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RESUMO 
 

___________________________________________________ 
 

  



Suzuki ACF. Correlação entre a densidade capilar da retina peripapilar e macular 
medidas com a angiotomografia de coerência óptica e as medidas de espessura retiniana 
e campimetria visual em olhos com atrofia em banda do nervo óptico [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.  
 

Objetivo: Comparar a densidade vascular peripapilar e macular superficial (pDV e 
mDVsup) medida pela angiotomografia de coerência óptica (Angio-TCO) de olhos com 
atrofia em banda (AB) do nervo óptico e defeito de campo visual (CV) temporal por 
compressão quiasmática com controles e avaliar a performance diagnóstica da Angio-
TCO. Verificar a relação da densidade vascular (DV) com parâmetros da tomografia de 
coerência óptica (TCO) e do CV. Métodos: Trinta e três olhos de 26 pacientes com AB 
do nervo óptico e 42 olhos de 22 controles foram avaliados. Medidas da DV média e 
setorial da região peripapilar e macular superficial foram obtidas com a Angio-TCO. 
Foram também realizados o exame de TCO com medidas da espessura da camada de 
fibras nervosas da retina peripapilar (pCFNR) e do complexo de células ganglionares da 
retina macular (mCxCG) e os exames de CV 24-2 e 10-2. Resultados: Em comparação 
ao grupo controle, a pDV e a mDVsup dos olhos com AB do nervo óptico mostrou-se 
reduzida em seus valores médios (p<0,001, AROC=0,91 para ambos) e em medidas 
setoriais, especialmente na média dos setores peripapilar nasal e temporal (p<0,001, 
AROC=0,96) e no quadrante nasal inferior da mácula (p<0,001, AROC 0,93). Os valores 
de DV demonstraram significativa correlação (p<0,001) com as medidas da pCFNR (r 
entre 0,67 e 0,78), mCxCG (r entre 0,56 e 0,76) e da perda de CV (r entre 0,45 e 0,68) 
nas áreas afetadas pela doença. Conclusão: A pDV e a mDVsup em olhos com AB do 
nervo óptico encontram-se reduzidas em comparação a controles e apresentam forte 
correlação com medidas de perda neural e defeitos de CV. Esses achados podem indicar 
que redução da DV medida pela Angio-TCO poderia ocorrer de forma secundária à perda 
neural em neuropatias compressivas e, no futuro, contribuir no acompanhamento dessas 
patologias. 

Descritores: Atrofia óptica; Quiasma óptico; Vasos retinianos; Fibras nervosas; Células 
ganglionares da retina; Angiotomografia de coerência óptica; Tomografia de coerência 
óptica; Testes de campo visual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUMMARY 
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Suzuki ACF. Correlation between circumpapillary and macular vessel density assessed 
by optical coherence tomography angiography and retinal thickness and visual field 
measurements in eyes with band atrophy of the optic nerve [thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

Purpose: To compare the circumpapillary and superficial macular vessel density (cpVD 
and mVDsup) of eyes with temporal visual field (VF) defect and band atrophy (BA) of 
the optic nerve and normal controls using optical coherence tomography angiography 
(OCTA) and to verify the association of vessel density parameters with retinal neural loss 
assessed by conventional optical coherence tomography (OCT) and VF loss. Methods: 
Thirty-three eyes of 26 patients with BA and 42 eyes of 22 age-matched normal controls 
underwent OCT + OCTA scanning. cpVD and circumpapillary retinal nerve fiber layer 
(cpRNFL) thickness were expressed as average and sector measurements. mVDsup and 
macular ganglion cell complex (mGCC) thickness were calculated as averages and in 
quadrants and hemiretinas. VF loss was estimated using the 24-2 and the 10-2 protocols. 
Results: Compared with controls, BA eyes displayed smaller average cpVD and 
mVDsup values (p < 0.001 and AROC = 0.91 for both). Sectorial measurements were 
also reduced, especially the nasotemporal sector average cpVD (p < 0.001 and AROC = 
0.96) and the nasal inferior retina mVDsup measurements (p < 0.001 and AROC = 0.93). 
cpVD and mVDsup correlated strongly (p<0,001) with corresponding cpRNFL and 
mGCC thickness measurements in affected regions (r range: 0.67–0.78 and 0.56–0.76, 
respectively). Similarly, cpVD and mVDsup parameters correlated significantly with 
corresponding VF loss (r range: 0.45–0.68). Conclusion: cpVD and mVDsup are 
significantly reduced in BA eyes compared with controls and are strongly correlated with 
retinal neural and VF loss. cpVD and mVDsup reduction on OCTA could serve as a 
surrogate for retinal neural loss in compressive optic neuropathy and might be useful in 
its management.  
 
Descriptors: Optic atrophy; Optic chiasm; Retinal vessels; Nerve fibers; Retinal 
ganglion cells; Optical coherence tomography angiography; Optical coherence 
tomography; Visual field tests. 
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As afecções que acometem a via óptica anterior são as doenças mais comuns 

em neuro-oftalmologia e incluem lesões compressivas, inflamatórias, isquêmicas, 

tóxicas, carenciais, degenerativas e traumáticas. O diagnóstico e a orientação 

terapêutica destas afecções sofreram uma grande revolução com o surgimento da  

tomografia de coerência óptica (TCO)(1, 2), uma tecnologia que permitiu não só avaliar 

em detalhes a morfologia da retina e do nervo óptico como também quantificar a 

camada de fibras nervosas da retina (CFNR) peripapilar e obter medidas de espessura 

total da região macular, bem como de camadas específicas da mácula como a camada 

de fibras nervosas e a camada de células ganglionares (CCG) da retina. Os achados do 

exame da TCO, além de se relacionarem de forma objetiva à integridade da via óptica, 

mostram importante correlação com exames funcionais como o exame de acuidade 

visual (AV), o campo visual (CV) e medidas de exames eletrofisiológicos como o 

eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) e o potencial evocado visual (PEV)(3-6). 

Avanços na resolução e na velocidade de aquisição das imagens de TCO 

possibilitaram o desenvolvimento da angiotomografia de coerência óptica (Angio-

TCO), uma nova tecnologia que mapeia a microcirculação retiniana e do disco óptico 

sem a necessidade de injeção de contraste intravenoso(7). A posição desses pequenos 

vasos na retina é estimada a partir da variação de sinal que ocorre em aquisições de 

imagens de TCO realizadas repetidamente em um mesmo local (essa variação é 

interpretada como movimento do sangue dentro dos vasos). Essa tecnologia permitiu a 

avaliação de diversas doenças vasculares da retina sob um novo ângulo: obtendo-se 

imagens detalhadas das alterações estruturais nos plexos capilares superficiais e 

profundos, que antes não eram acessados por tecnologias usadas clinicamente.  

Se, por um lado, nas doenças vasculares da retina as alterações capilares já eram 

esperadas(8-10), por outro, estudos passaram a apontar que os capilares retinianos 
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apresentam redução em sua densidade também em doenças presumivelmente sem um 

comprometimento vascular primário como o glaucoma e neuropatias ópticas 

hereditárias e compressivas(11-13), indicando que poderia haver um remodelamento dos 

capilares da retina secundário à perda axonal. Porém, sendo difícil descartar 

completamente que exista um componente vascular na patogênese de muitas dessas 

doenças, questiona-se se as alterações encontradas nos capilares retinianos ocorrem 

como causa ou consequência da perda neural.  

Nesse cenário, a doença compressiva do quiasma figura como um excelente 

modelo para estudo das alterações vasculares relacionadas a perda neural, uma vez que 

a doença ocorre longe do globo ocular, sendo improvável um componente vascular 

primário. Além disso, o acometimento das fibras que cruzam o quiasma óptico está 

relacionado a um padrão típico de perda neural na hemirretina nasal, causando defeitos 

temporais de CV, além de uma atrofia da camada de fibras nervosas retiniana 

peripapilar nasal e temporal ao disco óptico conhecida como atrofia em banda (AB) do 

nervo óptico(14). Portanto, nesses pacientes, o padrão e a localização das áreas afetadas 

são bem definidos, o que auxilia na interpretação dos possíveis achados.  

 
  



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 
___________________________________________________ 
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2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

O objetivo desse estudo é avaliar a densidade vascular (DV) macular superficial 

e peripapilar medidas com a Angio-TCO em pacientes com AB do nervo óptico e 

defeito de CV restrito ao hemicampo temporal e comparar os achados com um grupo 

controle, além de correlacionar as medidas de DV com os defeitos de CV e a perda 

neural estimada pelas medidas da CFNR e da CCG da retina realizadas pela TCO. 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar se a Angio-TCO é capaz de discriminar olhos com AB do nervo óptico 

de controles normais pela densidade capilar peripapilar e macular. Avaliar qual 

a habilidade diagnóstica do equipamento para este fim. 

 

2. Verificar se a TCO Swept-Source (TCO-SS) é capaz de discriminar olhos de 

pacientes com AB de controles normais pelas medidas da CFNR peripapilar 

(pCFNR) e do complexo de células ganglionares (CxCG) macular. Avaliar a 

habilidade diagnóstica do equipamento para este fim e compará-la com a da 

Angio-TCO. 

 

3. Estudar como se correlacionam as medidas da densidade capilar observados à 

Angio-TCO com os dados de medidas da pCFNR e do CxCG obtidos com a 

TCO-SS e com os achados do CV nos olhos com AB do nervo óptico. 

 

 



	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. REVISÃO DA LITERATURA 
 
___________________________________________________ 
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3.1 ANATOMIA DA VIA ÓPTICA ANTERIOR   
 

 As estruturas oculares direcionam a luz que chega aos olhos para garantir a 

formação da imagem na retina, onde o estímulo visual é transformado em impulso 

nervoso. Compreende-se por via óptica anterior as estruturas por onde esses impulsos 

nervosos passam até chegar ao corpo geniculado lateral, ou seja: as células ganglionares 

e fibras nervosas da retina, o nervo óptico, o quiasma e o trato óptico. De acordo com 

estudos realizados em ratos, existem diferentes subtipos de células ganglionares da 

retina (CGR), com características morfológicas e moleculares que poderiam se 

relacionar à função de cada subtipo(15, 16). Em relação à sua distribuição espacial na 

retina humana, um padrão conhecido é descrito: aquelas originadas na retina nasal 

penetram o disco óptico nos seus 360 graus, incluindo as regiões nasal e temporal do 

disco; já, os axônios originados na retina temporal seguem um caminho arqueado e 

entram no disco óptico apenas nas regiões superior e inferior (Figura 1)(14, 17, 18). 

 
Figura 1 Representação esquemática da distribuição das camadas de fibras nervosas da retina originárias 
da hemirretina temporal (em azul) e da hemirretina nasal (em vermelho) 

  

 O nervo óptico é formado por mais de um milhão de axônios das CGR(19, 20), 

separadas em septos de pia-máter. Ele pode ser dividido nas porções intraocular 
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(aproximadamente 1 mm), intraorbitária (entre 20 e 30 mm), intracanalicular (cerca de 

9 mm) e intracraniana (medindo de 3 a 16 mm)(21). Os nervos ópticos convergem para 

uma estrutura intracraniana chamada de quiasma óptico.  

 O quiasma apresenta um formato semelhante a um "X" e mede 

aproximadamente 8 mm de comprimento, 15 mm de largura e 4 mm de altura(21, 22). A 

palavra grega chiasma, que significa "duas linhas cruzadas", dá origem ao termo 

quiasma em português, estrutura onde os nervos ópticos convergem e os tratos ópticos 

divergem em direção ao corpo geniculado lateral. Esse cruzamento de fibras é chamado 

de decussação, termo derivado do latim "deca", número dez, representado pelo "X" em 

romano. Em animais em que não há sobreposição de campos visuais, todos os axônios 

provenientes de um olho atravessam a linha média no quiasma óptico para o lado 

contralateral do sistema nervoso central (SNC). Entretanto, em espécies com visão 

binocular, como nos seres humanos, os axônios das CGR que compõem o nervo óptico 

projetam-se tanto para o lado contralateral quanto para o mesmo lado do cérebro, 

guiados a partir da transcrição e expressão de diversos fatores e da presença de 

diferentes receptores nas CGR(23). No quiasma óptico, as fibras nervosas originadas da 

região nasal da retina de cada olho cruzam do nervo óptico para o trato óptico 

contralateral - as fibras temporais, pelo contrário, não sofrem esse cruzamento, 

possibilitando que cada lado do lobo occipital processe imagens vindas dos dois olhos 

do CV contralateral (Figura 2). Uma proporção de 53:47 fibras cruzadas em relação a 

não cruzadas no quiasma óptico foi descrita em seres humanos em estudo baseado em 

autópsia(24). 
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Figura 2 Representação da via óptica com destaque para o quiasma óptico, local onde ocorre o 
cruzamento das fibras nervosas com origem na retina nasal. Essas fibras são responsáveis pelo campo 
visual temporal de cada olho 

 Chamamos de sela túrcica uma depressão profunda no corpo do osso esfenoide 

que é recoberta por dura-máter e abriga a glândula hipófise (Figura 3). Na maior parte 

dos indivíduos (aproximadamente 80%), o quiasma óptico posiciona-se de forma 

central acima de um prolongamento de tecido conjuntivo oriundo da dobra de dura-

máter no teto dessa sela, o diafragma da sela túrcica, que isola e protege a hipófise. Em 

15% dos casos, o quiasma óptico pode apresentar uma variação anatômica mais 

anterior, posicionado acima do tubérculo selar, e, em 5% dos indivíduos, posterior à 

sela túrcica(25, 26). 

 

Figura 3 Desenho esquemático da posição do quiasma óptico em relação a estruturas vizinhas 
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 A porção anteroinferior do quiasma óptico é a região mais vulnerável a lesões 

hipofisárias expansivas e é formada por fibras nervosas originadas na retina nasal 

inferior (causando, portanto, defeitos de CV temporais superiores inicialmente quando 

comprimidas). Após o cruzamento no quiasma, essas fibras fariam uma alça para frente 

dentro do nervo óptico contralateral, segundo descrição de Wilbrand após estudo da 

anatomia da via óptica anterior de seres humanos post morten com histórico de 

enucleação monocular. O "joelho de Wilbrand", como ficou conhecido, justificaria um 

defeito campimétrico que seria causado por lesões da porção distal do nervo óptico, 

próximas ao quiasma, que ficou conhecido como defeito juncional, um defeito de CV 

ipsilateral à lesão que pode ser parcial ou total associado a um defeito temporal superior 

contralateral. Estudos mais recentes questionam a existência do “joelho de Wilbrand”, 

sugerindo que essa alça só ocorreria em pacientes anos após a enucleação de um dos 

olhos, provavelmente secundária à atrofia do nervo óptico do olho enucleado(27, 28). 

 Já, as fibras oriundas da retina nasal superior cruzam o quiasma óptico na sua 

porção mais superior e posterior e são geralmente afetadas por lesões que crescem 

superiormente a ele, como os craniofaringeomas, causando defeitos temporais 

inferiores de CV(29). As fibras maculares geralmente se posicionam na região mais 

central e superior do quiasma óptico(30). 

