

que os valores desta relação se correlacionaram com melhora visual pós 

operatória. A melhora do campo visual foi maior nos olhos que 

apresentaram uma relação N95:P50 normal (65%). O campo visual 

permaneceu inalterado em 26% dos olhos com relação N95:P50 normal 

comparado a 67% daqueles com razões anormais. Apenas 8% dos olhos 

apresentaram piora do campo visual após cirurgia, em proporções 

similares para olhos com razões N95:P50 normais e anormais, concluindo 

que o PERG é um método útil como indicador de prognóstico visual na 

avaliação pré-operatória da cirurgia para compressão quiasmática.  

Estudos correlacionando melhora do campo visual e os parâmetros 

do PERG, entretanto, podem sofrer influência de outros fatores, incluindo, 

por exemplo, complicações cirúrgicas relacionadas. Além do mais, a 

melhora visual pode ser lenta, alcançando máxima melhora somente após 

vários meses117. Na presente pesquisa, foi adotada uma abordagem 

diferente na avaliação dos pacientes com perda de campo visual de longa 

duração e perda neural documentada, quando comparados aqueles que 

utilizam PERG na avaliação de pacientes com glaucoma, por exemplo. 
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A vantagem de estudos em pacientes com AB do nervo óptico, entretanto, 

é que a correlação entre os defeitos de campo visual a perda neural da 

retina parece ser mais exata quando comparada aos pacientes com 

glaucoma, que podem apresentar perda neural acentuada sem uma 

correspondência exata com os defeitos de campo visual.  

No presente estudo, os três parâmetros com melhor desempenho 

diagnóstico foram a amplitude de N95 (AROC=0,89) e P50+N95 

(AROC=0,87) do PERG de estimulação de hemicampo temporal e P50+N95 

(AROC=0,86) do PERG de estimulação de campo total. Os parâmetros do 

PERG de estimulação nasal apresentaram um desempenho diagnóstico 

um pouco pior (AROC=0,82 para as amplitudes de N95+P50 e N95 e 0,76 

para amplitude de P50), mas ainda adequados na diferenciação de olhos 

com AB dos controles normais. Portanto, estes dados indicam que apesar 

dos resultados do PERG de estimulação de campo total e de hemicampo 

temporal estarem dentro do esperado, o bom desempenho diagnóstico 

dos parâmetros do PERG de estimulação do hemicampo nasal foi algo 

surpreendente. Uma vez que os 41 pacientes apresentavam o 

hemicampo nasal normal, não era esperado que o PERG de estimulação 

do hemicampo nasal destes pacientes, fosse significativamente diferente 

dos controles normais. Além disso, quando foi realizado uma comparação 

direta entre os parâmetros de estimulação dos hemicampos nasal e 

temporal utilizando teste t pareado, era esperado encontrar uma diferença 

estatisticamente significativa nos olhos em AB do nervo óptico. Ao 

contrário do esperado, nenhuma diferença significatica foi encontrada, 
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indicando uma ausência de assimetria entre os parâmetros do PERG de 

hemicampo nasal e temporal em olhos com compressão quiasmátca.  

Algumas hipóteses podem justificar estes achados. Primeiro, 

durante a estimulação dos hemicampos, luz proveniente do hemicampo 

com campo visual normal, pode espalhar para o hemicampo com campo 

visual com defeito (ao longo do meridiano vertical) e que perdas na 

fixação podem ocorrer. Graham et al. 17 submeteu indivíduos normais e 

pacientes com glaucoma a estimulação de hemicampo superior e inferior 

e encontraram que a soma a amplitude do PERG de estimulação de 

hemicampo superior com hemicampo inferior foi maior que valor esperado 

de 1. Os autores sugerem que perdas de fixação e espalhamento da luz 

podem ser responsável por 50% das respostas observadas em cada 

metade, um fenômeno que pode explicar algum dos nossos achados17. 

Segundo, pacientes com compressão do quiasma, as fibras não cruzadas 

da hemirretina temporal podem ser lesadas de forma variável antes de o 

quiasma ser descomprimido e o PERG é provavelmente mais sensível que 

a PAP na avaliação da função das CGR, de forma que os parâmetros do 

PERG podem, na verdade, terem sido afetados, mesmo com o exame de 

campo visual normal. De fato, uma vez que foram selecionados pacientes 

que já haviam sido tratados previamente, o hemicampo nasal, ou seja, a 

hemirretina temporal, pode ter sido afetado anteriormente durante a 

compressão das fibras não cruzadas temporais no quiasma óptico. 

Em acordo com esta hipótese, um estudo prévio com o mesmo grupo de 

pacientes, Moura et al.33 avaliaram a espessura macular na detecção da 
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AB do nervo óptico pelo Stratus OCTTM e encontraram redução da 

espessura macular das hemirretinas temporais (campo nasal) de forma 

estatisticamente significativa, mesmo com o campo nasal preservado, 

concluindo que este achado poderia ser justificado pelo comprometimento 

das fibras nervosas temporais em algum momento da doença quismática, e 

inferindo também que esta perda axonal mais discreta não promoveu 

alteração no campo visual. Bach et al.185 concluiram que o PERG pode 

revelar o comprometimento da função das CGR que não foi detectada 

previamente pela perimetria convencional, ponto de vista compartilhado por 

outros autores21. Em terceiro, os parâmetros do PERG para estimulação 

hemianópica podem não ser adequados em detectar a perda neural 

localizada correspondente a perda de campo visual uma vez que a 

resposta pode ser mais difusa, afastando-se da área estimulada 17.  

Aspectos relacionados a organização anatômica e fisiológica da 

retina e a origem dos potenciais elétricos e seus mecanismos de 

transmissão sináptica podem também justificar os achados do PERG de 

estimulação hemianópica. A retina é formada por seis classes de 

neurônios (os fotorreceptores e as células horizontais, bipolares, 

amácrimas, interplexiformes e ganglionares) e estes estão arranjados em 

três camadas paralelas, exceto na região perifoveal, onde temos apenas 

uma única camada.42 Os fotorreceptores, neurônios de primeira ordem, 

liberam um neurotransmissor, o glutamato, que interage com os 

receptores dos neurônios de segunda ordem, as células bipolares e as 

horizontais.  As células horizontais são interneurônios da retina externa, 



98 Discussão 

que recebem sinais dos fotorreceptores e conduzem a informação de 

forma lateral, alimentando de volta os fotorreceptores terminais e 

promovendo conexões com as células bipolares.42 As células bipolares 

transmitem os impulsos originados nos fotorreceptores até a retina interna 

(camada plexiforme interna) que por sua vez, os transmite até as células 

amácrimas e, finalmente, até as células ganglionares. As células 

amácrimas são interneurônios internos, que a exemplo das células 

horizontais (interneurônios externos), realizam transmissão do impulso 

lateralmente através de sinapses com outras células amácrimas, que o 

transmitem até as células ganglionares, que por sua vez, por meio de 

mecanismos de retroalimentação, transmitem os impulsos até as células 

ganglionares terminais.186 A forma com que os potenciais elétricos são 

originados e transmitidos por estes conjuntos de neurônios, dando origem 

a uma extensa rede de interconexões, com transmissões dos impulsos 

elétricos ocorrendo tanto no sentido vertical quanto horizontal na retina, 

pode justificar a ausência de assimetria das respostas provenientes das 

hemirretinas nasal e temporal, decorrente a um espalhamento destas 

respostas ao longo do meridiano vertical, sendo o PERG, portanto, capaz 

em detectar respostas das estruturas retinianas mais internas de forma 

mais difusa do que localizada.   

Estudos prévios em pacientes com lesões quiasmáticas indicaram 

que a amplitude de N95 e que a relação da amplitude N95:P50 são os 

melhores parâmetros em identificar olhos com dano neural permanente 20, 

21. De fato, nosso estudo confirmou que a amplitude de N95, em particular 
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no PERG de estimulação de hemicampo temporal, apresentou boa 

capacidade diagnóstica, com a maior área sobre a curva ROC entre todos 

os parâmetros do PERG avaliados. Entretanto, nossos resultados 

demonstraram que a razão entre as amplitudes N95:P50 não foram 

úteis em discriminar olhos com AB dos controles normais. A justificativa 

para tal fato deve - se em parte a presença de defeito de hemicampo 

temporal permanente e acentuada. Nestes casos, os valores das 

amplitudes de P50, tanto no setor nasal quanto no temporal, 

estavam reduzidas, de forma proporcional a redução encontrada para 

os valores das amplitudes de N95. Isto resultou em uma relação 

N95:P50 com valores próximos a 1, apresentando assim, um menor 

poder discriminatório.   

Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada para 

os tempos de pico de P50 e N95. O atraso significativo na formação e 

condução da onda pode ser encontrado classicamente em pacientes com 

esclerose múltipla. Parisi et al.71 encontraram alterações tanto para 

amplitude de N95 como para o tempo de pico de P50 e estes parâmetros se 

correlacionaram de forma significativa com a espessura da CFNR em 

pacientes com esclerose múltipla. Outra possível explicação para o pobre 

desempenho diagnóstico encontrado para os tempos de pico de P50 e N95 

no presente estudo, foi o tamanho dos quadrados utilizados para geração do 

estímulo (0,8o ou 48’). Neste estudo,71 a correlação esteve presente para 

utilização de quadrados menores (15’), e não com quadrados maiores (60’). 

Esta correlação entre os valores dos parâmetros do PERG e o tamanho do 
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estímulo visual foi também observada por Tobimatsu et al.137 em gatos que 

foram submetidos a secção do nervo óptico. Estes autores137 observaram 

um comprometimento das respostas do PERG com a utilização de 

quadrados menores após a degeneração e morte das CGR, enquanto que a 

resposta evocada com quadrados maiores não se modificou de forma 

significativa. Apesar do tamanho do quadrado utilizado em nosso estudo 

poder justificar o pobre desempenho diagnóstico dos tempos de pico do 

PERG, isto não parece não ter comprometido o desempenho diagnóstico 

das amplitudes de N95 e P50. Além disso, em outros estudos envolvendo 

pacientes com lesões da via óptica anterior, utilizando estímulos de 

diferentes tamanhos, encontraram alterações limitadas as amplitudes P50 e 

N95, mas não para o tempo de pico.14, 15  

 

 

5.2  CORRELAÇÃO ESTRUTURA FUNÇÃO ENTRE O 

ELETRORRETINOGRAMA DE PADRÃO REVERSO, A 

TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E A 

PERIMETRIA AUTOMATIZADA PADRÃO 

 

Outro importante objetivo foi avaliar a correlação entre os parâmetros 

do PERG, OCT e campo visual. Como demonstrado anteriormente, todos os 

parâmetros de amplitudes do PERG, espessura da CFNR e macular pelo 

OCT e de campo visual foram significativamente menores nos olhos com AB 
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do que nos controles normais. Ao avaliar pacientes com doenças da via óptica 

anterior, é importante saber como as diferentes tecnologias diagnósticas 

quantificam o dano neural permanente de forma que se possa estimar a 

possível melhora da função visual após o tratamento e a possível piora que 

pode ocorrer com a progressão da doença.  

Estudos prévios avaliaram a correlação estrutura-função entre a 

sensibilidade do campo visual e os parâmetros do PERG ou do OCT em 

pacientes com glaucoma21, 25, 27. É atribuído ao PERG a capacidade em 

detectar a função das estruturas mais internas da retina14, 21, 35, portanto, as 

amplitudes do PERG devem estar relacionadas ao número das CGR 

funcionantes. Em olhos glaucomatosos, foi demonstrado que as amplitudes do 

PERG estão reduzidas183, 187, 188, e correlações significativas foram encontradas 

entre as amplitude do PERG e a sensibilidade do campo visual17, 21, 185, 189, 190. 

No entanto, a correlação exata entre as alterações nos parâmetros do PERG e 

do campo visual é incerta. Alguns autores relataram que os parâmetros do 

PERG são frequentemente anormais em pacientes com glaucoma, mesmo na 

ausência de defeitos no campo visual central 27, 185, 190, 191, portanto, estes 

achados falam contra a correlação entre estes dois parâmetros. Em contraste, 

Garway-Haeth et al.27 demonstraram evidências de uma contínua e linear 

correlação estrutura-função entre o número de CGR e sensibilidade diferencial 

a luz expressas na unidade 1/L. Em um outro trabalho conduzido por 

Hood et al.21 foi sugerido que no glaucoma pequenas perdas no campo 

visual estão associadas a reduções das amplitudes do PERG maiores 

do  que as esperadas, enquanto que perdas de campo visual mais 
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acentuadas são associadas com reduções de amplitudes do PERG 

menores do que as esperadas.  

Apesar da correlação entre as amplitudes do PERG e a perda de 

campo visual continuar sendo debatida, diversos estudos tem 

documentado a boa correlação entre os parâmetros das medidas da 

CFNR e macular obtidas pelo OCT e a sensibilidade no campo visual em 

pacientes com glaucoma39, neuropatia óptica isquêmica192, e compressão 

do quiasma óptico33, 34.  

