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RESUMO 
  



 

Kreuz AC. Eletrorretinograma de padrão reverso macular e multifocal e tomografia de 

coerência óptica em olhos suspeitos de glaucoma e glaucomatosos com perda de 

hemicampo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2016. 

 

Objetivos: Avaliar a capacidade do eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) 

macular e multifocal (mf) de diferenciar pacientes com suspeita de glaucoma (SG) e 

glaucoma com defeito de campo hemianópico (GH) de controles, comparar a 

capacidade de discriminação do PERG e tomografia de coerência óptica (TCO) fourrier 

domain, e avaliar a relação entre as medidas do PERG e TCO. Métodos: Medidas do 

campo visual (CV) computadorizado, respostas do PERG transiente e modo 

estacionário e PERGmf foram obtidos dos SG (n=14, 24 olhos), GH (n=5, 7 olhos) e 

controles (n=19, 22 olhos). Os seguintes parâmetros de TCO foram investigados: 

camada de fibras nervosas da retina peripapilar (CFNRpp), espessura total da mácula e 

espessuras das camadas segmentadas da mácula. As medidas foram analizadas 

utilizando-se modelos lineares de efeito misto. Também foi avaliada a relação entre as 

medidas e a performance diagnóstica de cada tecnologia. Resultados: Comparado aos 

controles, a média do tempo de pico de P50 da resposta do PERG transiente estava 

reduzida nos SG e GH, enquanto que a fase, a amplitude do modo estacionário e 

respostas do PERGmf estavam anormais apenas no GH. A média das medidas da TCO 

de espessura macular e da CFNRpp nos SG e GH diferiram significativamente dos 

controles. Uma significativa relação foi observada entre o PERG e a maior parte dos dos 

parâmetros do CV central e TCO. A análise por regressão e componentes principais 

revelou que a TCO de nervo óptico e mácula, assim como o PERG transiente e 

PERGmf tiveram estatisticamente capacidade similar em discriminar os SG dos 

controles. Conclusões: Os parâmetros do PERG e da TCO podem estar anormais, com 

significativa relação entre as medidas, em uma porcentagem alta de olhos com SG com 

CV normal. Nossos achados sugerem que as duas tecnologias podem ser úteis e 

complementares na detecção precoce de glaucoma.  

 

Descritores: eletrorretinografia; glaucoma; hipertensão ocular; pressão intraocular; visão 

ocular. 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                  

SUMMARY 
  



 

Kreuz AC. Macular and multifocal pattern electroretinogram and fourrier domain 

optical coherence tomography in glaucoma suspects and glaucomatous eyes with 

hemifield loss [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2016. 

 

Purpose: To evaluate the ability of macular and multifocal (mf) pattern electroretinogram 

(PERG) to differentiate glaucoma suspects (GS) and glaucoma with hemifield loss 

(GHL) from controls, to compare the discrimination ability of PERG and fourier-

domain optical coherence tomography (fdOCT), and to assess the relationship between 

PERG and fdOCT measurements. Methods: Standard automated perimetry (SAP), 

steady-state and transient PERG responses and mfPERG measurements were obtained 

from GS (n=14, 24 eyes), GHL (n=5, 7 eyes) and controls (n=19, 22 eyes). The 

following fdOCT parameters were investigated: circumpapillary retinal nerve fiber layer 

(cpRNFL), full-thickness macula, and segmented macular layer thicknesses. 

Measurements were compared using mixed effects linear models. The relationships 

between measurements and the diagnostic performance of each technology were also 

assessed. Results: Compared to controls, average P50 peak time transient PERG 

responses were reduced in GS and GHL, whereas average phase and amplitude steady-

state and mfPERG responses were abnormal only in GHL. The average fdOCT-

measured cpRNFL and macular thickness measurements in GS and GHL differed 

significantly from controls. A significant relationship was found between PERG and 

most fdOCT or central SAP sensitivity parameters. Principal component regression 

analysis revealed that optic disc and macular OCT parameters, along with mfPERG and 

transient PERG parameters had statistically similar ability to discriminate GS from 

controls. Conclusions: PERG and OCT parameters may be abnormal, with significant 

correlations between measurements, in a high percentage of GS eyes with normal SAP. 

Our findings suggest that both technologies may be helpful and complementary in early 

glaucoma detection. 

 

Descriptors: electroretinography; glaucoma; ocular hypertension; intraocular pressure; 

ocular vision. 
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A avaliação das doenças da via óptica anterior envolve tanto exames 

funcionais, tais como a acuidade visual (AV) e o campo visual (CV), quanto 

avaliações estruturais dos elementos neurais do olho, como o aspecto do disco óptico 

e a espessura da camada de fibras nervosas retiniana (CFNR) da região peripapilar e 

macular (1, 2).  

Estudos avaliando a relação entre medidas funcionais e estruturais dos 

elementos neurais do olho são de grande importância para o diagnóstico e 

acompanhamento de várias doenças do nervo óptico (NO). A perda do CV, que 

usualmente é avaliada pela perimetria computadorizada, é o parâmetro mais 

comumente utilizado para estimar a gravidade da perda visual. Medidas estruturais, 

por outro lado, podem ser obtidas através de várias tecnologias para detectar e 

quantificar a lesão axonal estrutural de um grande número de doenças do NO 

incluindo neuropatias compressivas, inflamatórias, desmielinizantes, isquêmicas, 

hereditárias e degenerativas (3, 4).  

Entre as diversas afecções do NO, o glaucoma representa a mais prevalente, 

além de ser causa importante de perda visual progressiva e permanente, principalmente 

quando não tratado (5). O glaucoma corresponde a principal causa de cegueira 

irreversível no mundo, acometendo cerca de 70 milhões de pessoas no mundo, sendo o 

glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) a forma mais comum da doença (5). 

O glaucoma é definido como uma neuropatia óptica decorrente da 

degeneração lenta e progressiva das células ganglionares da retina (CGR) e da CFNR 

com consequente perda funcional da visão (5). A lesão do NO resulta da relação entre 
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o nível da pressão intraocular (PIO) e a resistência dos axônios do nervo ao dano 

pressórico, porém outros fatores podem estar envolvidos (6). A longo prazo, a 

progressão da doença induz perda de CV irreversível. 

A fase inicial da doença se caracteriza pela presença de alterações do NO na 

ausência de alteração campimétrica, condição conhecida como glaucoma pré-

perimétrico (GPP). Sabe-se que é necessário haver a perda de 30 a 50% das CGR 

para que o defeito de CV se desenvolva (7). Nesta fase, pode haver dúvida diagnóstica 

pela falta de concordância entre os achados glaucomatosos do NO e a ausência de 

defeitos campimétricos correspondentes aos achados de fundo de olho. Confirmar ou 

afastar a doença na presença de suspeita de glaucoma (SG) é essencial, pois a 

detecção precoce pode prevenir a perda visual permanente, e o afastamento da doença 

evitaria tratamentos que poderiam gerar custos desnecessários ao paciente e 

eventualmente efeitos colaterais. Desta forma, a avaliação detalhada da lesão da via 

óptica anterior no glaucoma é importante para um melhor diagnóstico e 

acompanhamento dos pacientes, tanto nos casos iniciais ou suspeitos, quanto nos 

casos com defeitos avançados do campo de visão, como por exemplo em pacientes 

com defeitos hemianópicos (DH). 

Ao longo dos últimos anos, diversos exames foram introduzidos para 

complementar o exame clínico e ajudar a identificar alterações estruturais e 

funcionais envolvendo a CFNR e assim melhor determinar a probabilidade da 

doença, especialmente na fase inicial em que não há defeito de CV e existe uma 

suspeita da doença. Os métodos estruturais incluem a tomografia de coerência óptica 

(TCO), a polarimetria de varredura a laser e a oftalmoscopia confocal de varredura a 

laser. Entre os métodos funcionais estão exames como o CV, o Frequency Doubling 

Technology perimetry e exames eletrofisiológicos. 
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A TCO é uma técnica de obtenção de imagem não-invasiva e de não contato 

que, a partir da luz refletida pelas estruturas do fundo de olho, produz imagens 

bidimensionais e tridimensionais de um corte coronal da retina (8). É uma ferramenta 

objetiva para documentação da estrutura do NO e da espessura da CFNR adjacente, 

frequentemente utilizada para diagnóstico e avaliação de progressão no glaucoma (9). 

A tecnologia de Fourrier domain da TCO é um avanço mais recente capaz de 

segmentar as camadas da retina, especialmente na mácula, possibilitando a avaliação 

específica da CFNR e da camada de CGR.  

Estudos mostraram a utilidade destes exames tanto no diagnóstico quanto no 

acompanhamento de pacientes com glaucoma. Essas tecnologias são capazes de 

detectar e quantificar o dano glaucomatoso de maneira reprodutível, além de estarem 

significativamente correlacionados com métodos convencionais de avaliação, como a 

perimetria computadorizada e a estereofotografia de papila (10). Entretanto estes 

exames também podem falhar em uma parcela dos casos, principalmente na detecção 

de defeitos localizados da CFNR e outras alterações estruturais, especialmente em 

pacientes com SG (10). 

Outra forma de se avaliar a integridade da via óptica anterior é através de 

testes eletrofisiológicos (11). Os métodos eletrofisiológicos podem ser utilizados 

também para identificação precoce do dano estrutural e funcional no glaucoma. 

Ao longo dos últimos anos, pacientes em estágios iniciais de glaucoma foram 

investigados quanto a anormalidades em testes eletrofisiológicos, incluindo diferentes 

formas de eletrorretinografia e potencial evocado visual. Apesar de serem capazes de 

detectar alterações no glaucoma, nenhum destes dois exames mede diretamente a 

função das CGR. 
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A função das CGR pode ser especificamente estimada utilizando-se o 

eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) ou sua modalidade multifocal 

(PERGmf), formas específicas de eletrorretinografia (12). Estudos já demonstraram a 

capacidade do PERG e do PERGmf de avaliar indiretamente o dano estrutural no 

glaucoma e correlacionar estes achados com exames estruturais e funcionais (13). 
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2.1  Gerais 

 

Avaliar o desempenho do PERG, do PERGmf e da TCO de alta resolução em 

olhos de pacientes com SG e de pacientes com glaucoma com DH estabelecido (GH). 

 

 

2.2 Específicos 

 

1. Avaliar a capacidade da medida da espessura macular e CFNR peripapilar 

(CFNRpp), medidas pela TCO, diferenciar olhos normais daqueles com SG. 

2. Avaliar a capacidade da medida da espessura macular e CFNRpp, medidas pela 

TCO, diferenciar olhos normais daqueles de pacientes com GH. 

3. Avaliar a capacidade do PERG diferenciar olhos normais dos pacientes de 

pacientes com SG. 

4. Avaliar a capacidade do PERG diferenciar olhos normais dos pacientes de 

pacientes com GH. 

5. Avaliar a capacidade de detecção do PERGmf diferenciar olhos normais daqueles 

de pacientes com SG. 

6. Avaliar a capacidade do PERGmf diferenciar olhos normais daqueles de pacientes 

com GH. 

7. Avaliar a capacidade de discriminação do PERG, PERGmf e TCO. 

8. Avaliar a relação entre as medidas do PERG e do PERGmf com os dados obtidos 

pela TCO e CV. 

 



 

 

 

3  REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1  Definição e Epidemiologia 

 

O glaucoma corresponde a um grupo de desordens oculares de etiologia 

multifatorial que tem em comum uma neuropatia óptica caracterizada pela degeneração 

progressiva das CGR e seus axônios, resultando em um aspecto típico do NO conhecido 

como neuropatia óptica glaucomatosa (14). A base biológica da doença não é ainda 

totalmente compreendida, e os fatores contribuintes para sua progressão ainda não estão 

totalmente caracterizados. Entretanto, a PIO aumentada é o único fator de risco 

comprovadamente tratável. Sem tratamento adequado, o glaucoma pode causar prejuízo 

da visão e eventualmente cegueira. 