 A porção anterior do assoalho do III ventrículo posiciona-se superior ao 

quiasma óptico e o infundíbulo e os corpos mamilares ficam posteriores a ele. O 

quiasma óptico apresenta ainda uma estreita relação com vasos arteriais, podendo ser 

afetado por alguns tipos de aneurismas e malformações: as artérias carótidas internas 

ascendem lateralmente a ele e a porção pré-comunicante das artérias cerebrais 

anteriores ficam em sua superfície(25). 
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3.1.1 Tipos de degeneração neural 

 O corpo celular do primeiro neurônio da via óptica localiza-se na CCG da retina 

e seu longo axônio percorre o nervo óptico, quiasma óptico e trato óptico, fazendo a 

primeira sinapse da via no corpo geniculado lateral.  

 Uma lesão ao axônio pode ocorrer de forma direta ou indireta em qualquer 

ponto ao longo desse trajeto, causando uma disfunção por diferentes mecanismos como 

alteração no transporte axonal, bloqueios de condução, desmielinização e destruição 

axonal, sendo que apenas esse último seria irreversível(31). 

 Um dano irreversível em qualquer ponto do neurônio resultaria em uma 

degeneração de todo o axônio e do corpo celular. Essa degeneração ocorre tanto na 

direção do corpo celular, ou seja, contrária ao sentido do impulso nervoso, dita 

degeneração retrógrada, quanto na direção da porção distal do axônio lesado, conhecida 

como degeneração anterógrada (ou walleriana). De acordo com um estudo anatômico 

realizado em primatas(32), enquanto a degeneração anterógrada ocorre em 

aproximadamente 7 dias, o corpo celular e a porção do axônio que permanece conectada 

ao corpo celular mantêm-se íntegros após 3 a 4 semanas do dano axonal, evoluindo 

rapidamente nas semanas subsequentes e apresentando uma degeneração completa ao 

redor de 6 a 8 semanas, independentemente da distância da lesão até o corpo celular.  

 Como consequência desse processo degenerativo, ocorre então perda de fibras 

nervosas da retina e das CGR. Essas alterações podem ser notadas ao exame 

oftalmológico como defeitos na pCFNR e palidez de disco óptico, além de serem 

identificadas e quantificadas em exames complementares estruturais como a TCO(33). 
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3.2 LESÕES COMPRESSIVAS DO QUIASMA ÓPTICO 

 

3.2.1 Epidemiologia 

 Pela sua posição no SNC, vizinho a estruturas que podem ser acometidas por 

neoplasmas com consequente aumento de volume, o quiasma óptico fica suscetível a 

compressões.  

 Em uma metanálise, Ezzat e colaboradores(34) estimaram uma prevalência de 

16,7% dos adenomas de hipófise diagnosticados de forma incidental (14.4% em estudos 

envolvendo autópsias e 22.5% em estudos radiológicos). Nem todos os pacientes com 

adenomas de hipófise desenvolvem sintomas, uma vez que muitos tumores são 

pequenos ou não são secretores de hormônios. Mesmo assim, o adenoma de hipófise é 

o terceiro tumor sintomático mais comum do SNC, correspondendo a aproximadamente 

10% desses tumores e a principal causa de compressão quiasmática(29, 34, 35). Define-se 

como adenoma de hipófise os tumores benignos da glândula pituitária, que são a grande 

maioria dos tumores hipofisários (carcinomas são raros e respondem por apenas 0,1 a 

0,2% dos casos)(36) e podem ter diversas apresentações clínicas a depender de suas 

características. São mais comuns nos adultos, com média de idade de diagnóstico entre 

39 e 44 anos(37). Além da classificação entre funcionais ou não (a depender de sua 

capacidade de secreção de hormônios), os adenomas de hipófise podem ser 

classificados a partir de seu tamanho, sendo chamados de microadenomas quando têm 

diâmetro menor que 10mm, macroadenomas quando maiores que 10 mm e adenomas 

gigantes quando esse diâmetro excede 40 mm(36). A maior parte dos adenomas não 

secretores de hormônios (96,5%) apresentam-se como macroadenomas e 67,8% dos 

pacientes com esses tumores manifestam sintomas visuais(38), uma vez que o 

componente compressivo é o principal fator que leva o paciente a procurar auxílio 
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médico. Em um estudo envolvendo 2598 pacientes submetidos a exames de imagem 

por ressonância magnética (IRM) de hipófise em 10 anos em um hospital da 

Califórnia(39), o adenoma de hipófise foi o tumor mais identificado pelo exame 

(aproximadamente 82% das lesões identificadas pela IRM), sendo o prolactinoma o 

mais comum dos adenomas (40%), seguido dos adenomas não-funcionantes (37%) e 

adenomas secretores de GH (13%). Entre as lesões da região hipofisária não 

adenomatosas, os tumores mais frequentes identificados foram o cisto da bolsa de 

Rathke (19%), craniofaringeoma (15%) e meningeoma (15%).  

 A bolsa de Rathke é uma estrutura embrionária que surge a partir da invaginação 

de células da cavidade oral em direção ao ectoderma neural, dando origem à porção 

anterior da glândula hipófise. Por uma falha durante o desenvolvimento fetal, 

remanescentes celulares podem formar uma lesão cística benigna na região selar e para-

selar conhecida como cisto da bolsa de Rathke. Esse tipo de lesão é descrito como 

achado em autópsias em até 22% de pacientes sem histórico de disfunção hiposifária(40, 

41). Raramente, esses cistos podem crescer progressivamente e comprimir estruturas 

adjacentes como o quiasma óptico ou ainda sangrar(42), causando sintomas visuais, 

cefaleia e alterações hormonais agudas. A confirmação diagnóstica é histopatológica.  

 Outro tipo de tumor responsável por compressões quiasmáticas, o 

craniofaringeoma é um tumor embrionário benigno que apresenta uma incidência de 

0,5 a 2 casos por milhão de pessoas por ano, sendo 30 a 50% dos casos em crianças, 

mas com um segundo pico de diagnóstico entre 50 e 74 anos de idade(43, 44). O 

craniofaringeoma pode ocorrer em qualquer ponto do canal craniofaríngeo, mas ocorre 

de forma mais frequente na região selar e para-selar - aproximadamente 95% tem um 

componente supra-selar(45). Os craniofaringeomas geralmente comprimem a porção 

superior do quiasma óptico.  
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 Os meningeomas são tumores intracranianos relativamente comuns e 

originados das células meningoendoteliais e aracnoides. Aproximadamente 1/5 dos 

meningeomas podem ocorrer na região selar e para-selar a partir do tubérculo selar, 

plano esfenoidal e diafragma selar, algumas vezes simulando adenomas de hipófise. 

Predominam no sexo feminino entre os 40 e 50 anos de idade(46). 

 Entre as massas selares e para-selares menos comuns estão as alterações 

vasculares de artérias adjacentes ao quiasma óptico(47, 48), cistos dermóides e 

aracnóides, cordomas, linfomas, lesões inflamatórias, metástases, entre outras(49). 

 

3.2.2 Quadro clínico e diagnóstico 

 Cefaleia, queixas visuais e distúrbios hormonais são manifestações clínicas 

comuns do paciente com compressão quiasmática, sendo a cefaleia descrita em 9,6% 

até 70% dos casos e sendo relacionada tanto a fatores estruturais como volume do tumor 

e invasão do seio cavernoso, como outros fatores como histórico familiar de cefaleia(29, 

50, 51). Entre as manifestações endócrinas, descritas em alguns estudos em 

aproximadamente 20% dos pacientes, sintomas como fadiga, redução da libido, 

galactorréia, amenorreia e infertilidade são as mais frequentes e podem estar associadas 

a tumores de hipófise funcionais e não funcionais, além de ocorrer de forma secundária 

à apoplexia ou à compressão da hipófise(29, 52, 53). 

 Dentre as alterações oftalmológicas, perda visual progressiva uni ou bilateral e 

defeitos de CV principalmente periféricos e temporais são as queixas visuais mais 

prevalentes nas síndromes quiasmáticas. Em estudos com pacientes com síndrome 

quiasmática encaminhados para tratamento em centros de referência, os sintomas 

visuais foram a principal queixa inicial em 39-88% desses pacientes(52, 54-56). 
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 A avaliação oftalmológica nas síndromes quiasmáticas é importante tanto no 

paciente com queixas visuais iniciais em que o oftalmologista é o primeiro médico a 

ser procurado e pode ser o responsável pelo diagnóstico da lesão compressiva, quanto 

quando esse diagnóstico já existe e é necessária a análise da extensão das alterações 

oftalmológicas antes da indicação de um tratamento ou na avaliação do prognóstico do 

paciente(29). 

 O exame de CV é uma das ferramentas mais úteis em associar as queixas 

oftalmológicas de um paciente a uma desordem quiasmática, sendo o defeito de CV 

bitemporal o achado clássico. Entretanto, alterações de CV temporal que respeitam o 

meridiano vertical, mesmo que sutis ou assimétricas, também geram uma suspeita 

clínica e devem ser investigadas(57). Essas alterações podem variar a depender do tipo 

e tamanho da lesão e da posição anatômica do quiasma óptico: nas compressões por 

adenomas de hipófise, por exemplo, tendem a ser temporais superiores inicialmente e 

evoluir para o campo temporal inferior e nasal inferior se não houver tratamento; já, 

nos craniofaringeomas, por crescerem geralmente acima do quiasma e pressionar sua 

porção superior, os defeitos de CV iniciais mais comuns são os temporais inferiores. O 

mecanismo da perda visual temporal por acometimento preferencial das fibras nasais 

no quiasma ainda é controverso, porém uma das hipóteses considera que a lesão 

compressiva exerce uma pressão maior no centro do quiasma (que abrigaria essas fibras 

que decussam) do que na porção que contém as fibras originadas da retina temporal(58, 

59). Existe ainda uma teoria vascular: de acordo com essa teoria, as fibras nasais 

decussadas seriam mais susceptíveis por apresentarem um suprimento sanguíneo único 

(inferior), enquanto, nas demais fibras, haveria um duplo suprimento de sangue(60). 

 A AV em pacientes com compressão quiasmática pode variar de normal a 

percepção luminosa, sendo a visão de cores geralmente comprometida quando há baixa 
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AV. Reduções acentuadas da AV não são esperadas em pacientes com alterações de 

CV menores que 50%(61). Ogra e colaboradores(52) relataram AV média de 20/25 ao 

analisar 98 olhos de pacientes referidos a uma unidade de neurocirurgia por adenoma 

de hipófise que apresentavam defeito de CV. O tipo e tamanho da lesão, o acesso à 

saúde e a melhora das técnicas de neuroimagem seriam fatores importantes para um 

diagnóstico precoce e melhor AV na apresentação. Em um outro estudo incluindo 104 

pacientes com síndrome quiasmática, baixa AV foi o sintoma mais comum (54,8%), 

sendo a AV mediana 20/60 no pior olho (variando entre 20/20 e percepção luminosa), 

porém 41% dos pacientes apresentavam AV pior que 20/400, provavelmente 

relacionada a casos diagnosticados em estágios mais avançados(29). 

 Séries descritivas apontam sintomas como oftalmoplegia e diplopia em até 10% 

dos pacientes com macroadenoma(62, 63), decorrente do acometimento do seio cavernoso 

e compressão dos nervos relacionados à função motora ocular (III, IV e VI nervos 

cranianos). Além disso, diplopia e dificuldade de leitura podem acontecer na ausência 

de alterações de motricidade ocular quando há defeito bitemporal completo, fenômeno 

conhecido por deslizamento do hemicampo visual. Com a perda da sobreposição do 

campo temporal de um olho com o campo nasal do olho contralateral, que permite a 

fusão das imagens e auxilia no alinhamento ocular, pacientes com desvios motores, 

anteriormente latentes, tendem a apresentar diplopia binocular(64). 

 Outro sintoma oftalmológico incomum, mas descrito nas compressões 

quiasmáticas, é a oscilopsia causada pelo nistagmo "em gangorra", um tipo de nistagmo 

pendular que consiste na elevação e intorsão de um olho e depressão e movimento de 

extorsão do olho contralateral(65, 66). 
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 Sinais como defeito aferente relativo nas compressões assimétricas, atrofia de 

disco óptico (especialmente a AB do nervo óptico) e aumento da escavação de disco 

óptico podem ainda ser encontradas no exame oftalmológico desses pacientes(29, 67). 

 Um exame de imagem do SNC é mandatório em toda suspeita de lesão 

compressiva do quiasma óptico. Tipicamente, a IRM é o exame de escolha para avaliar 

o quiasma óptico e caracterizar possíveis alterações relacionadas a essa estrutura, 

auxiliando no diagnóstico da lesão compressiva. Quando comprimido, o quiasma 

óptico pode apresentar afilamento, deslocamento de sua estrutura e mudança de sinal 

nos exames radiológicos. A imagem deve ser adquirida em cortes finos e aquisições 

multiplanares, ponderadas em T1 e T2 e com injeção de contraste. Em alguns casos, as 

técnicas de difusão na ressonância magnética podem ajudar na análise da via óptica. A 

tomografia computadorizada (TC) é uma opção a ser considerada nos serviços de 

emergência que não contam com IRM e em pacientes com contraindicações à IRM; as 

imagens da TC podem relevar sangramentos agudos, alterações ósseas da região selar 

e calcificações presentes nos craniofaringeomas, por exemplo. Baseado na localização 

e características morfológicas da imagem, um diagnóstico do tipo de lesão pode ser 

presumido na maior parte dos casos(68, 69). 

  

3.2.3 Avaliação oftalmológica funcional e estrutural  

 Os exames funcionais oftalmológicos mais utilizados no diagnóstico e 

seguimento do paciente com síndrome quiasmática são a AV e o exame de CV. Outros 

exames como a avaliação da sensibilidade ao contraste e da visão de cores também são 

importantes nesses pacientes. Os principais defeitos adquiridos na visão de cores desses 

pacientes são os defeitos do tipo II (verde-vermelho). As CGR maculares responsáveis 

pela visão de cores apresentam uma posição mais central no quiasma óptico, assim 
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como aquelas responsáveis pela AV. Defeitos nos testes de visão de cores podem 

ocorrer com AV normal; entretanto, pacientes com AV alterada geralmente também 

apresentam alteração na visão de cores. Em um estudo com 29 pacientes com 

compressão quiasmática submetidos à cirurgia, 83% apresentavam alterações em teste 

de visão de cores. Nesse estudo, esses defeitos adquiridos foram relacionados a lesões 

hipofisárias que acometiam regiões pré-quiasmáticas e pacientes com pior AV(70). Em 

um trabalho que avaliou 73 pacientes com macroadenoma hipofisário e perda visual 

(de CV ou baixa AV) submetidos a cirurgia transesfenoidal, 41,2% dos olhos 

apresentavam alterações em testes de visão de cores. Nesse estudo, defeitos de CV 

menores estariam associados a olhos com visão de cores normal(71). Em relação à 

sensibilidade ao contraste, Monteiro mostrou que essa função visual medida pelo 

método de ARDEN se mostrou mais comprometida na presença de compressão ativa 

em pacientes com defeitos de campo temporal em relação àqueles com defeitos 

campimétricos sequelares secundários a compressão por adenomas de hipófise(72). 

 Pacientes com síndromes quiasmáticas podem apresentar-se tanto com AV 

normal quanto gravemente comprometida. Alguns estudos sugerem que boa AV pré-

operatória estaria relacionada a uma boa AV final e a um prognóstico de recuperação 

funcional mais favorável, enquanto outros estudos divergem quanto esses resultados(73). 