Este estudo foi pioneiro em avaliar a correlação estrutura-função entre 

as amplitudes do PERG, medidas de espessura da CFNR e macular pelo 

OCT e a perda sensibilidade no campo visual em pacientes com 

compressão do quiasma óptico. Ao descrevermos o padrão de perda neural 

em pacientes com perda de campo visual no setor temporal, duas regiões 

distintas serão encontradas no fundo de olho, uma nasal a fóvea 

(correspondendo ao campo visual temporal), com perda neuronal moderada 

a acentuada, e uma temporal a fóvea (correspondendo ao campo visual 

nasal). Enquanto as estruturas neuronais originadas nasalmente a mácula 

estão certamente lesadas, as estruturas temporais a mácula estão 

relativamente preservadas. De fato, conforme indicado em estudos prévios, 

mesmo quando o campo visual nasal está dentro dos limites da normalidade, 

as estruturas neuronais temporais a mácula podem estar parcialmente 

lesadas, provavelmente pela compressão tumoral antes da descompressão 

da via óptica ter sido alcançada 33.  
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A presente pesquisa indica que apesar das amplitudes do PERG de 

estimulação de campo total e hemicampo nasal terem correlacionado bem 

com a maioria dos parâmetros de perda de sensibilidade no campo visual, 

nenhuma correlação foi encontrada entre o PERG de estimulação de 

hemicampo temporal e os parâmetros de perda de sensibilidade no campo 

visual avaliados. Primeiro, a ausência de correlação entre as amplitudes do 

PERG de estimulação de hemicampo temporal e perda de sensibilidade no 

campo visual foi surpreendente. Entretanto, este achado pode ser justificado 

uma vez que a maioria de nossos pacientes apresentava defeitos de campo 

visual temporal acentuado, portanto, a ausência de correlação pode estar 

relacionada a gravidade do defeito. Hood et al.21 não encontraram uma 

correlação significativa entre os parâmetros do PERG e a perda de campo 

visual em pacientes com glaucoma que apresentavam defeitos de campo 

visual acentuados. Por outro lado, a presença de uma correlação 

significativa entre as amplitudes do PERG de estimulação de campo total ou 

hemicampo nasal e a perda de sensibilidade no campo visual, sugerem que 

a correlação entre as amplitudes do PERG e a perda de sensibilidade no 

campo visual são mais significativas durante estágios mais precoces do 

dano ao campo visual. Os presentes achados, portanto sugerem que a 

correlação os parâmetros de amplitudes do PERG com a perda de campo 

visual pode ser útil em casos mais leves de perda neuronal, mas com uso 

limitado em olhos com perda de campo visual acentuada. O modelo de 

regressão logística multivariada identificou as melhores variáveis em 

predizer a gravidade do CMD como sendo a média da espessura da CFNR 
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nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio e as amplitudes do PERG de 

estimulação de hemicampo nasal, ou seja, todos estes parâmetros relativos 

a retina temporal a fóvea. É importante lembrar que a perda neuronal é 

muito menos acentuada neste lado da retina do que na retina nasal a fóvea.  

A correlação entre a espessura da CFNR e a sensibilidade do campo 

visual somente foi testada em detalhes em um estudo prévio conduzido com 

as associações estrutura-função em pacientes com síndromes quiasmática. 

Danesh-Mayer et al.34 estudaram olhos com defeitos de campo visual 

temporal secundários a compressão quiasmática e encontraram que a 

distribuição topográfica da CFNR é relacionada global e localmente a 

diminuição da sensibilidade na PAP. O presente estudo está em acordo com 

estes achados em que a espessura média da CFNR no segmento de 150° 

temporal e a média da espessura da CFNR nos segmentos de  30º  de 7 e 

11 horas do relógio correlacionou com a perda de sensibilidade no campo 

visual. A ausência de correlação significativa entre o a espessura da CFNR 

no segmento de 9 horas do relógio e a perda de sensibilidade no campo 

visual pode ser explicada pelo fato de que a maioria de nossos pacientes 

apresentarem defeito de campo visual temporal acentuado, e o segmento de 

9 horas do relógio ser geralmente o mais intensamente afetado em 

pacientes com defeito de campo visual temporal.  

As medidas da espessura macular correlacionaram melhor com a 

perda de sensibilidade no campo visual do que com as medidas da 

espessura da CFNR, provavelmente pela disposição da CFNR ao redor do 

disco óptico. Desta forma, em consonância com a descrição publicada em 
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um estudo prévio165, nas doenças do nervo óptico, a disposição das fibras 

nervosas ao redor do disco óptico é adequada para correlação estrutura-

função, mas a situação é diferente nas doenças do quiasma ou trato óptico 

que se manifestam com defeitos de campo visual hemianópicos, separando 

o dano neuronal ao longo do meridiano vertical. Este padrão de perda 

neuronal se correlaciona diretamente com as medidas nasais e temporais 

maculares. Por outro lado, as fibras originadas na hemirretina temporal 

penetram no disco óptico superior e inferiormente, entrando no disco óptico 

em regiões que também recebem fibras nervosas da hemirretina nasal. 

Apenas o segmento nasal do disco óptico recebe fibras exclusivamente da 

hemirretina nasal. Todas as outras áreas recebem fibras originadas de 

ambas as hemirretinas nasal e temporal, resultando menor especificidade 

comparada com as medidas da espessura dos segmentos maculares. 

Apesar de tanto os parâmetros das amplitudes do PERG e a 

espessura das medidas do OCT geralmente se correlacionarem bem como 

um todo com a perda de sensibilidade no campo visual, nenhuma correlação 

significativa foi encontrada entre as amplitudes do PERG a as medidas 

de  espessura do OCT, exceto entre a amplitude do PERG de estimulação 

de hemicampo nasal e a média da espessura da CFNR nos segmentos de 

7 e 11 horas do relógio (Tabela  4). Ao estudar pacientes com glaucoma, 

Parisi et al.38 encontraram que os valores das medidas de espessura média 

e temporal da CFNR do OCT correlacionaram significativamente com as 

amplitudes do PERG. Uma correlação similar foi observada em pacientes 

com esclerose múltipla71. Toffoli et al.193 utilizaram o GDx em acessar a 
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espessura da CFNR em pacientes com glaucoma e encontraram uma 

correlação significativa entre a maioria dos parâmetros de espessura da 

CFNR e as amplitudes do PERG. Entretanto, nenhuma correlação significativa 

foi observada entre os segmentos nasal e temporal do disco óptico e as 

amplitudes do PERG. Por outro lado, Falsini et al.191 não acharam correlação 

alguma entre as amplitudes do PERG e a espessura da CFNR pelo OCT em 

pacientes com hipertensão ocular, mas encontraram uma correlação 

significativa em pacientes com glaucoma inicial quando a perda da CFNR já 

estava presente. Discordâncias entre o presente estudo e algumas destas 

outras publicações podem estar relacionadas nas diferenças na gravidade da 

perda neural.  

É interessante destacar que a única correlação significativa 

encontrada foi entre os valores do PERG obtidos estimulando a hemicampo 

nasal relativamente preservado e a espesssura da CFNR na hemirretina 

temporal. Estes achados sugerem que, em casos onde o dano neuronal é 

inicial, a associação entre as amplitudes do PERG com as medidas da 

espessura da CFNR e macular pelo OCT podem ser utilizados para melhorar 

a correlação estrutura-função.  
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Os resultados desse estudo possibilitaram as seguintes conclusões:  

1. As amplitudes do PERG nas três formas de estimulação: de campo total, 

de hemicampo temporal e de hemicampo nasal foram eficazes em 

diferenciar olhos com AB do nervo óptico dos controles normais. Os três 

parâmetros com melhor desempenho diagnóstico foram a amplitude de 

N95 e amplitude P50+N95 do PERG de estimulação de hemicampo 

temporal e a amplitude de P50+N95 do PERG de estimulação de campo 

total.  

2. As amplitudes do PERG de estimulação de hemicampo nasal 

(relacionados a hemirretina temporal) foram capazes em diferenciar 

olhos com AB do nervo óptico de controles normais. Estes achados 

sugerem que as amplitudes do PERG podem ser úteis em detectar a 

perda neural de forma mais sensível e precoce do que na PAP.  

3. A comparação entre as amplitudes do PERG de estimulação 

hemianópica, nasal e temporal, não demonstraram diferenças 

significativas entre si, tanto nos olhos com AB do nervo óptico quanto 

nos controles normais. 

4. Os parâmetros de amplitude do PERG de estimulação de campo total e 

hemicampo nasal se correlacionaram de forma significativa com a perda de 

sensibilidade no campo visual central, enquanto que as amplitudes do 

PERG de estimulação temporal não se correlacionaram. 
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5. Nenhuma correlação significativa foi observada entre as amplitudes do 

PERG e os parâmetros de espessura da CFNR e maculares, salvo entre 

a amplitude do PERG de estimulação de hemicampo nasal e a média da 

espessura da CFNR nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio. 

6. As medidas da espessura macular se correlacionaram melhor com a 

perda de sensibilidade no campo visual do que com as medidas da 

espessura da CFNR.   

7.  O modelo de regressão logística multivariada identificou as melhores 

variáveis em predizer o grau de gravidade do CMD, sendo a média da 

espessura da CFNR nos segmentos de 7 e 11 horas do relógio e a 

amplitude do PERG de estimulação de hemicampo nasal.  Em predizer o 

grau de gravidade do CTMD, as melhores variáveis foram a espessura 

média da CFNR no segmento de 150º temporal e espessura macular 

média temporal. Somente a amplitude do PERG de estimulação de 

hemicampo nasal foi capaz em predizer o grau de gravidade do CNMD. 

Os achados do presente estudo suportam a hipótese de que em 

casos de perdas mais iniciais do campo visual, a correlação estrutura-

função entre as amplitudes do PERG e do campo visual é melhor, 

enquanto que na presença de perdas axonais mais acentuadas, a 

correlação entre os parâmetros da espessura da CFNR e macular 

obtidos pelo Stratus OCT e do campo visual ainda continuam presentes.   
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Tabela 10 - Características clínicas e dados do campo visual dos 41 
pacientes com atrofia em banda do nervo óptico analisados no estudo 

Paciente Sexo Idade Tumor Olho AV 
Tipo de defeito 

de campo visual 
MD TMD CMD CTMD CNMD 

1 M 29 Craniofaringioma  OD 1 Hemianopsia completa -14,33 -32,20 -17,31 -34,88 0,25 

2 M 23 Craniofaringioma  OD 1 Hemianopsia completa -13,71 -27,90 -14,13 -24,63 -3,63 

3 F 48 Adenoma OE 1 Hemianopsia < 1 quadrante -2,96 -5,86 -2,19 -4,00 -0,38 

4 M 47 Adenoma OD 0,9 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,19 -22,95 -10,50 -19,50 -1,50 

5 F 36 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -7,86 -20,27 -10,75 -19,88 -1,63 

6 M 40 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -4,09 -6,86 -3,75 -5,25 -2,25 

7 F 70 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -5,56 -11,86 -5,31 -10,88 0,25 

8 M 25 Adenoma OD 1 Hemianopsia < 1 quadrante -3,04 -5,23 -2,69 -4,50 -0,88 

9 M 33 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,89 -26,40 -11,88 -24,50 0,75 

10 F 52 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -8,83 -17,81 -8,00 -13,63 -2,38 

11 F 48 Adenoma OD 1 Hemianopsia completa -13,00 -31,36 -15,06 -30,88 0,75 

12 M 43 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -13,24 -27,00 -16,31 -30,88 -1,75 

13 M 41 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -13,53 -28,90 -9,38 -19,25 0,50 

14 M 52 Adenoma OD 1 Hemianopsia completa -14,13 -31,14 -12,81 -24,38 -1,25 

15 F 39 Adenoma OE 1 Hemianopsia < 1 quadrante -3,43 -8,65 -2,44 -4,50 -0,38 

16 F 43 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,85 -23,63 -6,38 -13,75 1,00 

17 M 65 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -9,62 -23,95 -11,50 -22,75 -0,25 

18 M 56 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -2,31 -7,95 -1,19 -3,38 1,00 

19 F 42 Adenoma OE 1 Hemianopsia completa -13,77 -32,59 -17,13 -34,38 0,13 

20 M 50 Adenoma OD 1 Hemianopsia completa -12,29 -27,68 -14,44 -28,13 -0,75 

21 F 65 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -6,99 -15,45 -10,63 -21,13 -0,13 

22 M 25 Adenoma OE 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,03 -16,77 -13,13 -21,00 -5,25 

23 M 47 Adenoma OD 0,7 Hemianopsia completa -13,82 -28,64 -15,25 -30,00 -0,50 

24 F 38 Adenoma OD 1 Hemianopsia completa -14,27 -29,77 -15,88 -30,88 -0,88 

25 F 55 Adenoma OE 1 Hemianopsia < 1 quadrante -0,44 -2,22 -0,13 -0,75 0,50 

26 F 41 Adenoma OD 1 Hemianopsia < 1 quadrante -4,87 -7,09 -3,50 -4,75 -2,25 

27 M 53 Adenoma OE 1 Hemianopsia completa -14,85 -31,45 -17,06 -32,50 -1,63 

28 M 73 Adenoma OE 0,9 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,79 -19,00 -12,81 -20,38 -5,25 

29 M 21 Craniofaringioma  OD 1 Hemianopsia completa -15,70 -28,86 -17,31 -30,38 -4,25 

30 F 53 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -10,03 -15,32 -3,38 -5,00 -1,75 

31 M 53 Adenoma OD 1 Hemianopsia < 1 quadrante -2,64 -4,23 -1,50 -2,13 -0,88 

32 M 36 Craniofaringioma  OD 0,7 Hemianopsia completa -13,95 -28,47 -15,81 -28,88 -2,75 

33 F 62 Adenoma OE 0,8 Hemianopsia completa -15,92 -29,14 -17,94 -29,75 -6,13 

34 M 45 Adenoma OD 1 Hemianopsia < 1 quadrante -3,68 -6,05 -2,31 -2,75 -1,88 

35 F 57 Meningioma OE 1 Hemianopsia completa -14,35 -30,86 -17,63 -33,38 -1,88 

36 M 66 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -5,38 -7,45 -4,69 -6,25 -3,13 

37 M 51 Adenoma OE 1 Hemianopsia completa -14,41 -30,27 -18,50 -33,88 -3,13 

38 M 29 Adenoma OE 1 Hemianopsia < 1 quadrante -2,64 -5,32 -3,00 -4,00 -2,00 

39 M 43 Adenoma OE 0,9 Hemianopsia completa -14,96 -32,86 -17,88 -34,38 -1,38 

40 M 54 Adenoma OD 1 Hemianopsia ≥ 1 quadrante -7,30 -14,45 -7,13 -12,13 -2,13 

41 F 39 Adenoma OE 1 Hemianopsia completa -15,20 -32,14 -16,69 -30,88 -2,50 
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Tabela 11 - Características clínicas e dados do campo visual dos 41 
controles analisados no estudo 