De acordo com dados da OMS, o glaucoma corresponde a segunda maior causa 

de cegueira no mundo, atrás apenas da catarata (15). Estimativas apontam que em 2010 a 

doença acometia 60 milhões de pessoas e que em 2020 afetará 80 milhões. Atualmente, 

cerca de 8 milhões de pessoas apresentam cegueira bilateral (AV inferior a 20/400) 

relacionada ao glaucoma, podendo aumentar para 11 milhões em 2020 (16). O GPAA é a 

forma mais comum da doença e corresponde a 74% de todos os casos de glaucoma, 

sendo mais comum em africanos e seus descendentes. Por outro lado, 87% dos casos de 

glaucoma primário de ângulo estreito (GPAE) vivem na Ásia. Os asiáticos são 

responsáveis por cerca de 47% do total de casos de glaucoma no mundo. As mulheres 

são as mais afetadas pelo glaucoma, compreendendo a 55% dos casos de GPAA, 70% 

dos casos de GPAE e a 59% de todos os casos. A prevalência do glaucoma difere nas 

diversas regiões do mundo, variando de 1 a 3% na Europa, 1 a 4% na Ásia, 1 a 5% nos 

Estados Unidos e 2 a 3% na Austrália (17). No Brasil, embora os dados sejam escassos, 
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um estudo avaliou um grupo de indivíduos acima de 40 anos, e observou que a 

prevalência de glaucoma era de 3,4%, sendo 2,4% de GPAA e 0,7% de GPAE (18). 

A definição do glaucoma aparece de forma inconsistente na literatura. 

A presença da PIO elevada como característica definidora da doença, mudou ao longo 

do tempo. Do fim do século 19 até o fim do século 20, a PIO elevada definia a presença 

da doença. Entretanto, o reconhecimento da presença de PIO elevada na ausência de 

neuropatia óptica glaucomatosa e, no sentido contrário, a presença de neuropatia óptica 

glaucomatosa na ausência de PIO elevada, fez com que esta se tornasse fator de risco ao 

invés de definidora da doença (14). Embora as Recomendações Práticas Preferidas da 

Academia Americana de Oftalmologia não definam o glaucoma per se, ela atualmente 

classifica a PIO elevada como fator de risco, principalmente para o GPAA (19). 

 

 

3.2  Classificação 

 

Para melhor compreensão da doença, é necessário conceituar os subtipos de 

glaucoma, com base no nível da PIO, aspecto do seio camerular ao exame da 

gonioscopia e a presença de alguma doença ocular ou sistêmica associada (14): 

-  Pressão intra-ocular elevada: significa que a PIO excede o percentil 97,5 

para população em consideração (>21mmHg); 

-  Hipertensão Ocular (HO): condição onde a PIO está elevada por qualquer 

razão, conhecida ou não, mas sem a presença de neuropatia óptica glaucomatosa; 

-  Glaucoma Primário de Ângulo Aberto: subtipo de glaucoma que apresenta 

ângulo aberto, onde a PIO pode estar elevada sem nenhuma causa 

identificável clinicamente; 
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-  Glaucoma Normotensivo: subtipo do GPAA, em que há neuropatia óptica 

glaucomatosa e a PIO não está elevada; 

-  Glaucoma Primário de Ângulo Fechado: subtipo de glaucoma com contato 

anatômico iridotrabecular, envolvendo potencialmente múltiplos 

mecanismos; a PIO está sempre elevada em algum estágio; 

-  Glaucoma Secundário de Ângulo Aberto: é um conjunto subtipos de 

glaucoma com ângulo aberto, onde a PIO é ou foi elevada e a causa da 

elevação é identificável clinicamente; 

-  Glaucoma Secundário de Ângulo Fechado: conjunto de subtipos de glaucoma 

com contato iridotrabecular não relacionado a qualquer forma de 

predisposição anatômica: um mecanismo patogênico alternativo é 

responsável; e a PIO é ou foi elevada em algum estágio da doença. 

 

 

3.3  Fisiopatogenia 

 

Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a neuropatia óptica glaucomatosa 

permanecem não compreendidos na sua totalidade. Entretanto, sabe-se que o nível da 

PIO está relacionado a degeneração lenta e progressiva das CGR (20). A morte neuronal 

no glaucoma não é limitada a alterações dos axônios, corpos e dendritos das CGR; 

também são perdidos neurônios do corpo geniculado lateral (21) e do córtex visual (22). 

Células gliais também são afetadas, e é possível que os astrócitos, ativados pela PIO 

aumentada ou por outros mecanismos, modifiquem o ambiente dos axônios e produzam 

substâncias que causem degeneração axonal (23). 
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3.3.1  Dinâmica do humor aquoso 

A PIO está diretamente relacionada ao balanço entre a produção e drenagem do 

humor aquoso. Este fluído é secretado pelos corpos ciliares situados posteriores a íris e 

então flui anteriormente através da pupila para a câmara anterior. O humor aquoso é 

drenado para circulação venosa através de duas vias independentes: a via trabecular, 

principal via de drenagem, e pela via uveoescleral (20). 

 

3.3.2  Resistência trabecular aumentada 

A PIO elevada é inquestionavelmente relacionada a morte das CGR em muitos, 

senão todos pacientes com GPAA (5). Embora nenhuma obstrução seja visível ao exame 

clínico, existe uma resistência aumentada à drenagem do humor aquoso pela malha 

trabecular, causando aumento da PIO. Acredita-se que esta resistência aumentada esteja 

relacionada à disfunção da matriz extracelular desta região e das células 

juxtacanaliculares. 

 

3.3.3  Neuropatia Óptica Glaucomatosa 

A lâmina cribriforme corresponde a porção posterior da esclera que é perfurada 

pelas fibras nervosas do NO. Corresponde ao ponto mais frágil de um olho 

pressurizado. Quando a PIO se eleva acima dos níveis fisiológicos, o gradiente de 

pressão aumenta através da lâmina cribriforme. Como consequência, os axônios das 

CGR sofrem estresse mecânico e deformação (24). A compressão, estiramento e o 

remodelamento da lâmina cribriforme e o aumento da escavação resultam da PIO 

aumentada. Estudos de modelos experimentais de glaucoma mostraram um bloqueio do 
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transporte proteico axonal retrógrado e anterógrado das CGR da retina devido a 

compressão axonal causada pela PIO aumentada na lâmina cribriforme (25, 26).  

Outro fator que parece participar da fisiopatogenia é a pressão de perfusão 

ocular (PPO) reduzida (27, 28). A PPO corresponde a diferença entre a pressão arterial 

sistêmica e a PIO. As CGR são dependentes do suprimento sanguíneo da artéria central 

da retina para um funcionamento adequado. A PIO elevada diminuiria a pressão de 

perfusão ocular, levando a uma isquemia ou hipóxia, com conseqüente disfunção da 

auto-regulação do fluxo sangüíneo local e das CGR (29). Segundo estudos de base 

populacional, a PPO baixa e a pressão arterial sistêmica baixa estão associadas a um 

risco aumentado de glaucoma (29). Contudo é difícil de estabelecer com precisão o papel 

da hipóxia e isquemia devido a dificuldade de avaliação clínica e experimental da 

microcirculação retiniana e do NO. O fator vascular parece ter um papel importante em 

um subgrupo de pacientes com GPAA, e particularmente em pacientes com glaucoma 

normotensivo e com vasoespasmo (29). Também foi descrito em pacientes com 

glaucoma normotensivo uma pressão liquórica anormalmente baixa no espaço 

subaracnóide ao redor do NO, resultando em um grande gradiente de pressão através da 

lâmina cribriforme (30). 

Outros fatores podem também contribuir, independentemente ou em conjunto, 

para morte das CGR e fibras do NO no glaucoma. Estes outros fatores descritos incluem 

a estimulação excessiva do sistema glutaminérgico, disfunção do transporte de 

glutamato, estresse oxidativo, formação de radicais livres citocinas inflamatórias e 

imunidade aberrante (31, 32). 
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3.4  Fatores de Risco 

 

Estudos já demonstraram diversos fatores relacionados ao maior risco de 

desenvolvimento e de progressão do glaucoma (33). 

 

3.4.1  Pressão intra-ocular 

A PIO é um dos fatores mais consistentemente associados ao GPAA, além de 

ser o mais relevante deles, por ser o único sobre o qual se pode atuar. Estudos 

populacionais, um deles incluindo afrodescendentes, demonstraram que o risco de 

desenvolver GPAA foi 10% a 14% maior para cada 1 mmHg acima da media da PIO 

basal para a população em um período de 5 a 9 anos (34, 35).  

A PIO se mostrou fator de risco também para conversão de HO em glaucoma. 

Em um estudo, para cada 1mmHg acima da PIO basal média o risco foi de 10% em 6 

anos, e em outro estudo de foi de 18% em 5 anos (36, 37). Estudos multicêntricos também 

mostraram que o nível da PIO é um forte fator de risco para progressão do GPAA e do 

glaucoma de pressão normal (38-40). 

A flutuação media da PIO em indivíduos normais varia de 3 a 6 mmHg. 

Uma  das formas de se avaliá-la é através do exame de curva tensional diária. 

A magnitude da variação diária da PIO é maior em pacientes glaucomatosos do que em 

indivíduos normais. Embora diversos estudos tenham investigado a flutuação diária da 

PIO em indivíduos normais e glaucomatosos, poucos correlacionaram a magnitude da 

variação pressórica com o desenvolvimento e/ou progressão da doença (41, 42). 

Outra forma de se avaliar a flutuação da PIO é através do teste de sobrecarga 

hídrica. Consiste uma opção mais prática em relação a curva tensional, além de 

apresentar boa correlação com a curva tensional. A sobrecarga hídrica é uma forma de 
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avaliar a função trabecular em pacientes glaucomatosos, e pode apresentar correlação 

com o grau do dano glaucomatoso (43). 

 

3.4.2  Raça 

O glaucoma desenvolve-se mais precocemente e progride mais rapidamente 

entre os negros comparado aos brancos, além da prevalência de cegueira ser maior nos 

negros. Foi demonstrado também que o risco de perda de CV por ano é 50% maior em 

negros em relação aos brancos (44). 

Em relação a anatomia do seio camerular, observou-se que a inserção da íris é 

mais anterior e a profundidade da câmara anterior menor nos asiáticos quando 

comparados aos brancos e negros (45). 

 

3.4.3  História Familiar 

A história familiar é um fator de risco para desenvolvimento do GPAA em 

várias populações estudadas (46). O risco relativo para desenvolvimento de glaucoma em 

indivíduos com antecedente familiar da doença variou de 2 a 5 quando comparados 

aqueles sem história familiar.  

 

3.4.4  Pressão de Perfusão Ocular 

Baseando-se em ensaios clínicos e estudos de coorte prospectivos, há uma 

tendência em se relacionar a redução da PPO com um maior risco de neuropatia óptica 

glaucomatosa e sua progressão (38, 47). O estudo Barbados Eye Study mostrou um risco 

três vezes maior de desenvolvimento de glaucoma naqueles que apresentavam PPO 

reduzida. O Early Manifest Glaucoma Trial mostrou que a PPO reduzida aumentou o 

risco de progressão da doença inicial em 1,5 vezes. 
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3.4.5  Idade 

A prevalência de GPAA aumenta exponencialmente com a idade os diferentes 

grupos raciais, sendo este aumento mais evidente em indivíduos da raça branca (17). 

 

3.4.6 Outros 

Outros fatores foram relacionados ao maior risco de desenvolvimento de GPAA, 

entretanto os estudos são controversos quanto ao real papel deles. Entre eles estão a 

enxaqueca, apnéia obstrutiva do sono e a miopia (33). 