 Para a realização do exame de CV, a perimetria manual de Goldmann e a 

perimetria computadorizada convencional são as principais técnicas. A campimetria 

manual, apesar de ser considerada o método de referência na avaliação perimétrica das 

doenças neuro-oftalmológicas, tem seu uso limitado pelo pequeno grupo de 

profissionais com domínio da técnica, pelo número restrito de clínicas que contam com 

o aparelho para a realização do exame e pela dificuldade na comparação entre exames 

realizados por diferentes examinadores. Apesar disso, ainda figura com uma importante 
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técnica em pacientes com baixa visão ou pouco colaborativos, ou ainda na detecção de 

defeitos discretos e do remanescente temporal nos defeitos quiasmáticos avançados(74). 

 Por outro lado, a perimetria computadorizada está disponível na maior parte das 

grandes clínicas oftalmológicas e permite uma avaliação numérica da sensibilidade da 

visão em diferentes pontos do CV e a comparação evolutiva dos exames, uma vez que 

seus resultados são geralmente reprodutíveis, com estratégias rápidas e sem um grande 

viés do examinador. Grochowicki e colaboradores(75) mostraram uma boa concordância 

(79%) entre as técnicas de exame de CV manual e computadorizado na determinação 

do defeito perimétrico quiasmático.  

 A eletrofisiologia possibilita outras formas de avaliação funcional da 

integridade da via óptica. No PERG, analisa-se o potencial elétrico gerado por um 

estímulo estruturado (em tabuleiro de xadrez ou em barras) posicionado na área de 

fixação central do paciente, de forma padronizada através de eletrodos posicionados na 

margem palpebral. As ondas geradas pelo estímulo seriam originadas da atividade de 

estruturas internas da retina, da atividade das CGR, e estariam alteradas em doenças da 

via óptica anterior como glaucoma, neurite óptica desmielinizante, neuropatia óptica 

isquêmica e neuropatias compressivas. Monteiro e colaboradores(3) e Cunha e 

colaboradores(76) mostraram eficácia na diferenciação de pacientes com AB e controles 

pelas amplitudes do PERG e boa correlação entre as amplitudes do PERG e do CV em 

pacientes com AB e perdas iniciais de CV.  

 No PEV, o paciente também é exposto a estímulos estruturados brancos e pretos 

que se alternam de forma pré-definida, porém o potencial elétrico originado na retina é 

captado no córtex occipital, fornecendo informações para estimar a integridade da via 

óptica e a AV do paciente avaliado. O PEV pode ser analisado como um conjunto de 

respostas dispostas em uma mapa semelhante ao do CV, chamado então de PEV 
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multifocal, que demonstrou capacidade em discriminar pacientes com AB de controles 

semelhante a TCO(77). 

 Estudos envolvendo exames eletrofisiológicos sugerem que pequenas 

disfunções da via óptica anterior secundárias à compressão poderiam ser detectadas de 

forma precoce com o PERG e o PEV (antes mesmo de alterações na TCO ou no exame 

de CV), podendo prevenir perdas visuais irreversíveis nos casos em que o tratamento 

fosse prontamente indicado. As amplitudes das ondas desses exames também já foram 

relacionadas ao prognóstico visual ou recuperação visual desses pacientes(78). 

   Apesar de dispormos dessas várias ferramentas de análise funcional da visão, 

atualmente não é possível identificar casos de compressão quiasmática com potencial 

de melhora visual dos demais apenas com base apenas nos exames funcionais.  

 Nesse sentido, a avaliação estrutural da via óptica anterior tem papel 

fundamental e inicia-se com o exame de fundo de olho e análise qualitativa do aspecto 

do nervo óptico e da CFNR. Como já mencionado, o paciente com compressão 

quiasmática e defeito de CV temporal apresenta tipicamente perda de fibras nervosas 

da retina nasal. Como essas fibras penetram preferencialmente nas regiões temporal e 

nasal do nervo óptico, sua perda acarreta uma atrofia do nervo óptico conhecida como 

AB ou ainda atrofia em formato de uma gravata borboleta, em razão das regiões em 

que se nota a palidez do disco. Unsold e Hoyt(14) descreveram as alterações histológicas 

do nervo óptico com AB, mais tarde confirmadas por outros autores. O registro 

fotográfico da retina (retinografia colorida com ou sem uso de filtros como a luz anerita) 

também pode revelar perda de CFNR. Porém, é importante citar que, em alguns casos, 

um defeito detectável na CFNR por esses métodos poderia ocorrer apenas em perdas 

maiores que a metade das fibras nervosas locais, além de serem análises subjetivas e 

dependentes da experiência do examinador(79). 
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 Dessa forma, avaliações estruturais objetivas da via óptica anterior são 

importantes no diagnóstico precoce e no seguimento das doenças neuro-oftalmológicas. 

Polarímetro de varredura a laser (GDx - Laser Diagnostic Technologies, San Diego, 

CA, Estados Unidos), laser confocal de varredura e TCO podem ser utilizados nesse 

tipo de avaliação. No primeiro, a luz polarizada que incide na CFNR sofre um retardo 

que é relacionado à sua espessura e às propriedades birrefringentes da CFNR 

(decorrente da disposição paralelas dos seus microtúbulos e neurofilamentos 

axonais)(80). É dessa forma que o GDx de varredura faz a análise da espessura da 

CFNR(81).  Em estudos prévios, apesar de boa correlação dos defeitos de CV com as 

medidas de GDx das áreas superior e inferior peripapilar, o GDx falharia na detecção 

da perda neural temporal do disco óptico relacionada a síndromes quiasmáticas, mesmo 

nas versões mais modernas com técnicas de compensação de possíveis interferências 

do tecido corneano(82-84). 

 Através do laser confocal de varredura, adquire-se uma série de imagens 

verticais e horizontais da superfície retiniana para formar uma imagem tridimensional 

do disco óptico e da retina. O aparelho mais conhecido é o tomógrafo retiniano de 

Heidelberg (HRT). A área do disco óptico, da escavação e da rima neural são as 

principais medidas fornecidas pelo software. A CFNR pode ser apenas estimada pelo 

HRT a partir de cálculos baseados em um plano de referência, sendo esses dados pouco 

utilizados na prática clínica no diagnóstico e seguimento das síndromes 

quiasmáticas(85). 

 Finalmente, a TCO permitiu a quantificação da CFNR e de outras camadas 

específicas da retina (cada vez mais individualizadas com o avanço da tecnologia e da 

resolução das imagens da TCO - o que chamamos de segmentação)(86). Sendo um 

exame de fácil acesso e execução e de grande reprodutibilidade, tornou-se uma das 
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principais ferramentas na prática clínica para a avaliação estrutural da via óptica 

anterior. Menores valores de espessura da pCFNR medida pré e pós cirurgia em 

pacientes com quadro de compressão de quiasma ativa, por exemplo, foi associada a 

piores recuperações da função visual(87). 

 

3.2.4 Tratamento, recuperação visual e seguimento 

 A maior parte dos tumores que são diagnosticados ao acaso e não tem sinais de 

contato com o quiasma óptico, não demandam tratamento e são apenas acompanhados 

ao longo do tempo. A presença de alterações clínicas e radiológicas de compressão 

quiasmática ativa são determinantes na conduta terapêutica, sendo a ressecção cirúrgica 

indicada na maior parte desses casos (com exceção dos prolactinomas).  

 Na maioria dos pacientes com prolactinomas, o tratamento inicial é 

medicamentoso, com agonistas dopaminérgicos como a bromocriptina e a carbegolina, 

sendo essa última mais utilizada por estar associada a menores efeitos colaterais e maior 

eficácia na redução do tumor e dos níveis de prolactina. Aproximadamente 15 a 20% 

dos pacientes podem necessitar de uma dose maior do que a convencional para controle 

do prolactinoma, especialmente nos macroadenomas. Impulsividade e hipersexualidade 

são efeitos colaterais que podem ocorrer em uma taxa de até 5% dos pacientes em uso 

de agonistas dopaminérgicos(88). 

 Nos demais tumores, a cirurgia transesfenoidal é o tratamento de escolha, sendo 

o acesso via craniotomia raramente necessário. A taxa de remissão pode chegar a 90% 

nos casos de microadenomas operados e 40% a 70% nos casos de macroadenomas, com 

uma taxa de recorrência de 10 a 20% em razão de crescimento do tecido tumoral 

remanescente no decorrer dos anos(89). Dentre as complicações cirúrgicas, o 

hipopituitarismo e o diabetes insípido são os mais comuns ocorrendo em cerca de 7% 
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dos casos. Perda visual e oftalmoplegia poderiam decorrer do procedimento cirúrgico 

em 0,5 e 0,4% dos casos, respectivamente(90).  

 A radioterapia é uma opção de tratamento quando não se obteve uma adequada 

redução do tumor e/ou controle dos níveis hormonais após cirurgia ou tratamento 

medicamentoso ou ainda nas recidivas. A radiação ionizante interfere na reprodução 

celular do tumor ao lesar o ácido desoxirribonucleico (DNA) celular. Seus efeitos são 

mais evidentes quando acontece a mitose e, portanto, não são imediatos. A radioterapia 

fracionada convencional, apesar de se mostrar eficaz no controle do tamanho tumoral, 

apresenta uma lenta resposta hormonal devido ao limite de dose e ao seu fracionamento. 

Nesse tipo de radioterapia, o campo de irradiação pode envolver todo o eixo 

hipotálamo-hipófise, existindo um maior risco de complicações como perda visual, 

hipopituitarismo e vasculopatias. Esse contexto gerou um estímulo para o 

desenvolvimento de outros métodos de radioterapia. Na radioterapia estereotáxica 

fracionada, a radiação é direcionada ao tecido de interesse através do mapeamento da 

lesão por exames de imagem, tornando o tratamento mais preciso e poupando as áreas 

adjacentes, apesar de ainda existir um período de latência pelo fracionamento das doses.  

A radiocirurgia (que pode utilizar raios gama, raios-X e partículas pesadas como 

prótons) surgiu como uma forma de tratamento que utiliza uma dose única de radiação 

direcionada ao volume-alvo, evitando, na maior parte das vezes, lesão nos tecidos 

vizinhos(91). 

 A recuperação visual após tratamento cirúrgico varia muito de acordo com a 

população estudada, tipo de tumor, técnica cirúrgica e parâmetros visuais testados(73). 

A distinção das baixas visuais associadas a danos neurais irreversíveis daquelas 

associadas a alterações temporárias é essencial na previsão de melhora clínica após 

tratamento da compressão quiasmática. Em uma meta-análise avaliando o resultado 
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visual após cirurgia transesfenoidal de adenomas de hipófise, Muskens e 

colaboradores(92) mostraram melhora visual completa em 40,4% dos pacientes com 

defeitos de CV. A melhora da função visual ocorre geralmente nas duas primeiras 

semanas e poderia estar relacionada a duração dos sintomas, sendo observado em 

alguns estudos que pacientes operados com menos de 6 meses de história apresentariam 

mais chance de recuperação do que aqueles com sintomas por longo período(93, 94). 

 Alguns estudos associaram AV normal a maiores chances de manter a visão 

após cirurgia; outros, relacionaram defeitos de CV menores que 2 quadrantes a 

melhores chances de recuperação(95). Entretanto, AV e exame de CV não se apresentam 

como fatores isolados para prever a recuperação da função visual de forma consistente 

na literatura, provavelmente porque esses testes não diferenciam lesões reversíveis da 

via óptica das lesões permanentes. Os estudos envolvendo a eletrofisiologia como fator 

de presunção de melhora visual são escassos, apesar de alguns trabalhos mostrarem 

sinais de valor prognóstico. Alguns estudos com IRM associam maior tamanho da lesão 

com piores prognósticos visuais, uma das hipóteses é que tumores maiores estariam 

associados a outros fatores como maior tempo de compressão e lesões axonais mais 

extensas(96, 97). Outros estudos associam ainda as imagens por difusão da IRM com a 

chance de recuperação visual(93). Um estudo recente mostrou correlação da degeneração 

do corpo geniculado lateral através de medidas baseadas na IRM e o prognóstico visual 

dos pacientes com compressão quiasmática submetidos a cirurgia. Sugere-se que 

reduções volumétricas poderiam indicar uma degeneração anterógrada e possivelmente 

uma pior recuperação visual(98). 

 Dos exames estruturais, a TCO é o exame mais utilizado na prática clínica 

oftalmológica para avaliar a integridade da via óptica e acompanhar suas alterações. 

Resultados de uma análise multivariada recente apontam valores normais da espessura 
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da pCFNR como um fator preditivo independente de recuperação visual com risco de 

chances de 62,137 (p<0,001)(99). A avaliação das camadas da retina macular é outro 

parâmetro usado na quantificação da perda neural, demonstrando correlação com a 

CFNR e a função visual(33). 

 No seguimento do paciente submetido a tratamento e com verificação de 

descompressão do quiasma óptico, é muito importante a avaliação clínica e 

oftalmológica com documentação das alterações sequelares e, a partir desse ponto, 

seguimento de possíveis novas alterações caso ocorra recidiva da compressão da via 

óptica. Esses pacientes são submetidos a IRM, avaliação endócrina e oftalmológica 

completa com exames complementares para análise da integridade da via óptica e de 

sua função de forma comparativa. A piora visual é um dos fatores que pode indicar um 

novo tratamento cirúrgico e a identificação de alterações mínimas e ainda reversíveis 

seria o cenário ideal para intervir e evitar novas sequelas.  

 

3.3 TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA NA QUANTIFICAÇÃO DA 

PERDA NEURAL EM AFECÇÕES COMPRESSIVAS DA VIA ÓPTICA 

 

 A primeira publicação acerca da TCO ocorreu em 1991(1) e, 5 anos depois, as 

primeiras versões do aparelho eram comercializadas e revolucionavam o diagnóstico e 

o seguimento de inúmeras doenças retinianas, do glaucoma e de outras neuropatias 

ópticas.  

 Simplificadamente, o aparelho funciona da seguinte forma: uma fonte emite 

uma luz com comprimento de onda infravermelha (aproximadamente 840nm) de baixa 

coerência e de grande largura espectral que é dividida em dois feixes: um direcionado 

a um espelho móvel de referência e, o outro, ao tecido de interesse. Esses dois feixes 
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são refletidos de volta, recombinados e direcionados a um detector. A interferência 

(medida por um interferômetro) que ocorre entre esses dois feixes de luz refletidos é o 

que permite a obtenção das imagens da TCO(100, 101). Nos primeiros aparelhos, 

conhecidos como TCO Time Domain (TCO-TD), eram medidos os "atrasos" ou 

intervalos de tempo entre pulsos de luz refletidos pelo tecido e pelo espelho móvel; nos 

mais recentes, TCO Spectral Domain (TCO-SD), um espectrômetro é incorporado ao 

sistema e o espectro da luz refletida é transformado e interpretado, sem a necessidade 

de um espelho móvel no conjunto (o espelho é fixo nos aparelhos TCO-SD). Com a 

TCO-SD, reduziu-se muito o tempo de aquisição das imagens e a resolução do exame 

progressivamente melhorou. Existe hoje, ainda, a TCO Swept Source (TCO-SS), que 

utiliza um fotodiodo como detector e uma fonte luminosa de 1050 nm de comprimento 

de onda, propiciando maior penetração da luz nos tecidos e maior velocidade na 

aquisição de imagens. Nos primeiros aparelhos (TCO-TD), eram obtidos 

aproximadamente 400 A-scans/segundo com uma resolução axial de 8-10 µm no tecido. 