Controle Sexo Idade (anos) Olho  AV MD TMD  CMD CTMD CNMD 

1 M 34 OD 1 -1,76 -2,11 -1,19 -1,50 -0,88 

2 F 36 OD 1 -3,23 -1,53 -2,13 -1,88 -2,38 

3 M 26 OD 1 -1,02 -2,00 0,25 0,13 0,38 

4 M 37 OE 1 -0,17 -2,40 -1,13 -1,38 -0,88 

5 M 38 OE 1 -2,18 -2,31 -1,81 -1,50 -2,13 

6 M 26 OD 1 -1,80 -2,65 -0,75 -0,63 -0,88 

7 F 28 OE 1 -0,25 4,00 0,00 -0,13 0,13 

8 M 30 OD 1 -0,28 1,25 -1,44 -1,50 -1,38 

9 F 37 OD 1 -2,10 -2,39 0,06 -0,25 0,38 

10 M 25 OE 1 -0,43 1,80 0,00 0,00 0,00 

11 M 51 OE 1 -3,10 -2,95 -2,81 -2,75 -2,88 

12 M 33 OE 1 -1,33 -1,60 0,31 0,38 0,25 

13 F 41 OD 1 -1,53 -2,26 -1,81 -1,63 -2,00 

14 F 31 OD 1 -2,20 -2,55 -1,06 -1,50 -0,63 

15 F 25 OE 1 -1,50 -2,23 0,50 0,63 0,38 

16 F 28 OD 1 0,28 0,00 -2,06 -2,63 -1,50 

17 M 35 OD 1 -0,50 -2,00 -3,81 -4,13 -3,50 

18 M 28 OD 1 -1,55 -1,69 0,31 0,13 0,50 

19 M 35 OD 1 0,12 1,25 -2,06 -2,00 -2,13 

20 M 34 OD 1 -2,57 -2,72 -0,13 0,25 -0,50 

21 F 29 OE 1 -0,09 1,80 -0,19 -0,63 0,25 

22 F 27 OE 1 0,15 -2,00 -0,69 -1,50 0,13 

23 M 45 OE 1 0,24 1,91 -2,44 -2,75 -2,13 

24 M 36 OE 1 -1,38 -2,57 -2,50 -2,88 -2,13 

25 M 49 OD 1 -1,32 -3,25 -0,56 -0,63 -0,50 

26 F 69 OD 1 -0,89 -2,18 -1,25 -2,50 0,00 

27 F 58 OD 1 -1,75 -2,06 -1,44 -1,63 -1,25 

28 F 39 OD 1 -3,86 -4,65 -2,31 -2,13 -2,50 

29 M 40 OE 1 -4,10 -3,77 -1,19 -1,75 -0,63 

30 M 45 OD 1 -1,80 -2,23 -1,25 -1,50 -1,00 

31 F 49 OD 1 -3,13 -3,05 -1,88 -2,13 -1,63 

32 F 49 OD 1 -3,24 -4,14 -1,63 -1,50 -1,75 

33 F 51 OD 1 -2,06 -2,15 -1,75 -1,88 -1,63 

34 M 39 OD 1 -1,27 -2,36 -0,81 -1,00 -0,63 

35 F 47 OD 1 -1,02 1,30 -1,19 -1,38 -0,88 

36 F 47 OD 1 -1,32 -3,79 -2,44 -2,75 -2,13 

37 F 45 OD 1 -1,00 -1,50 0,00 -0,13 0,13 

38 F 47 OD 1 -1,01 -1,62 -0,75 -0,63 -0,88 

39 F 66 OD 1 -1,50 1,60 -1,81 -2,13 -1,50 

40 M 74 OD 1 1,17 1,90 1,00 0,88 1,13 

41 M 78 OD 1 -1,02 -1,03 -0,44 -0,38 -0,50 
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Tabela 12 - Valores médios dos tempos de pico (ms) e amplitudes (V) do eletrorretinograma de padrão reverso para as 
três formas de estimulação (campo total, hemicampo nasal e temporal) em 41 pacientes com atrofia em banda do nervo 
óptico 

Paciente PERG de campo total 

  

Perg de hemicampo nasal 

 

PERG de hemicampo temporal 

 

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

 

P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 

1 45,00 85,00 1,89 4,57 2,42 6,46 47,00 75,00 1,82 2,06 1,13 3,88 47,00 71,00 2,98 2,45 0,82 5,43 

2 50,00 92,50 5,13 7,43 1,45 12,56 49,50 75,00 2,15 1,95 0,90 4,10 50,00 101,00 2,47 3,45 1,40 5,92 

3 57,50 105,50 4,51 5,68 1,26 10,19 58,50 111,00 2,77 2,77 1,00 5,54 57,50 90,50 2,38 2,08 0,87 4,46 

4 54,00 98,00 3,04 3,38 1,11 6,42 43,00 100,00 1,18 2,73 2,31 3,91 42,00 67,00 1,25 1,51 1,21 2,76 

5 52,00 77,00 2,99 3,40 1,14 6,39 56,00 85,00 1,46 2,23 1,53 3,69 55,00 79,00 2,12 2,05 0,97 4,17 

6 48,00 85,00 5,08 5,86 1,15 10,93 50,00 75,00 3,74 2,69 0,72 6,43 51,00 75,00 3,19 1,90 0,60 5,09 

7 61,00 88,50 1,29 1,15 0,89 2,44 64,00 95,50 1,80 2,70 1,50 4,50 52,00 84,00 2,05 1,90 0,93 3,95 

8 52,50 94,00 4,14 6,74 1,63 10,88 56,00 87,00 3,30 3,11 0,94 6,40 53,00 83,00 2,55 3,90 1,53 6,45 

9 54,00 93,00 3,04 5,34 1,76 8,38 52,50 89,50 1,32 3,49 2,64 4,81 53,00 97,50 2,33 2,19 0,94 4,52 

10 48,00 88,00 1,23 3,31 2,68 4,54 47,00 73,00 1,12 1,74 1,55 2,86 47,50 70,00 4,36 3,50 0,80 7,86 

11 54,00 98,00 3,15 6,35 2,02 9,50 55,50 96,00 1,98 3,67 1,85 5,65 54,50 99,00 2,05 3,23 1,57 5,28 

12 61,50 99,00 2,98 3,84 1,29 6,81 50,50 89,00 2,02 2,58 1,28 4,60 55,50 100,00 2,08 2,60 1,25 4,67 

13 40,00 42,00 5,30 8,40 1,58 13,70 49,00 85,00 2,61 3,25 1,25 5,86 52,50 98,50 2,25 2,92 1,30 5,17 

14 49,00 87,50 2,45 4,10 1,67 6,55 51,00 89,00 1,23 2,36 1,93 3,59 53,50 97,00 2,18 1,87 0,86 4,05 

15 46,00 69,00 2,39 4,03 1,69 6,42 64,00 91,00 1,70 3,47 2,04 5,17 63,00 91,50 1,26 2,70 2,14 3,96 

16 55,00 97,50 2,72 4,46 1,64 7,18 50,00 92,00 2,61 3,34 1,28 5,94 54,00 106,00 1,31 1,98 1,51 3,29 

17 54,50 83,60 1,89 3,79 2,01 5,68 63,50 92,50 2,18 2,76 1,27 4,94 57,00 72,50 1,14 1,12 0,97 2,26 

18 51,50 98,50 1,98 5,48 2,77 7,45 56,00 102,00 1,24 2,52 2,03 3,76 55,00 98,00 1,55 1,81 1,17 3,36 

19 55,00 97,50 2,72 4,46 1,64 7,18 50,00 92,00 2,61 3,34 1,28 5,94 54,00 106,00 1,31 1,98 1,51 3,29 

20 54,50 83,60 1,89 3,79 2,01 5,68 63,50 92,50 2,18 2,76 1,27 4,94 57,00 72,50 1,14 1,12 0,97 2,26 

Continua… 
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Tabela 12 (conclusão) - Valores médios dos tempos de pico (ms) e amplitudes (V) do eletrorretinograma de padrão 
reverso para as três formas de estimulação (campo total, hemicampo nasal e temporal) em 41 pacientes com atrofia em 
banda do nervo óptico 

Paciente PERG de campo total 

  

Perg de hemicampo nasal 

 

PERG de hemicampo temporal 

 

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

 

P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 

21 49,00 87,50 3,50 4,78 1,36 8,28 51,00 87,50 1,93 2,80 1,45 4,73 56,00 94,00 2,47 3,03 1,23 5,50 

22 45,50 80,50 3,53 4,54 1,29 8,07 52,00 87,50 1,98 2,07 1,05 4,05 44,50 108,50 1,79 2,49 1,39 4,27 

23 52,00 85,50 3,22 3,59 1,11 6,81 47,00 94,50 1,48 2,62 1,78 4,10 51,50 90,00 1,34 1,46 1,09 2,80 

24 51,50 96,00 3,50 4,76 1,36 8,25 49,50 96,50 1,89 2,04 1,08 3,93 50,50 84,00 1,34 1,84 1,37 3,18 

25 52,50 97,00 3,54 5,68 1,61 9,22 55,00 96,50 1,66 2,50 1,51 4,16 52,50 110,00 1,93 2,31 1,20 4,24 

26 50,00 88,50 4,94 6,49 1,31 11,43 50,00 100,00 2,81 3,34 1,19 6,15 42,00 105,50 0,77 2,35 3,05 3,12 

27 53,00 96,50 2,20 3,94 1,79 6,13 49,00 94,00 1,31 2,71 2,06 4,02 54,00 102,50 1,41 2,16 1,53 3,57 

28 48,50 85,00 1,22 2,49 2,05 3,71 52,00 80,00 1,06 2,25 2,12 3,31 53,00 95,50 1,30 2,06 1,58 3,36 

29 45,00 86,00 1,13 1,78 1,58 2,91 43,00 74,00 1,00 1,36 1,36 2,36 49,00 76,00 0,73 0,76 1,05 1,49 

30 57,00 98,00 4,42 5,18 1,17 9,60 59,00 93,00 2,87 3,90 3,90 6,77 57,50 103,50 2,03 2,15 1,06 4,18 

31 59,00 107,00 2,09 3,69 1,77 5,77 57,00 87,50 1,44 2,49 1,73 3,93 58,00 96,00 1,61 1,71 1,06 3,32 

32 52,50 102,00 1,23 2,13 1,73 3,36 63,00 83,00 1,03 1,51 1,47 2,54 70,00 116,00 1,54 1,13 0,73 2,67 

33 47,50 102,00 2,00 2,37 1,18 4,37 54,00 103,00 1,31 2,70 2,07 4,00 48,00 104,00 0,45 1,59 3,56 2,04 

34 52,50 94,00 2,77 5,78 2,09 8,55 56,00 96,50 1,81 3,51 1,94 5,31 56,00 104,00 2,86 3,69 1,29 6,54 

35 51,00 91,00 4,12 3,40 0,83 7,52 51,00 97,00 1,90 3,87 2,04 5,77 47,00 76,00 1,36 1,23 0,90 2,59 

36 61,00 120,00 0,99 3,20 3,24 4,19 58,00 106,00 1,73 4,01 2,32 5,74 55,00 111,00 1,06 0,94 0,88 2,00 

37 53,00 83,00 1,06 3,34 3,15 4,40 53,00 71,00 1,23 1,07 0,87 2,30 50,00 74,00 0,68 2,09 3,08 2,77 

38 54,00 94,00 2,85 8,06 2,83 10,91 50,00 86,00 1,08 4,00 3,70 5,08 52,00 99,00 1,08 1,56 1,44 2,64 

39 52,00 96,00 3,50 3,74 1,07 7,23 51,00 85,00 1,08 1,61 1,49 2,69 52,00 93,00 2,05 1,71 0,84 3,76 

40 52,50 100,50 2,31 4,31 1,87 6,62 57,00 81,00 1,43 1,62 1,13 3,05 52,50 97,50 1,30 1,76 1,35 3,06 

41 49,50 88,00 2,17 4,26 1,96 3,20 51,00 91,00 1,91 2,18 1,14 4,09 52,00 90,00 1,78 1,42 0,80 3,20 
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Tabela 13 - Valores médios dos tempos de pico (ms) e amplitudes (V) do eletrorretinograma de padrão reverso para as 
três formas de estimulação (campo total, hemicampo nasal e temporal) em 41 controles normais 

Paciente PERG de campo total 

  

Perg de hemicampo nasal 

 

PERG de hemicampo temporal 

 

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

 

P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 

1 50,50 93,00 3,14 6,71 1,84 9,85 50,50 85,50 2,23 3,80 1,69 6,03 53,00 96,50 1,49 2,32 1,82 3,80 

2 52,50 94,00 4,67 8,30 1,79 12,97 54,50 95,50 2,59 3,79 1,75 6,38 53,00 93,50 3,55 4,43 1,76 7,98 

3 55,00 94,00 4,38 5,36 1,71 9,74 54,00 84,00 2,10 2,83 1,56 4,92 55,50 94,50 2,44 2,44 1,70 4,87 

4 54,00 90,00 5,34 8,91 1,67 14,25 59,00 82,00 2,94 3,26 1,39 6,20 55,00 90,50 3,17 3,94 1,65 7,11 

5 52,00 89,00 2,95 4,42 1,71 7,37 50,50 88,00 1,27 2,01 1,74 3,28 51,50 90,50 1,71 2,23 1,76 3,94 

6 51,50 86,50 3,46 5,24 1,68 8,70 47,50 86,00 1,12 2,88 1,81 4,00 54,00 87,00 2,63 2,48 1,61 5,11 

7 51,00 95,00 4,29 7,45 1,86 11,74 55,00 90,00 1,74 1,95 1,64 3,69 52,00 98,00 1,52 3,38 1,88 4,90 

8 55,00 89,00 4,72 8,31 1,62 13,03 50,00 88,50 2,32 3,75 1,77 6,06 55,50 86,50 3,42 4,91 1,56 8,33 

9 54,00 92,00 7,32 10,11 1,70 17,43 53,50 102,50 3,20 4,81 1,92 8,01 54,00 98,50 3,87 5,40 1,82 9,27 

10 54,50 94,00 4,56 7,17 1,72 11,73 55,50 89,00 2,11 3,98 1,60 6,09 58,00 91,00 1,79 3,61 1,57 5,40 

11 56,00 94,00 3,97 4,30 1,68 8,27 60,50 85,50 3,00 4,60 1,41 7,60 64,00 96,00 3,83 2,79 1,50 6,62 

12 51,00 82,50 2,85 4,80 1,62 7,65 53,50 94,00 1,40 2,66 1,76 4,06 50,50 96,00 2,57 4,00 1,90 6,57 

13 56,00 102,00 2,38 8,65 1,82 11,03 52,50 100,00 2,10 4,23 1,90 6,33 57,50 112,50 2,37 5,15 1,96 7,51 

14 51,50 93,00 3,93 4,47 1,81 8,40 54,00 97,00 1,47 3,21 1,80 4,68 53,50 93,00 2,66 2,63 1,74 5,29 

15 51,00 90,00 5,19 3,83 1,76 9,02 59,00 96,00 2,70 2,57 1,63 5,27 54,50 100,00 2,47 1,97 1,83 4,44 

16 54,00 89,00 7,67 9,62 1,65 17,29 54,00 88,50 3,27 4,77 1,64 8,04 53,00 85,00 3,59 4,43 1,60 8,02 

