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Resumo 

Gonçalves ACP. Detecção da neuropatia óptica distireoidiana pela quantificação 

dos músculos extra-oculares e da gordura orbitária na tomografia computadorizada 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 88p. 

OBJETIVO: avaliar a capacidade de índices de preenchimento muscular da órbita, 

calculados a partir de medidas na tomografia computadorizada de multidetectores, 

detectar a neuropatia óptica distireoidiana em pacientes com orbitopatia de Graves. 

MÉTODOS: noventa e três pacientes com diagnóstico de orbitopatia de Graves foram 

prospectivamente estudados. Todos os pacientes foram submetidos a um exame 

oftalmológico completo e à tomografia computadorizada de multidetectores. Na estação 

de trabalho do tomógrafo foram calculados índices baseados em medidas lineares, de 

área e de volume de preenchimento muscular da órbita. O índice linear de Barrett,  foi 

calculado a partir da relação entre a medida dos músculos extra-oculares em cortes 

coronais no ponto médio do nervo óptico orbitário e o diâmetro da órbita na mesma 

posição. Nesse mesmo corte coronal uma escala de 0 a 3 foi utilizada para categorizar o 

grau do preenchimento muscular e de compressão do nervo óptico segundo método 

descrito por Nugent e colaboradores. Medidas de área foram realizadas de cortes 

coronais a 12, 18 e 24 mm da linha interzigomática. Três índices de área foram 

calculados estimando-se a razão entre a área dos músculos extraoculares e a do 

continente ósseo medidas. Herniação de gordura orbitária pela fissura orbitária superior 

foi registrada como presente ou ausente conforme método descrito por Birchall e 

colaboradores. Dois índices volumétricos foram calculados, o primeiro baseado em 

cortes axiais de todo o continente orbitário (do ápice à rima orbitária anterior) e o 

segundo baseado em cortes coronais da órbita a partir de um ponto médio do segmento 

orbitário do nervo óptico até o limite anterior do canal óptico. As órbitas foram divididas 

em dois grupos, um com e outro sem neuropatia óptica distireoidiana e esses grupos 

foram comparados entre si. RESULTADOS: cento e duas órbitas de 61 pacientes 

atenderam aos critérios de inclusão e foram analisadas. Quarenta e uma órbitas eram do 

grupo com neuropatia e 60 daquele sem a neuropatia óptica distireoidiana. Para todos os 

índices, exceto para o de herniação de gordura, houve diferença significativa entre os 

dois grupos (р<0,001). A melhor combinação de sensibilidade e especificidade para o 

índice linear de Barrett foi de 79% e 72% respectivamente, com razão de chances de 9.2. 

A escala categórica de Nugent apresentou sensibilidade de 58,3% e especificidade de 

84,7%, acurácia de 74,7% e razão de chances de 7,8. Todos os índices de área e de 

volume apresentaram boa capacidade na detecção da neuropatia óptica distireoidiana. Os 

índices com melhor desempenho diagnóstico foram o de área a 18mm com sensibilidade 

de 91,7%, especificidade de 89,9%, acurácia de 90,5% e razão de chance de 97,2, e o de 

volume do ápice orbitário com sensibilidade de 92%, especificidade de 86%, acurácia de 

88% e razão de chance de 97,2. CONCLUSÕES: os novos índices calculados baseados 

em área e volume foram preditores da neuropatia óptica e apresentaram desempenho 

superior aos métodos reproduzidos de estudos anteriores. A continuidade dos estudos na 

busca de métodos objetivos e capazes de identificar a neuropatia óptica distireoidiana 

com cada vez maior eficiência e praticidade é de grande relevância para a melhoria do 

diagnóstico e do tratamento da orbitopatia de Graves e suas complicações. 

Descritores: 1.Oftalmopatia de Graves  2.Neuropatia óptica  3.Tomografia 

computadorizada multidetectores  4.Órbita 



Summary 

Gonçalves ACP. Predicting dysthyroid optic neuropathy using computed 

tomography quantitative analysis of extraocular muscles and orbital fat [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 88p. 

PURPOSE: to evaluate the ability of orbital apex crowding indexes, calculated with 

multidetector-computed tomography (MDCT), to detect dysthyroid optic neuropathy 

(DON). METHODS: ninety-three patients with GO were studied prospectively with 

complete neuro-ophthalmic examination and MDCT scanning. All patients 

underwent a complete neuro-ophthalmic examination and scanning on a MDCT. In a 

dedicated workstation, linear, square and volumetric indexes of the orbital apex 

crowding were calculated. Barrett’s linear index was calculated as the percentage of 

the orbit occupied by muscles in a coronal scan halfway between the posterior globe 

and the orbital apex. At the same coronal scan, the severity of optic nerve crowding 

was also assessed by using the subjective grading scale (0, 1, 2 or 3) described by 

Nugent et al. Quantitative square area measurements were performed on coronal 

sections 12, 18 and 24 mm from the interzygomatic line. The muscular/bony area 

ratio was calculated as a crowding index. Intracranial fat prolapse through the 

superior orbital fissure was recorded as present or absent, according to a method 

described Birchall at al. Two volumetric indexes were calculated, one from axial 

scans of the entire orbit content (up to the orbital rim) and one from coronal scans of 

the orbital content from the entrance of the optic canal up to the middle point of the 

orbital segment of the optic nerve. Orbits were divided into two groups: with or 

without DON and comparison between groups was performed. RESULTS: one 

hundred and two orbits (41 orbits with DON, and 61 without DON) of 61 patients 

met the inclusion criteria and were included in the analysis.  All indexes, except the 

intracranial fat prolapse, were significantly greater in orbits with DON (р<0,001). 