A TCO-SD foi comercializada a partir de 2006, com uma velocidade até 100 vezes 

maior que os aparelhos anteriores (de 20.000 a 52.000 A-scans/s) e resolução axial de 

5-7 µm, permitindo a reconstrução das imagens em 3 dimensões. Já a TCO-SS possui 

velocidade de aquisição de imagens de 100.000 A-scans/s e imagens de melhor 

qualidade mesmo com meios menos transparentes; dessa forma, a coroide, por 

exemplo, passou a ser visualizada com mais detalhes(100, 102).  

 As imagens obtidas pelos aparelhos de TCO permitem não só uma análise 

morfológica do tecido retiniano, como também fornecem dados quantitativos de 

espessura de camadas da retina. As medidas fornecidas pela TCO são geralmente 

comparadas a um banco de dados normativo do próprio aparelho, que geralmente 

incluem dados de uma população acima de 18 anos, de diversas etnias, sem patologias 



________________________________________________Revisão da Literatura 27	

oculares e sem altas ametropias. É importante lembrar que idade, gênero, raça, 

variações anatômicas do olho como tamanho do disco óptico, inclinação do disco 

óptico, comprimento axial, curvatura corneana, entre muitos outros, poderiam 

influenciar a comparação com o banco de dados normativo ou ainda a identificação 

correta das camadas retinianas pelo aparelho, alterando, portanto, a interpretação dessas 

medidas de espessura(103-105). De qualquer forma, as características de repetibilidade e 

reprodutibilidade das medidas de espessura da pCNFR e das camadas maculares tornam 

a TCO uma ferramenta de suma importância no auxílio diagnóstico e seguimento de 

diversas patologias(106-108). 

 A análise da pCFNR é uma das formas de avaliação da perda neural nos 

pacientes com quadro de neuropatia compressiva. Compressões significativas e 

prolongadas provocariam um processo de degeneração axonal na via óptica anterior, 

causando morte das CGR e defeitos na CFNR. A redução da espessura da pCNFR 

global e, principalmente, nos setores nasal e temporal do disco óptico é a apresentação 

típica dos quadros de AB nos pacientes com compressão quiasmática(109, 110). As 

medidas da pCNFR apresentam correlação com os defeitos de CV dos pacientes com 

perdas de CV temporais sequelares associadas a compressão quiasmática(33). 

 Em estudos prévios, a espessura da CFNR pré-operatória em síndromes 

quiasmáticas mostrou relação com o prognóstico visual pós-operatório. Em pacientes 

com espessura da pCFNR normal, observou-se uma melhora da função visual pós-

cirúrgica, mesmo com grandes comprometimentos da AV e CV pré-operatórios, 

enquanto reduções da CFNR relacionaram-se a piores prognósticos(87, 111). Estudos 

relacionam também uma maior duração dos sintomas com piores prognósticos 

visuais.(111, 112) A correlação entre pCFNR e a perda de sensibilidade em exame de CV 

seria maior quanto maior o tempo no pós-operatório decorrido entre o procedimento de 
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descompressão e a perda  visual no CV; uma das possíveis explicações seria que a perda 

visual de exames como o CV representaria não só a função das CGR que já estariam 

atrofiadas, mas também as que apresentam perda de função e ainda podem se recuperar. 

Já, a redução das medidas da CFNR estaria relacionada apenas às células que sofreram 

atrofia(113). Danesh-Meyer e colaboradores(114) avaliaram a relação entre a recuperação 

visual com a espessura da pCFNR pré-operatória em pacientes com adenoma de 

hipófise e observaram que a recuperação do CV para padrões próximos da normalidade 

foi significativamente mais frequente naqueles com a espessura média da CFNR>80μm 

e ocorreu de forma mais precoce em comparação com olhos com CFNR mais fina. Após 

um seguimento de aproximadamente 15 meses, 81% dos olhos sem alterações da 

espessura da pCFNR atingiram um MD (do inglês, Mean Deviation) de 2,00 dB no CV, 

comparado com apenas 37.1% dos olhos com redução da espessura da pCFNR. Em 

relação a AV, a grande maioria dos pacientes apresentavam AV preservada pré-

cirúrgica e atingiram uma boa AV final (igual ou maior que 20/30). Uma meta-análise 

recente(115) mostrou uma razão de chance de 15,61 (IC 95%:4,09-59,61) de recuperação 

visual em pacientes com pCFNR normal, comparado com aqueles que apresentam 

afilamento dessa camada. Em um estudo prospectivo que avaliou 456 olhos de 228 

pacientes submetidos a cirurgia de ressecção de tumor de hipófise, Wang e 

colaboradores(116) observaram que a recuperação visual dos pacientes que apresentavam 

espessura da pCFNR normais ocorreu, na maioria, nas 6 primeiras semanas após a 

descompressão; já, naqueles que apresentavam afilamento da pCFNR, a melhora 

ocorreu nos 6 primeiros meses. 

 Como já mencionado, outro parâmetro útil da TCO é a medida de espessura 

macular. A mácula corresponde a uma área ao redor da fóvea com cerca de 4-5 mm de 

diâmetro e abriga aproximadamente 50% das CGR(117), havendo um pico na densidade 
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das CGR a uma distância de aproximadamente 800 micra da fóvea(118). A maior parte 

das CGR localizam-se nos 8° centrais da mácula(119) e, somadas a CFNR, contribuiriam 

com 30 a 35% da espessura retiniana na região macular(120). A atrofia da CGR e da 

CFNR seria responsável pela redução da espessura macular em diversas afecções do 

nervo óptico. Estudos prévios demonstraram redução da espessura macular total 

associada a perda neural em doenças como glaucoma, neuropatias ópticas inflamatórias 

e compressivas(33, 119, 121-123). Vantagens da avaliação macular em relação às medidas da 

CFNR peripapilar ocorreriam em condições especiais como o edema de disco óptico, 

disco inclinado, drusas de papila e atrofia peripapilar, em que as alterações anatômicas 

do disco óptico podem dificultar ou falsear as medidas peripapilares. Além disso, a 

divisão da mácula em quadrantes por linhas perpendiculares passando pela fóvea 

favorece a correlação com áreas do CV. Monteiro e colaboradores(33) demonstraram 

que os defeitos de CV correlacionaram-se de maneira mais forte com a mácula dividida 

em quadrantes do que com os setores da pCFNR em pacientes com hemianopsia 

temporal. 

 Como os primeiros aparelhos de TCO mensuravam apenas a espessura total da 

mácula, pequenas perdas neurais seriam mais difíceis de ser demonstradas. Atualmente, 

softwares contidos nos aparelhos identificam os limites de cada camada e medem sua 

espessura(124). Dessa forma, as medidas isoladas da CFNR e da CCG macular puderam 

ser obtidas, melhorando a sensibilidade da quantificação da perda neural nas doenças 

da via óptica. Medidas do chamado complexo de células ganglionares (CxCG), 

composto pela CFNR, os corpos celulares das CGR e os axônios e dendritos da camada 

plexiforme interna (CPI), são muito utilizadas em estudos relacionados à via óptica 

anterior(125-127). 

 Redução da espessura do CxCG já foi demonstrada no pré-operatório de lesões 
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compressivas hipofisárias(114, 128) e nos pacientes com AB e defeitos de CV temporais 

sequelares(33, 129) em relação a indivíduos normais, sendo na maioria dos estudos a 

região nasal da mácula a mais afetada. Alterações no CxCG poderiam ser detectadas na 

presença de defeitos temporais do CV mesmo sem alterações da CFNR(130). 

 Em alguns estudos, a espessura do CxCG apresentou maior relação com a 

recuperação de CV que a pCFNR(128, 131, 132). Mesmo na presença de defeitos de CV 

profundos, observou-se grande recuperação funcional quando não se observavam 

alterações no CxCG(131, 133). Porém, de forma controversa, alguns trabalhos mostram 

reduções significativas do CxCG sem alterações funcionais detectadas(128, 134, 135). 

Tieger e colaboradores(128) demonstraram redução do CxCG binasal em pacientes com 

defeitos de CV mínimos ou inexistentes. Monteiro(130) descreveu redução da espessura 

do CxCG de uma paciente em seguimento por 21 meses precedendo piora do CV, 

sugerindo que a análise do CxCG poderia detectar compressões quiasmáticas precoces, 

possivelmente anteriores à ocorrência de perda de CFNR ou ainda de perda funcionais. 

Novos estudos poderão auxiliar esse entendimento. 

 Ainda sobre a análise da mácula pela TCO, de Araújo(136) e colaboradores 

descreveram aumento da espessura da camada nuclear interna (CNI), camada 

plexiforme externa (CPE) e camada de fotorreceptores, sugerindo que as alterações da 

retina interna poderiam afetar secundariamente as camadas mais externas. Monteiro e 

colaboradores demonstraram significativo aumento da espessura da CNI em relação a 

controles e espaços hiporrefletivos intrarretinianos (microcistos) nessa topografia em 

21,2% de 33 olhos com AB do nervo óptico e defeito de CV temporal, que poderiam 

ser resultado de um processo de degeneração trans-sináptica; o aumento de espessura 

da CNI poderia estar relacionado tanto a esses microcistos quanto a um processo reativo 

secundário à degeneração axonal(129). 
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 Podemos citar como limitações da TCO possíveis erros de segmentação, 

avaliação da camada sem distinção de células saudáveis das disfuncionais e ainda dados 

de referência para comparação que podem não corresponder ao indivíduo ou população 

em estudo.    

 

3.4 AVALIAÇÃO DA MICROVASCULATURA RETINIANA NAS 

AFECÇÕES DA VIA ÓPTICA ANTERIOR 

  

3.4.1 Anatomia vascular da retina 

 A artéria central da retina é um ramo da artéria oftálmica e entra no nervo óptico 

aproximadamente 1 cm atrás do globo ocular, originando arteríolas e capilares que são 

responsáveis pela nutrição das camadas mais internas da retina, enquanto o terço 

externo da retina é nutrido pela coriocapilar. Vênulas e veias retinianas formam a veia 

central da retina, que deixa o globo ocular e drena o sangue venoso para o seio 

cavernoso. 

 Estudos mais antigos baseados na histologia da retina de primatas(137, 138) 

descrevem a existência de diferentes redes capilares, geralmente separados em planos 

mais superficiais (na CFNR e na CCG) e mais profundos (na CNI e na CPE). Podemos 

simplificar a descrição dos plexos capilares, com base em trabalhos como de  

Snodderly(138) e Spaide(139) e colaboradores, da seguinte forma: plexo capilar peripapilar 

radial (PCPR), com capilares paralelos às fibras nervosas da retina, responsáveis pelo 

seu suprimento sanguíneo(140); plexo vascular superficial (PVS), suprido pela artéria 

central da retina e composto por artérias, arteríolas, capilares, veias e vênulas 

posicionadas na CCG; plexo capilar intermediário (PCI) e plexo capilar profundo 

(PCP), sendo esses dois últimos mais profundos, com uma configuração lobular e 
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abastecidos por anastomoses do PVS (Figura 4). O PCI seria composto pelos capilares 

presentes entre a camada plexiforme interna (CPI) e o limite superior da camada nuclear 

interna, enquanto o PCP estaria na interface da camada nuclear interna com a camada 

plexiforme externa. Há ainda uma área livre de vasos localizada no centro da fóvea, 

conhecida como zona avascular da fóvea (ZAF). Nessa região central, as camadas 

internas da retina estão ausentes e encontramos a maior densidade de 

fotorreceptores(141). 

Figura 4 - Imagem representando o posicionamento dos plexos vasculares da retina em relação às 
camadas da retina 
FONTE (figura adaptada): Spaide RF, Klancnik JM, Jr., Cooney MJ. Retinal vascular layers imaged by 
fluorescein angiography and optical coherence tomography angiography. JAMA Ophthalmol. 
2015;133(1):45-50 
 
 Dos primeiros trabalhos publicados na década de 60 até recentemente, o exame 

de angiofluoresceinografia (AGF) era o exame padrão para avaliação clínica dos vasos 

da retina. Após a injeção de contraste intravenoso, são capturadas fotografias 

sequenciais dos momentos iniciais até os mais tardios utilizando estímulos luminosos 

e filtros específicos para avaliar a circulação sanguínea retiniana. O exame mostra a 

anatomia vascular e pode exibir alterações como quebra de barreira vascular e 

extravasamento do contraste em algumas patologias. Apesar da excelente aplicação 

clínica, observou-se que o exame não evidenciava todos os capilares retinianos 

descritos nos estudos histológicos, ou ainda a circulação da coroide (que poderia ser 
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estudada através de outro exame denominado angiografia com indocianina verde). 

Demonstrou-se que as imagens da AGF correspondiam aos vasos do PVS, enquanto o 

PCPR e os capilares dos plexos profundos não eram visualizados pelo método(138, 142), 

possivelmente decorrente da dispersão da luz nos tecidos retinianos(143). 

 Com o advento da TCO, surgiu uma nova ferramenta para que se tentasse 

analisar o fluxo sanguíneo retiniano, sem a necessidade de uso de contraste. Os 

primeiros estudos utilizaram os princípios do efeito Doppler na análise de sucessivos 

A-scans para detectar o movimento nos capilares retinianos, descrito como TCO-

Doppler(144, 145). A direção do fluxo sanguíneo na retina, perpendicular ao feixe de luz 

emitido pelo aparelho de TCO seria um dos limitadores do método. De qualquer forma, 

as pesquisas envolvendo a TCO-Doppler, junto ao crescente aumento da velocidade de 

aquisição de imagens pela TCO, impulsionaram novas pesquisas e o surgimento da 

Angio-TCO. 

 

3.4.2 Angiotomografia de coerência óptica 

 A Angio-TCO surgiu como um novo método diagnóstico que permite a 

visualização da microcirculação da retina e da coroide de forma não invasiva, sem a 

necessidade de injeção de contraste intravenoso(146, 147). Essa tecnologia utiliza os 

princípios da TCO convencional com rápidas velocidades de aquisição (TCO-SD e 

TCO-SS) da seguinte forma: múltiplos B-scans são realizados de forma repetida em 

uma mesma região do tecido retiniano e o aparelho baseia-se na comparação dessas 

imagens ponto a ponto, interpretando variações de refletividade como locais onde há 

objetos em movimento. Entre as estruturas da retina, o único movimento esperado seria 

o oriundo do fluxo sanguíneo.  Dessa forma, esses pontos de variação de sinal são 

interpretados como os vasos retinianos e o aparelho gera imagens desses capilares nas 
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diferentes camadas segmentadas da retina. Os locais em que não há uma diferença entre 

as repetidas imagens são interpretados como áreas estacionárias e, portanto, sem vasos. 

Os primeiros estudos clínicos oftalmológicos utilizando essa tecnologia começaram a 

ser publicados em 2012(7, 148, 149). 

 Entre as vantagens da Angio-OCT podemos citar a visualização dos capilares 

retinianos em imagens com alto contraste e boa definição sem a utilização de contraste 

intravenoso, de forma rápida e sem potenciais danos ao paciente, podendo inclusive ser 

repetida se necessário sem riscos, fornecendo informações reprodutíveis(150). Dados 

volumétricos podem ser gerados para cada região de interesse (chamada de slab em 

inglês), possibilitando imagens dos plexos capilares superficiais e profundos, além da 

coriocapilar. Além disso, os dados da TCO convencional são adquiridos 

simultaneamente.  