17 52,00 86,00 6,47 10,37 1,65 16,84 53,00 82,50 3,79 4,71 1,56 8,50 52,00 94,00 4,12 4,69 1,81 8,81 

18 52,50 89,00 7,88 10,02 1,70 17,90 52,50 82,00 3,59 6,05 1,56 9,64 54,00 88,50 3,83 4,74 1,64 8,57 

19 53,00 95,50 7,14 9,98 1,80 17,12 53,50 89,00 4,09 5,53 1,66 9,62 52,50 96,00 4,06 5,15 1,83 9,20 

20 53,00 88,00 6,30 7,40 1,66 13,70 52,50 79,50 3,13 4,31 1,51 7,44 53,50 87,50 3,66 4,25 1,64 7,91 

Continua… 
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Tabela 13 (conclusão) - Valores médios dos tempos de pico (ms) e amplitudes (V) do eletrorretinograma de padrão 
reverso para as três formas de estimulação (campo total, hemicampo nasal e temporal) em 41 controles normais 

Paciente PERG de campo total 

  

Perg de hemicampo nasal 

 

PERG de hemicampo temporal 

 

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

Tempo de 
pico Amplitude 

  

 

P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 P50 N95 P50 N95 N95:P50 P50+N95 

21 53,50 89,50 4,86 7,89 1,67 12,75 54,50 80,50 2,77 4,07 1,48 6,83 52,00 91,50 2,33 3,76 1,76 6,09 

22 54,00 90,00 4,63 8,05 1,67 12,67 56,00 95,00 2,54 3,93 1,70 6,47 55,00 92,00 2,74 4,28 1,67 7,02 

23 53,00 114,00 3,30 5,10 1,55 8,39 57,00 118,00 2,56 4,95 1,93 7,51 64,50 119,00 1,15 4,40 3,84 5,55 

24 50,00 91,50 4,12 7,30 1,77 11,42 54,50 80,50 1,66 3,88 2,33 5,54 55,50 91,50 2,46 3,99 1,62 6,45 

25 54,00 95,00 6,27 9,33 1,49 15,60 54,00 79,00 3,13 4,88 1,56 8,01 54,00 99,50 4,32 4,11 0,95 8,43 

26 53,00 94,00 3,30 5,83 1,77 9,13 49,00 82,00 1,85 2,72 1,47 4,57 54,00 86,00 2,00 2,41 1,21 4,41 

27 53,00 96,50 6,53 9,57 1,47 16,10 55,50 81,00 3,50 5,53 1,58 9,02 55,00 98,00 3,47 4,50 1,30 7,97 

28 57,00 95,00 6,76 9,71 1,44 16,47 56,00 100,00 3,12 4,85 1,55 7,97 56,00 96,00 2,63 4,09 1,56 6,72 

29 58,00 94,00 5,10 8,56 1,68 13,66 57,00 92,00 3,32 3,11 0,94 6,43 56,00 90,00 4,22 2,87 0,68 7,09 

30 52,00 97,00 2,23 6,89 3,09 9,12 50,00 93,00 1,44 2,28 1,58 3,72 55,00 85,00 2,50 2,78 1,11 5,28 

31 48,00 96,00 2,92 4,35 1,49 7,27 49,00 109,00 1,30 3,56 2,74 4,86 54,00 81,00 2,64 2,26 0,86 4,90 

32 51,00 96,00 3,49 6,47 1,85 9,96 54,00 84,00 3,42 3,03 0,89 6,45 56,00 95,00 2,88 2,86 0,99 5,74 

33 54,00 92,00 4,10 4,49 1,10 8,59 52,00 91,00 2,90 3,38 1,17 6,28 51,00 106,00 1,66 2,81 1,69 4,47 

34 55,00 88,00 5,27 7,47 1,42 12,74 51,00 89,00 2,20 5,44 2,47 7,64 55,00 96,00 3,40 4,53 1,33 7,93 

35 54,00 86,00 5,42 8,13 1,50 13,55 54,00 94,00 2,05 4,94 2,41 6,99 55,00 96,00 2,88 4,23 1,47 7,11 

36 55,00 87,00 6,99 10,80 1,55 17,79 54,00 83,00 2,53 4,67 1,85 7,20 56,00 86,00 3,70 3,55 0,96 7,25 

37 52,00 86,00 4,14 7,01 1,69 11,15 54,00 83,00 3,91 6,15 1,57 10,06 57,00 97,00 3,90 6,02 1,54 9,92 

38 55,00 91,00 5,34 7,70 1,44 13,04 54,00 83,00 3,64 5,65 1,55 9,29 54,00 98,00 3,00 4,64 1,55 7,64 

39 58,00 108,50 4,76 9,00 1,89 13,76 55,00 105,00 3,45 3,81 1,11 7,26 59,00 103,00 2,78 3,38 1,22 6,15 

40 57,00 103,00 3,73 3,22 0,86 6,95 57,00 98,00 2,61 3,98 1,52 6,59 58,00 100,00 2,93 3,55 1,21 6,48 

41 56,00 101,00 1,51 3,20 2,12 4,71 56,00 89,00 1,27 1,76 1,39 3,03 56,00 109,00 0,89 1,57 1,77 2,46 
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Anexos 

Figura 17 - Carta de aprovação do estudo pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisas (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Abstract Purpose To evaluate the ability of full-

field and hemifield pattern electroretinogram (PERG)

parameters to differentiate between healthy eyes and

eyes with band atrophy (BA) of the optic nerve.

Methods Twenty-six eyes from 26 consecutive

patients with permanent temporal hemianopic visual

field defects and BA of the optic nerve from previous

chiasmal compression and 26 healthy subjects were

studied prospectively. All patients were submitted to

an ophthalmic examination including Humphrey 24-2

SITA Standard automated perimetry. Full-field and

hemifield (nasal and temporal) stimulation transient

pattern electroretinograms (PERG) were recorded

using checkerboard screens. Amplitudes and peak

times for the P50 and N95 as well as the overall

P50+N95 amplitude were measured. The intraocular

N95:P50 amplitude ratio was calculated. Comparisons

were made using Student’s t-test. Receiver operating

characteristic (ROC) curves were used to describe the

ability of PERG parameters to discriminate the groups.

Results Full-field P50, N95, and P50+N95 amplitude

values were significantly smaller in eyes with BA than

in control eyes (P\ 0.001). Nasal and temporal

hemifield PERG studies revealed significant differ-

ences in N95 and P50+N95 amplitudes measurements.

No significant difference was observed regarding peak

times or N95:P50 amplitude ratios. Nasal and temporal

hemifield PERG values did not differ significantly in

eyes with BA or in controls. Using the 10th percentile

of normals as the lower limit of normal, 16 of 26 eyes

were considered abnormal according to the best

discriminating parameters. Conclusions Transient

PERG amplitude measurements were efficient at

differentiating eyes with BA and permanent visual

field defects from normal controls. Hemifield stimu-

lation PERG parameters were unable to detect

asymmetric hemifield neural loss, but further studies

are required to clarify this issue.

Keywords Band atrophy � Chiasmal compression �
Pattern electroretinogram � Temporal hemianopia

Introduction

The pattern electroretinogram (PERG) is an electrical

potential thought to be derived from retinal ganglion

cells and neighboring inner retinal structures when a

temporally modulated patterned stimulus (checker-

board or grating) of constant mean luminance is
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viewed [1, 2]. The primary features of the transient

PERG are P50 (a prominent positive peak at 50 ms)

and N95 (a slow, broad trough at approximately

95 ms) [3–5]. Experimental evidence indicates that

N95 depends on the action potential generated by the

ganglion cells [3–5]. The origin of P50 is even more

uncertain, but it is probably generated by the ganglion

cell bodies and/or by structures distal to the ganglion

cells [5]. Several clinical studies have indicated that

damage to the retinal ganglion cells and their fibers

can be revealed by PERG recordings in patients with

glaucoma [6–9] as well as in many neuro-ophthalmic

conditions including demyelinating optic neuritis

[10], ischemic optic neuropathy, and compressive

anterior optic pathway dysfunction [4, 11, 12].

Although the connection between the PERG and

ganglion cell damage is generally accepted [3–5, 13,

14], the PERG has not yet gained wide acceptance as

an objective assessment of ganglion cell loss. For

example, although the test has been shown in several

studies [15–17] to be valuable as an indicator of

neural loss in glaucoma, other authors have ques-

tioned its usefulness, claiming that results may be

normal in patients with glaucomatous damage

[13, 18–20]. Recently Hood et al. [3] studied 15

patients with confirmed visual field (VF) deficits from

glaucoma and concluded that PERG can detect early

neural loss even before it is noticeable in the VF, but

that patients with clear glaucomatous damage can

have normal-appearing PERGs.

Studies involving patients with conditions like

glaucoma, however, are probably not the ideal setting

for assessing the value of tests intended to quantify

neural loss. Results are often difficult to interpret as

neural loss patterns may vary in glaucoma and, in

most cases, are difficult to predict clinically. The

pattern of neural loss in patients with previous optic

chiasmal compression and long-standing VF defects

may serve as a model for evaluating the ability of any

instrument to accurately measure ganglion cell func-

tion. Patients with long-standing extensive mid-

chiasmal lesions affecting the crossed nerve fibers

and complete or near-complete bitemporal hemiano-

pia with preserved nasal fields generally display very

distinctive changes in the peripapillary area (Fig. 1).

In these patients, the crossed nerve fibers originating

in the nasal hemiretina are lost while the uncrossed

fibers (which originate in the temporal hemiretina and

penetrate the optic nerve through the superior and

inferior arcuate fiber bundles) are preserved. There-

fore, retinal nerve fiber layer (RNFL) loss occurs

predominantly on the nasal and temporal sides of the

optic disc, a pattern that can be identified ophthal-

moscopically as band atrophy (BA) of the optic

nerve. Distinctive changes may also be observed in

the ganglion cell layer, with severe loss occurring in

the hemiretina nasally to the macula and relative

preservation on the temporal side (Fig. 1). Using

optical coherence tomography we were able to

document both RNFL loss around the nerve as well

as ganglion cell loss in the nasal hemiretina [21, 22]

of eyes with such pattern of neural loss.

Although previous studies have tested the PERG

as a predictor of visual recovery after optic pathway

decompression [4, 11, 12], this is to our knowledge

the first study to test the PERG as a detector of well-

established nasal RNFL and ganglion cell loss in

patients with permanent temporal VF defects from

Fig. 1 Visual field (left), optic nerve (middle), and fundus

photograph (right) of a patient with band atrophy of the optic

nerve. Note the characteristic pattern of retinal nerve fiber layer

loss in the temporal and nasal portions of the optic nerve with

relative preservation of the superior and inferior arcuate fibers

(middle) and the demarcation between the retinal area with

preserved ganglions cells (temporal) and the with atrophic

ganglion cells (nasal). T = temporal; N = nasal
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previous chiasmal compression. The purpose of this

study was therefore to evaluate the ability of full-field

and hemifield pattern electroretinogram parameters to

differentiate eyes with permanent temporal VF defect

and neural loss in the nasal hemiretina from normal

controls.

Material and methods

Subjects

A total of 26 eyes from 26 patients (16 male) with

temporal hemianopia from chiasmal compression and

26 eyes from 26 normal (15 male) controls were

enrolled in this prospective cross-sectional study. All

patients with history of chiasmal lesions had already

been submitted to previous treatment of the supra-

sellar lesion and had stable visual field (VF) defects

and visual acuity (VA) for at least 1 year prior to

study entry.

Subjects underwent a complete ophthalmologic

examination including VF evaluation. Visual field

testing was performed using standard automated

perimetry (SAP) with the 24-2 SITA-Standard strat-

egy (Humphrey Field Analyzer, Carl-Zeiss Meditec,

Dublin, CA). VF and PERG examinations were

performed on the same day or within a maximum

period of 2 weeks.

Among the inclusion criteria for the study were

best-corrected VA of 20/30 or better in the study eye,

age between 18 and 75 years, spherical refraction

within ± 5 D and cylinder refraction within ± 4 D,

intraocular pressure less than 22mmHg, and reliable

VF. A reliable Humphrey VF test was defined as one

with fewer than 25% fixation losses, false-positive

responses, or false-negative responses. Patients with

clinical signs of glaucomatous optic neuropathy or

optic disc anomaly or history of intraocular pressure

elevation were excluded. Patients with BA were

required to have complete or partial temporal hem-

ianopia on Humphrey perimetry and a nasal hemifield

within normal limits on both tests. A normal nasal

hemifield was defined on SAP as the absence of any

cluster of at least 3 points with P\ 5% on the pattern

deviation plot. Only one eye of each patient was

selected for analysis. In 22 patients, only one eye met

the inclusion criteria. For the four patients in whom

both eyes fulfilled the inclusion criteria, one eye was

randomly selected for analysis. The severity of VF

defect in patients with BA was evaluated by the mean

deviation (MD) and by calculating the temporal mean

defect (TMD). This was performed by averaging the

values of the total deviation plot for the 22 temporal

points of the SAP 24-2 test, excluding the 2 points

immediately above and below the blind spot.

The control group consisted of normal healthy

volunteers recruited from among the hospital staff.

All normal subjects had normal ophthalmic exami-

nation and normal SAP visual fields. A normal SAP

VF was defined as a pattern standard deviation (PSD)

within the 95% confidence limits and a glaucoma

hemifield test result within normal limits. Healthy

control eyes also had healthy-looking optic discs and

RNFL. One eye of each healthy subject was included

for analysis with the selection of right or left eye

matching that of patients with BA.

Participants were recruited for examination at the

Division of Ophthalmology of the University of São

Paulo Medical School and approval from the Insti-

tutional Review Board Ethics Committee was

obtained for the study. The study followed the

principles of the Declaration of Helsinki and

informed consent was obtained from all participants.

Recording

Transient checkerboard PERG was recorded in

accordance with the guidelines of the International

Society for Clinical Electrophysiology of Vision

(ISCEV) [1] using the RETiscan System (Roland

Consult, Wiesbaden, Germany, 2006). The checker-

board stimulus was generated by a 21-inch

rectangular black-and-white computer flat screen

monitor in a semidark, acoustically isolated room.

The stimulus was generated on a pattern-reversing

checkerboard subtending visual angle of 23� (hori-

zontal) 9 17� (vertical) at 1 m viewing distance. The

black-and-white checks (measuring 0.8�) had a mean

luminance of 80 cd/m2 and a contrast of 97%. The

pattern reversed at a rate of 8.6 reversals per second

(4.3 Hz), with an analysis time of 180 ms. Online

artifact rejection was set at 100 uV and the bandpass

of the amplifier ranged between 5 and 50 Hz.