 

 

3.5  Genética 

 

Apesar da estabelecida contribuição de fatores genéticos no desenvolvimento do 

GPAA, poucos genes foram identificados até o momento (48). Pacientes que 

desenvolvem precocemente a doença podem apresentar um padrão de herança 

autossômico dominante com mutação do gene MYOC. Mutações envolvendo este gene 

estão presentes em 3 a 5% dos casos de GPAA. É a mutação mais associada a forma 

hereditária da doença. Acredita-se que as mutações do gene MYOC interfiram no 

transporte de proteínas e por sua vez na regulação da PIO. Outros genes também estão 

associados tais como o WDR36, e como OPTN e OPA1 que estão associados ao 

glaucoma de pressão normal. O gene OPTN parece atuar como fator neuroprotetor 

contra a citólise induzida pelo fator de necrose tumoral alfa, que pode participar da 

patogênese da neuropatia óptica no glaucoma normotensivo. 
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3.6  Quadro Clínico e Diagnóstico 

 

O GPAA é uma doença crônica, geralmente bilateral, frequentemente 

assimétrica, de instalação na idade adulta, que se caracteriza por dano progressivo do 

NO conforme evidenciado por alterações fundoscópicas do próprio nervo, camada de 

fibras nervosas da retina e/ou CV. Como a AV é poupada até a fase final da doença, a 

perda do CV pode ser significativa até que o paciente note a perda visual.  

Embora não existam critérios diagnósticos totalmente estabelecidos para o 

diagnóstico do GPAA, um exame clínico detalhado deve ser realizado (19). O exame do 

segmento anterior deve descartar câmaras rasas e causas secundárias de elevação da 

PIO, como a pseudoexfoliação, dispersão pigmentar, neovascularização de íris, 

inflamação entre outros. A gonioscopia deve demonstrar um ângulo da câmara anterior 

amplo, descartando outras causas de elevação da PIO como recessão angular, sinéquia 

anterior periférica, dispersão pigmentar, neovascularização e outros.  

Com relação a medida da PIO, é importante lembrar que a medida da espessura 

central da córnea ajuda na melhor interpretação da PIO. Córneas mais espessas 

tendem a hiperestimar as medidas, enquanto que córneas mais finas tendem a 

hipoestimar a PIO. Isto pode se refletir em um maior ou menor risco de progressão da 

doença (49).  

O exame do NO é o método diagnóstico de maior valor, porque as alterações da 

aparência do nervo frequentemente precedem a perda de CV (5). As alterações do NO 

incluem o afilamento focal ou difuso da rima do disco óptico, especialmente 

envolvendo as rimas superior ou inferior; aumento da escavação vertical; assimetria de 

escavação; hemorragia de disco; fosseta adquirida de NO; perda de CFNRpp. Estudos 

mostraram que a presença de hemorragia peripapilar aumenta a probabilidade de doença 
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em pacientes hipertensos oculares e aumenta o risco de progressão da doença naqueles 

com diagnóstico já estabelecido (50, 51). O exame da CFNRpp também fornece 

informação útil sobre o glaucoma. No olho sadio, existe um reflexo brilhante a partir da 

camada de fibras nervosas relativamente espessas nos feixes superior e inferior ao NO. 

No glaucoma, esta refletividade está diminuída e eventualmente ausente em áreas 

focais  ou de forma difusa (5). Essas alterações podem ser registradas através de 

estereofotografias de papila.  

O defeito característico do glaucoma é o defeito em feixe de fibras nervosas 

retinianas que se correlaciona a alteração do aspecto do NO. A disfunção da área 

retiniana servida por estas fibras nervosas perdidas irá resultar em um defeito de CV 

correspondente e específico (52). Os pólos superior e inferior do NO são as regiões mais 

suscetíveis e isso se reflete na localização inicial dos defeitos em hemicampo superior 

ou inferior. 

A AV é relativamente resistente ao dano glaucomatoso e, por isso, é detectada 

tardiamente. Considerando que a visão periférica é mais suscetível ao dano 

glaucomatoso, alterações podem surgir no campo periférico de visão antes de serem 

notadas na visão central. As alterações campimétricas características incluem o 

escotoma em degrau nasal que respeita a linha média horizontal, o escotoma arqueado 

superior ou inferior, o escotoma paracentral ou a depressão generalizada. Estudos 

evidenciaram que tanto a perda progressiva da camada de fibras nervosas quanto do CV 

podem se refletir em uma pior qualidade de vida do paciente (53, 54).  

A perimetria computadorizada é utilizada para quantificar a extensão e 

intensidade da perda de CV. Este exame é útil tanto para o diagnóstico quanto para o 

acompanhamento da doença. Como os defeitos de CV podem estar presentes em 

diversas outras doenças retinianas e neurológicas, foram elaborados critérios 
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diagnósticos, como os Critérios de Anderson (55), em que o defeito glaucomatoso é 

definido quando: 

- O gráfico de probabilidade Pattern Deviation mostrar três pontos adjacentes 

não periféricos com p<5%, sendo que um deles com p<1%, em localização 

compatível com defeito glaucomatoso; 

- O Corrected Pattern Standard Deviation (CPSD) apresentar p<5%; 

- O Glaucoma Hemifield Test apresentar resultado fora dos limites da 

normalidade. 

 

A evolução da perda visual ocorre geralmente em áreas previamente 

comprometidas (56). Um escotoma pode aumentar em tamanho ou se tornar mais denso 

ou então pode surgir um escotoma novo no mesmo hemicampo. Com a progressão da 

doença, os dois hemicampos são envolvidos, podendo haver combinação de defeitos 

superiores e inferiores, causando uma perda periférica total, com uma ilha de visão 

central preservada. A visão central e o setor temporal inferior do campo tendem a ser as 

últimas regiões a serem comprometidas. 

Com relação aos fatores que podem aumentar o risco no desenvolvimento ou na 

progressão de defeitos de CV em pacientes com GPAA, não há dados bem 

estabelecidos. A presença de hemorragia peripapilar e níveis pressóricos 

insuficientemente reduzidos se mostraram fatores de risco para o surgimento de defeito 

de CV (57).  Um estudo demonstrou o avançar da idade como único fator de risco 

estatisticamente significativo para progressão de defeito de CV já estabelecido em 

pacientes em tratamento de GPAA (58).  

 



Revisão da Literatura 

 

20 

3.7 Tratamento 

 

Atualmente a única forma de tratamento é o controle da PIO. O objetivo é 

prevenir a perda visual ou então estabilizar uma perda de campo já existente. Quanto 

maior a redução da PIO, menor o risco de progressão da doença. Para isso é necessário 

atingir uma PIO alvo, que corresponde ao nível máximo permitido da PIO para que o 

paciente permaneça com a doença estável ou para que a progressão da doença seja lenta o 

suficiente para que uma intervenção não seja necessária (59) (60). Uma redução de 20% a 

50% é sugerida, sendo que quanto mais avançado for o glaucoma, menor deverá ser a 

pressão alvo. Esta deve ser constantemente reavaliada durante o seguimento do paciente, 

a depender da evolução da doença. Escolher uma PIO alvo mais baixa é justificável 

quando a lesão é avançada ou rapidamente progressiva, ou se existem fatores de risco 

como história familiar, idade avançada ou hemorragias de disco. 

A redução da pressão pode ser realizada de forma farmacológica ou não 

farmacológica (laser ou cirurgia). Diversas classes de drogas hipotensoras estão 

disponíveis, tais como beta bloqueadores, inibidores da anidrase carbônica, alfa 

agonistas, análogos da prostaglandina ou a combinação deles. A grande maioria das 

medicações atua aumentando a drenagem do humor aquoso.  

Em pacientes com perda de CV progressiva a despeito da terapia farmacológica 

máxima, ou em situações como intolerância medicamentosa, pode-se optar por formas 

de tratamento não farmacológico. Dispõe-se da trabeculoplastia a laser, onde são 

aplicados disparos de laser na malha trabecular para aumentar a drenagem; e da 

trabeculectomia, cirurgia filtrante em que se cria uma fistula comunicando a câmara 

anterior com o espaço subconjuntival, também melhorando a drenagem do aquoso. 

Dispositivos que drenam o humor aquoso para um reservatório externo são uma 
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alternativa a trabeculectomia, e apresentam efetividade similar na redução da PIO (61). 

Outros procedimentos minimamente invasivos também foram propostos, tais como a 

esclerectomia profunda, viscocanaliculostomia e a canaliculoplastia. Estes 

procedimentos embora menos efetivos em relação a trabeculectomia, possuem menos 

riscos de complicação (62). 

O manejo da doença é um desafio pois trata-se de uma doença crônica, 

frequentemente assintomática, que pode necessitar de múltiplas medicações, muitas 

vezes de custo elevado, que podem causar efeitos colaterais, ou então necessitar de laser 

ou cirurgia (63). Os efeitos do tratamento, a qualidade de vida do paciente e a expectativa 

de vida do paciente devem ser levados em consideração para escolha da melhor opção 

de tratamento. 

O Ocular Hypertension Treatment Study mostrou que após 5 anos de seguimento 

de hipertensos oculares, a incidência de glaucoma foi de 4,4% no grupo tratado com 

hipotensores oculares e de 9,5% no grupo não tratado (64). O estudo Early Manifest 

Glaucoma Trial mostrou que após seis anos de seguimento de pacientes com glaucoma, o 

risco de progressão da doença foi de 45% no grupo tratado e de 62% no não tratado (51). 

Esses resultados reforçam a importância do controle pressórico na doença. 

 

 

3.8  Avaliação funcional e estrutural 

 

Os métodos atuais padrão ouro para identificação do dano glaucomatoso e sua 

progressão são a estereofotografia de papila e a avaliação psicofísica pelo exame de CV. 

A estereofotografia de papila fornece um registro do aspecto do disco óptico que 

independe de instrumentos especializados. Esta técnica permanece como a forma mais 
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aceita e a mais utilizada de documentação do NO. Entretanto, como qualquer método 

subjetivo, a avaliação das estereofotografias está sujeita a erro até mesmo por 

especialistas experientes (65). Por outro lado, a perimetria computadorizada é um teste 

psicofísico que avalia a função do CV através da sensibilidade a um determinado 

estímulo luminoso. Alguns algoritmos como o Swedish interective thresholding 

algorithm (SITA) e a disponibilidade de programas de detecção de progressão da 

doença como o Guided Progression Analysis (GPA) e o Visual Field Index (VFI) 

consolidaram a perimetria computadorizada como método preferido de diagnóstico e 

seguimento da perda visual funcional  (66). 

Em decorrência da necessidade de avaliar e documentar a estrutura do disco 

óptico e da CFNR de forma mais detalhada, objetiva e reprodutível, houve nos 

últimos anos um grande avanço tecnológico com o desenvolvimento de instrumentos e 

softwares destinados a esse fim. Entre estes instrumentos está a TCO, uma técnica de 

obtenção de imagem não-invasiva que usa um interferômetro com luz de baixa 

coerência, próxima da faixa de luz infravermelha (810 nm) gerada por uma fonte de 

Diodo, que realiza análise qualitativa e quantitativa da retina, sendo um método útil para 

avaliação da CFNR. A TCO produz imagens bidimensionais de um corte coronal da 

retina onde se pode medir a espessura da CFNR, quantificada através de um algoritmo 

que identifica suas bordas anterior e posterior (8). Os dados são apresentados em 

quadrantes, em horas e na média global e calculados por um software existente no 

próprio aparelho (8). Além da espessura da CFNRpp, a TCO também é capaz de avaliar 

a espessura retiniana da região macular. 

A mácula corresponde a uma área circular ao redor do centro da fóvea com 

cerca de 4-5 mm de diâmetro, na qual encontram-se, aproximadamente, 50% das CGR 

da retina, com pico de densidade ocorrendo 750-1100 micra do centro da fóvea (67, 68). 
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A camada de CGR (CCGR) juntamente com a CFNR contribuem com 30-50% da 

espessura retiniana na região macular (69). Estudos demonstraram que o uso da espessura 

macular pode ser útil no estudo de pacientes com glaucoma (70), particularmente na 

monitorização da progressão da doença (71).  

É importante lembrar que os aparelhos inicialmente utilizados na prática clínica 

avaliavam a espessura global da mácula e necessitavam de algoritmos especiais para a 

mensuração isolada da CCGR embora ainda não adequado para uso rotineiro (72, 73). 

O  uso da medida da espessura total da retina resulta em redução significativa da 

sensibilidade da medida na quantificação da perda neural quando comparada a 

mensuração apenas da CCGR, já que esta corresponde apenas a aproximadamente um 

terço da espessura retiniana. Nos últimos anos, novos aparelhos de TCO foram 

introduzidos possibilitando incorporar softwares para este tipo de análise o que 

melhorou em muito o desempenho dos parâmetros maculares na quantificação da 

integridade neural da retina em várias afecções da via visual anterior incluindo o 

glaucoma (74-76).  