 Por outro lado, a Angio-TCO tem suas limitações. Como são realizadas 

repetidas imagens de uma mesma região, necessita-se de alta velocidade de aquisição 

de imagens e, muitas vezes, de um tempo de aquisição maior. O tempo entre os 

repetidos escaneamentos é um fator de grande importância na detecção de áreas com 

fluxo sanguíneo: intervalos curtos reduziriam os artefatos produzidos pelos 

movimentos do globo ocular, mas também teriam menor sensibilidade em detectar 

objetos em movimento lento uma vez que esses poderiam ter se deslocado muito pouco 

em um intervalo curto de tempo (vasos com baixo fluxo sanguíneo, por exemplo, não 

seriam detectados). Por outro lado, intervalos maiores, apesar de proporcionarem maior 

sensibilidade na detecção de moléculas em movimento lento, não distinguem diferenças 

de fluxo de moléculas mais rápidas a partir de um certo limite de velocidade, aumentam 

o tempo de exame e possibilitariam maiores movimentos do globo ocular durante a 

aquisição de imagem(151). Na teoria, repetidos escaneamentos com intervalos muito 
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curtos e com um feixe de luz de pequeno diâmetro seriam capazes de medir o fluxo 

sanguíneo(152). 

 Na prática, os aparelhos de Angio-TCO em sua maioria fornecem informações 

sobre a densidade de vasos em cada região da retina com base na informação de 

ausência ou presença de fluxo sanguíneo, de acordo com uma velocidade de fluxo 

mínima e máxima para sua detecção; fluxos podem ser classificados como lentos ou 

rápidos em alguns aparelhos, mas não sua quantificação. Além disso, a Angio-TCO não 

possibilita uma avaliação dinâmica da permeabilidade vascular, ou seja, não identifica 

áreas de extravasamento vascular como a AGF. O papel do software e do tipo de 

algoritmo que define como a diferença entre as imagens é interpretada como fluxo 

sanguíneo é outro ponto de grande importância e que pode influenciar resultados e 

produzir potenciais artefatos. A diferença de fase ou de amplitude de sinal da TCO 

podem ser utilizadas pelos algoritmos. A depender do aparelho de Angio-TCO 

utilizado, os protocolos de varredura, o processamento de imagens e o algoritmo para 

análise de fluxo variam, influenciando a sensibilidade do aparelho e a aparência das 

imagens resultantes de sua análise. Com base nisso, é importante ter muito cuidado ao 

comparar exames realizados em diferentes aparelhos(153). 

 Artefatos relacionados a qualidade do sinal, movimentação do globo ocular, ato 

de piscar durante o exame, erros de segmentação e ferramentas de correção de imagem 

do próprio software podem ocorrer. Sinais de menor intensidade podem ocorrer por 

opacidades de meios como catarata ou ainda irregularidades corneanas, gerando 

artefatos e problemas na identificação de vasos com baixo fluxo. Sinais obtidos pela 

Angio-TCO provenientes do vítreo e da coroide, por exemplo, não oriundos da retina, 

podem ser chamados de interferências ou ruídos, e suas variações seriam capazes de 

produzir artefatos. Os aparelhos de Angio-TCO são programados para reduzir esses 
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artefatos muitas vezes considerando um sinal mínimo advindo do tecido ocular para ser 

interpretado. Com isso, podem surgir outros artefatos a partir dessa ferramenta, 

conhecidos como artefatos de atenuação (onde não seria identificado um fluxo 

sanguíneo lento que gera baixo sinal, apesar de ele existir)(154). Os movimentos do globo 

ocular também podem afetar a aquisição ou a interpretação das imagens da Angio-TCO. 

Para tentar reduzir esse artefato, os aparelhos contam com dois métodos: tentam 

detectar em tempo real o movimento do olho e ajustar a área de escaneamento enquanto 

a aquisição de imagem acontece ou ainda corrigem a imagem após sua aquisição (para 

isso, imagens ortogonais são adquiridas)(155). Influências dos movimentos dentro do 

próprio tecido ocular como o movimento pulsátil do enchimento coroideano também 

tentam ser eliminadas pelos algoritmos dos aparelhos de Angio-TCO, uma vez que 

poderiam influenciar seus resultados(156). Sombras dos plexos vasculares mais 

superficiais projetadas nos tecidos retinianos mais profundos são uma importante fonte 

de artefatos que também tentam ser corrigidas pelos aparelhos mas devem ser 

considerados na análise de camadas profundas(157). Por último, erros de segmentação 

das camadas da retina são um dos mais importantes artefatos na análise das imagens de 

Angio-TCO, principalmente em patologias com significativas alterações da anatomia 

retiniana. A revisão da identificação das camadas pelo software e correção de possíveis 

erros pode minimizar esse efeito(158). 

 Em um artigo de revisão, Brucher e colaboradores(159) relatam fortes indicativos 

de que a DV medida pela Angio-TCO é menor quanto maior a idade, o comprimento 

axial do globo ocular ou ainda nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. 

Segundo estudo de Chua e colaboradores(160), redução da DV macular (mDV) seria 

observada em pacientes com pressões arteriais sistêmicas mais altas e menores taxas de 

filtração glomerular. Fatores como espessura total da mácula e cirurgia de catarata 
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prévia estariam relacionados a DV maiores. Outros fatores como ambliopia, suprimento 

de oxigênio do indivíduo, uso de cafeína, tabagismo, atividade física, uso de 

medicações poderiam influenciar a DV, com necessidade de mais estudos.(159) 

 

3.4.3 Angiotomografia de coerência óptica na avaliação dos capilares da retina em 

neuropatias ópticas 

 O advento da Angio-OCT possibilitou a visualização de detalhes da circulação 

retiniana que não eram acessados na prática clínica, podendo auxiliar no entendimento 

da patogênese de diversas doenças e, com o avanço dos estudos, no diagnóstico, 

avaliação de progressão e indicações de tratamentos. 

 Entre as principais doenças estudadas nos últimos anos através da Angio-TCO 

podemos citar a degeneração macular relacionada a idade(149, 161), em que hoje se pode 

evidenciar complexos neovasculares da coroide que em alguns casos não são 

visualizados diretamente na TCO convencional e identificar a morfologia desse 

complexo neovascular (auxiliando em algumas condutas), o diabetes(8, 162), na qual se 

permite a identificação de áreas de má perfusão retiniana, análise da ZAF, além de 

outras alterações vasculares, e inúmeras outras patologias como as oclusões venosas 

retinianas, telangiectasias maculares, coriorretinopatia central serosa e, entre as 

doenças que afetam o disco óptico, principalmente o glaucoma.  

  Se, por um lado, alterações capilares já eram esperadas em doenças vasculares 

da retina, por outro, reduções da medida de DV peripapilar (pDV) e mDV também 

foram descritas em estudos recentes envolvendo olhos com glaucoma(163-168). No 

glaucoma, a Angio-OCT mostrou habilidade em diferenciar olhos saudáveis de olhos 

de pacientes com glaucoma e ainda poderia ajudar no seguimento de pacientes com 

glaucoma avançado, ou ainda na identificação daqueles com maior risco de progressão 
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da doença(169). 

 Nos últimos anos, diversos estudos utilizando a Angio-TCO analisaram os 

plexos capilares retinianos macular e peripapilar em doenças neuro-oftalmológicas. Em 

patologias isquêmicas, como a neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, 

redução da pDV e mDV ocorreria principalmente nas fases mais tardias e essas 

alterações mostram correspondência com as alterações estruturais e funcionais 

encontradas em outros exames complementares(170, 171). Na atrofia óptica 

dominante(172), redução da pDV foi documentada em relação a controles saudáveis, 

especialmente nos setores temporal e temporal inferior e apresentaram correlação com 

a AV, exame de CV e pCFNR dos pacientes. Balducci e colaboradores(173) avaliaram 

22 pacientes com diagnóstico de neuropatia óptica hereditária de Leber em diferentes 

estágios, mostrando alterações vasculares progressivas principalmente no setor 

peripapilar temporal; um dado importante desse estudo é a observação de que a redução 

da pDV foi detectada junto com a redução da espessura das CCG e CPI, mas antes da 

redução da espessura da pCFNR.   

 Redução da mDV superficial (mDVsup) e da pDV em pacientes com esclerose 

múltipla (EM) também foi documentada em estudos com Angio-TCO em pacientes 

com ou sem história de neurite óptica prévia(174). Alterações no fluxo sanguíneo do 

disco óptico em pacientes com EM também foram descritos por Spain e 

colaboradores(175) e Wang e colaboradores(176). Na neuromielite óptica(177), redução da 

pDV e mDV também pode ser identificada em pacientes com ou sem história de neurite 

óptica (NO) prévia e poderia ocorrer antes mesmo de um episódio de NO ou ainda da 

atrofia da pCFNR. 

 Alterações microvasculares da retina medidas pela Angio-TCO em patologias 

que acometem o SNC também vem sendo estudadas recentemente na busca de 
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biomarcadores para doenças neurológicas, uma vez que a retina e o cérebro 

compartilham origens embrionárias semelhantes e alterações vasculares retinianas 

poderiam ser homólogas a alterações vasculares cerebrais(178). Redução da DV retiniana 

foi observada na doença de Parkinson por Shi e colaboradores(179). Redução da mDV e 

aumento da ZAF foram reportados em pacientes com doença de Alzheimer (DA) e 

comprometimentos cognitivos(180-182). Em pacientes assintomáticos com marcadores 

positivos para DA, O’Bryhim e colaboradores(183) observaram aumento da ZAF em 14 

pacientes com sinais de DA pré clínica em comparação com controles; por outro lado, 

em um estudo de Kreeker e colaboradores(184), mDV e pDV foram maiores nos 

pacientes com DA pré clínica em relação a controles, levantando hipóteses de que 

poderia haver uma fase pré-clínica de angiogênese. A DA é uma doença 

neurodegenerativa em que o paciente apresenta perda gradual de funções cerebrais de 

forma irreversível e o diagnóstico precoce e o reconhecimento de indivíduos com 

grande risco de progressão seriam de suma importância em possíveis tratamentos. 

Acredita-se que componentes vasculares façam parte da história natural da doença, 

contribuindo na ocorrência e/ou progressão da patologia ou ainda como alterações 

secundárias e, portanto, a pesquisa de alterações microvasculares na retina como 

biomarcadores da doença é um assunto de grande interesse científico, ainda mais sendo 

acessado por um exame não invasivo como a Angio-TCO(185, 186). Mais estudos acerca 

desse tema são necessários e podem auxiliar no entendimento da fisiopatologia da 

doença e na busca por opções terapêuticas. 

 Em relação às doenças compressivas da via óptica, as publicações apontam para 

uma redução da DV retiniana associada a perda neural. Higayashima e 

colaboradores(187) relataram redução da pDV em correspondência com defeitos de CV 

por compressão quiasmática em 4 pacientes. Não foram observadas alterações na mDV 
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nesse trabalho. O pequeno número de olhos do estudo, a falta de um grupo controle, as 

diferenças de métodos de CV realizados e a análise da DV de forma ortogonal (dividida 

em quadrantes por linhas horizontal e vertical passando pelo disco óptico) foram fatores 

limitantes do trabalho. Parrozani e colaboradores(13) identificaram redução da mDV 

profunda (mDVprof) e da pDV, entretanto, sem alterações na mDVsup em pacientes 

com atrofia óptica por gliomas da via óptica posterior. Os achados da pDV e pCFNR 

demonstraram correlação (em suas médias globais uma vez que setores específicos não 

foram avaliados), enquanto as mDV não mostraram correlação com o CxCG. Exames 

de CV não foram realizados no estudo. Com os achados, sugeriu-se que um 

remodelamento vascular da retina poderia ocorrer secundário a alterações neurais 

retinianas em pacientes com perda neural por gliomas da via óptica posterior. 

 Nesse contexto, como o padrão de perda neural e de perda de CV é bem definido 

nos casos de compressão quiasmática e não há um componente vascular primário 

provável em sua fisiopatologia, a avaliação da DV nesses pacientes em comparação 

com controles e a correlação dos parâmetros da DV com parâmetros funcionais e 

estruturais por setores poderia auxiliar no entendimento da relação das alterações 

microvasculares e da perda neural da retina. 
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4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 Estudo observacional, transversal, descritivo e prospectivo, realizado segundo 

os princípios da Declaração de Helsinki, com aprovação da comissão de ética para 

análise de projetos de pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) em 06/07/2017, parecer n° 

2.160.495 (Anexo A). Assumindo que indivíduos saudáveis apresentam uma mDV de 

41.2± 3.4%(188), 24 olhos em cada um dos grupos permitiria que se encontrasse uma 

diferença de pelo menos 10% da DV macular com poder do teste de 80% e intervalo de 

confiança de 95%. O tamanho da amostra foi calculado para comparar os dois grupos, 

assumindo um teste bicaudal.  

 

4.2 AMOSTRA 

 

4.2.1 Participantes com AB do nervo óptico  

 Os participantes com AB do nervo óptico do presente estudo foram 

selecionados entre os pacientes do ambulatório de neuro-oftalmologia do HCFMUSP. 

Todos os participantes foram orientados quanto ao protocolo de pesquisa e assinaram 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo B). Foram incluídos 33 

olhos de 26 pacientes obedecendo os seguintes critérios de inclusão:  

 

1. Idade acima de 18 anos; 

2. Presença de compressão quiasmática por tumores de hipófise com 

evidência radiológica na época do diagnóstico e tratada clínica ou 

cirurgicamente, com documentação radiológica de descompressão da via 
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óptica há pelo menos seis meses;  

3. Defeito campimétrico restrito ao hemicampo temporal avaliado através de 

CV Humphrey 24-2 SITA (Swedish interective thresholding algorithm) 

Standard (CV 24-2) com parâmetros confiáveis com pelo menos três pontos 

adjacentes dentro do hemicampo temporal com PSD com P<5%, 

respeitando a linha média vertical e estável há pelo menos 6 meses;  

4. Hemicampo nasal dentro da normalidade, definido como a ausência de 3 

ou mais pontos no pattern deviation com sensibilidade p<5% no CV 24-2; 

5. AV melhor que ou igual a 20/30; 

6. Erros de refração de até 5 dioptrias esféricas no eixo de maior ametropia; 

7. Boa colaboração para realização dos exames; 

8. Pressão intraocular aferida menor que 21 mmHg. 

 

4.2.2 Grupo controle 

 O grupo controle foi formado por voluntários compostos de acompanhantes de 

pacientes e funcionários do hospital com idades semelhantes aos participantes do grupo 

de estudo. Todos os participantes foram orientados quanto ao protocolo de pesquisa e 

assinaram o TCLE (Anexo C). Dos 44 olhos examinados de 22 pacientes, 2 olhos foram 

excluídos (por opacidade de meios – catarata e opacidade corneana - prejudicando os 

exames complementares) e os demais 42 olhos foram incluídos obedecendo os 

seguintes critérios de inclusão:  

 

1. Indivíduo com idade acima de 18 anos pareada com o respectivo 

participante do grupo de estudo com um desvio de mais ou menos cinco 

anos;  
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2. AV corrigida de 20/20; 

3. Erro de refração de até cinco dioptrias esféricas no eixo de maior ametropia; 

4. Exame de CV automatizado confiável e normal definido como MD (do 

inglês, Mean Deviation) e PSD (do inglês, pattern standard deviation) 

dentro de 95% da normalidade	 e resultado normal do GHT (do inglês 

Glaucoma Hemifield Test);  

5. Exame de fundo de olho normal; 

6. Boa colaboração para realização dos exames; 

7. Pressão intraocular aferida menor que 21 mmHg. 

 

4.2.3 Critérios de exclusão 

 Dos 2 olhos excluídos do grupo controle, 1 apresentava catarata e, o outro, 

opacidade corneana. Foram critérios de exclusão do grupo de estudo e do grupo 

controle a presença de qualquer uma das seguintes condições: 

 

1. Cirurgia intraocular prévia, exceto por cirurgia de catarata sem 

complicações há mais de 6 meses;  

2. Opacidade de meios oculares; 

3. Diagnóstico de doença retiniana; 

4. Utilização de drogas como cloroquina, hidroxicloroquina ou outras que 

sabidamente interfiram na condução nervosa ou que causem patologias 

maculares conhecidas; 

5. Diagnóstico de glaucoma e outras neuropatias ópticas ou anomalias de 

papila; 

6. Diagnóstico de diabetes; 
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7. Diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica em tratamento com mais de 3 

medicações anti-hipertensivas; 

8. Tabagismo, uso abusivo de álcool ou outras drogas; 

9. Condições médicas ou psicológicas que impediam o paciente de concluir o 

estudo ou assinar o TCLE. 