Each patient’s refraction was optimally corrected

and stimulation was monocular after occlusion of the

other eye. The subject was instructed to look at a

10-mm ‘‘X’’ fixation target at the center of the screen.
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Sweeps contaminated by eye blinks or gross eye

movements were rejected automatically. DTL elec-

trodes were used for all recordings, while gold cup

electrodes and ground electrodes served as reference

on the temples and forehead, respectively. The

conjunctiva was anesthetized with tetracaine eye

drops. No miotic or mydriatic drugs were used.

Three checkerboard pattern presentations were

used in this study: full-field, temporal hemifield,

and nasal hemifield. The averaged response of 200

artifact-free reversals was recorded for each test with

a minimum of two trials per presentation. Each wave

acquisition required approximately 3 min. The results

shown are the average of the two recordings.

Measurements

For all acquisitions, amplitudes and peak times at P50

and N95 were measured relative to baseline and

stimulus onset. In addition, the overall amplitude,

taken as the maximum peak-to-trough amplitude

(P50+N95), and the intraocular N95:P50 ratio were

calculated for each acquisition.

Statistics

Descriptive statistics included mean ± standard devi-

ation for the variables that were normally distributed.

Analysis of histograms and the Shapiro-Wilk test

were used to evaluate the normality assumption.

PERG parameters of eyes with BA and normal

controls were compared using Student’s t-test. P

values less than .05 were considered statistically

significant. Results of statistical significance were

provided after Bonferroni’s correction based on the

number of comparisons within each analysis. Recei-

ver operating characteristic (ROC) curves were used

to describe the ability of PERG parameters to

discriminate BA from healthy eyes. The method of

DeLong et al. [23] was used to compare areas under

the ROC curves (AUCs). For each parameter, sensi-

tivities at fixed specificities of 80% and 95% were

calculated. The proportion of eyes defined as abnor-

mal (under the lower 10th percentile of normal eyes)

was compared for each test parameter and type of

stimulation using McNemar’s test. Statistical analy-

ses were performed using the software SPSS v.15.0

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results

A total of 26 eyes with temporal hemianopia and 26

control eyes were studied. Data concerning age, sex,

type of tumor, VA, MD, TMD, and VF are given in

Table 1. The mean age ± standard deviation (SD)

was 42.0 ± 12.2 years (range: 21–70) in BA patients,

and 35.8 ± 10.4 years (range: 26–66) in normal

subjects. On SAP, 12 eyes with BA were found to

have complete temporal hemianopia; 4 eyes had

defects of approximately one quadrant; and 10 eyes

had defects involving less than one quadrant of the

visual field. Median (first quartile, third quartile) of

SAP mean deviation and SAP TMD were -12.7 dB

(-14.0 dB, -9.4 dB) and -27.3 dB (-30.9 dB,

-19.7 dB). The fundoscopic examination revealed

signs of BA of the optic disc and RNFL in all 26 eyes

with temporal hemianopic field defect.

Table 2 shows PERG amplitude and peak time

measurements in eyes with BA and healthy eyes

using full-field stimulation. Records from patient

No 15 and one control are shown in Fig. 2. After

Bonferroni’s correction (a = 0.008; six compari-

sons), P50, N95 and, P50+N95 amplitudes were all

significantly lower for eyes with BA than for normal

eyes (P\ 0.001). There was no significant difference

in the N95:P50 amplitude ratio or in P50 and N95

peak time values. AUCs and sensitivities at fixed

specificities are also shown in Table 2. The AUCs for

P50, N95, and P50+N95 amplitudes measured 0.85,

0.85, and 0.88, respectively. There were no statisti-

cally significant differences between the AUCs for

these parameters (P[ 0.05 for all comparisons).

Table 3 shows PERG amplitude and peak time

measurements in eyes with BA and healthy eyes

using nasal hemifield stimulation, as well as AUCs

and sensitivities at fixed specificities. Only N95 and

P50+N95 amplitudes were significantly lower for

eyes with BA than for normal eyes (P\ 0.001). The

AUCs for N95 and P50+N95 amplitudes measured

0.84 and 0.80, respectively. There were no statisti-

cally significant differences between the AUCs for

these parameters (P = 0.28).

Table 4 shows PERG amplitude and peak time

measurements in eyes with BA and healthy eyes

using temporal hemifield stimulation. N95 and

P50+N95 amplitudes were significantly lower for

eyes with BA than for normal eyes (p\ 0.001), but

no significant difference was observed for the other
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Table 1 Age, sex, study eye, tumor diagnosis, time from decompression, visual acuity, and visual field defect in the 26 patients

(26 eyes) with temporal hemianopia from chiasmal compression

Patient Age (years) Sex Eye Type of tumor TD (years) VA MD (dB) TMD (dB)

1 38 F OD ADENOMA 13 1 -14.3 -29.8

2 47 M OD ADENOMA 3 0.7 -13.8 -28.6

3 29 M OD CRANIOPHARYNGIOMA 1 1 -14.3 -32.2

4 53 M OS ADENOMA 3 1 -15.0 -32.3

5 23 M OD CRANIOPHARYNGIOMA 2 1 -13.7 -27.9

6 21 M OD CRANIOPHARYNGIOMA 3 1 -10.9 -21.0

7 57 F OS MENINGIOMA 4 1 -14.3 -30.9

8 37 F OS ADENOMA 1.5 0.9 -15.3 -31.5

9 47 M OD ADENOMA 15 0.9 -10.4 -22.9

10 36 F OD ADENOMA 5 1 -7.9 -20.3

11 40 M OD ADENOMA 1.8 1 -4.1 -6.9

12 70 F OD ADENOMA 3 1 -5.6 -11.9

13 25 M OD ADENOMA 1.5 1 -3.0 -5.2

14 33 M OD ADENOMA 1 1 -10.9 -26.4

15 52 F OS ADENOMA 1 1 -8.8 -17.8

16 48 F OD ADENOMA 4 1 -13.0 -31.4

17 43 M OS ADENOMA 1 1 -13.2 -27.0

18 41 M OS ADENOMA 1.3 1 -13.5 -28.9

19 52 M OD ADENOMA 20 1 -14.1 –31.1

20 39 F OS ADENOMA 8 1 -3.4 -8.7

21 43 F OS ADENOMA 3 1 -10.8 -23.6

22 65 M OD ADENOMA 5 1 -9.6 -23.9

23 42 F OS ADENOMA 16 1 -13.8 -32.6

24 50 M OD ADENOMA 13 1 -12.3 -27.7

25 36 M OD CRANIOPHARYNGIOMA 4 0.7 - 13.9 -28.5

26 25 M OS ADENOMA 4 1 -10.0 -16.8

M: male; F: female; OD: right eye; OS: left eye; TD: time from decompression; VA: visual acuity; MD: mean deviation; TMD:

temporal mean defect; VF: visual field

Table 2 Mean values (±standard deviation) of full-field

stimulation PERG amplitudes (in lV) and peak times (in ms)

in 26 control eyes and 26 eyes with band atrophy with areas

under the receiver operating characteristic curves (AUC) and

sensitivities at fixed specificities

Parameter Band atrophy

(n = 26)

Normal

(n = 26)

P* AUC (SE) Sensitivity/Specificity

Specificity

C95%

Specificity

C80%

P50 amplitude (lV) 2.9 ± 1.2 4.9 ± 1.6 \0.001 0.85 (0.05) 38/96 77/80

N95 amplitude (lV) 4.5 ± 1.7 7.4 ± 2.2 \0.001 0.85 (0.05) 54/96 65/80

P50+N95 amplitude (lV) 7.4 ± 2.7 12.3 ± 3.5 \0.001 0.88 (0.05) 50/96 81/81

N95:P50 amplitude 1.6 ± 0.4 1.6 ± 0.5 0.880 0.46 (0.08) 4/96 11/80

P50 peak time (ms) 51.5 ± 5.0 53.4 ± 1.9 0.073 0.60 (0.09) 0/96 15/81

N95 peak time (ms) 88.6 ± 12.4 93.6 ± 7.1 0.078 0.58 (0.09) 12/96 15/77

* Student’s t-test. Significant values are in italic
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parameters. AUCs and sensitivities at fixed specific-

ities are also shown in Table 4. The AUCs for N95

and P50+N95 amplitudes measured 0.87 and 0.81,

respectively. There were no statistically significant

differences between the AUCs for these parameters

(P = 0.27).

Likewise, no statistically significant difference

(P[ 0.05 for all comparisons) was observed between

the full-field PERG parameter with the greatest AUC

(P50+N95 amplitude: 0.88), that of the temporal

hemifield test (N95 amplitude: 0.87), and that of the

nasal hemifield test (N95 amplitude: 0.84).

Intraocular comparisons of nasal and temporal

hemifield recording parameters showed no significant

difference in any study parameter of either patients

with temporal VF defects or controls.

We also wanted to evaluate how many eyes with

clearly abnormal VF defect would present abnormality

on the N95 amplitude, the overall P50+N95 amplitude,

and the N95:P50 amplitude ratio for temporal, nasal,

and full-field stimulation. PERG parameters were

defined as normal when above the lower 10th percen-

tile value of the normal controls. Under these

conditions and using full-field stimulation, N95,

P50+N95, and the N95:P50 amplitude ratio were

abnormal in 13, 16, and 2 eyes, respectively. With

nasal hemifield stimulation, abnormality was observed

in 7, 9, and 6 eyes, respectively. The corresponding

numbers were 15, 12, and 6 for temporal hemifield

stimulation (Fig. 3). The N95, and P50+N95 ampli-

tudes were significantly more sensitive than the

N95:P50 amplitude ratio when using full-field and

temporal hemifield stimulation (P\ 0.05, McNe-

mar’s test), but no significant difference was

observed between the three parameters in the nasal

hemifield test. The N95 amplitude parameter was

Fig. 2 Representative

transient PERG waveform

from a normal subject (a)
and a patient with temporal

hemianopia and band

atrophy of the optic nerve

(b), using full-field (above),

nasal hemifield (center), and

temporal hemifield

stimulation (below)

Table 3 Mean values (±standard deviation) of nasal hemifield

stimulation PERG amplitudes (in lV) and peaks time (in ms)

in 26 control eyes and 26 eyes with band atrophy with areas

under the receiver operating characteristic curves (AUC) and

sensitivities at fixed specificities

Parameter Band atrophy

(n = 26)

Normal

(n = 26)

P* AUC (SE) Sensitivity/Specificity

Specificity

C95%

Specificity

C80%

P50 amplitude (lV) 2.0 ± 1.2 2.6 ± 0.8 0.042 0.71 (0.08) 8/96 65/81

N95 amplitude (lV) 2.5 ± 0.7 3.9 ± 1.1 \0.001 0.82 (0.06) 65/96 73/81

P50+N95 amplitude (lV) 4.5 ± 1.6 6.5 ± 1.9 0.001 0.77 (0.07) 46/96 69/81

N95:P50 amplitude 1.5 ± 0.6 1.6 ± 0.4 0.554 0.59 (0.08) 0/96 12/84

P50 peak time (ms) 52.6 ± 6.0 53.9 ± 2.9 0.334 0.65 (0.08) 0/92 15/81

N95 peak time (ms) 86.7 ± 8.2 89.9 ± 9.1 0.180 0.58 (0.08) 12/96 31/81

* Student’s t test. Significant values are in italic

Doc Ophthalmol

123

Apêndice



significantly more sensitive in detecting abnormality

in the temporal hemifield test than in the nasal

hemifield test (P = 0.004).

Discussion

In the present study we found several PERG amplitude

parameters to be significantly lower in eyes with BA of

the optic nerve than in healthy control eyes. In full-

field PERG, P50, N95, and P50+N95 were signifi-

cantly lower in eyes with BA than in control eyes.

When using hemifield stimulation, N95 and P50+N95

were significantly smaller in eyes with BA. Our results

match those of previous studies indicating that PERG

is capable of detecting retinal ganglion cell loss [3, 15,

24]. Since our patients had long-standing and often

severe temporal visual field loss with resulting axonal

damage to the retina, and considering that we have

previously documented both RNFL and retinal gan-

glion cell loss in such patients byOCT analysis [21, 22,

25], one would expect PERG parameters to be able to

differentiate such eyes from normal controls. Holder

[4] evaluated PERG findings for 36 patients with optic

nerve disease, including demyelination, compression,

and ischemic optic neuropathy, and found 29 of the 36

patients with optic nerve disease to have reduced N95

amplitude. Ruther et al. [11] evaluated 19 patients

shortly before and 5–10 days after tumor surgery using

both transient and steady-state PERG amplitude

measurements. The authors found a good correlation

between the change pre- and post-surgical visual

performance for most of the PERG amplitudes tested.

Based on the fact that long-standing lesions with

permanent axonal damage and reduced amplitudes

were associated with poor improvement, they con-

cluded that PERG amplitude measurements can be

useful predictors of improvement. Parmar et al. [12]

Table 4 Mean values (±standard deviation) of temporal

hemifield stimulation PERG amplitudes (in lV) and peaks

time (in ms) in 26 control eyes and 26 eyes with band atrophy

with areas under the receiver operating characteristic curves

(AUC) and sensitivities at fixed specificities

Parameter Band atrophy

(n = 26)

Normal

(n = 26)

P* AUC (SE) Sensitivity/Specificity

Specificity

C95%

Specificity

C80%

P50 amplitude (lV) 2.3 ± 1.5 2.9 ± 0.9 0.112 0.73 (0.07) 0/96 65/80

N95 amplitude (lV) 2.3 ± 0.8 3.8 ± 1.0 \0.001 0.87 (0.05) 62/96 73/80

P50+N95 amplitude (lV) 4.6 ± 1.7 6.7 ± 1.7 \0.001 0.82 (0.06) 38/96 69/80

N95:P50 amplitude 1.1 ± 0.4 1.4 ± 0.6 0.066 0.64 (0.08) 15/96 31/80

P50 peak time (ms) 52.8 ± 5.8 54.8 ± 3.4 0.129 0.64 (0.08) 8/96 18/80

N95 peak time (ms) 89.8 ± 15.0 95.6 ± 7.6 0.094 0.58 (0.09) 4/96 12/80

* Student’s t test. Significant values are in italic

Fig. 3 The N95 amplitudes (Left) and the overall P50+N95

amplitude (Right) of the PERG using full-field stimulation

and hemifield (nasal and temporal) stimulation in 26 eyes

with temporal hemianopia from chiasm compression.