There was no significant difference regarding intracranial fat prolapse. Area under 

the receiver operating characteristics curves was 0.91, 0.93 and 0.87 for CIs at 12, 18 

and 24 mm, respectively. The best combination of sensitivity and specificity for the 

Barrett’s index was 79%/72% and odds ratio of 9.2. The Nugent’s subjective grading 

scale detected DON with 58.3% sensitivity, 84,7% specificity, 74.7% accuracy and 

odds ratio 7.8. All square area and volumetric indexes calculated presented good 

ability to detect DON. The best performance of the square area indexes was observed 

at 18 mm where a cutoff value of 57.5% showed sensitivity of 91.7% and a 

specificity of 89.8%, accuracy 90.5% and odds ratio of 97.2. The best 

sensitivity/specificity ratio of the volumetric indexes was found for the one 

calculated at the apex, with sensitivity of 93%, specificity of 84%, and accuracy of 

88% for detecting DON. CONCLUSIONS: The new orbital crowding indexes based 

on area and volumetric measurements found to predict DON more reliably than 

Barrett’s linear index, subjective grading of orbital crowding or intracranial fat 

prolapse. Further imaging studies would be useful to validate and improve objective 

methods to predict DON, and thus contribute to early diagnosis treatment. 

Descriptors: 1.Graves’ ophthalmopathy  2.Optic neuropathy  3.Multidetector 

computed tomography  4.Orbit 
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Em um curto período, entre 1802 a 1840, quatro médicos de países distintos 

(Parry na Inglaterra, Flajani na Itália, Basedow na Alemanha e Graves na Irlanda) 

descreveram independentemente uma doença até então desconhecida caracterizada 

por taquicardia, bócio e exoftalmo. A princípio, sua causa foi atribuída a uma 

alteração cardíaca, mais tarde a uma descarga nervosa simpática e, enfim, à 

hiperfunção tireoidiana.
(1)

 Atualmente, essa afecção tem nomenclatura variada na 

literatura, sendo geralmente chamada de doença de Graves na literatura americana ou 

doença de Basedow-Graves na literatura européia.
(2-4)

 Suas características peculiares 

tem tanto fascinado quanto frustrado a comunidade médico-científica nestes dois 

séculos de estudos em busca de sua melhor compreensão.
(5)

   

A doença de Graves (DG) é uma das doenças endócrinas mais comuns.  Sua 

ocorrência é de seis a oito vezes mais comum no sexo feminino do que no masculino 

e ocorre geralmente entre a quarta e a sexta década de vida, sugerindo que um fator 

indeterminado, relacionado à idade e/ou a fatores hormonais, pode contribuir no 

aumento de suscetibilidade à doença.
(6)

 

Trata-se de uma doença bem caracterizada, geralmente diagnosticada com 

base na história e no quadro clínico. Entretanto, dados laboratoriais e radiológicos 

provêm importantes informações comprobatórias. Essa doença representa um 

processo autoimune em que o alvo é a glândula tireoide. Nessa glândula, anticorpos 

estimulantes se ligam a receptores do hormônio tireoestimulante (TSH, do inglês 

Thyroid–stimulating hormone) e amplificam sua função, levando ao hipertireoidismo, 
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geralmente associado à tireomegalia. A DG é acompanhada de uma série de sintomas 

relacionados diretamente ao excesso de hormônio tireoidiano circulante. Muitas 

vezes essa afecção também se manifesta em regiões localizadas do sistema 

conectivo, incluindo a orbitopatia de Graves (OG) e a dermopatia pré-tibial 

distireoidiana. Essas manifestações são decorrentes do processo autoimune da DG e 

não uma consequência do hipertireoidismo. A positividade sérica dos anticorpos 

antirreceptores de TSH (TRAb) e antitireoperoxidase (TPO) é comum nessa afecção, 

assim como, numa menor proporção, o anticorpo antitireoglobulina (TG).
(6, 7)

 

A OG é a manifestação extratireoidiana de maior relevância da DG.
(8)

 

A íntima associação entre o início do hipertireoidismo da DG e o desenvolvimento 

da OG sugere que essas duas condições compartilham mecanismos patogênicos. 