 

4.3 AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA 

 

Todos os indivíduos foram submetidos a exame oftalmológico completo 

incluindo medida da AV com melhor correção, avaliação da motilidade ocular 

extrínseca, reações pupilares, biomicroscopia anterior, tonometria de aplanação, 

mapeamento de retina, exame de CV computadorizado, TCO e Angio-TCO.  

 

4.3.1 Exame de campo visual 

 O exame de CV foi realizado no perímetro computadorizado de Humphrey 

(Humphrey systems, San Diego, CA, modelo HFA II 750) com a estratégia 24-2 (SITA-

Standard test) utilizando o estímulo do tamanho III de Goldman sobre um fundo de luz 

branca com luminância de 100cd/m2. Para que o exame de CV fosse considerado 

confiável, deveria apresentar índices de perdas de fixação iguais ou menores que 20%, 

falso-positivos iguais ou menores que 15% e falso-negativos iguais ou menores que 

30%. Nos participantes com AB de nervo óptico, além da presença de defeitos 

campimétricos temporais parciais ou completos, o hemicampo nasal deveria se 

apresentar dentro da normalidade, definida como a ausência de 3 ou mais pontos no 

pattern deviation com sensibilidade p<5% no CV 24-2. O exame com a estratégia 10-

2 foi realizado após um período de descanso de pelo menos 15 minutos. 
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 A sensibilidade média (SM) global do CV 24-2 foi calculada a partir dos valores 

de sensibilidade em dB dos 50 pontos do mapa de desvio total (excluindo os 2 pontos 

mais nasais, 1 ponto acima da mancha cega e 1 ponto abaixo da mancha cega). A SM 

do CV 24-2 também foi calculada para o hemicampo nasal  (26 pontos nasais do teste), 

para o hemicampo temporal (24 pontos temporais do teste) e para 6 setores do CV 

conforme mapa descrito por Garway-Heath e colaboradores(189). Para o propósito desse 

trabalho, calculamos a média dos 6 pontos no feixe papilomacular, correspondendo ao 

setor 6 do disco óptico e dos 4 pontos da região 1 correspondentes aos setores temporal 

e nasal do disco óptico, respectivamente, exatamente como os setores descritos pelos 

autores. Os 21 pontos superiores do CV correspondentes aos setores nasal-inferior (NI), 

setor 2, e temporal-inferior (TI), setor 3, do disco óptico descritos por Garway-

Heath(189) foram agrupados e tiveram sua média calculada, assim como os 21 pontos 

inferiores correspondentes aos setores nasal-superior (NS), setor 5, e temporal-superior 

(TS), setor 4, do disco óptico (Figura 5). A SM do CV 10-2 (68 pontos de teste) foi 

calculada de forma global, média dos 34 pontos dos hemicampos nasal e temporal e em 

quadrantes.  

Figura 5 – Imagem esquemática da divisão em 6 setores do CV 24-2 utilizada no estudo. 
FONTE (figura adaptada, baseada no mapa descrito por Garway-Heath e colaboradores(189)): Monteiro 
ML, Costa-Cunha LV, Cunha LP, Malta RF. Correlation between macular and retinal nerve fibre layer 
Fourier-domain OCT measurements and visual field loss in chiasmal compression. Eye (Lond). 
2010;24(8):1382-90. 
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 Os valores da SM do CV foram convertidos de dB (escala logarítmica) para a 

unidade 1/Lambert (escala linear) de acordo com a fórmula: 1/L=10^(dB/10), ou seja, 

10 elevado à potência do valor do dB dividido por 10. 

 Esta conversão baseia-se em estudos prévios que sugerem uma correlação linear 

entre a perda de sensibilidade diferencial a luz no CV e número de CGR(113, 190-192). 

 

4.3.2 Tomografia de coerência óptica 

 Os participantes do estudo foram submetidos ao exame de TCO e Angio-TCO 

utilizando o aparelho TCO-SS (DRI OCT Triton Plus® V.10.11., Topcon, Japan) com 

velocidade de aquisição de imagens de 100.000 A-scans/s. Os protocolos de varredura 

das imagens da TCO abrangeram uma área macular de 7x7mm centrada na fóvea e uma 

área de 6x6mm ao redor do nervo óptico com uma densidade de 512 A-scans x 256 B-

scans. Apenas imagens com índices de qualidade maior que 40, sem sinais de artefatos 

ou movimentos oculares foram analisadas.   

As medidas da espessura pCFNR foram obtidas através do software do 

fabricante que gera esses dados em um mapa circular de 3.4mm de diâmetro centrado 

no nervo óptico. Foram obtidos o valor médio global da pCFNR e os valores de 

espessura da pCFNR em 6 setores ao redor do nervo óptico: temporal (T) (310-41°), 

TS (41-80°), NS (80-120°), nasal (N) (121-230°), NI (231-270°) e TI (271-310°), de 

acordo com o mapa descrito por Garway-Heath e colaboradores(189). Com base nos 

objetivos desse estudo, os setores NS e TS foram agrupados, assim como os setores NI 

e TI resultando nos setores superior (S) (80°) e inferior (I) (80°), respectivamente 

(Figuras 5 e 6). Foram ainda estimadas as médias dos setores S e I, denominada média 

supero-inferior (S-I) e dos setores N e T, denominada média nasotemporal (N-T).  
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A segmentação das camadas da região macular foi gerada automaticamente pelo 

software do aparelho e foram obtidas com base em um mapa de espessura quadrado 

cobrindo uma área de 6x6mm da área total de 7x7mm de escaneamento da mácula e 

dividido em 100 pequenos quadrados iguais (Figura 6). As medidas de espessura 

macular foram calculadas de forma global, nas metades nasal e temporal da mácula 

com 50 pequenos quadrados cada e em quadrantes (25 pequenos quadrados cada). 

Figura 6 – Representação esquemática da área macular de 6x6mm dividida em 100 pequenos quadrados 
iguais onde foram obtidas as medidas de espessura das camadas da retina pela TCO (imagem à esquerda). 
À direita, setores considerados para medidas da espessura da pCFNR geradas a partir de um mapa 
circular de 3,4mm de diâmetro centrado no nervo óptico. 

 

Para análise macular foram calculadas a espessura total da mácula, as medidas 

de espessura da CFNR e da CCG somada a CPI. Para correlação com a mDVsup foram 

utilizadas as medidas do CxCG (CFNR+CCG+CPI) macular (mCxCG).  

Essas diferentes áreas de análise das medidas da região peripapilar e macular 

foram obtidas com intuito de melhor estudar as correlações de estrutura-função, uma 

vez que a perda neural da compressão quiasmática em pacientes com perda de CV em 

hemicampo temporal ocorre principalmente na metade nasal da mácula e nos setores 

nasal e temporal da pCFNR. 
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4.3.3 Angiotomografia de coerência óptica 

 As imagens de Angio-TCO foram obtidas com o mesmo aparelho de TCO-SS 

(DRI OCT Triton Plus® V.10.11., Topcon, Japan). No presente estudo, foram obtidas 

imagens peripapilares de 4,5x4,5mm centradas no disco óptico e de 6x6mm centradas 

na fóvea (Figura 7). As imagens en-face foram analisadas por um examinador externo 

para garantir que não existissem sinais de grandes movimentos oculares (definidos 

como duplicação de bordos das imagens, descontinuidades abruptas de grandes vasos 

retinianos) ou artefatos gerados pelo ato de piscar (presença de faixas horizontais pretas 

na imagem en-face) e deveriam ainda apresentar um índice de qualidade de sinal maior 

que 40.  O exame era repetido nos casos que não fossem obtidas imagens satisfatórias.  

A segmentação das camadas da retina foi realizada de forma automática pelo 

software do aparelho (IMAGEnet 6V.1.21.11783) gerando diferentes imagens en-face. 

A pDV foi avaliada da membrana limitante interna (MLI) até a interface da CFNR e a 

CCG. As imagens do plexo capilar superficial da mácula correspondem à região de 

2,6µm abaixo da MLI até 15,6µm abaixo da interface da CPI e da CNI, fornecidas 

automaticamente pelo software do aparelho e esquematizadas na figura (Figura 7). 

Todas as imagens foram revisadas quanto à centralização e à segmentação, corrigidas 

de forma manual na presença de erros.  

Figura 7 – Coluna A: Representação das áreas escaneadas pela Angio-TCO centradas no disco óptico e 
na fóvea. Coluna B: Limites considerados para análise da pDV (primeira linha) e mDVsup (segunda 
linha). Coluna C: imagens en-face da DV em escala de cinza  
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Para a quantificação da DV, que não era fornecida automaticamente pelo 

aparelho no momento do estudo, as imagens foram exportadas e analisadas utilizando 

o software ImageJ (National Institute of Health, Bethesda, MD, E.U.A.). As imagens 

em escala de cinza foram transformadas em imagens binárias (preto e branco)  baseadas 

no limiares de intensidade do método de Otsu(193). Como resultado, obtém-se uma 

imagem em branco e preto onde a área em branco corresponde aos vasos retinianos 

(Figura 8). A DV foi obtida pela divisão dos pixels da imagem correspondentes aos 

vasos pelo número de pixels da imagem inteira.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Imagem en-face da pDV em escala de cinza (à esquerda) obtida pelo software do aparelho 
de Angio-TCO e respectiva imagem após processo de binarização (à direita) 

 

Para a análise peripapilar, definimos uma área circular de 3,4mm centrada no 

disco óptico e excluímos uma área concêntrica de 1,7mm de diâmetro, restando um anel 

de 0,7mm de largura (Figura 9).  A pDV foi calculada nessa área anelar de forma global 

(360°) e nos setores T (90°), S (80°), N (110°) e I (80°), e médias S-I e N-T (médias 

dos setores S e I e dos setores nasal e temporal, respectivamente). 

A mDV foi calculada de forma global, em quadrantes e nas metades nasal e 

temporal da retina passando pela fóvea (Figura 9). 
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Figura 9 – À esquerda, imagem esquemática dos setores temporal (90°), superior (80°), nasal (110°) e 
inferior (80°) da área anelar considerada para medida da pDV. À direita, região macular dividida em 
quadrantes através de linhas ortogonais passando pela fóvea para medida da mDV 

 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS E ESTATÍSTICA 

Os olhos foram separados em dois grupos: 1) olhos de pacientes com AB do 

nervo óptico e 2) olhos de controles normais. O teste Kolmogorov-Smirnov foi usado 

para verificar a aderência ou não à normalidade dos dados. Os dois grupos foram 

comparados utilizando Equações de Estimativas Generalizadas (GEE)(194) de tal forma 

a compensar a interdependência entre os dois olhos, já que alguns pacientes tiveram os 

dois olhos incluídos no estudo. Área sob curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic) ou AROC foram usadas para avaliar a habilidade diagnóstica dos 

parâmetros estudados e foram comparadas com o método de DeLong et al(195). 

Para avaliar a correlação entre as diferentes medidas da TCO-SS, a função 

visual (defeito de CV) e a Angio-TCO foi utilizado o teste de Pearson. Além disso, foi 

utilizada a análise de regressão linear para avaliar a correlação entre os valores obtidos 

na Angio-TCO, na TCO-SS e a perda de CV expressa na escala 1/L. Os cálculos foram 

feitos com a ajuda do pacote estatístico SPSS, versão 20.0. Um valor de p<0,05 foi 

considerado significativo. Uma vez que múltiplas comparações foram feitas durante o 

estudo, também foram estimados os valores com significância p<0,01 e p<0,001. 
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 Um total de 33 olhos com AB do nervo óptico de 26 pacientes (13 mulheres) e 

42 olhos de 22 controles (11 mulheres) foram estudados. Entre os indivíduos com AB 

do nervo óptico, 22 eram caucasianos, 2 negros e 2 orientais. No grupo controle, havia 

20 caucasianos e 2 orientais. A média de idade foi de 47.8 ±12.4 anos (entre 21-75) nos 

olhos com AB do nervo óptico e de 48.4 ± 14.3 anos (entre 24-71) nos controles 

(p=0.90). A média ± desvio padrão do equivalente esférico foi de -0.33 ± 0.89 dioptrias 

no grupo da AB, sendo a AV nesse grupo 20/20 em 29 olhos, 20/25 em 2 olhos e 20/30 

em outros dois olhos. No grupo controle, todos apresentavam AV 20/20, com 

equivalente esférico de +0.14 ± 1.60 (p=0.22). Dos 26 participantes com AB do nervo 

óptico, 24 tinham diagnóstico de adenoma de hipófise, enquanto 2 foram 

diagnosticados com craniofaringeoma. Dezesseis olhos apresentaram defeito de CV 

temporal completo, 6 tinham defeito campimétrico de aproximadamente 1 quadrante e 

11 olhos, defeitos menores que 1 quadrante. A figura 10 mostra os exames de CV, TCO 

e Angio-TCO de um olho do grupo controle e exemplos ilustrativos de 3 participantes 

com AB do nervo óptico e diferentes graus de defeitos de CV temporal. 
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Figura 10 – Imagens de exames de um olho do grupo controle (primeira linha), dois casos de defeito de 
CV temporal parcial (segunda e terceira linhas) e um caso de defeito de CV temporal completo (última 
linha). Coluna A: gráfico em escala de cinza do exame de perimetria computadorizada 24-2. Coluna B: 
mapa de probabilidade de desvio da normalidade da espessura da pCFNR baseado em banco de dados 
do aparelho (amarelo=fora dos 95% normais; vermelho=fora dos 99% normais). Coluna C: mapa pseudo-
colorido da pDV obtido pelo software do aparelho de Angio-TCO. Coluna D: mapa de probabilidade de 
desvio da normalidade da espessura do CxCG baseado em banco de dados do aparelho (amarelo=fora 
dos 95% normais; vermelho=fora dos 99% normais). Coluna E: mapa pseudo-colorido da mDVsup 
obtido pelo software do aparelho de Angio-TCO 
 

 Os valores da SM global, em hemicampo temporal e em hemicampo nasal dos 

CV dos olhos com AB foram -9.3±5.1, -19.8±10.8 e -2.1±1.4dB, respectivamente. Os 

valores correspondentes aos olhos normais foram -0.7±1.2, -0.5±1.2 e -0.9±1.4dB. 