Dashed line: the cutoff for determining that PERG is abnormal,

using the 10th percentile of controls as the lower limit of

normal
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retrospectively evaluated the notes and electrodiag-

nostic records of 72 eyes from 36 patients with active

chiasmal compression submitted to surgical decom-

pression. The authors calculated the N95:P50

amplitude ratio and found it to be correlated with

visual field improvement. Improvement in VF was

shown by a greater proportion of eyes with a normal

N95:P50 ratio (65%) than with an abnormal ratio

(27%). VF remained unaltered in 26% of the eyes with

normal N95:P50 ratios compared with 67% of those

with abnormal ratios. Only 8% of eyes presented VF

deterioration following surgery, in similar proportions

for eyes with normal and abnormal N95:P50 ratios.

Studies correlating VF improvement and PERG

parameters, however, may suffer the influence of other

factors, including surgical complications. Further-

more, visual improvement may be slow, reaching

maximum values only after several months [26]. In the

current study we took a different approach evaluating

patients with long-standing VF deficits and docu-

mented neural loss, as in studies using PERG to

evaluate patients with glaucoma. The advantage of

studying patients with BA, however, is that the

correlation between VF defects and retinal neural loss

is likely to be more accurate in this group than in

patients with glaucoma, who may have marked neural

loss without corresponding VF defects. In our study

the best-performing AUC parameters were P50+N95

amplitude in full-field stimulation and N95 amplitude

in both temporal and nasal hemifield stimulation

(Tables 2–4). The amplitude of N95 in the temporal

hemifield test (AUC = 0.87) and the P50+N95 ampli-

tude in the full-field test (AUC = 0.88) yielded the

largest areas under the ROC curves. AUCs for the

same parameters in the nasal stimulation test indicated

a somewhat poorer, but still adequate, performance in

differentiating eyes with BA from normal controls

(N95 amplitude, AUC = 0.84).

When each eye was screened for abnormalities

based on normal values (above the 10th normal

percentile) we found that 16 out of the 26 eyes were

considered abnormal in the full-field test, 15 in the

temporal hemifield test, but only nine in the nasal

hemifield test.

In the current study, PERG abnormalities were

limited to the P50 and N95 amplitude measurements

and not to the P50 and N95 peak times. On the other

hand, in a study on patients with optic neuritis from

multiple sclerosis, Parisi et al. [27] found that not only

the N95 amplitude but also the P50 latency as

significantly correlated with RNFL thickness. One

possible explanation for the poorer performance of the

P50 latency in our study could be the 0.8� (48-min)

check size used. Whereas Parisi et al. [27] found the

above-mentioned significant correlation when small

15-min check stimuli were used for PERG recording,

the correlation disappeared when 60-min checks were

used. Dependence of transient PERG response on the

spatial frequency of the visual stimulus has also been

described by Tobimatsu et al. [28] in cats submitted to

optic nerve section. They observed an impairment of

transient PERG in response to small check size

stimulation after the degeneration of ganglion cells,

whereas the PERG response evoked by large-check

stimulation was not significantly modified. However,

while the check size used in our study might be a

possible explanation for the poor performance of the

P50 latency parameters, it does not seem to have

interfered with the N95 amplitude measurements̄the

most significantly reduced parameter in our study.

Furthermore, other studies using stimuli of different

sizes have encountered abnormalities limited to the

P50 and N95 amplitudes, and not their peak times, in

patients with anterior visual pathway lesions [4, 9].

Although, as shown above, several PERG param-

eters were adequate for diagnosing eyes with BA, it

should be pointed out that there was no direct

correspondence between the hemifield study param-

eters. Since the crossed fibers are preferentially

damaged in cases of chiasmal compression, the loss

of ganglion cells affects predominantly the nasal

hemiretina. Our study was designed with the strict

inclusion criterion of normal nasal hemifield. There-

fore, we expected that the temporal hemifield para-

meters would discriminate and the nasal stimulation

studies would not discriminate eyes with BA from

controls. Our data indicate, however, that both full-

field and temporal stimulation parameter had a

greater discrimination ability (greater AUC and

greater number of eyes identified as abnormal) than

nasal hemifield stimulation parameters. Thus,

although the results from full-field and temporal

hemifield stimulation were for the most part within

the expected, the good performance of the parameters

N95 and P50+N95 amplitudes in the nasal hemifield

test was somewhat surprising. Since the nasal VF was

normal in the 26 eyes with BA, we did not expect the

nasal stimulation PERG parameters of these subjects
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to be significantly different from normal controls.

Furthermore, when making a direct comparison

between nasal hemifield stimulation parameters and

temporal hemifield stimulation parameters using a

paired t test, we expected to find a significant

difference in eyes with BA of the optic nerve. On

the contrary, no such difference was found, indicating

the absence of asymmetry between nasal and tempo-

ral hemifield PERG parameters in eyes with chiasmal

compression.

There are at least three possible explanations for

these findings. First, during hemifield stimulation,

light from the hemifield with normal VF may have

been scattered in the hemifield with VF defect (along

the vertical meridian) and shifts in fixation may have

occurred. Graham et al. [9] submitted normal subjects

and patients with glaucoma to upper and lower

hemifield stimulation and found that the sum of the

upper:full-field amplitude and the lower:full-field

amplitude was greater than the expected value of 1.0.

The authors suggested that fixation drifts and stray

light effects might account for the [50% response

observed in each half, a phenomenon which may also

explain some of our findings [9]. Second, in many

patients with chiasmal compression the uncrossed

fibers from the temporal hemiretina may have been

variably damaged before chiasmal decompression,

and PERG is possibly more sensitive than SAP in the

assessment of retinal ganglion cell function, so that

PERG parameters may actually be affected despite a

normal nasal VF examination. In fact, since our study

selected patients already treated for previous chiasmal

compression, the nasal visual field (temporal hemire-

tina) may have been affected early on by the

compression of the uncrossed temporal fibers at the

optic chiasm. Bach et al. [29] believe that PERG could

reveal ganglion cell function impairment not previ-

ously detected by conventional perimetry, a view

shared by other authors [3]. Third, PERG hemifield

stimulation parameters may not be adequate to detect

localized neural loss corresponding toVF defects since

the response may be rather diffuse, spreading away

from the stimulated area [9].

Previous studies in patients with chiasmal lesions

indicate that the N95 amplitude and the N95:P50

amplitude ratio are the best parameters for identifying

eyes with permanent neural damage [3, 12]. Our

findings confirm the sensitivity of the former but did

not find the latter to be a useful parameter. We

suspect that because our patients had long-standing

and mostly severe temporal visual field defects and

neural damage, the P50 amplitude was reduced

producing a less discriminative effect on the ratio.

In conclusion, our results indicate that transient

PERG amplitude measurements were efficient at

differentiating eyes with BA from normal controls

and helpful in the identification of patients with

permanent VF defects. Nevertheless, in view of the

present findings, temporal hemifield PERG stimula-

tion does not appear to be an adequate detector of

asymmetric hemifield neural loss, although further

studies will be necessary to clarify this issue.
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de Projetos de Pesquisa (CAPPesq)’’, Hospital dasClı́nicas of the

University of São Paulo Medical School, São Paulo, Brazil.

References

1. Holder GE, Brigell MG, Hawlina M, Meigen T, Vaegan,

Bach M (2007) ISCEV standard for clinical pattern elec-

troretinography-2007 update. Doc Ophthalmol 114:111–

116

2. Maffei L, Fiorentini A, Bisti S, Hollander H (1985) Pattern

ERG in the monkey after section of the optic nerve. Exp

Brain Res 59:423–425

3. Hood DC, Xu L, Thienprasiddhi P, Greenstein VC, Odel JG,

Grippo TM, Liebmann JM, Ritch R (2005) The pattern

electroretinogram in glaucoma patients with confirmed

visual field deficits. Invest Ophthalmol Vis Sci 46:2411–

2418

4. Holder GE (1987) Significance of abnormal pattern elec-

troretinography in anterior visual pathway dysfunction. Br

J Ophthalmol 71:166–171

5. Viswanathan S, Frishman LJ, Robson JG (2000) The uni-

form field and pattern ERG in macaques with experimental

glaucoma: removal of spiking activity. Invest Ophthalmol

Vis Sci 41:2797–2810

6. Marx MS, Podos SM, Bodis-Wollner I, Howard-Williams

JR, Siegel MJ, Teitelbaum CS, Maclin EL, Severin C

(1986) Flash and pattern electroretinograms in normal and

laser-induced glaucomatous primate eyes. Invest Ophthal-

mol Vis Sci 27:378–386

7. Marx MS, Bodis-Wollner I, Lustgarten JS, Podos SM

(1987) Electrophysiological evidence that early glaucoma

affects foveal vision. Doc Ophthalmol 67:281–301

8. Bach M, Speidel-Fiaux A (1989) Pattern electroretinogram

in glaucoma and ocular hypertension. Doc Ophthalmol

73:173–181

9. Graham SL, Wong VA, Drance SM, Mikelberg FS (1994)

Pattern electroretinograms from hemifields in normal

Doc Ophthalmol

123

Apêndice



subjects and patients with glaucoma. Invest Ophthalmol

Vis Sci 35:3347–3356

10. Berninger TA, Heider W (1990) Pattern electroretinograms

in optic neuritis during the acute stage and after remission.

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 228:410–414

11. Ruther K, Ehlich P, Philipp A, Eckstein A, Zrenner E

(1998) Prognostic value of the pattern electroretinogram in

cases of tumors affecting the optic pathway. Graefes Arch

Clin Exp Ophthalmol 236:259–263

12. Parmar DN, Sofat A, Bowman R, Bartlett JR, Holder GE

(2000) Visual prognostic value of the pattern electroreti-

nogram in chiasmal compression. Br J Ophthalmol 84:

1024–1026

13. Graham SL, Drance SM, Chauhan BC, Swindale NV, Hnik

P, Mikelberg FS, Douglas GR (1996) Comparison of

psychophysical and electrophysiological testing in early

glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 37:2651–2662

14. Hood DC (2003) Objective measurement of visual function

in glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 14:78–82

15. Ventura LM, Porciatti V, Ishida K, Feuer WJ, Parrish RK

II (2005) Pattern electroretinogram abnormality and glau-

coma. Ophthalmology 112:10–19

16. Ventura LM, Sorokac N, De Los Santos R, Feuer WJ,

Porciatti V (2006) The relationship between retinal gan-

glion cell function and retinal nerve fiber thickness in early

glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci 47:3904–3911

17. O’Donaghue E, Arden GB, O’Sullivan F, Falcao-Reis F,

Moriarty B, Hitchings RA, Spilleers W, Hogg C, Weinstein

G (1992) The pattern electroretinogram in glaucoma and

ocular hypertension. Br J Ophthalmol 76:387–394

18. Parisi V, Miglior S, Manni G, Centofanti M, Bucci MG

(2006) Clinical ability of pattern electroretinograms and

visual evoked potentials in detecting visual dysfunction in

ocular hypertension and glaucoma. Ophthalmology 113:

216–228

19. Garway-Heath DF, Holder GE, Fitzke FW, Hitchings RA

(2002) Relationship between electrophysiological, psy-

chophysical, and anatomical measurements in glaucoma.

Invest Ophthalmol Vis Sci 43:2213–2220

20. Holopigian K, Snow J, Seiple W, Siegel I (1988) Vari-

ability of the pattern electroretinogram. Doc Ophthalmol

70:103–115

21. Monteiro ML, Leal BC, Rosa AA, Bronstein MD (2004)

Optical coherence tomography analysis of axonal loss in

band atrophy of the optic nerve.Br JOphthalmol 88:896–899

22. Moura FC, Medeiros FA, Monteiro ML (2007) Evaluation

of macular thickness measurements for detection of band

atrophy of the optic nerve using optical coherence

tomography. Ophthalmology 114:175–181

23. DeLong EM, DeLong DM, Clarke-Pearson DL (1988)

Comparing the areas under two or more correlated receiver

operating characteristic curves: a nonparametric approach.

Biometrics 44:837–845

24. Bach M, Unsoeld AS, Philippin H, Staubach F, Maier P,

Walter HS, Bomer TG, Funk J (2006) Pattern ERG as an

early glaucoma indicator in ocular hypertension: a long-

term, prospective study. Invest Ophthalmol Vis Sci

47:4881–4887

25. Monteiro ML, Leal BC, Moura FC, Vessani RM, Medeiros

FA (2007) Comparison of retinal nerve fibre layer

measurements using optical coherence tomography ver-

sions 1 and 3 in eyes with band atrophy of the optic nerve

and normal controls. Eye 21:16–22

26. Kerrison JB, Lynn MJ, Baer CA, Newman SA, Biousse V,

Newman NJ (2000) Stages of improvement in visual fields

after pituitary tumor resection. Am J Ophthalmol 130:813–

820

27. Parisi V, Manni G, Spadaro M, Colacino G, Restuccia R,

Marchi S, Bucci MG, Pierelli F (1999) Correlation

between morphological and functional retinal impairment

in multiple sclerosis patients. Invest Ophthalmol Vis Sci

40:2520–2527

28. Tobimatsu S, Celesia GC, Cone S, Gurati M (1989)

Electroretinogram to checkerboard pattern reversal in cats:

physiological characteristics and effect of retrograde

degeneration of ganglion cells. Electroencephalogr Clin

Neurophysiol 73:341–352

29. Bach M, Sulimma F, Gerling J (1998) Little correlation of

the pattern electroretinogram (PERG) and visual field

measures in early glaucoma. Doc Ophthalmol 94:253–263

Doc Ophthalmol

123

Apêndice



Relationship between Optical Coherence Tomography,
Pattern Electroretinogram and Automated Perimetry in Eyes
with Temporal Hemianopia from Chiasmal Compression

Mário L. R. Monteiro, Leonardo P. Cunha, Luciana V. F. Costa-Cunha, Otacílio O. Maia, Jr,
and Maria K. Oyamada

PURPOSE. To evaluate the relationship between pattern electro-
retinogram (PERG) amplitude, macular and retinal nerve fiber
layer (RNFL) thickness by optical coherence tomography
(OCT), and visual field (VF) loss on standard automated perim-
etry (SAP) in eyes with temporal hemianopia from chiasmal
compression.