As tecnologias atuais de TCO, denominadas tomógrafos espectrais, usam a 

técnica de domínio Spectral/Fourier para aquisição de imagem, e permitem obter 

imagens com uma resolução axial de 2-3µm e redução no tempo de aquisição de imagem 

de 60 vezes mais curto em relação a tecnologia anterior time domain (77). Isto aproxima a 

imagem da morfologia retiniana de cortes histológicos proporcionando melhor 

identificação das camadas retinianas e diminui os artefatos de movimentação dos olhos 

durante a aquisição da imagem, aumentando a reprodutibilidade. Na literatura há vários 

estudos que avaliam a perda neural de pacientes com glaucoma através da análise macular 

segmentando a espessura da CFNR e de CCG da região macular (71, 78, 79).   
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Outros exames estruturais também utilizados na investigação e 

acompanhamento do glaucoma incluem o GDx, ou polarimetria de varredura a laser, e 

a topografia de NO, realizada pelo Tomógrafo Retiniano de Heidelberg (HRT, 

Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) ou pelo Topógrafo de Disco Óptico 

(TOSS, Laser Diagnostic Technologies, San Diego, CA, USA) (10). 

Outra forma de se avaliar a CFNR e a CCCG é através de testes 

eletrofisiológicos (11, 80, 81), particularmente o PERG. A seguir, é apresentado um artigo 

de revisão de literatura que aborda os principais aspectos a respeito da utilização do 

PERG no diagnóstico e acompanhamento do glaucoma, e sua respectiva correlação a 

outros funcionais e estruturais, incluindo a TCO. 

 

IMPORTÂNCIA DO PERG NO DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA 

(Revisão publicada nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, 2014, 77(6):403-10 - 

anexo). 

 

 

 



 

 

 

4  MÉTODOS 
 

  



Métodos 

 

26 

 

 

 

4.1  Desenho do estudo  

 

Estudo transversal, observacional, prospectivo e descritivo. O estudo seguiu os 

princípios da Declaração de Helsinki e obteve aprovação da comissão de ética para 

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

e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2012. 

 

 

4.2  Amostra 

 

4.2.1  Pacientes 

Foram estudados ao todo 24 olhos de 14 pacientes com SG e 7 olhos de 5 

pacientes com GH. Foram incluídos pacientes com diagnóstico de GPAA do serviço de 

glaucoma do departamento de oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).  

Os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico completo incluindo 

medida da AV com melhor correção, gonioscopia, reações pupilares, biomicroscopia, 

tonometria de aplanação de Goldman e fundoscopia. A fundoscopia foi realizada por 

dois oftalmologistas experientes, sob midríase, utilizando lente 78 dioptrias. 
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4.2.1.1  Critérios de inclusão: pacientes com SG 

1.  Neuropatia glaucomatosa, baseado no exame clínico, que inclui qualquer um 

dos seguintes sinais: defeito na camada de fibras nervosas, notch de rima, 

hemorragia em chama de vela peripapilar, relação escavação-disco vertical-

horizontal aumentada, assimetria da relação escavação-disco entre os dois 

olhos superior a 0,2; 

2.  Campo visual sem defeito glaucomatoso ao teste Humphrey 24-2 SITA 

Standard. O defeito glaucomatoso é definido como um “glaucoma hemifield 

test” fora dos limites da normalidade em pelo menos dois testes consecutivos ou 

a presença de pelo menos três pontos contíguos dentro do mesmo hemicampo; 

3.  Ângulo aberto à goniscopia; 

4. PIO maior que 21mmHg pré tratamento com colírios hipotensores; 

5.  Idade entre 40 e 60 anos; 

6.  Melhor AV corrigida igual a 0 log MAR (20/20); 

7.  Refração esférica variando entre ±3,00 D e cilindro dentro de ±1,50 D; 

 

4.2.1.2  Critérios de inclusão: pacientes com GH 

1.  Neuropatia glaucomatosa, baseado no exame clínico, que inclui qualquer um 

dos seguintes sinais: defeito na camada de fibras nervosas, notch de rima, 

hemorragia em chama de vela peripapilar, relação escavação-disco vertical-

horizontal aumentada, assimetria da relação escavação-disco entre os dois 

olhos superior a 0,2; 

2.  Campo visual com defeito glaucomatoso (ao teste Humphrey 24-2 SITA 

Standard) afetando apenas um dos hemicampo; 

3.  Ângulo aberto à goniscopia; 
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4. PIO maior que 21mmHg pré tratamento com colírios hipotensores; 

5.  Idade entre 40 e 60 anos; 

6.  Melhor AV corrigida igual ou superior a 0 log MAR (20/20); 

7.  Refração esférica dentro de ±3,00 e cilindro dentro de ±1,50 D; 

 

4.2.1.3  Critérios de exclusão 

1.  Cirurgia intraocular prévia; 

2.  Opacidade de meios; 

3. Glaucoma secundário (p. ex. dispersão pigmentar, pseudoexfoliação), retinopatia 

diabética ou qualquer outra doença capaz de causar perda de CV ou dano ao NO; 

4.  Defeito de CV envolvendo ambos hemicampos; 

5.  Medicação sistêmica que conhecidamente acometa o NO ou CV; 

6. Condições médicas ou psicológica que impeçam o paciente de concluir o 

estudo ou assinar o consentimento informado; 

 

4.2.2  Grupo controle 

Para formação do grupo controle, indivíduos foram recrutados entre 

acompanhantes de pacientes e funcionários voluntários do HCFMUSP. Foram, no total, 

22 olhos de 19 controles normais, emparelhados por sexo e idade ao grupo de estudo, 

dentro do possível. Todos foram submetidos ao exame oftalmológico de forma similar 

ao realizado no grupo de pacientes. 

 

4.2.2.1  Critérios de inclusão 

1.  Indivíduo apresentando idade pareada com o respectivo paciente do grupo em 

estudo com um desvio de mais ou menos cinco anos; 
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2.  AV corrigida de 20/20 e refração dentro de cinco dioptrias esféricas e três 

cilíndricas; 

3.  Pressão intraocular menor que 22 mmHg; 

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

Mean Deviation) e CPSD (do inglês Corrected Pattern Standard Deviation) 

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

Glaucoma Hemifield Test); 

5.  Aspecto normal do NO (ausência de escavação glaucomatosa e defeitos da 

CFNR) e da mácula à oftalmoscopia; 

6.  Ausência de doença ocular prévia e doenças sistêmicas que acometa o NO ou 

mácula; 

7.  Boa colaboração para realização dos exames de CV, TCO e PERG. 

 

 

4.3  Exame de campo visual 

 

O CV automatizado foi obtido através do perímetro de HumpreyTM (Carl Zeiss 

Meditec, Dublin, CA, EUA; modelo HFA II 750), com correção apropriada para perto, 

utilizando-se teste tipo limiar com estratégia 24-2 SITA Standard (Swedish Interactive 

Threshold Algorithm). Essa estratégia examina os 52 pontos dentro de 24 graus centrais 

e dois pontos na periferia nasal utilizando estímulo de tamanho III de Goldman 

apresentados em um plano de fundo com luminância de 100cd/m2 (31.5 apostilb). 

Também foi utilizada a estratégia 10-2, onde são examinados 68 pontos dentro dos 10 

graus centrais. Para inclusão no estudo, os pacientes e controles tiveram de apresentar 

campos visuais confiáveis definidos como índices de perda de fixação, falsos positivos e 

falsos negativos menores que 20%. 
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Para todos os pacientes e controles, cada ponto testado no CV, representa a 

sensibilidade em decibéis (dB) do ponto testado. A análise do CV foi realizada 

utilizando a média da sensibilidade média (SM). A sensibilidade em cada ponto testado 

foi medida em dB e, para todas as análises, esta sensibilidade foi convertida de dB para 

1/Lambert (1/L). Isto é feito dividindo o valor em decibel por 10 e calculando o unlog 

do quociente. Isso significa transformar os valores dos pontos testados no CV de uma 

escala logarítmica (dB) para uma escala linear (1/L). Dessa forma, seguimos sugestões 

da literatura que demonstram existir uma correlação linear e contínua entre o número de 

CGR e a perda de sensibilidade no CV expressa pela unidade 1/L (82).  

 

 

4.4  Tomografia de coerência óptica 

 

Os pacientes e controles submeteram-se ao exame de tomografia de coerência 

óptica Fourier-Domain com escaneamento da área macular e da região da cabeça do NO, 

com dilatação pupilar, através de um equipamento comercialmente disponível (3D OCT-

1000, Topcon Corp, Tokyo, Japan). O protocolo de varredura consistiu da aquisição de 

um grupo de 3 imagens de alta definição da mácula e da cabeça do NO (Figuras 1A e B, 

respectivamente) num padrão de rastreamento cobrindo uma área de 6x6 mm com uma 

densidade de escaneamento de 512x128 pixels em 3.5s (27.000 scans A por segundo). 

Todas as imagens foram revisadas com respeito à sua qualidade. Os critérios utilizados 

para imagens aceitáveis da TCO foram: (1) ausência de movimentos oculares amplos, 

definido como deslocamento abrupto, desconectando um grande vaso; (2) nível de 

intensidade de sinal consistente ao longo do rastreamento; (3) ausência de faixas pretas 

(causadas por piscar) durante o exame. 
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Figura 1 – Representação esquemática das áreas na mácula (A) e nervo óptico (B) 

rastreadas pela TCO 

 

 

A espessura da CFNRpp foi obtida usando um mapa circular ao redor do NO de 

diâmetro de 3.4mm sendo automaticamente calculada pelo programa incluindo a média 

de 360° e a espessura em cada um de doze segmentos ao redor do NO, onde o setor 

superior corresponde às 12 horas e o inferior às 6 horas (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática da área de rastreamento do NO com divisão da 

área circular peripapilar em 12 setores, onde o setor superior corresponde às 12 horas e 

o inferior às 06 horas 
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A região macular foi estudada através de sua espessura total obtida pela divisão da 

área em 36 quadrados (Figura 3). A espessura macular média correspondeu à média das 

medidas da espessura macular de cada um dos 36 quadrados. Foi calculada também a 

espessura macular média da hemirretina inferior (18 quadrados inferiores) e superior 

(18 quadrados superiores) (Figura 3).  

 

 

Figura 3 – Representação esquemática da área de rastreamento macular em 36 

quadrados 

 

 

Subsequentemente, as imagens da TCO foram segmentadas utilizando-se um 

programa elaborado no Matlab (MathWorks, Natick, MA), desenvolvido e validado pelo 

laboratório de visão do Dr. Donal Hood na universidade de Columbia (Nova Iorque) (83). 

Quatro limites de diferentes camadas retinianas foram calculados automaticamente e 

corrigidos manualmente quando necessário, incluindo: 1. a borda entre o vítreo e a CFNR; 

2. a borda entre a CFNR e a CCGR; 3. a borda entre a camada plexiforme interna (CPI) e a 

camada nuclear interna (CNI); 4. a borda entre a membrana de Bruch e a coróide. Como o 
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limite entre a CCGR e a CPI é de difícil definição em alguns momentos, a camada de CGR 

e a CPI foram combinadas em uma única medida, denominada CCGR+. Para cada cubo de 

rastreamento, foram segmentados 128 scans-B e obtidas espessuras de cada camada 

avaliada, incluindo 3 medidas separadas correspondendo a CFNR, CCGR+ e a espessura 

total da retina da área macular (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Exemplo esquemático de um corte horizontal da TCO da fóvea de um 

controle sadio mostrando as camadas segmentadas e respectivos limites para os quais 

foram calculados os valores de espessura. CFNR: camada de fibras nervosas da retina 

(entre a linha vermelha e laranja); CCCG + CPI: camada de células ganglionares da 

retina associada à camada plexiforme interna (entre a linha laranja e verde); espessura 

total (entre as linhas vermelha e lilás) 

 

 

4.5  Eletrorretinograma de padrão reverso 

 

O PERG foi realizado de acordo com o protocolo de aquisição recomendado 

pela International Society for Clinical Eletrophysiology of Vision (ISCEV) (12), 

utilizando-se o RETIscan SystemTM, Roland Consult, Wiesbaden, Germany, 2006) nos 

modos transiente e estacionário. O estímulo consistiu em um tabuleiro de xadrez com 
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padrão alternado de quadrados brancos e pretos apresentado em um monitor retangular 

de 21 polegadas de tela plana (monitor colorido CRT, Roland Consult) em uma sala 

semiescura, acusticamente isolada (Figura 5).  