Divididos por setores, os defeitos de CV foram -21.8±10.8 (setor 1), -9.8±4.6 (média 

dos setores 2 e 3), -7.9±5.3 (média dos setores 4 e 5) e -13.5±9.1 dB (setor 6) nos olhos 

com AB do nervo óptico. Os valores correspondentes dos olhos controles foram -

0.1±1.3, -0.7±1.7, -0.8±1.2 e -0.2±1.3 dB. Todos os parâmetros calculados do CV 

foram significativamente menores nos pacientes com AB quando comparados com os 

controles. A tabela 1 e a Figura 11 mostram as comparações entre as medidas de DV 
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nos dois grupos. Todos os parâmetros da pDV foram significativamente reduzidos nos 

olhos com AB comparados aos controles considerando p<0,05. Apenas o setor 

peripapilar superior não apresentou diferença estatisticamente significativa 

considerando p<0,001. Todos os parâmetros exceto o quadrante temporal superior e a 

hemirretina temporal da mácula foram significativamente menores nos olhos com AB 

em comparação aos controles. 

 

 

 
 
 
 
            A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 - Gráfico de caixa (bloxplot) mostrando as porcentagens médias da DV peripapilar (A) e 
macular superficial (B) de olhos com AB e controles de acordo com a área estudada (média global, 
setores, quadrantes maculares e hemirretina). Os setores seguidos por um asterisco (*) não apresentaram 
diferenças significativas para p<0,05. O setor seguido por dois asteriscos (**) apresentou diferença 
estatisticamente significativa para p<0,05, mas não apresentou diferença significativa para p<0,001.  
N-T: média nasotemporal; S-I: média superoinferior; NS: nasal superior; NI: nasal inferior; TS: temporal 
superior; TI: temporal inferior 
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Tabela 1 - Comparação das médias (±desvio padrão) da densidade vascular peripapilar e macular 
superficial (pDV e mDVsup) em 33 olhos com atrofia em banda (AB) do nervo óptico e em 42 olhos de 
controles, com área sob curva ROC (AROC) 
 

*Equações de Estimativas Generalizadas. Valores significativos para p<0,05 em itálico. NS= nasal 
superior, NI= nasal inferior, TS= temporal superior, TI= temporal inferior. 
 

 Os parâmetros da pDV que melhor diferenciaram os dois grupos foram a média 

nasotemporal da pDV (AROC=0.96), seguida da média global da pDV (AROC=0.91) 

e do setor nasal da pDV (AROC=0.89). Em relação a mDVsup, reduções significativas 

de medidas do grupo com AB foram observadas na medida global, NS, NI, TI e 

hemirretina nasal (Tabela 1). O parâmetro da mDVsup que melhor diferenciou os dois 

grupos foi a medida da região NI (AROC=0,93), seguida da média global macular 

(AROC=0,91) e da mDVsup da hemirretina nasal (AROC=0,89). 

 A tabela 2 mostra os resultados das medidas da pCFNR e da mCxCG. Os dois 

grupos diferiram em ambos os parâmetros e em todos os setores estudados (p<0,05, 

Parâmetros AB  
(n=33) 

Controles 
(n=42) 

valor de p * AROC 
(erro padrão) 

Densidade Vascular 
Peripapilar (%) 

    

Média 34,2 ± 5,7 43,4 ± 4,5 <0,001 0,91 (0,04) 
Setor Superior 48,8 ± 9,9 54,4 ± 7,5 0,011 0,71 (0,06) 
Setor Temporal 24,2 ± 8,5 38,0 ± 8,5 <0,001 0,88 (0,04) 

Setor Inferior 47,9 ± 9,1 56,8 ± 7,3 <0,001 0,77 (0,06) 

Setor Nasal 21,7 ± 4,0 30,1 ± 5,9 <0,001 0,89 (0,04) 
Média Nasotemporal 22,9 ± 4,1 33,6 ± 4,8 <0,001 0,96 (0,02) 

Média Superoinferior 48,4 ± 8,8 55,6 ± 6,1 <0,001 0,76 (0,06) 

Densidade Vascular 
Macular (%) 

    

Média 21,5 ± 3,2 26,1 ± 1,7 <0,001 0,91 (0,04) 

Quadrante NS 26,5 ± 6,5 32,1 ± 4,8 <0,001 0,78 (0,06) 

Quadrante NI 21,9 ± 6,0 32,4 ± 3,9 <0,001 0,93 (0,03) 

Quadrante TS 21,7 ± 4,8 20,9 ± 3,1 0,373 0,50 (0,07) 

Quadrante TI 15,7 ± 4,2 18,8 ± 4,0 0,004 0,70 (0,06) 

Hemirretina Nasal 24,2 ± 5,4 32,3 ± 3,5 <0,001 0,89 (0,04) 

Hemirretina Temporal 18,7 ± 2,8 19,8 ± 2,4 0,077 0,64 (0,07) 
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GEE). Os melhores parâmetros da pCFNR para diferenciar os dois grupos foram a 

média global da pCFNR, o setor nasal e a média N-T (os três parâmetros apresentaram 

AROC=1,00). Em relação às medidas da mCxCG, os setores NI e a hemirretina nasal 

foram os mais eficientes em diferenciar os grupos (AROC=1,00 nos dois casos), 

seguidos da média global e do quadrante NS (AROC=0,99 nos dois casos). 

 

Tabela 2 - Comparação das médias (±desvio padrão) da espessura da camada de fibras nervosas 
da retina peripapilar (pCFNR) e do complexo de células ganglionares macular (mCxCG) 
medidas pela TCO em 33 olhos com atrofia em banda (AB) do nervo óptico e em 42 olhos de 
controles, com área sob curva ROC (AROC) 
 

Parâmetro AB 
(n=33) 

Controles 
(n=42) 

valor 
de p* 

AROC 
(erro padrão) 

Espessura pCFNR (µm)     

Média 64,67 ± 10,53 104,21 ± 12,09 <0,001 1,00 (0,00) 

Setor Superior  90,46 ± 18,38 127,34 ± 15,90 <0,001 0,93 (0,03) 

Setor Temporal  39,36 ± 10,87 76,67 ± 11,12 <0,001 0,99 (0,01) 

Setor Inferior  97,83 ± 16,73 141,89 ± 22,21 <0,001 0,97 (0,02) 

Setor Nasal  42,52 ± 8,60 82,50 ± 14,61 <0,001 1,00 (0,00) 
Média Nasotemporal 41,09 ± 7,39 79,88 ± 9,39 <0,001 1,00 (0,00) 

Média Superoinferior 94,14 ± 16,58 134,63 ± 17,00 <0,001 0,97 (0,02) 

Espessura mCxCG (µm)      

Média  80,60 ± 10,17 105,45 ± 7,57 <0,001 0,99 (0,01) 

Quadrante NS  76,64 ± 11,80 117,36 ± 9,25 <0,001 0,99 (0,01) 

Quadrante NI  82,54 ± 11,94 119,22 ± 9,68 <0,001 1,00 (0,00) 

Quadrante TS  79,50 ± 9,82 93,33 ± 6,85 <0,001 0,83 (0,05) 

Quadrante TI  83,74 ± 9,82 93,33 ± 6,85 <0,001 0,77 (0,06) 

Hemirretina Nasal  79,59 ± 11,51 118,29 ± 9,16 <0,001 1,00 (0,00) 

Hemirretina Temporal  81,61 ± 9,68 92,61 ± 6,78 <0,001 0,81 (0,05) 

*Equações de Estimativas Generalizadas. Valores significativos para p<0,05 em itálico. NS= nasal 
superior, NI= nasal inferior, TS= temporal superior, TI= temporal inferior. 
 
 Os parâmetros estudados da Angio-TCO com melhor performance (média N-T 

da pDV e mDV do quadrante NI) apresentaram significativamente (p<0,05) menores 

AROCs em relação aos parâmetros de melhor performance medidos pela TCO (média 



____________________________________________________________________________Resultados	 58	

global, setor nasal e média N-T da pCFNR e espessura do mCxCG do quadrante NI e 

da hemirretina nasal) 

 A Tabela 3 mostra as correlações entre as medidas da pDV, pCFNR e SM do 

CV 24-2. O maior coeficiente de correlação foi observado entre a média N-T da pDV 

e o setor temporal da pCFNR (r=0,78), entre a média N-T da pDV e a média N-T da 

pCFNR (r=0,75) e entre o setor nasal da pDV e o setor nasal da pCFNR (r=0,74). A 

maior correlação de pDV e SM do CV ocorreu entre a média N-T da pDV e três áreas 

medidas da perda de sensibilidade do CV: o hemicampo temporal (r=0,68), o setor 1 

(r=0,67) e a média global (r=0,66). 

 

Tabela 3 - Relação entre a densidade vascular peripapilar (pDV), espessura da camada de fibras nervosas 
da retina peripapilar (pCFNR) e perda de sensibilidade do campo visual (CV) medida através do exame 
de perimetria automatizada (24-2 SITA Standard test) 
 

N=75. Coeficientes de correlação de Pearson. G=média global; S= setor superior; T=setor temporal; 
I=setor inferior; N=setor nasal, S-I=superoinferior; NT=nasotemporal; SM=sensibilidade média; 
NSM=sensibilidade média nasal; TSM=sensibilidade média temporal; Itálico=p<0,05; negrito=p<0,01; 
negrito e sublinhado=p<0,001. 
 

 A tabela 4 mostra as correlações entre mDVsup, mCxCG e os parâmetros do 

CV de estratégia 10-2. A maior correlação ocorreu entre a média global da mDVsup e 

a média global da mCxCG, assim como entre o quadrante NI da mDV e o quadrante NI 

da mCxCG (r=0,76 para ambos), seguida da correlação entre a média global da 

Parâmetro Espessura da pCFNR Perda de sensibilidade no CV 24-2 em 1/L 

pDV (%)  
G 

 
S 

 
T 

 
I 

 
N 

 
S-I 

 
N-T 

 
SM 

Setores do CV (196)    
NSM 

 
TSM 

1 2+3 4+5 6  

Média Global 0,67 0,64 0,69 0,62 0,54 0,66 0,65 0,62 0,58 0,55 0,61 0,56 0,33 0,61 

Setor Superior 0,36 0,45 0,41 0,34 0,19 0,41 0,30 0,33 0,25 0,24 0,38 0,33 0,13 0,29 

Setor Temporal 0,56 0,50 0,73 0,52 0,38 0,53 0,56 0,51 0,52 0,44 0,49 0,48 0,23 0,51 

Setor Nasal 0,64 0,57 0,52 0,51 0,74 0,56 0,69 0,59 0,60 0,59 0,53 0,51 0,32 0,61 

Setor Inferior 0,48 0,48 0,42 0,52 0,37 0,52 0,42 0,48 0,41 0,42 0,49 0,40 0,34 0,46 

Média N-T  0,73 0,64 0,78 0,63 0,65 0,66 0,75 0,66 0,67 0,61 0,61 0,61 0,33 0,68 

Média S-I 0,47 0,52 0,46 0,48 0,31 0,52 0,40 0,45 0,36 0,37 0,48 0,40 0,26 0,42 
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mDVsup e o quadrante NS da mCxCG assim como entre a média global da mDVsup e 

a hemirretina nasal da mCxCG (r=0,75 para ambos). Correlações significativas foram 

também encontradas entre as medidas de mDVsup e parâmetros do CV 10-2. A maior 

delas ocorreu entre a média global da mDVsup e a SM global do CV, entre a média 

global da mDVsup e a SM do hemicampo temporal, entre o quadrante NI da mDV e a 

SM da região TS do CV e entre a região NI da mDVsup e a SM do hemicampo temporal 

(r=0,68 em todas essas correlações descritas). As figuras 12 e 13 mostram gráficos de 

dispersão das correlações mais fortes encontradas entre os parâmetros estudados. 

 

Tabela 4 - Relação entre a densidade vascular macular superficial (mDVsup) e as medidas de espessura 
do complexo de células ganglionares macular (mCxCG) e a perda de sensibilidade do campo visual (CV) 
10-2 
 

N=75. Coeficientes de correlação de Pearson. G=média global; NS= nasal superior; NI=nasal inferior; 
TS=temporal superior; TI=temporal inferior, TH=hemirretina temporal; NH=hemirretina nasal; 
SM=sensibilidade média central; NSM=sensibilidade média nasal; TSM=sensibilidade média temporal; 
Itálico=p<0,05; negrito=p<0,01; negrito e sublinhado=p<0,001. 

Parâmetro mCxCG (µm) Perda de sensibilidade no CV 10-2 em 1/L 

mDVsup (%) G 
 

Quadrantes Maculares  TH 
 

 NH 
 

SM 
Quadrantes do CV  

NSM TSM 
NS NI TS TI NS NI TS TI 

Média Global 0,76 0,75 0,73 0,70 0,64 0,68 0,75 0,68 0,36 0,45  0,66 0,67  0,44 0,68 

Quadrante NS 0,57 0,56 0,54 0,58 0,47 0,54 0,55 0,46 0,18 0,25 0,43 0,45 0,23 0,44 

Quadrante NI 0,71 0,72 0,76 0,56 0,53 0,55 0,74 0,67 0,37 0,44 0,68 0,66 0,43 0,68 

Quadrante TS 0,06 0,00 -0,05 0,26 0,21 0,30 -0,03 -0,06 0,01 0,02 -0,08 -0,06 0,02 -0,08 

Quadrante TI 0,29 0,33 0,29 0,16 0,23 0,20 0,31 0,36 0,24 0,30 0,39 0,39 0,29 0,39 

TH 0,28 0,27 0,20 0,33 0,35 0,34 0,24 0,26 0,21 0,27 0,25 0,28 0,25 0,27 

NH 0,73 0,70 0,74 0,64 0,57 0,61 0,74 0,65 0,32 0,39 0,64 0,64 0,38 0,64 
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Figura 12 - Gráficos de dispersão (scatterplots) mostrando os maiores coeficientes de correlação (r) 
entre a densidade vascular peripapilar (pDV) e as medidas de espessura da camada de fibras nervosas da 
retina peripapilar (pCFNR) em (A) e entre a pDV e as medidas de perda de sensibilidade de campo visual 
(CV) 24-2 em escala 1/L em (B) 
 

 
Figura 13 - Gráficos de dispersão (scatterplots) mostrando maiores coeficientes de correlação (r) entre 
a densidade vascular macular superficial (mDVsup) e as medidas de espessura do complexo de células 
ganglionares (CxCG) em (A) e entre a mDVsup e as medidas de perda de sensibilidade de campo visual 
(CV) 10-2 em escala 1/L em (B) 
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 Os resultados do presente estudo demonstram uma significativa redução na 

pDV e mDVsup dos olhos com AB em relação aos controles e, mais que isso, uma 

correspondência entre esses achados com parâmetros funcionais (CV) e com outros 

parâmetros estruturais (perda neural) decorrentes da compressão quiasmática. Os 

resultados dessa tese já foram publicados em 2020 na revista Eye (Anexo D)(197). 