METHODS. Forty-one eyes from 41 patients with permanent
temporal VF defects from chiasmal compression and 41
healthy subjects underwent transient full-field and hemifield
(temporal or nasal) stimulation PERG, SAP and time domain-
OCT macular and RNFL thickness measurements. Comparisons
were made using Student’s t-test. Deviation from normal VF
sensitivity for the central 18° of VF was expressed in 1/Lambert
units. Correlations between measurements were verified by
linear regression analysis.

RESULTS. PERG and OCT measurements were significantly lower
in eyes with temporal hemianopia than in normal eyes. A signifi-
cant correlation was found between VF sensitivity loss and full-
field or nasal, but not temporal, hemifield PERG amplitude. Like-
wise a significant correlation was found between VF sensitivity
loss and most OCT parameters. No significant correlation was
observed between OCT and PERG parameters, except for nasal
hemifield amplitude. A significant correlation was observed be-
tween several macular and RNFL thickness parameters.

CONCLUSIONS. In patients with chiasmal compression, PERG
amplitude and OCT thickness measurements were significant
related to VF loss, but not to each other. OCT and PERG
quantify neuronal loss differently, but both technologies are
useful in understanding structure-function relationship in pa-
tients with chiasmal compression. (ClinicalTrials.gov number,
NCT00553761.) (Invest Ophthalmol Vis Sci. 2009;50:
3535–3541) DOI:10.1167/iovs.08-3093

The clinical assessment of anterior pathway diseases in-
volves both visual field (VF) tests and structural evalua-

tion of the neural structures of the fundus—traditionally, the
optic nerve head appearance and retinal nerve fiber layer
(RNFL) thickness and, more recently, macular thickness
measurements.1,2 Studies evaluating the relationship be-
tween functional and structural measurements of the neural
structures of the eye are of great importance to the diagnosis
and monitoring the course of diseases.1 For the structure–
function relationship, the extent of VF loss, usually assessed
by standard automated perimetry (SAP) is the parameter
most commonly used to estimate the severity of visual loss.
Structural measurements made with recently introduced
technologies make it possible to objectively detect and
quantify axonal loss. Optical coherence tomography (OCT)
is one such device that acquires cross-sectional images of
retinal structures from which estimates of the neural integ-
rity of the fundus can be made. Neural integrity may also be
objectively assessed by pattern electroretinography (PERG),
which is believed to reflect the function of retinal ganglion
cell (RGC) and neighboring inner retinal structures when a
temporally modulated patterned stimulus of constant mean
luminance is viewed.3,4

Several studies involving patients with glaucoma support
the hypothesis of a spatial correspondence between RGC
loss assessed with OCT or electrophysiology and VF de-
fect.5–9 However, structure–function relationships in glau-
coma cannot be extrapolated to nonglaucomatous optic
neuropathies, especially when these are associated with
reversible functional damage and are capable of producing a
range of patterns of clinical defects such as central visual
loss, color vision impairment, pallor of the neuroretinal rim
and different spectra of VF defects. Studies on structure–
function relationship in different optic pathway diseases are
important in the assessment of the ability of new instru-
ments to estimate neuronal loss. Previous studies have dem-
onstrated that the pattern of neural loss in patients with
long-standing chiasmal compression represents a rather
unique model of retinal neural loss.2,10 –12 In these patients,
the crossed nerve fibers originating in the nasal hemiretina
are lost, with preservation of the uncrossed fibers, which
originate in the temporal hemiretina and penetrate the optic
nerve through the superior and inferior arcuate fiber bun-
dles. Therefore, RNFL loss occurs predominantly on the
nasal and temporal sides of the optic disc, a pattern that can
be identified on ophthalmoscopy as band atrophy (BA) of
the optic nerve.13

Although a good correlation has been documented between
RNFL1 or macular thickness measurements2 and SAP perimetry
in eyes with BA of the optic nerve, no study so far has been
conducted to investigate the correlation between electrophys-
iological measurements and OCT findings with perimetry in
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1757 conj. 61, 01227–200, São Paulo, SP, Brazil;
mlrmonteiro@terra.com.br.

Investigative Ophthalmology & Visual Science, August 2009, Vol. 50, No. 8
Copyright © Association for Research in Vision and Ophthalmology 3535

C L I N I C A L T R I A L S

Apêndice



such patients. Therefore, the purpose of this study was to
evaluate the relationship between macular and RNFL thickness
measured by OCT, RGC function assessed by PERG and VF
sensitivity determined by SAP in patients with BA of optic
nerve from chiasmal compression.

METHODS

Subjects

Forty-one eyes from 41 patients (25 male) with temporal hemianopia
from chiasmal compression and 41 eyes from 41 normal (18 male)
controls were recruited for examination at the Division of Ophthal-
mology of the University of São Paulo Medical School. All patients with
a history of chiasmal lesions had already submitted to previous treat-
ment of the suprasellar lesion and had had stable VF defects for at least
1 year before study entry. Thirty-six patients had pituitary adenoma,
four had craniopharyngioma, and one had suprasellar meningioma.
The study adhered to the tenets of the Declaration of Helsinki, and
informed consent was obtained from all participants. Approval was
obtained for the study from the Institutional Review Board Ethics
Committee.

Subjects underwent a complete ophthalmic examination including
VF evaluation using standard automated perimetry (SAP). VF, OCT, and
PERG examinations were performed within a maximum period of 2
weeks. Among the inclusion criteria for the study were best-corrected
VA of 20/25 or better in the study eye, age between 20 and 75 years,
spherical refraction within � 5 D and cylinder refraction within � 4 D,
intraocular pressure below 22 mmHg, and reliable VF. Patients with
clinical signs of glaucomatous optic neuropathy or optic disc anomaly
or history of intraocular pressure elevation were excluded.

The control group consisted of normal healthy volunteers recruited
from among the hospital staff with normal ophthalmic examination
and normal SAP VF, defined as a pattern SD (PSD) within the 95%
confidence limits and a glaucoma hemifield test result within normal
limits. Healthy control eyes also had healthy-looking optic discs and
RNFL. One eye of each healthy subject was included for analysis.

Visual Field Testing

VF testing was performed using SAP with the 24-2 SITA-Standard
strategy (Humphrey Field Analyzer; Carl-Zeiss Meditec, Dublin, CA),
with Goldmann size III target. Near refractive correction was used,
calculated according to the subjects’ age by the perimeter software.
Reliability criteria were false positives, false negatives, or fixation
losses less than30%.

Patients with BA were required to have complete or partial tem-
poral hemianopia on SAP and a nasal hemifield within normal limits,

defined as the absence of any cluster of at least three points with P �
5% on the pattern-deviation plot. Only one eye of each patient was
selected for analysis.

PERG Recording and Measurements

Transient checkerboard PERG was recorded in accordance with the
guidelines of the International Society for Clinical Electrophysiology of
Vision (ISCEV)14 (RETiscan System; Roland Consult, Wiesbaden, Ger-
many). The checkerboard stimulus was generated on a pattern-revers-
ing checkerboard subtending a visual angle of 23° (horizontal) � 17°
(vertical) on the retina at 1 m viewing distance. The black-and-white
checks (measuring 0.8°) had a mean luminance of 80 cd/m2 and a
contrast of 97%. The pattern reversed at a rate of 8.6 reversals per
second (4.3 Hz), with an analysis time of 180 ms. Online artifact
rejection was set at 100 �V and the bandpass of the amplifier ranged
between 5 and 50 Hz.

Each patient’s refraction was optimally corrected, and stimulation
was monocular after occlusion of the other eye. The subject was
instructed to look at a 10-mm X fixation target at the center of the
screen. Sweeps contaminated by eye blinks or gross eye movements
were rejected automatically. Fixation on the central target was care-
fully monitored during the examination, and the patient was constantly
reminded to maintain central fixation. DTL electrodes were used for all
recordings, and gold cup electrodes and ground electrodes served as
reference on the temples and forehead, respectively. The conjunctiva
was anesthetized with tetracaine eye drops. No miotic or mydriatic
drugs were used.

Three checkerboard pattern presentations were used in this study:
full-field, temporal hemifield, and nasal hemifield (Fig. 1). The averaged
response of 200 artifact-free reversals was recorded for each test with
a minimum of two trials per presentation. Each wave acquisition
required approximately 3 minutes. The results shown are the average
of the two recordings. For all acquisitions, amplitudes at P50 and N95
were measured relative to baseline and stimulus onset. In addition, the
overall amplitude, taken as the maximum peak-to-trough amplitude
(P50�N95), was calculated for each acquisition. This parameter was
used in our analyses based on findings from previous studies showing
it to be highly capable of distinguishing BA eyes from normal eyes.15

OCT Scanning

Subjects underwent ocular imaging with dilated pupils using a com-
mercially available OCT scanner (Stratus; Carl Zeiss Meditec, Dublin,
CA). Good-quality scans had to have focused images and signal strength
equal to or higher than 7 and a ring centered around the optic disc in
the case of the RNFL scans. For macula scans, the radial scans had to
be centered on the fovea.

FIGURE 1. Top row: PERG stimula-
tion checkerboards (check size: 0.8)
superimposed on fundus photo-
graphs: full-field (left), temporal
hemifield (middle), and nasal hemi-
field (right) stimulation. Bottom
row: demarcation of points read on
24-2 standard automated perimetry.
The 16 points contained in the cen-
tral square correspond to the area
covered by full-field stimulation pat-
tern electroretinography (left); the 8
points contained in the rectangle
correspond to the area covered by
nasal stimulation PERG (middle) and
temporal stimulation PERG (right).

3536 Monteiro et al. IOVS, August 2009, Vol. 50, No. 8

Apêndice



The fast macular thickness protocol was used to obtain macular
thickness measurements with OCT generated from six 6-mm linear
scans in a spokelike radial configuration with each line 30° apart.
Macular thickness parameters were automatically calculated by the
software (version 4.0.1). The three macular parameters used in this
study (global average macular thickness, average temporal and average
nasal thickness) were calculated from the available data.

Global average macular thickness was calculated as the weighted
average of the sectoral macular thickness measurements excluding the
fovea. Average temporal and nasal thickness was calculated as the
weighted average of values from the outer and inner segments of the
temporal and the nasal hemiretinas, respectively.

The fast RNFL algorithm (Stratus-OCT; Carl Zeiss Meditec) was used
to obtain RNFL thickness measurements. Three images were acquired
from each subject, with each image consisting of 256 A-scans along a
3.4-mm diameter ring around the optic disc. Peripapillary RNFL thick-
ness parameters were automatically calculated by the software, includ-
ing average thickness (360°); temporal, superior, nasal, and inferior
quadrant thickness, and thickness in each one of the 12 clock-hour
(30°) segments, with the 3-, 6-, 9-, and 12-o’clock position indicating
the nasal, inferior, temporal, and superior region, respectively. Based
on previously reported correlations between VF locations and regions
of the optic disc,6,16 RGC axons corresponding to the area tested in the
PERG were expected to enter the optic disc in the temporal 150°
segment comprising the five 30° segments between 7 and 11 o’clock.
To match the area stimulated by PERG, we calculated the RNFL thick-
ness of the temporal sector subtending 150° (75° above and 75° below
the horizontal axis; Fig. 2, left). We also analyzed RNFL thickness data
from the 9-o’clock segment to check for correlation with PERG nasal
hemifield–stimulated findings (Fig. 2, middle) and RNFL thickness
based on the average of the 7- and 11-o’clock segments to check for
correlations with temporal hemifield–stimulated PERG findings (Fig. 2,
right). Data from global, temporal, and nasal average macular thick-
nesses were also analyzed (Fig. 2).

Data Analysis and Statistics

PERG and OCT parameters of eyes with BA and normal control eyes
were first compared by using Student’s t-test. VF sensitivity for the 16
central points (18° � 18°), roughly the equivalent of the area tested by
PERG and in the fast macular thickness scan protocol (Fig. 1). The
severity of VF defects in patients with BA was evaluated by calculating
the central mean deviation (CMD) from normal for the 16 central test
points on SAP. This calculation was performed by averaging the total
deviations for the 16 central test points. We also determined the
central nasal mean deviation (CNMD) and the central temporal mean
deviation (CTMD) by averaging the values of the total deviation plot for
the eight nasal and eight temporal points, respectively. For each cal-
culation, the deviation from normal at each test location provided in
decibel (dB) was converted to unlogged 1/Lambert (1/L) units by
dividing the dB value by 10 and then unlogging the quotient. The
average value for each calculation was performed by using the un-
logged 1/L values.

To determine the degree of association between measurements, we
calculated Pearson’s correlation (r) between PERG amplitude parame-
ters, VF sensitivity loss parameters and OCT RNFL and macular thick-
ness parameters. Subsequently, the relationship between VF sensitivity
loss expressed in 1/L and PERG or OCT parameters was described with
linear regression analysis based on the linear model proposed by Hood
et al.9,17 A multivariate stepwise regression analysis was performed to
evaluate the parameters most likely to predict the presence of a VF
defect. In all regression analyses VF sensitivity loss was used as the
dependent variable, whereas PERG amplitude and RNFL or macular
thickness parameters were used as independent variables. P � 0.05
was considered statistically significant.

RESULTS

A total of 41 eyes with temporal hemianopia and 41 control
eyes were studied. The mean age � SD was 46.0 � 12.8 years
(range, 21–73) in patients with BA, and 41.1 � 13.2 years
(range, 25–78) in normal subjects (P � 0.09; Student’s t-test).
On SAP 18 eyes had complete temporal hemianopia; 10 had
incomplete defects greater than one VF quadrant, 5 a defect of
approximately one quadrant, and 8 a defect involving less than
one quadrant (mean � SD). SAP mean deviation was �9.7 �
4.7. The funduscopic examination revealed signs of BA in all 41
eyes with temporal hemianopic field defect.

Table 1 shows PERG amplitudes evoked by full-field, tem-
poral, and nasal hemifield stimulation, OCT macular and RNFL
thickness parameters, and the deviation from normal in the 16
central VF test points expressed in dB and 1/L for eyes with BA
and controls. All parameters were significantly lower in BA
eyes than in normals.