 

  

Figura 5 – Representação do padrão de estimulação do PERG, com quadrados pretos e 

brancos alternantes em forma de tabuleiro de xadrez 

 

 

O estímulo em tabuleiro de xadrez, quando visualizado a uma distância de um 

metro, subentende-se um ângulo visual de 23° na horizontal e 17° na vertical. Os 

quadrados mediam 0,4 e apresentavam luminância média de 80cd/m2 e contraste de 

97%. Esse estímulo de 3 Hz (seis reversões por segundo) para resposta transiente e 7,5 

Hz (quinze reversões por segundo) para resposta em modo estacionário. O tempo de 

análise foi de 180ms para a resposta transiente e 300ms para a resposta em modo 

estacionário. Um filtro de banda de passagem foi configurado entre 5 e 50 Hz e a 

rejeição de artefatos online foi definida em 100µV. Quando necessário, aplicamos um 
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filtro off-line que é fornecido pelo programa e está incluso no equipamento 

(RETIport32, Roland Consult) para melhorar o sinal.  

Durante a aquisição do exame, todos os indivíduos receberam correção para 

erros refracionais e foram instruídos a fixar um alvo em ‘X’ de 6mm no centro da tela; o 

estímulo foi binocular. Varreduras contaminadas pelo ato de piscar ou movimentos 

grosseiros dos olhos foram automaticamente rejeitadas. A fixação da mira central foi 

constantemente monitorada pelo examinador, e o paciente foi orientado a manter a 

fixação central. Dois tipos de eletrodos foram utilizados para captação do registro do 

exame. O eletrodo de fibra tipo DTL (Dawson, Trick e Litzkow) foi utilizado como 

eletrodo ativo e posicionado acima da margem palpebral inferior. Os outros dois 

eletrodos foram do tipo disco de ouro e colocados no rebordo lateral do olho examinado 

(como referência) e na região glabelar (como terra). A conjuntiva foi anestesiada com 

colírio de tetracaína. Não foram utilizados colírios mióticos ou midriáticos (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – À esquerda: posicionamento dos eletrodos (referência: canto lateral; terra: 

região glabelar). Centro: posicionamento do eletrodo ativo (DTL). À direita: desenho 

esquemático da visualização do estímulo do PERG 

 

 

Para cada forma de estímulo, a reposta média de 200 reversões livre de artefatos 

foi gravada para cada teste com um mínimo de 2 ondas para atestar a reprodutibilidade. 
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A aquisição de cada onda demandou aproximadamente 3 minutos, sendo ocluído o olho 

contralateral. Para todas as aquisições em modo transiente, as amplitudes e tempos de 

pico em P50 e N95 foram medidos relativos à linha de base e início do estímulo (Figura 

7). Para o teste em modo estacionário, a amplitude e tempo de pico do segundo componente 

harmônico foram obtidos utilizando a análise Fourrier das respostas medidas. Olhos com 

qualidade insuficiente do registro do PERG foram excluídos da análise. 

 

 

Figura 7 – Exemplo das respostas obtidas no exame de PERG de campo total 

(controle). Ondas à esquerda representam a resposta transiente; e à direita, a resposta em 

modo estacionário 

 

 

4.6  Eletrorretinograma de padrão reverso multifocal 

 

O PERGmf, (RETIScan System versão 3.20.30, Roland Consult, Wiesbaden, 

Germany) foi realizado em ambos grupos de pacientes com SG e GH, e em todos os 

controles. O estímulo utilizado para aquisição consistiu em um padrão de 19 retângulos, 

cada um formado por 12 quadrados alternados brancos e pretos em um padrão em 

tabuleiro de xadrez (Figura 8). 
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Figura 8 – Exemplo esquemático do estímulo para obtenção do PERG multifocal com 

19 retângulos, cada um formado por 12 quadrados alternados branco e preto em um 

padrão em tabuleiro de xadrez 

 

 

O estímulo foi apresentado em um monitor de 21 polegadas de tela plana 

subentendendo um ângulo visual de 24 quando visto a 30 cm em uma sala semiescura, 

acusticamente isolada. O tamanho dos retângulos e quadrados dentro deles, aumentou 

com a excentricidade em um fator de 1.4. A alternância preta e branca foi induzida por 

uma sequencia binária m modificada com uma probabilidade on/off de 0.5. Foram 

apresentados 4 ciclos com duração total de 6 minutos. O contraste permaneceu 

constante em 98% com luminância media de 180cd/m e índice de reversão de 4.65 Hz. 

Todos os pacientes receberam a melhor correção de acuidade visual, e o estímulo foi 

monocular após oclusão do olho contra-lateral. O paciente era instruído a fixar em um 

alvo em forma de cruz no centro da tela, e a fixação era monitorada pelo examinador. 

Eletrodos DTL foram utilizados como eletrodos ativos 1 a 2 mm abaixo do limbo, 

enquanto eletrodos de ouro foram colocados como referência no rebordo lateral da 

órbita e eletrodos terra na região glabelar (Figura 9). 
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Figura 9 – Exemplo da obtenção do exame de PERG multifocal, com paciente 

posicionado a 30 cm do monitor 

 

 

A duração do exame foi de aproximadamente 6 minutos divididos em 4 sessões 

de 90 segundos cada. Filtros de banda de passagem foram configurados entre 5 e 50 Hz 

com amplitude de 100 V. 

A onda obtida através do PERGmf é caracterizada por um pequeno componente 

negativo (N1) seguido de um componente positivo ao redor de 50ms (P1) e um grande e 

amplo componente negativo ao redor de 95ms (N2). P1 e N2 foram medidos da 

deflexão precedente ao pico ou vale da onda. O tempo de pico de ambas ondas também 

foi medido (Figura 10). 

Olhos com baixa qualidade de aquisição do PERG (21 de amostra de 74) foram 

excluídos da análise. 
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Figura 10 – Exemplo das respostas obtidas no exame de PERG multifocal (controle) 

 

 

4.7  Análise dos dados e estatística 

 

A estatística descritiva incluiu os valores médios e desvio padrão para as 

variáveis de distribuição normal, e incluiu a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil e 

o intervalo interquartil (IIQ) para as variáveis de distribuição anormal. A distribuição 

dos dados foi testada utilizando o teste para normalidade de Shapiro Wilk. 

Os dados de sensibilidade do CV foram analisados tanto para a estratégia 24-2 

(52 pontos após excluir um imediatamente acima e outro abaixo da mancha cega) e a 

estratégia 10-2 (68 pontos). A SM foi calculada nas unidades dB e 1/L para as duas 

estratégias. A sensibilidade expressada em dB foi convertida para unidade linear 1/L 

dividindo o dB por 10 e aplicando o anti-log do quociente. A SM foi também calculada 

para os hemicampo superior e inferior com os dados obtidos das duas estratégias (26 ou 

34 pontos para o 24-2 e 10-2, respectivamente). 
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Os parâmetros da TCO foram analisados para os rastreamentos da mácula e do 

disco óptico (Figura 11). Foram calculados os valores médios para cada parâmetro de 

espessura macular (espessura total, CCGR+ e CFNR, em m). Foram calculadas as 

medidas médias da espessura da CFNRpp 360 do NO e dos setores inferior (6, 7, 8 horas), 

superior (10,11,12 horas) e temporal (7, 8, 9 e 10 horas). Também se calculou as 

espessuras para as hemirretinas superior e inferior. 

 

 

Figura 11 – Representação esquemática da demarcação das áreas rastreadas pela TCO. 

A: Área macular dividida em hemirretina inferior e superior; B-) Área do NO com 

divisão em 12 setores 

 

 

Os parâmetros eletrorretinográficos foram analisados tanto para o PERG quanto 

para o PERGmf. Para o PERG, foi calculada a média da amplitude (V) e do tempo de 

pico (ms) das ondas P50 e N95 da resposta transiente. As medidas médias da amplitude 

e o phase foram calculados para a resposta em modo estacionário. As amplitudes de 

resposta e tempos de pico de P1 e N2 foram analisadas para a estratégia multifocal. 

Foram calculadas as respostas dos hemicampos superior e inferior (sete hexágonos para 
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cada, excluindo os cinco hexágonos dispostos ao longo da linha mediana horizontal) 

(Figura 12). O hemicampo superior do PERGmf corresponde a atividade das CGR da 

hemimácula inferior e vice-versa. 

 

 

Figura 12 – Desenho esquemático da divisão da área de estímulo do PERG multifocal 

em hemicampo inferior (média das respostas de 7 retângulos indicados em cinza escuro) 

e superior (média das respostas de 7 retângulos cinza elaro) 

 

 

Foram analisados os valores médios correspondentes a sensibilidade média 

central (SMC) calculado a partir dos 16 pontos centrais da estratégia 24-2 e a SM da 

estratégia 10-2. As localizações destes pontos do CV representam aproximadamente a 

área estimulada da retina pelo PERG macular (Figura 13 A e B). 
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Figura 13 – Representação esquemática da marcação dos pontos analisados na perimetria 

computadorizada 24-2 (A) e 10-2 (B), projetados na retinografia. Os 16 pontos centrais da 

estratégia 24-2 (A) e 68 pontos da estratégia 10-2 (B), posicionados levando em 

consideração o deslocamento do corpo das células ganglionares da retina, correspondem à 

área quadrada central estimulada pelo PERG 

 

 

Baseado em estudos prévios de correlação entre as localizações do CV e regiões 

do disco óptico (4, 82, 84), uma correlação entre o PERG e a TCO de NO foi estabelecida. 

Como a fóvea está situada em uma posição inferior em relação ao NO (85), é esperado 

que os axônios das CGR correspondentes a área testada no PERG entrem no no 

segmento temporal de 120 do NO compreendido pelos 4 segmentos de 30 entre as 7 e 

10  horas. Baseado nisto, foi calculada a espessura da CFNRpp do setor temporal de 

120 (45 acima e 75 abaixo do eixo horizontal do NO) (Figura 14A). Para associar as 

áreas estimuladas pelo PERGmf com as áreas analisadas pela TCO, regiões específicas 

foram selecionadas: as metades inferior e superior da área macular e os segmentos 

inferior e superior da CFNRpp (média dos setores das 6, 7 e 8 horas e média dos setores 

das 10, 11 e 12 horas, respectivamente), foram associados às respostas dos hemicampo 

superior e inferior (média de sete retângulos) do PERGmf (Figura 14B). 
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Figura 14 – Acima: esquema das áreas retinianas estimuladas respectivamente pelo 

PERG (A) e PERGmf (B). Abaixo: desenho esquemático da correlação da área macular 

estimulada pelo PERG e o setor correspondente da CFNRpp das 7 às 10 horas (a 

esquerda) e entre as hemirretinas superior e inferior estimuladas pelo PERGmf 

(visualização em CV) e os respectivos setores da CFNRpp (a direita) 

 

 

Modelos lineares de efeito misto multilevel foram utilizados para comparar os 

parâmetros do PERG e TCO entre os controles, SG e GH, assim como avaliar as 

relações entre os parâmetros do PERG, TCO e CV. Este método estatístico é útil 

quando se analisa situações onde a hipótese de independência entre as variáveis não é 

verdadeira, como por exemplo quando os dois olhos de um mesmo paciente são 

analisados. Além de ajustar para correlações inter-olhos, os modelos lineares de efeito 

misto incluem a variável idade como “confundidor”, já que é sabido que a idade 

avançada interfere nos parâmetros da TCO, PER e CV. 