 As medidas de pDV e mDVsup foram efetivas em diferenciar olhos com AB do 

nervo óptico por compressão quiasmática e defeito de CV temporal sequelar (estável 

há pelo menos 6 meses) de olhos normais. Dos sete parâmetros da pDV avaliados, todos 

foram significativamente reduzidos nos olhos com AB em relação aos controles com 

nível de significância p<0,05. O setor peripapilar superior foi o único que não 

apresentou diferença estatística significativa para p<0,001. O adenoma de hipófise ser 

a principal causa de compressão quiasmática nos pacientes selecionados (apresentando, 

portanto, um maior acometimento das fibras inferiores da retina nasal) seria uma das 

possíveis explicações para esse resultado. Os setores nasal e temporal do disco óptico 

apresentaram grande redução da pDV enquanto, em relação as medidas de mDVsup, 

reduções significativas foram verificadas na hemirretina nasal dos olhos com AB do 

nervo óptico, em especial o quadrante NI. Esses achados estão de acordo com a perda 

neural esperada em olhos com hemianopsia temporal por compressão quiasmática 

prolongada, preservando a hemirretina temporal e afetando de forma mais significativa 

os setores nasal e temporal do disco óptico(198). O significativo acometimento da 

mDVsup no quadrante NI poderia também ser explicado pela etiologia da maior parte 

dos pacientes selecionados relacionar-se ao adenoma de hipófise (que geralmente 

comprime inicialmente as fibras nasais inferiores da retina que cruzam o quiasma 

óptico). Esses achados foram confirmados pelo estudo posterior de Lee e 

colaboradores(199) que recentemente avaliaram 36 olhos de pacientes com compressão 
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quiasmática e compararam os achados da mDV e pDV medidos pela Angio-TCO com 

controles. Os autores demonstraram redução da pDV média e em todos os setores 

peripapilares em pacientes com compressão quiasmática e também da média da 

mDVsup e da mDVsup apenas do setor nasal desses pacientes, analisando, porém, uma 

área de 3mmx3mm ao redor da fóvea e utilizando a divisão em grade conforme o 

ETDRS e não a divisão por quadrantes por nós utilizada e que é mais adequada para 

avaliação das alterações maculares em pacientes com lesões quiasmáticas(33). 

Dentre os resultados, o achado de redução da mDV no quadrante TI chama a 

atenção, já que alterações na hemirretina temporal não seriam esperadas em pacientes 

selecionados com AB do nervo óptico com CV nasal normal, sugerindo que os 

parâmetros de DV poderiam ser mais efetivos que o CV para detectar anormalidades. 

A mesma suposição poderia ser feita em relação às medidas da mCxCG, que mostram 

alterações na hemirretina temporal (correspondendo, novamente, ao setor de CV nasal 

normal) nos olhos com AB quando comparados aos controles (Tabela 2). Esses achados 

das CGR já foram relatados anteriormente(128, 135, 200) e podem estar relacionados a 

danos das fibras temporais que não cruzam o quiasma óptico que ocorreram antes do 

tratamento. 

 Nossos dados mostram ainda que as alterações da DV encontradas pela Angio-

TCO estão de acordo com as anormalidades na pCFNR e mCxCG detectadas pela TCO 

na hemirretina nasal e nos setores nasal e temporal do disco óptico (Tabelas 1 e 2). As 

medidas de DV apresentaram grande habilidade de discriminar o grupo com AB do 

controle, com valores de AROC de 0,96 correspondentes à medida média N-T pDV e 

0,93 em relação aos valores do quadrante NI da mDV. Esses valores de AROC são 

menores (p<0,05) se comparados aos da TCO (espessura média N-T da pCNFR e 

espessura do quadrante NI do mCxCG). 
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 Grandes coeficientes de correlação entre as medidas de pDV e pCFNR foram 

encontrados no presente estudo (variando entre 0,67 à 0,78 para a média global e 

regiões peripapilar nasal, temporal e média N-T), estando de acordo com publicações 

prévias em relação a olhos com glaucoma(163, 164, 166, 168), atrofia óptica dominante(172), 

neuromielite óptica(177) e, mais recentemente, neuropatias compressivas(199). 

Correlações variando de 0,51 a 0,60 foram encontradas entre a pDV e setores da 

pCFNR por Lee e colaboradores(199), em estudo com pacientes com história de 

compressão quiasmática, sendo as maiores correlações nos setores nasal e inferior.  

Nossos resultados mostraram fortes correlações em setores específicos e condizentes 

com as áreas mais afetadas na doença estudada (setor nasal r=0,74, setor temporal 

r=0,73 e média N-T r=0,78). O mesmo ocorre em relação aos coeficientes de correlação 

entre as medidas de pDV e SM do CV: nossos achados também estão de acordo com 

os encontrados na literatura em relação a diferentes neuropatias ópticas(165, 166, 168, 201), 

em sua maioria comparando médias globais peripapilares. Os coeficientes de correlação 

entre a DV dos setores preferencialmente afetados na AB do nervo óptico e a SM do 

CV variou de 0,48 a 0,68 (Tabela 03), de forma comparável a correlações entre a TCO 

e os parâmetros de CV encontrados em estudo prévio com o mesmo perfil de 

pacientes(33). 

 As medidas da mDVsup também demonstraram grande habilidade em 

diferenciar olhos com AB dos controles: além dos valores globais da mDVsup 

(AROC=0,91), o quadrante NI (AROC=0,93) e a hemirretina nasal (AROC=0,89) 

mostraram-se importantes na diferenciação dos dois grupos. Esses achados reforçam 

estudos prévios com pacientes com glaucoma(165, 188, 202, 203), neuromielite óptica(177) e, 

recentemente, neuropatias compressivas(199) que também encontraram redução da 

mDVsup nesses pacientes quando comparados com indivíduos normais. Outros estudos 



____________________________________________________________________________Discussão	 65	

não demonstraram diferenças significativas da mDVsup em pacientes com 

glaucoma(168), esclerose múltipla(176) e gliomas acometendo a via óptica(13). Os critérios 

de seleção de pacientes e os protocolos de aquisição de imagens de Angio-TCO 

poderiam ser as causas desses resultados discrepantes. Nosso estudo incluiu apenas 

olhos com defeito de CV temporal permanente, ou seja, com alterações estruturais na 

região macular nasal, fornecendo um excelente modelo para avaliação do poder 

diagnóstico de novas tecnologias como a Angio-TCO. Além disso, o uso do 

equipamento swept-source e o protocolo de aquisição de 6x6mm centrado na fóvea (ao 

invés de utilizar o protocolo de aquisição de 3x3mm utilizado amplamente em estudos 

prévios) pode ter corroborado com nossos resultados. Como a maior parte das CGR 

localizam-se nos 8° centrais da mácula(119), a maioria das alterações da mDVsup 

secundárias à degeneração neural provavelmente estariam além da área abrangida pelo 

protocolo de 3x3mm. Nossos dados ainda demonstram grandes correlações entre as 

médias globais, os quadrantes e os hemicampos da mDVsup e os correspondentes 

valores da mCxCG e SM do CV 10-2 (Tabela 4). 

Enquanto na maior parte das neuropatias ópticas um mecanismo vascular não 

pode ser completamente excluído(172, 177, 204), na perda neural decorrente da compressão 

quiasmática um componente vascular primário é improvável, uma vez que a 

compressão da via óptica é distante do olho. Em um estudo recente, Wang e 

colaboradores(205) mostraram redução da pDV e pCNFR em pacientes com compressão 

quiasmática em relação a controles. Em uma sub-análise, compararam a pDV e pCFNR 

dos pacientes com invasão do seio cavernoso (11 pacientes) e dos que não 

apresentavam invasão óbvia do seio cavernoso (20 pacientes) e não encontraram 

diferença significativa, sugerindo que a proximidade dos tumores selares com o seio 

cavernoso e as artérias carótidas internas e seus ramos não teria interferência nos 
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achados da DV retiniana e a redução da pDV ocorreria como um resultado da perda 

neural. 

A perda neural ocorreria após compressão prolongada da via óptica e uma das 

hipóteses é que a atrofia das CGR poderia, de alguma forma, regular o fluxo sanguíneo 

nos capilares retinianos, possivelmente relacionado à demanda metabólica reduzida. 

Dessa forma, a redução da DV encontrada em nosso estudo poderia ser considerada 

secundária à perda neural. As CGR, cujos axônios não mielinizados formam a CFNR, 

apresentam alta demanda metabólica(206). Yu e colaboradores(207) demonstraram que, na 

retina normal, o PCPR ocuparia de 7,2 a 8,6% da espessura da CFNR. Uma importante 

correlação entre a espessura da pCFNR e o volume da PCPR foi observada em olhos 

sem patologias, sugerindo que esse plexo radial poderia ter um papel importante na 

manutenção de um balanço metabólico delicado entre células com alta demanda 

energética e um suprimento sanguíneo limitado. Retina e cérebro compartilham origens 

embrionárias semelhantes e alterações da vasculatura retiniana poderiam refletir 

alterações vasculares cerebrais ou ainda se comportar de forma semelhante.(178) A 

interação entre a atividade neural e o sistema vascular ocorre desde antes do nascimento 

e é tema de muito estudo na neurologia e poderia explicar as correlações entre perda 

neural e alterações microvasculares retinianas(208). 

 A análise da microvasculatura da retina poderia ainda auxiliar no entendimento 

do prognóstico visual do paciente a ser submetido à cirurgia para descompressão do 

quiasma óptico. Cennamo e colaboradores(209), em um estudo com 14 pacientes com 

compressão quiasmática avaliados no pré-operatório e após cirurgia endoscópica 

endonasal para exérese de adenoma de hipófise, reportou um aumento significativo da 

pDV no exame após 48 horas do procedimento, apesar de uma redução da CCG. 

Entretanto, Lee e colaboradores(210) relataram redução da mDVsup, mDVprof e da pDV 
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no pós operatório tardio (4 a 6 meses) de 62 olhos de pacientes submetidos a cirurgia 

para tratamentos de lesões hipofisárias com compressão quiasmática. A mDVsup pré-

operatória mostrou correlação com as alterações de CV após cirurgia, sugerindo que 

esse poderia ser um dado relevante para prever uma possível recuperação visual(211).  

  Essas observações, entretanto, devem ser interpretadas com cautela: a Angio-

TCO é uma tecnologia nova e em evolução; apesar de seus notáveis resultados, um 

maior desenvolvimento é esperado em breve. Portanto, a redução da DV poderia ser 

tanto um resultado da degeneração dos vasos como de um fluxo muito reduzido ou 

ausente, ou uma combinação de ambos, sendo uma das possíveis explicações uma 

menor demanda metabólica das células retinianas(212, 213). A Angio-TCO utiliza a 

detecção do fluxo sanguíneo para identificar a posição dos capilares retinianos, apesar 

de não o medir. Se o fluxo estiver reduzido a um nível abaixo do limite de detecção do 

aparelho em olhos com certas patologias, esses vasos podem não ser identificados 

mesmo estando presentes. Dessa forma, não é possível concluir se as alterações na DV 

ocorrem apenas após a atrofia das células nervosas ou se já poderiam ser detectadas na 

presença de disfunção das CGR.  

 Alguns estudos prévios sugeriram que a redução da DV poderia ser detectada 

antes mesmo da perda de CFNR. A presença de CGR disfuncionais com uma menor 

demanda energética, mas que ainda não teriam atrofiado em estágios iniciais da doença, 

poderiam ser uma possível explicação, apesar de um componente vascular primário não 

poder ser excluído em diversas patologias. Yarmohammadi e colaboradores(163)  

mostraram correlações mais fortes entre a pDV e a perda de CV do que entre a pCFNR 

e a área da rima nervosa e a perda de CV no glaucoma. Nos resultados de Penteado e 

colaboradores(214), a mDV mostrou-se significativamente reduzida nos indivíduos 

suspeitos de glaucoma quando comparados a controles; entretanto, não se demonstrou 
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diferença estatística da espessura da CGG entre os grupos, sugerindo que a DV macular 

também poderia ser detectada precocemente, antes da perda neural no glaucoma. Huang 

e colaboradores(177) mostraram DV reduzida nas regiões peripapilar e parafoveal no 

espectro da neuromielite óptica com ou sem episódios de neurite óptica prévia, 

insinuando que alterações capilares poderiam ocorrer antes da neurite óptica ou da 

atrofia da CFNR. Em estudo envolvendo pacientes com neuropatia óptica de Leber, 

Balducci e colaboradores(173) detectaram redução da pDV junto com a redução da 

espessura das CCG e CPI, mas antes da redução da espessura da pCFNR.   

O caráter observacional e as amostras relativamente pequenas são fatores 

limitantes do nosso estudo, que impedem uma interpretação conclusiva sobre os 

achados de DV reduzidos. O avanço no desenvolvimento da tecnologia da Angio-TCO 

e novos estudos prospectivos avaliando pacientes com compressão quiasmática antes e 

após tratamento (e com recuperação visual) poderiam auxiliar no esclarecimento dessas 

questões. Mais estudos acerca do papel da microvasculatura da retina na história natural 

da compressão quiasmática e sua relação com o prognóstico de melhora visual são 

necessários. Esperamos que estudos longitudinais possam elucidar melhor a 

fisiopatologia da perda visual na compressão quiasmática e a sequência das alterações 

nos capilares, nos axônios da via óptica e na perda visual. 



	 	 	 	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  CONCLUSÕES 
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Com base nos resultados dessa tese, concluímos que existe uma redução da mDVsup e 

da pDV medidas pela Angio-TCO em olhos com AB do nervo óptico e CV restrito ao 

hemicampo temporal em relação a controles e que essas medidas de DV mostram 

correlações significativas com os defeitos de CV e com as medidas da espessura da 

pCFNR e do mCxCG realizadas pela TCO. Os resultados desse estudo possibilitaram 

ainda as seguintes conclusões, com base nos objetivos específicos dessa tese: 

 

1- A Angio-TCO é capaz de discriminar olhos com AB do nervo óptico em relação 

a controles normais pelas medidas da pDV (sendo a média N-T da pDV o 

parâmetro que melhor discriminou os dois grupos com AROC=0,96) e pelas 

medidas da mDVsup (sendo a mDV do quadrante NI a que melhor diferenciou 

os dois grupos com AROC=0,93). Podemos concluir que pacientes com perda 

neural retiniana decorrente de compressão quiasmática apresentam alterações 

na microvasculatura retiniana, necessitando de mais estudos para melhor 

compreender a ordem cronológica dos eventos. 

 

2- A TCO-SS é capaz de discriminar olhos com AB do nervo óptico em relação a 

controles normais pelas medidas da pCFNR e do mCxCG com valores de 

AROC=1,00 em suas medidas de espessura média, setor nasal e média N-T da 

pCFNR e no quadrante NI e hemirretina nasal da mCxCG, sendo discretamente 

maiores se comparados à Angio-TCO. Porém, é importante ressaltar que as 

informações obtidas com cada exame são diferentes e podem ser 

complementares na análise de um paciente com histórico de compressão 

quiasmática. 
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3- Os dados mostram forte correlação das medidas da pDV com as medidas da 

pCFNR e com a SM do CV 24-2. As medidas da mDVsup correlacionaram-se 

com as medidas do CxCG e com a SM do CV 10-2 também de forma 

significativa. Os resultados mostram que as alterações microvasculares da retina 

ocorrem nos locais esperados para a patologia estudada, nas mesmas regiões 

onde é documentada perda neural e são compatíveis com as perdas funcionais 

dos pacientes. Futuramente, essas correlações podem auxiliar na compreensão 

do prognóstico de pacientes com compressão quiasmática.
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8.1 Anexo A: Aprovação do Comitê de Ética Institucional 
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8.2 Anexo B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Participantes com AB 
do nervo óptico) 
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8.3 Anexo C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Grupo Controle) 
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8.4 Anexo D: Publicação Eye - Nature em 2020 
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