Table 2 shows the relationship between PERG parameters
and VF sensitivity loss in the central 16 VF test points ex-
pressed in dB and 1/L units. A significant correlation was
observed between CMD or CTMD and the full-field stimulation
PERG amplitude as well as between the nasal hemifield stimu-
lation PERG amplitude and all three VF sensitivity loss param-
eters. No significant correlation was observed between the
temporal hemifield stimulation PERG amplitude and any of the
VF sensitivity loss parameters. However, a significant correla-
tion was found for temporal 150° RNFL thickness measure-
ment and both CMD and CTMD, in decibels (0.48 and 0.47,
respectively) as well as in 1/L units (R � 0.45 and 0.56,
respectively). No significant correlation was observed for RNFL
thickness between the temporal 150 segment and CNMD or
between RNFL thickness in the 9-o’clock segment and any VF
parameter. A significant correlation was observed between
macular thickness parameters, on one side, and VF CMD and
CTMD (but not CNMD), on the other (Table 2).

Figure 3 shows the results of the linear regression analysis
of the best performing PERG amplitude, OCT RNFL thickness
and OCT macular thickness parameters and VF sensitivity loss

FIGURE 2. Top row: sketch of the
course of the retinal ganglion cell
axons in the retina with test points
for the 24-2 SAP field and superim-
posed PERG checkerboard showing
full-field stimulation (left), temporal
hemifield stimulation (middle), and
nasal hemifield stimulation (right).
Bottom row: schematic representa-
tion of the disc and macular areas
(gray) evaluated with optical coher-
ence tomography (illustrated imme-
diately below the corresponding
PERG stimulation area).
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parameters in 1/L units. A multivariate stepwise regression
model identified the best variables for predicting CMD severity
to be average RNFL thickness in the 7- and 11-o’clock segment
and nasal stimulation PERG amplitude. For predicting CTMD
severity the best variables were RNFL thickness in the temporal
150° segment and temporal macular average. Only the nasal
stimulation PERG amplitude was predictive of CNMD.

No significant correlation was observed between any PERG
amplitude and OCT RNFL or macular thickness parameter (P �
0.05), save between nasal hemifield stimulation parameter and
average RFNL thickness in the 7- and 11-o’clock segments
(Table 3). Significant correlations were observed between
global macular average or temporal average macular thickness
and RNFL thickness in the temporal 150-degree segment and
between global average or nasal average macular thickness and
average RNFL thickness in the 7- and 11-o’clock segments, but
not between any of the macular thickness parameters and
RNFL thickness in the 9-o’clock segment (Table 4).

DISCUSSION

In the present study, all the parameters for the PERG amplitude
and OCT RNFL and macular thicknesses were significantly
smaller in eyes with BA of the optic nerve than in the control

eyes. This was expected because our patients had long-stand-
ing and often severe temporal VF loss, and previous studies
have documented RNFL loss1,2,10,11,18,19 and reduced macular
thickness2 in such patients. The significantly reduced PERG
amplitude observed in eyes with temporal VF defect from
chiasmal compression matches findings in previous studies15

and in studies by other authors involving patients with anterior
visual pathway diseases.3,20,21 In the present study, however,
our main purpose was to evaluate the relationship between
OCT, PERG, and VF parameters. When assessing patients with
anterior visual pathway diseases, it is important to know how
different technologies quantify permanent damage so that we
can estimate possible functional improvement after treatment
and possible worsening with disease progression. Previous
studies have evaluated the structure–function correlation be-
tween VF sensitivity and PERG or OCT parameters in patients
with glaucoma. The PERG is believed to reflect the function of
the inner retina3,4,22; thus, PERG amplitude should be related
to the number of functioning RGCs. In glaucomatous eyes,
PERG amplitude has been reported to be reduced,3,23–25 and
significant correlations have been found between PERG ampli-
tude and VF sensitivity.4,26–29 The exact relationship between
abnormalities in PERG parameters and VF. However. Is uncer-
tain. Some authors have reported PERG parameters to be fre-

TABLE 1. Study Parameter Measurements

Parameter BA Control P*

PERG amplitude (�V)
Full-field stimulation 7.21 � 2.64 11.29 � 3.50 �0.001
Temporal hemifield stimulation 3.86 � 1.39 6.55 � 1.71 �0.001
Nasal hemifield stimulation 4.50 � 1.20 6.52 � 1.81 �0.001

OCT RNFL thickness (�m)
150° temporal segment 66.78 � 16.07 99.98 � 14.62 �0.001
30° 9-o’clock segment 30.76 � 7.55 57.20 � 7.20 �0.001
Average of 7- and 11-o’clock 30°

segments 100.63 � 26.82 141.35 � 20.92 �0.001
OCT macular thickness (�m)

Average thickness 222.96 � 12.09 248.87 � 16.34 �0.001
Nasal average thickness 223.31 � 15.27 263.63 � 19.44 �0.001
Temporal average thickness 279.03 � 16.35 295.8 � 21.38 �0.001

Central visual field
CMD (dB) �10.37 � 6.04 �1.28 � 1.05 �0.001
CMD (1/Lambert) 438.45 � 169.68 820.07 � 192.53 �0.001
CNMD (dB) �1.50 � 1.75 �0.96 � 1.07 0.108
CNMD (1/Lambert) 788.30 � 278.54 845.74 � 199.83 0.305
CTMD (dB) �19.24 � 11.70 �1.29 � 1.12 �0.001
CTMD (1/Lambert) 178.61 � 231.50 794.36 � 200.39 �0.001

n � 41. Data are expressed as the mean � SD.
* Student’s t-test. Significant differences are in italic.

TABLE 2. Relationship of Central Visual Field Sensitivity Loss, PERG Amplitude Parameters, and OCT Thickness Measurements in Eyes with BA
of the Optic Nerve

CMD CTMD CNMD

dB 1/L dB 1/L dB 1/L

Full field PERG amplitude (�V) 0.36 0.38 0.33 0.34 0.29 0.26
Nasal hemifield PERG amplitude (�V) 0.44 0.45 0.40 0.36 0.35 0.34
Temporal hemifield PERG amplitude (�V) 0.26 0.24 0.23 0.19 0.22 0.18
150° temporal RNFL thickness (�m) 0.48 0.45 0.47 0.56 0.13 0.17
30° temporal (9-o’clock meridian) RNFL thickness (�m) �0.01 �0.06 0.02 0.15 �0.21 �0.21
Average of 7- and 11-o’clock meridian RNFL thickness (�m) 0.47 0.47 0.45 0.51 0.21 0.25
Average macular thickness (�m) 0.51 0.33 0.52 0.56 0.05 �0.00
Nasal average macular thickness (�m) 0.48 0.20 0.49 0.49 �0.03 �0.13
Temporal average macular thickness (�m) 0.52 0.37 0.53 0.58 0.08 0.05

n � 41. Data are Pearson’s correlation coefficients. Bold, P � 0.05; bold italic, P � 0.01.
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quently abnormal in patients with glaucoma even in the ab-
sence of defects in the central VF,6,28–30 thus precluding
correlations between the two parameters. In contrast, Garway-
Heath et al.6 found evidence of a continuous, linear structure–
function relationship between the number of ganglion cells

and differential light sensitivity expressed in 1/L units. A study
by Hood et al.4 suggests that in glaucoma small field losses are
associated with greater than expected amplitude losses,
whereas large field losses are associated with smaller than
expected amplitude losses. Although the relationship between

FIGURE 3. Scatterplots of pattern electroretinograms (top row), sectoral peripapillary RNFL (middle row), and macular thickness measurements
(bottom row) plotted against VF differential light sensitivity (DLS) loss expressed in the antilog (1/L) scale. The two parameters with best
correlation with each device were selected.

TABLE 3. Relationship between PERG and OCT Parameters in 41 Eyes with BA of the Optic Nerve

OCT Parameter
Full-field Stimulation

PERG Amplitude
Nasal Hemifield Stimulation

PERG Amplitude
Temporal Hemifield

Stimulation PERG Amplitude

RNFL thickness of 150° temporal segment 0.26 0.29 0.15
RNFL thickness of 30° temporal 9-o’clock

segment �0.10 �0.11 �0.00
Average RNFL thickness of 7- and

11-o’clock segments 0.31 0.33 0.19
Average macular thickness 0.14 0.18 0.10
Nasal average macular thickness 0.05 0.11 0.30
Temporal average macular thickness 0.23 0.22 0.22

Pearson’s correlation coefficients. Bold, P � 0.05.
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PERG amplitude and VF loss is still debatable, several studies
have documented a good structure–function correlation be-
tween OCT RNFL or macular thickness parameters and VF
sensitivity in patients with glaucoma,8 ischemic optic neurop-
athy31 or optic chiasm compression.1,2

To our knowledge, this is the first study to evaluate the
relationship between PERG amplitude, OCT thickness mea-
surements, and VF sensitivity loss in patients with chiasmal
compression. When describing the pattern of neural loss in
patients with temporal VF defect, two distinct regions in the
fundus: one nasal to fovea (corresponding to the temporal VF),
with moderate to severe neuronal loss, and one temporal to
fovea (corresponding to the nasal VF). While neuronal struc-
tures originating nasal to the macula are certainly damaged, the
structures temporal to the macula are relatively preserved. In
fact, as indicated by previous studies, even when the nasal VF
is within normal limits the neuronal structures temporal to the
macula may be partially damaged, presumably due to tumor
compression before optic pathway decompression was
achieved.2,15 The present study indicates that although full-
field stimulation and nasal hemifield stimulation PERG ampli-
tude correlated well with most of the observed VF sensitivity
loss, there was no correlation between temporal hemifield
stimulation and the VF sensitivity loss parameters investigated.
At first, the absence of correlation between temporal stimula-
tion PERG amplitude and VF sensitivity loss was surprising.
However, since our patients had mostly severe temporal VF
defects, the lack of correlation may be related to defect sever-
ity. Hood et al.4 did not find a significant correlation between
PERG parameters and VF loss in patients with glaucoma with
severe VF defects. On the other hand, the presence of a
significant correlation between full-field or nasal hemifield–
stimulated PERG amplitude and VF sensitivity loss suggests that
the relationship between PERG amplitude and VF sensitivity
loss is more significant during the earlier stages of VF damage.
Our findings therefore suggest that correlating PERG amplitude
parameters with VF loss may be useful in milder cases of
neuronal damage but of limited use in eyes with severe VF loss.
A multivariate regression model identified the best variables for
predicting CMD severity to be average RNFL thickness from
the 7- and 11-o’clock segments and nasal stimulation PERG
amplitude, all of which parameters relative to the retina tem-
poral to the fovea. It should be remembered that neuronal loss
was much less severe on this side of the retina than nasally to
the fovea.

The correlation between RNFL thickness and VF sensitivity
has only been tested in detail in a previous study dealing with
structure–function associations in patients with chiasmal syn-
drome. Danesh-Mayer et al.1 studied eyes with temporal VF
defects from chiasmal compression and found that RNFL to-
pography is related globally and sectorally to decreased SAP.
The present study is in agreement with these findings in that
RNFL thickness in the temporal 150° segment and the average
RNFL thickness between the 7- and 11-o’clock segments cor-
related with the VF sensitivity loss. The absence of significant
correlation between the 9-o’clock segment and VF sensitivity
loss may be explained by the fact that most of our patients had

severe temporal VF defect, and the 9 o’clock segment is usually
the most severely affected in patients with temporal VF de-
fects. In our study macular thickness measurements correlated
significantly better with VF sensitivity loss than did RNFL thick-
ness measurements, probably due to the disposition of the
RNFL around the optic disc. Thus, according to a previously
published description,16 in optic nerve diseases the disposition
of the fibers around the disc is adequate for structure–function
correlation, but the situation is different in chiasmal or optic
tract diseases which manifest as hemianopic field defect sepa-
rating the neuronal damage along the vertical meridian. This
pattern of neuronal loss correlates directly with nasal or tem-
poral macular measurements. On the other hand, the fibers
originating in the temporal hemiretina penetrate the optic disc
superiorly and inferiorly, entering the disc in regions that also
receive nerve fibers from the nasal hemiretina. Only the nasal
segment of the optic disc receives fibers exclusively from the
nasal hemiretina—all other areas receive fibers from both the
nasal and the temporal hemiretina, resulting in lowered spec-
ificity compared with that of macular segments.

Although both PERG amplitude parameters and OCT thick-
ness parameters correlated generally well overall with VF sen-
sitivity loss, no significant correlation was found between
PERG amplitude and OCT thickness measurements except for
a significant correlation between nasal hemifield stimulation
PERG amplitude and average RNFL thickness in the 7- and
11-o’clock segments (Table 3). When studying patients with
glaucoma, Parisi et al.7 found that OCT-measured average and
temporal RNFL thickness values correlated significantly with
PERG amplitude. A similar correlation has been observed in
patients with multiple sclerosis.32 Toffoli et al.33 used SLP to
assess RNFL thickness in patients with glaucoma and found a
statistically significant correlation between most RNFL thick-
ness parameters and PERG amplitudes. However, no significant
correlation was observed between temporal or nasal optic
nerve segments and PERG amplitudes. On the other hand,
Falsini et al.30 saw no correlation between PERG amplitude
parameters and OCT RNFL thickness in patients with ocular
hypertension but found a significant correlation in early glau-
coma when RNFL loss was already present. Disagreements
between our study and some of these papers may be related to
differences in the severity of neural loss. Of interest, the only
significant correlation observed was that between PERG values
obtained stimulating the relatively normal nasal hemifield and
RNFL thickness in the temporal hemiretina. The findings sug-
gest that, in cases of early neuronal damage, the association of
PERG amplitude parameters with OCT RNFL and macular
thickness measurements may be used to improve structure–
function relationships.

In conclusion, our results indicate that in patients with
chiasmal compression, PERG amplitude and OCT thickness
measurements are significantly related to VF loss but not to
each other. Our findings support the hypothesis that at earlier
stages of VF loss the structure–function correlation is better
between PERG amplitude and SAP, whereas with greater ax-
onal loss the correlation between OCT RNFL or macular thick-
ness parameters and SAP may still be present. Future studies

TABLE 4. Relationship between OCT RNFL Thickness and Macular Thickness Parameters in 41 Eyes with BA of the Optic Nerve

RNFL Parameter
Average Macular

Thickness
Nasal Average

Macular Thickness
Temporal Average
Macular Thickness

RNFL thickness of 150° temporal segment 0.51 0.30 0.58
RNFL thickness of 30° temporal 9-o’clock segment 0.25 0.26 0.15
Average RNFL thickness of 7- and 11-o’clock segments 0.38 0.44 0.19

Pearson’s correlation coefficients. Bold, P � 0.05; bold italic, P � 0.01.
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are necessary to better understand how both electrophysiolog-
ical and anatomic measurements may be combined to predict
functional visual loss.
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