Para comparar a capacidade diagnóstica da TCO e do PERG macular e 

multifocal, os olhos investigados foram classificados em normal ou anormal para cada 
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teste. Foi calculada a proporção de olhos definidos como anormais (abaixo do percentil 

10 dos olhos normais) para cada medida para tanto o PERG quanto a TCO.  

Parâmetros individuais de uma determinada tecnologia (por exemplo: média da 

CFNRpp da TCO) são úteis para entender sua capacidade individual para descriminar 

controles de suspeitos. Entretanto, em um contexto clínico, os oftalmologistas 

frequentemente empregam uma combinação dos resultados destes testes para guiar suas 

decisões. Uma opção estatística para simular este tipo de análise, que inclui uma 

combinação de todos parâmetros de uma determinada tecnologia, é chamada de análise por 

regressão dos componentes principais (RCP). Considerando a grande correlação entre os 

componentes provenientes de uma mesma tecnologia, este tipo de análise do componente 

principal permite o desenvolvimento de modelos preditivos quando os preditores são 

muitos e altamente colineares. Portanto, realizamos quatro modelos de RCP utilizando os 

preditores de cada aparelho: 1-) TCO do disco óptico (CFNRpp – média, superior, 

inferior e temporal); 2-) TCO da mácula (espessura total, CFNR e CCGR+ - média, 

superior e inferior); 3-) PERGmf (P1, N2, PeT.P1 e PeT.N2 – superior e inferior); 4-) 

PERG em modo estacionário (amplitude de N1-P1 e fase); 5-) PERG transiente (PT.P50, 

PT.N95, N35-P50, P50-N95, P50+N95 e P50/N95). Testamos cada modelo utilizando o 

diagnóstico (controle versus SG) como desfecho. A qualidade do ajuste estatístico 

utilizando a área sob a curva ROC (receiver operating characteristics) foi comparada 

utilizando testes chi-quadrado. A análise estatística foi realizada com o software 

comercialmente disponível, STATA (versão14; StataCorp LP, College Station, TX) e 

XLSTAT (versão 2015.2.01.17315, Addinoft, Inc., New York, NY). A significância 

estatística foi definida em p<0.05. 



 

 

 

5  RESULTADOS 
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A tabela 1 mostra os dados demográficos e da função visual dos 14 pacientes 

com SG (24 olhos estudados), dos 5 pacientes com GH (7 olhos) e dos 19 controles (22 

olhos) incluídos na análise a seguir. Quatro olhos do grupo de pacientes SG não foram 

incluídos porque o CV era anormal. Três olhos do grupo com GH não preencheram os 

critérios de inclusão. Dezesseis olhos do grupo controle tiveram apenas um olho 

incluído no estudo e 3 tiveram os dois olhos incluídos (Tabela 1). Dos 16 olhos que não 

foram incluídos no no grupo controle, sete não preenchiam critérios por parâmetros não 

confiáveis do CV e nove foram excluídos porque tanto o PERGmf (6 olhos) quanto o 

PERG (3 olhos) não eram adequados para análise. Quando comparado aos controles, os 

parâmetros de sensibilidade visual estavam significativamente reduzidos nos olhos com 

DH, mas não nos olhos SG (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados demográficos e visuais dos pacientes com suspeita de glaucoma, 

glaucoma hemianópico e controles 

 Suspeitos 

de 

Glaucoma 

Glaucoma 

Hemianópico 

Controles 

Indivíduos 14 5 19 

Olhos estudados 24 7 22 

Idade em anos, média (DP) 55,6 (3,4) 55.5 (5,2) 50.6 (4,4) 

Sexo Masculino/Feminino 5/9 2/3 10/9 

Campo Visual (estratégia 24-2)    

Sensibilidade Média (DP) em dB 29,5 (0,9) 23,6 (4,2)* 29,9 (1,1) 

Sensibilidade Média do Hemicampo Superior (DP) em dB 29,0 (1,1) 22,7 (6,4)* 29,4 (1,2) 

Sensibilidade Média do Hemicampo Inferior (DP) em dB 30,1 (0,9) 24,6 (8,5)* 30,3 (1,0) 

Campo Visual (estratégia 10-2)    

Sensibilidade Média (DP) em dB 32,4 (0,6)* 23,6 (3,7)* 31,9 (2,3) 

Sensibilidade Média do Hemicampo Superior (DP) em dB 32,2 (0,7) 19,7 (9,3)* 31,6 (2,4) 

Sensibilidade Média do Hemicampo Inferior (DP) em dB 32,6 (0,7) 27,5 (7,2)* 32,1 (2,2) 

* p < 0.05 comparado aos controles (teste de modelos lineares de efeitos mistos, ajustado para idade). 
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A tabela 2 mostra as medidas das médias de espessura da TCO da CFNRpp e da 

mácula nos SG, GH e controles. Todos os parâmetros de espessura da TCO estavam 

significantemente reduzidos nos olhos com GH quando comparados aos controles. Por 

outro lado, os olhos com glaucoma suspeito diferiram dos controles apenas nas medidas 

correspondentes aos setores superior (p=0,008) da CFNRpp e na medida da espessura 

total da hemimácula superior (p=0,042) (Tabela 2). 

A tabela 3 descreve as medidas do PERG e PERGmf. Na resposta em modo 

transiente, a média do tempo de pico de P50 estava significativamente reduzida no GH 

(p=0,004) e reduzida no SG em relação aos controles, embora não atingindo 

significância estatística (p=0.075). As medidas de amplitude foram similares nos três 

grupos. Na resposta em modo estacionário, tanto a fase (p<0,001) quanto a amplitude 

(p=0,038) estavam significativamente reduzidas nos olhos com GH em relação aos 

controles, mas esta diferença não foi observada nos olhos com SG. Os dados da análise 

do PERGmf não mostraram nenhuma diferença entre os SG e os controles com relação 

a amplitude e tempo de pico. Os olhos com GH mostraram uma média 

significativamente reduzida da amplitude de resposta de P1 do hemicampo inferior 

(p=0,038), um tempo de pico de P1 do hemicampo superior significativamente 

estendido (p=0,021), mas um encurtamento significativo do tempo de pico de N2 do 

hemicampo inferior (p=0,015) em relação aos controles (Tabela 3). 
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Tabela 2 – Parâmetros maculares da tomografia de coerência óptica (espessura total da retina, camada de fibras nervosas da retina (CFNR), 

camada de células ganglionares da retina associada a camada plexiforme interna (CCGR+)) e parâmetros da CFNR peripapilar (CFNRpp) do 

nervo óptico (média e setores superior, inferior e temporal) dos controles, suspeitos de glaucoma e glaucoma hemianópico. Valores 

significativos de p estão em itálico (teste de modelos lineares de efeitos mistos, ajustado para idade) 

PARÂMETROS  Suspeitos de Glaucoma  Glaucoma Hemianópico  Controles Valor p 

Média 

 DP 

Mediana 

(IIQ) 

Anormais/ 

normais 

 Média 

 DP 

Mediana 

(IIQ) 

Anormais/ 

normais 

 Média 

 DP 

Mediana 

(IIQ) 

SG vs. 

Controles    

GH vs. 

Controles 

 NERVO ÓPTICO (CFNRpp)              

Média  108  8 109 (84 - 122) 3/21  74  8 73 (65 - 86) 7/0  110  8 109 (94 - 132) 0,250 <0,001 

Setor Superior  107  14 110 (75 - 133) 6/18  89  16 94 (67 - 113) 6/1  117  9  118 (96 - 137) 0,008 <0,001 

Setor Inferior  116  11 117 (94 - 135) 6/18  75  14 82 (46 - 87) 7/0  124  10 125 (110 - 142) 0,147 <0,001 

Setor Temporal  94  10 94 (74 - 114) 7/17  73  8 76 (59 - 84) 7/0  101  10 99 (81 - 119) 0,079 <0,001 

MÁCULA              

Espessura Total              

Mácula Total   249  11 249 (226 - 274) 8/16  224  9,0 226 (210 - 236) 7/0  256  10 257 (230 - 277) 0,098 <0,001 

Hemimacula Superior  251  10 250 (228 - 271) 9/15  234  17 240 (208 - 251) 6/1  258  10 260 (233 - 280) 0,042 <0,001 

Hemimacula Inferior  248  13 249 (223 – 278) 6/18  216  7,8 216 (208 – 230) 7/0  253  10 256 (227 – 273) 0,242 <0,001 

CFNR              

Mácula Total  33,0  4,9 32,5 (26 - 47) 2/22  16,9  1,3 16 (15 - 19) 7/0  35,0  5,9 34,0 (26 - 47) 0,369 <0,001 

Hemimacula Superior  30,6  4,6 30,2 (24 - 41) 5/19  20,8  7,2 21,4 (9.0 – 28) 5/2  33,4  5,5 33,0 (25 - 43) 0,114 <0,001 

Hemimacula Inferior  35,1  6,3 33,7 (26 – 52) 1/23  13,0  5,8 12,0 (4.3 – 22) 7/0  36,0  7,1 35,6 (26 – 51) 0,945 <0,001 

CCGR+              

Mácula Total  68,5  5,8 67,4 (56 - 82) 4/20  57,6  5,2 56 (50 - 64) 7/0  70,7  4,6 71,3 (59 - 78) 0,181 <0,001 

Hemimacula Superior  69,0  5,3 68,2 (55 - 82) 4/20  61,0  7,6 61 (50 - 69) 5/2  71,5  4,6 71,5 (60 - 79) 0,090 <0,001 

Hemimacula Inferior  68,1  6,5 67,1 (56 – 85) 5/19  54,3  3,5 56 (50 – 64) 7/0  70,0  4,9 71,4 (57 – 77) 0,361 <0,001 
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Tabela 3 – Parâmetros do PERG transiente e em modo estacionário (tempo de pico e fase; amplitudes de P50, N95 e N1P1) e amplitudes 

(Amp) e tempo de pico (TP) das ondas P1 e N2 dos hemicampos superior e inferior do PERG multifocal dos controles, suspeitos de glaucoma 

e glaucoma hemianópico. Valores significativos de p estão em itálico (teste de modelos lineares de efeitos mistos, ajustado para idade)  

PARÂMETROS Suspeitos de Glaucoma  Glaucoma Hemianópico  Controles Valor p 

 Média 

DP 

Mediana 

(IIQ) 

Anormais/ 

normais 

 Média 

DP 

Mediana 

(IIQ) 

Anormais/ 

normais 

 Média 

DP 

Mediana 

(IIQ) 

SG vs. 

Controles    

GH vs. 

Controles 

PERG Transiente             

Tempo de Pico (ms) P50 56  5 56 (41 – 73) 6/18  52  5 51 (44 – 58) 4/3  59  3 59 (52 – 65) 0,075 0,003 

N95 102  6 102 (89 – 117) 3/21  98  11 102 (76 – 111) 1/6  102  7 101 (89 – 118) 0,612 0,248 

Amplitude (μV) P50 1,4  0,6 1,2 (0,5 – 2,7) 1/23  0,8  0,6 0,7 (0,1 – 2,0) 3/4  1,4  0,8 1,2 (0,5 – 3,4) 0,901 0,099 

N95 2,8  1,4 2,5 (1,0 – 6,0) 1/23  1,8  1,5 1,3 (0,1 – 4,4) 2/5  2,6  1,5 2,0 (1,0 – 6,1) 0,611 0,333 

P50+N95 4,3  2,0 3,8 (2,0 – 8,7) 0/24  2,6  2,2 1,7 (0,3 – 6,5) 2/5  4,0  2,2 3,1 (1,5 – 9,5) 0,696 0,214 

P50/N95 0,5  0,2 0,5 (0,3 – 1,1) 1/23  0,5  0,4 0,4 (0,1 – 1,5) 2/5  0,6  0,1 0,5 (0,1 – 0,9) 0,916 0,949 

Modo Estacionário             

Fase (ms)  60  5 59 (52 – 72) 0/24  51  8 52 (34 – 60) 2/5  60  4 60 (51 – 68) 0,724 <0,001 

Amplitude (μV)  2,4  0,9 2,2 (1,0 – 4,5) 1/23  1,3  1,0 0,99 (0,26 – 3,4) 4/3  2,5  1,3 2,0 (0,7 – 5,7) 0,610 0,038 

PERG Multifocal             

Hemicampo 
Superior 

TP 
(ms) 

P1 39,8   1,9 39,3 (37,4 – 43,4) -  41,7  1,9 41,3 (37,4 – 46,2) -  39,2  2,0 39,2 (35,3 – 43,1) 0,307 0,021 

N2 87,7  7,2  87,5 (74,7 – 103,3) -  86,2  
12,6 

81,6 (74,7 – 106,2) -  91,8  14,5 91,1 (67,6 – 127) 0,140 0,178 

Amp 
(V) 

P1 0,3  0,1 0,3 (0,09 – 0,6) 1/23  0,1  0,1 0,2 (0,01 – 0,3) 2/5  0,3  1,1 0,2 (0,07 – 0,74) 0,107 0,301 

N2 0,4  0,1 0,4 (0,1 – 0,8) 0/24  0,2  0,2 0,2 (0,02 – 0,7) 2/5  0,4  0,2 0,3 (0,09 – 0,98) 0,154 0,444 

Hemicampo 

Inferior 

TP 

(ms) 

P1 39,3  1,3 39,3 (36,4 – 41,3) -  39,0  2,5 39,3 (35,4 – 42,3) -  39,6  1,7 39,2 (35,3 – 43,3) 0,520 0,722 

N2 86,9  7,0 85,9 (75,7 – 101,3) -  80,3  8,3 81,6 (66,9 – 93,4) -  92,4  14,5 91,6 (65,9 – 116,6) 0,096 0,015 

Amp 

(V) 

P1 0,4  0,1 0,4 (0,1 – 0,6) 0/24  0,2  0,1 0,2 (0,02 – 0,3) 3/4  0,4  0,1 0,4 (0,1 – 0,6) 0,458 0,038 

N2 0,5  0,1 0,5 (0,2  1,0) 0/24  0,3  0,2 0,3 (0,02 – 0,6) 3/4  0,4  0,2 0,5 (0,1 – 0,7) 0,084 0,131 
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Também foi calculado a proporção de olhos anormais no grupo com SG baseado 

na média normativa estimada utilizando-se o 10 percentil das medidas da TCO e do 

PERG e os resultados estão apresentados nas tabelas 2 e 3. Para uma especificidade de 

90%, a maior sensibilidade para os parâmetros da TCO foi observada para a espessura 

total da hemimácula superior, indicando anormalidade em 9 (37%) de 24 olhos. Entre os 

parâmetros do PERG, os resultados de melhor discriminação foram encontrados para o 

tempo de pico de P50 da resposta transiente, indicando anormalidade em 6 de 24 olhos 

(25%). Entre os 6 olhos considerados anormais pelo encurtamento do tempo de pico de 

P50, dois apresentavam anormalidade na espessura total da TCO da hemimácula 

superior e quatro não apresentavam. Por outro lado, sete olhos apresentavam apenas 

anormalidades na TCO (Tabela 4). 

As tabelas 5 e 6 mostram os coeficientes de relação entre o PERG, a TCO e os 

parâmetros do CV. Foram observados coeficientes de relação significativos entre vários 

parâmetros do PERG, TCO e CV. As relações mais fortes foram observadas entre a fase 

do modo estacionário e a SM da estratégia 10-2 (=1,20, p<0,001), entre a fase do modo 

estacionário e a SMC da estratégia 24-2 (=0,98, p<0,001), entre a fase do PERG em 

modo estacionário e a medida da CFNR da mácula total (=0,38, p<0,001), entre a fase 

do modo estacionário e a CFNRpp temporal (=0,20, p=0,001), entre o tempo de pico de 

P50 do PERG transiente e a medida da CFNR da mácula total (=0,30, p=0,001) e entre 

o tempo de pico de P50 do PERG transiente e a SMC da estratégia 24-2 (=0,53, p=0,005).  
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Tabela 4 – Listagem individual dos 24 pacientes com suspeita de glaucoma (SG) com 

identificação daqueles considerados anormais com base na análise do 10 percentil para 

o parâmetro de melhor desempenho da tomografia de coerência óptica (TCO) e 

eletrorretinograma de padrão reverso (PERG), respectivamente: espessura total da 

hemimácula superior e tempo de pico de P50 

Paciente  

com SG 

Espessura total  

hemimacular superior 

Tempo de  

pico de P50 

1 Anormal 

 2 

  3 

 

Anormal 

4 

 

Anormal 

5 

  6 

  7 

  8 Anormal 

 9 

  10 

  11 Anormal 

 12 Anormal 

 13 

 

Anormal 

14 Anormal 

 15 Anormal 

 16 

  17 Anormal Anormal 

18 Anormal 

 19 

  20 

  21 

  22 

 

Anormal 

23 

  24 Anormal Anormal 
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Tabela 5 – Relação entre os parâmetros do eletrorretinograma de padrão reverso 

(PERG) transiente e modo estacionário e as medidas da tomografia de coerência óptica 

(TCO) da área macular e da camada de fibras nervosas da retina peripapilar (CFNRpp) 

temporal, e parâmetros do campo visual (CV), incluindo a sensibilidade média central 

(SMC – 1/L) da estratégia 24-2 e sensibilidade média (SM – 1/L) da estratégia 10-2 

PARÂMETROS TCO  

Macular 

 TCO  

Nervo 

Óptico 

 CV 

Espessura 

Total 

CFNR CCGR+  CFNRpp 

Temporal 

 24-2 

(SMC) 

10-2 

(SM) 

PERG Transiente         

Tempo de Pico (ms) 

P50 0,10† 0,30* 0,17  0,16†  0,53* 0,42 

N95 0,10 0,18 0,09  0,17†  0,48 0,54 

Amplitude (μV) 

P50 0,003 0,01 0,007  0,009  0,04 0,04 

N95 0,002 0,01 0,01  0,01  0,04 0,05 

P50+N95 0,006 0,02 0,01  0,02  0,09 0,10 

P50/N95 -0,002 -0,001 -0,005  -0,002  -0,01 -0,006 

Modo Estacionário         

Fase (ms)  0,13† 0,38* 0,22  0,20*  0,98* 1,20* 

Amplitude (μV)  0,10 0,03 0,01  0,02†  0,03 0,05 

N = 53. Os dados estão expressos em coeficientes de relação (teste de modelos lineares de efeitos mistos, 

ajustado para idade).  

* p< 0,01.  

† p< 0,05.  

 



 

 

5
3
 

R
esu

ltad
o
s 

Tabela 6 – Relação entre os parâmetros do eletrorretinograma de padrão reverso (PERG) multifocal (amplitudes de P1 e N2 dos hemicampos 

superior e inferior) e as medidas da tomografia de coerência óptica (TCO) das respectivas áreas hemimaculares (espessura total, camada de 

fibras nervosas da retina (CFNR) e camada de células ganglionares da retina associada a camada plexiforme interna (CCGR+)) e da CFNR 

peripapilar (CFNRpp) superior e inferior 

PARÂMETROS Hemimácula Superior  Hemimácula Inferior  CFNRpp  

 

 Espessura 

Total  

CFNR CCGR+  Espessura 

Total 

CFNR CCGR+  Superior  Inferior 

PERG Multifocal           

Hemicampo Superior 
P1 - - -  9,38 10,8 -2,94  - 15,7 

N2 - - -  7,44 8,99 -3,81  - 12,8 

Hemicampo 

Inferior 

P1 4,82 9,14† 4,18  - - -  8,54 - 

N2 5,34 7,37† 2,76  - - -  2,43 - 

N = 53. Os dados estão expressos em coeficientes de relação (teste de modelos lineares de efeitos mistos, ajustados para idade).  

* p< 0,01.  

† p< 0,05. 
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A Figura 15 mostra os resultados de melhor relação entre os parâmetros do 

PERG com a espessura da TCO e perda sensitiva do CV. 

 

 

Figura 15 – Gráficos de dispersão da fase e tempo de pico de P50 do PERG contra a 

sensibilidade média da estratégia 10-2 e sensibilidade média central da estratégia 24-2 

(linha acima) e as medidas da CFNR macular total da TCO (linha abaixo). Foram 

selecionados os dois parâmetros com melhor desempenho para cada teste 

 

 

A Figura 16 mostra os resultados da análise da curva ROC quando os olhos com 

SG foram comparados aos controles usando preditores de cada aparelho. A análise RCP 

mostrou que os parâmetros da TCO da mácula e nervo óptico, assim como os 

parâmetros do PERG transiente e PERGmf tiveram estatisticamente capacidades 
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similares em distinguir os controles (p=0.604), enquanto que os parâmetros do PERG 

em modo estacionário tiveram pior performance (p=0,014). 

 

 

Figura 16 – A área sob a curva ROC, com intervalo de confiança (IC), para os 

parâmetros da TCO foi 0,835 (95% IC=0,716 – 0,954) para o nervo óptico e 0,722 

(95% IC=0,635 – 0,909) para a mácula. Para os parâmetros do PERG foi 0,744 (95% 

IC=0,591 – 0,897) para o multifocal, 0,725 (95% IC=0,576 – 0,874) para o transiente e 

0,530 (95% IC=0,357 – 0,702) para o modo estacionário. Não houve diferença 

significativa entre eles (p=0,604) 
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O diagnóstico precoce de glaucoma é importante para prevenir perda 

irreversível da função visual. Entretanto, enquanto os oftalmologistas estão cientes da 

importância de um tratamento precoce do glaucoma, um diagnóstico errôneo em 

pacientes com SG pode levar a despesas desnecessárias e efeitos colaterais  (86). Por 

isso, esforços para reduzir a ambiguidade e por tanto estreitar a faixa de pacientes 

denominados GS são extremamente importantes para os pacientes individualmente e 

para saúde pública. 

O exame de fundo de olho e o CV eram os únicos métodos usados no 

diagnóstico de glaucoma em pacientes com SG e hipertensos oculares até o advento da 

TCO, uma nova técnica para detecção objetiva da perda neural baseado na CFNRpp 

e/ou parâmetros de espessura macular. Neste estudo, mesmo na ausência de defeitos nas 

estratégias 24-2 e 10-2 do CV, os parâmetros da TCO foram capazes de identificar 

diferenças significativas em olhos com SG, comparados aos controles, quando se 

avaliou o setor superior da espessura da CFNRpp, assim como a medida da espessura 

total da hemimácula superior. Além disto, baseado no 10 percentil, a TCO identificou 

9 olhos anormais entre os 24 olhos com SG (37,5%). Estes achados estão em 

concordância com estudos recentes demonstrando a eficácia da CFNRpp em detectar 

dano glaucomatoso pré-perimétrico em um grupo de pacientes com SG (87, 88). 

Nossos resultados também sugerem que o PERG tem um papel potencial no 

diagnóstico precoce de glaucoma. Em nosso estudo, a latência de P50 estava 

significativamente reduzida nos olhos com GH e também reduzida embora não 

atingindo significância estatística (p=0,075) nos SG quando comparados aos controles. 
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Isto é consistente com os achados de três estudos prévios da literatura (89-91) incluindo 

um recente estudo longitudinal identificando a latência do PERG como um importante 

marcador precoce no glaucoma (89). Utilizando o 10 percentil inferior da distribuição 

dos normais, o tempo de pico de P50 do PERG transiente pôde identificar 6 de 24 olhos 

com SG como anormais (25%). A análise por RCP indicou que o PERG transiente e o 

PERGmf tiveram capacidade estatisticamente similar em discriminar SG de controles 

quando comparados à TCO de mácula e nervo óptico (p=0.604 – Figura 16). A análise 

da curva ROC também mostrou que a capacidade de discriminação do PERGmf e do 

PERG transiente foi próxima àquela da TCO de mácula e nervo óptico, sugerindo que 

tais testes poderiam ajudar na detecção de dano glaucomatoso em pacientes com dúvida 

diagnóstica. Em nosso subgrupo de pacientes com GH, não apenas a latência de P50 da 

resposta transiente estava diminuída, mas também a amplitude e a fase da resposta em 

modo estacionário estavam anormais, corroborando estudos iniciais sobre a utilidade do 

PERG no diagnóstico e seguimento de glaucoma (82, 92-97). 

É importante notar que enquanto a maior parte dos estudos de PERG em 

pacientes com SG ou glaucoma estabelecido encontraram uma redução na amplitude 

das respostas do PERG (13, 82, 92, 94, 98), em nossa investigação nenhum dos parâmetros de 

amplitude do PERG e do PERGmf estava anormal nos olhos com SG. Uma possível 

explicação para esta ausência de anormalidade nas medidas de amplitude nos olhos com 

SG é o fato de que a amplitude de resposta do PERG pode ter sido reestabelecida após 

redução farmacológica da PIO, conforme sugerido por estudos prévios (99, 100). Estes 

estudos mostraram que amplitudes reduzidas do PERG em pacientes com PIO elevada 

podem retornar ao normal após controle pressórico, sugerindo que a disfunção das CGR 

é reversível, pelo menos em parte (99-101). O fato de que todos olhos com SG em nosso 

estudo tinham PIO controlada farmacologicamente (<16mmHg) pode explicar as 
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medidas de amplitude normais observadas nas resposta transiente e modo estacionário 

do PERG e do PERGmf. 

Por outro lado, no grupo com GH, a estimulação do PERG em modo estacionário 

resultou em medidas de amplitude significativamente reduzidas, assim como observado 

por estudos prévios em pacientes com glaucoma estabelecido (13, 82, 92, 94, 98). As medidas 

de amplitude de P1 do PERGmf no hemicampo inferior estavam também 

significativamente reduzidas em nosso estudo (tabela 3). Entretanto, quando a 

estimulação transiente do PERG foi utilizada, os olhos com GH e controles obtiveram 

medidas médias de amplitude similares, e nenhuma outra anormalidade de amplitude foi 

observada no hemicampo superior do PERGmf. É importante destacar que, embora as 

medidas de amplitude do PERG transiente não aparentaram menores que os normais, 

uma análise mais detalhada indica que a diferença da média da amplitude de P50 do 

PERG transiente entre GH e controles foi quase estatisticamente significativa (p=0,099), 

sendo que 3 de 7 olhos tiveram valores de amplitude abaixo do percentil 10 do limite 

inferior da normalidade. O número pequeno de olhos no grupo com GH e a bem 

documentada ampla variabilidade da amplitude de resposta do PERG em olhos 

glaucomatosos (102-104) podem de alguma forma explicar este achado. A variabilidade e o 

frequente tamanho pequeno do sinal do PERGmf poderiam também explicar a ausência 

de anormalidades nas amplitudes de respostas de um dos hemicampos no nosso grupo 

com DH. Por outro lado, nossos achados nos olhos com GH mostraram que as medidas 

de amplitude estavam significativamente reduzidas quando foi utilizado o estímulo em 

modo estacionário quando comparado a resposta transiente (tabela 3), conforme sugerido 

pela melhor eficácia do estímulo em modo estacionário quando se utiliza o PERG para 

avaliar pacientes com glaucoma (11, 98, 105, 106). 



Discussão 

 

60 

Nosso principal achado do PERG foi a latência reduzida de P50 no PERG 

transiente e a medida reduzida da fase do modo estacionário, particularmente nos 

olhos com GH. Nos olhos com SG, embora a comparação da média da latência do 

P50 com os controles não atingiu uma significância estatística (p=0,075), os valores 

médios dos SG estavam claramente reduzidos em comparação aos controles. Além 

disto, quando os olhos foram analisados individualmente, 6 de 24 olhos com SG 

estavam abaixo do percentil 10 da normalidade. Utilizando o estímulo transiente do 

PERG com frequência variando de 1 a 5 Hz, Shorstein et al. (90) observaram um início 

precoce da onda P50 em olhos com SG. Em um recente estudo longitudinal, Bode et 

al. (89) observaram que um tempo de pico reduzido em SG precedia o 

desenvolvimento de glaucoma em aproximadamente 4 anos e sugeriu a adição de 

mais um parâmetro do PERG na lista de preditores de doença precoce. No estudo 

deles, entretanto, a amplitude do PERG também foi um indicador de glaucoma 

precoce em olhos SG. Entretanto, enquanto nossos pacientes com SG recebiam 

tratamento para controlar a PIO, a população deles tinha valores de PIO superiores a 

23 mmHg. O encurtamento da latência de P50 também foi observada por Ganekal et 

al. em olhos com SG ou glaucoma estabelecido com PIO elevada (91). O achado 

combinado de amplitudes normais do PERG e latência reduzida em olhos com SG e 

PIO controlada sugere que o último pode ser um indicador independente de glaucoma 

precoce, com performance similar àquela dos parâmetros da TCO de alta resolução. 

Além disto, os olhos com GH apresentaram latência reduzida nos dois modos 

(transiente e estacionário) (Tabela 3). Por outro lado, alguns  estudos relataram atraso 

no tempo de pico em olhos com glaucoma (13, 98, 107-111). Além disto, enquanto nossos 

pacientes com SG não diferiram significativamente dos controles no tempo de pico do 

PERGmf, nossos pacientes com GH apresentaram uma latência prolongada no 
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hemicampo superior. Embora seja difícil entender completamente estas discrepâncias 

entre os nossos resultados e de estudos prévios, isto pode estar relacionado as 

diferentes definições de latência/fase (89) e diferentes idades dos pacientes estudados, 

já que é conhecido que a latência do PERG aumenta com a idade (93, 112, 113). De 

qualquer forma, conforme observado por Bode et. al. (89), poucos estudos avaliaram a 

latência do PERG e novos estudos são necessários neste tema. 

O mecanismo responsável pelo tempo de pico e fase reduzidos no PERG dos 

pacientes com glaucoma não é totalmente compreendido. O tempo de pico reduzido 

do PERG foi observado experimentalmente por Viswanathan et el. (114) em um 

modelo não humano de primatas. No seu estudo, o tempo de pico de P50 estava 

reduzido em aproximadamente 7 ms quando a tetradoxina foi aplicada para bloquear 

o potencial de ação das RGCs, sugerindo que a disfunção destas células poderia ser 

um fator importante para o tempo de pico de P50 reduzido. O encurtamento da 

latência de P50 também foi descrita durante a fase quente do teste de compressão fria 

em olhos com hipertensão ocular e paciente com glaucoma de pressão normal. Os 

autores concluíram que o aumento da atividade elétrica foi resultado de um fluxo 

sanguíneo aumentado comparado ao fluxo basal (115). Por tanto é possível que 

modificações no fluxo sanguíneo em pacientes com glaucoma possa diferir de 

controles sadios quando as CGR são submetidas a um estresse metabólico durante a 

estimulação do PERG levando a uma latência relativamente reduzida em pacientes 

afetados. Ventura e Porciatti (116) propuseram que diferentes tempos de início de 

resposta de CGR magnocelulares (M) e parvocelulares (P) poderiam explicar o 

encurtamento da latência em diferentes condições de estímulo já que um dano seletivo 

de um subgrupo de CGR poderia ocorrer no glaucoma precoce. Na doença avançada, 

por outro lado, a latência prolongada pode ser devido a um dano mais severo de uma 

maior parcela das CGR, conforme evidenciado no tempo de pico prolongado do 
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PERGmf no hemicampo superior (o mais afetado) do grupo com GH. Diferenças na 

latência em diferentes estudos com graus variados de severidade de glaucoma podem 

por tanto estar relacionadas a diferenças no estímulo de diferentes proporções de 

células P e M nos olhos glaucomatosos. Mais estudos são necessários para melhor 

entender tais achados e esclarecer o mecanismo envolvido. 

Neste estudo, um de nossos objetivos foi investigar a correlação entre o 

PERG, TCO e as medidas do CV. De fato, relações significativas foram observadas 

entre: i) a amplitude da resposta do modo estacionário e o setor temporal da CFNRpp, 

ii) a fase do modo estacionário e a CFNR macular e CFNRpp temporal, iii) o tempo 

de pico de P50 e a CFNR macular, iv) a amplitude de P1 e N2 do hemicampo inferior 

e a CFNR hemimacular superior. A significativa relação entre a amplitude do modo 

estacionário do PERG e o setor temporal da CFNRpp está em acordo com os achados 

de outros estudos (13, 94, 117). Uma forte e significante relação também foi observada 

entre a fase do modo estacionário e a SM da estratégia 10-2 e a SMC da estratégia 

24-2 (Tabela 5). 

Uma limitação deste estudo foi a pequena amostra de controles e pacientes, 

principalmente os olhos com GH, que pode ter afetado e reduzido o poder estatístico de 

nossa análise. A principal dificuldade em selecionar pacientes com GH elegíveis com 

boas respostas de PERG foi sua idade avançada. Quanto mais idoso o paciente, pior a 

resposta do PERG para análise, enquanto que quanto mais jovem o paciente, mais difícil 

de encontrar defeitos campimétricos restritos a um hemicampo. Mesmo com esta 

limitação, o grupo com GH foi incluído com único propósito de testar a habilidade do 

PERG detectar dano localizado. Como apenas alterações progressivas durante um 

acompanhamento longitudinal podem confirmar se SG tem dano precoce glaucomatoso, 

nossos resultados mostram que alguns destes pacientes podem já apresentar dano 

funcional não detectado pelo exame de fundo de olho e CV convencional. 
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Os resultados desse estudo possibilitaram as seguintes conclusões: 

1. A TCO da mácula e nervo óptico foi capaz de diferenciar os pacientes SG dos 

controles, respectivamente, através da espessura total da hemimácula superior 

e o setor superior da CFNRpp; 

2. Todos parâmetros da TCO da mácula e do nervo óptico foram capazes de 

diferenciar os GH dos controles; 

3. Entre todos parâmetros do PERG transiente e modo estacionário, a latência 

reduzida de P50 do PERG transiente foi o parâmetro que mais e aproximou da 

significância estatística para diferenciar os SG dos controles; 

4. O PERG transiente e em modo estacionário foi capaz de diferenciar os GH dos 

controles, através da latência reduzida de P50 do modo transiente e da fase 

encurtada e amplitude reduzida do modo estacionário; 

5. O PERGmf foi incapaz de diferenciar os SG dos controles; 

6. Três parâmetros do PERGmf foram capazes de diferenciar os GH dos 

controles: tempo de pico de P1 do hemicampo superior e a amplitude de P1 e 

tempo de pico de N2 do hemicampo inferior; 

7. Com relação a capacidade de discriminação da TCO, PERG e PERGmf entre 

os controles e SG, a análise por RCP mostrou desempenho similar entre o 

PERG transiente, PERGmf, TCO de mácula e nervo óptico. A análise através 

do 10 percentil mostrou que a latência de P50 e a espessura total da 

hemimácula superior foram os parâmetros de melhor desempenho do PERG e 

TCO, respectivamente. 
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8. Houve uma significativa relação da fase do modo estacionário e da latência de 

P50 com a espessura total e CFNR maculares, a CFNRpp temporal e a SMC 

24-2; e entre a amplitude do modo estacionário e a CFNRpp temporal. 

 

Em conclusão, o presente estudo indica que tanto o encurtamento da latência 

do PERG quanto parâmetros da TCO podem ser úteis para detecção de anormalidades 

precoces em olhos com SG, mesmo se estes olhos estiverem com a PIO dentro da 

faixa da normalidade. O estudo sugere a adição da latência do PERG à análise da 

medida da amplitude em estudos eletrofisiológicos de pacientes com diagnóstico 

inconclusivo de glaucoma. Não obstante a esta aplicação clínica potencial, mais 

estudos investigando alterações longitudinais em SG são necessários para confirmar 

nossos achados. 
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A seguir apresentamos um artigo de revisão da literatura que aborda a 

importância do eletrorretinograma de padrão reverso no diagnóstico do glaucoma. 
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A seguir apresentamos um artigo em que são apresentados os resultados obtidos nesta 

tese. 

 

MACULAR AND MULTIFOCAL PERG AND FD-OCT IN PRE-

PERIMETRIC AND HEMIFIELD LOSS GLAUCOMA 

(Artigo submetido em 28.09.2016 a revista Translational Vision Science & 

Technology). 
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