Como os anticorpos antirreceptores de TSH (TRAb) são conhecidamente fatores 

causais do hipertireoidismo na DG, a investigação desses na patogênese da OG é de 

grande importância.
(5)

 Entretanto, outros antígenos parecem também participar na 

iniciação e progresso do processo inflamatório orbitário.
(8)

 

O tecido conectivo orbitário, que envolve os músculos extraoculares e 

organiza a gordura orbitária, parece ser o alvo primário da autoimunidade.
(9)

 

O fibroblasto presente nesse tecido conectivo expressa receptores de TSH com 

características semelhantes aos receptores no tecido tireoideo. Vários estudos 

demonstraram que os fibroblastos orbitários, especialmente os de pacientes com OG, 

são singulares com respeito a suas respostas a citocinas inflamatórias.
(10, 11)

 Ademais, 

a heterogeneidade fenotípica e a dinâmica diferenciação dessas células na órbita 

podem ser a causa das diferentes manifestações clínicas da doença.
(12, 13)
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A progressão da OG não é um processo linear. Parece ser um ciclo de 

feedback positivo composto por fatores mecânicos, imunológicos e celulares. 

Os sinais e sintomas da OG podem ser explicados mecanicamente pelo desequilíbrio 

entre o aumento do volume dos tecidos moles orbitários edemaciados e o rígido 

continente ósseo. O edema inflamatório orbitário desloca o bulbo ocular 

anteriormente e reduz a drenagem venosa orbitária. Essas alterações, juntamente com 

atividade das células inflamatórias que infiltram a órbita, como aquela dos 

fibroblastos que produzem citocinas e outros mediadores inflamatórios, resultam em 

proptose, edema periorbitário, dor, injeção conjuntival e quemose.
(14)

 

O quadro clínico da OG é variável, desde alterações subclínicas a 

deformidades graves. Incluem-se no quadro clínico: retração palpebral, proptose, 

estrabismo restritivo, quemose, lesões da superfície ocular e neuropatia óptica.
(15)

 

A OG se manifesta com diferentes combinações desses sinais e sintomas. 

Clinicamente, o espectro dessas combinações se manifesta pelos dois polos clínicos da 

orbitopatia: o miogênico e o lipogênico. No primeiro tipo o aumento dos músculos 

extraoculares é o fator principal na gênese do quadro clínico de proptose e estrabismo 

restritivo. No segundo tipo o aumento dos músculos extraoculares é discreto e o 

quadro clínico de exoftalmo sem restrição da motilidade ocular decorre principalmente 

do aumento do volume da gordura orbitária. Mulheres e jovens tendem a se aproximar 

do polo lipogênico, enquanto homens e idosos tendem a apresentar aumento muscular 

importante sem muita alteração de volume gorduroso.
(16)

 

São dois os estágios da doença. Existe uma fase ativa na qual o processo 

inflamatório está presente, as alterações orbitárias evoluem e o paciente tem maior 

sintomatologia. Essa fase tem um caráter autolimitado e não apresenta uma relação 
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temporal definida com a atividade da DG.
(7, 17)

 Os processos de atividade da OG e da 

DG geralmente coincidem, uma vez que dividem uma mesma origem imune, mas 

não é raro o diagnóstico da OG anos antes ou depois da DG. O estágio final é um 

quadro clínico estável referente às sequelas da fase ativa.
(5, 18)

 

A neuropatia óptica distireoidiana (NOD) caracteriza-se pelo dano do nervo 

óptico na OG, sendo sua complicação mais grave. Essa complicação desenvolve-se 

em torno de 4 a 8% dos pacientes com OG.
(19, 20)

 A NOD desenvolve-se na fase ativa 

da OG. Embora essa fase inflamatória tenda a ser autolimitada, a NOD requer pronto 

tratamento, uma vez que, se não tratada, resulta em uma perda visual progressiva e 

irreversível em até 30 % dos casos.
(21)

 

Vários mecanismos foram já foram propostos para explicar o 

desenvolvimento da NOD, sendo o mais aceito a compressão do nervo óptico no 

ápice orbitário pelos músculos extraoculares aumentados.
(22-29)

 

A identificação da NOD é primordialmente clínica. Baseia-se nos achados de 

redução da acuidade visual, na identificação de defeitos nos exames de campo visual 

ou da visão de cores com placas coloridas de Ishihara ou Hardy-Rand-Rittler, em 

alterações no exame potencial visual evocado, na detecção de defeito pupilar aferente 

e na visibilização de edema do nervo óptico no exame de fundo de olho. Entretanto, 

esses exames clínicos nem sempre fornecem resultados confiáveis, ora por 

deficiência dos próprios exames, ora por dificuldades do paciente em realizá-los 

corretamente. O paciente com OG e, principalmente, aquele com suspeita de NOD 

frequentemente apresentam um quadro congestivo orbitário, alterações na superfície 

ocular, incluindo lesões corneanas, quemose, entre outras alterações, que dificultam a 

realização e a confiabilidade desses exames diagnósticos clínicos, particularmente do 
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campo visual. Portanto, o diagnóstico clínico da NOD pode ser frequentemente 

equivocado, tornando difícil a distinção entre a suspeita e a certeza de sua 

existência.
(30) 

Nessa perspectiva, os exames de imagem podem ser de grande utilidade, 

auxiliando na identificação de indivíduos mais susceptíveis ao desenvolvimento da 

neuropatia, de tal forma a facilitar o seu diagnóstico. Frente à dificuldade clínica, exames 

objetivos capazes de auxiliar na detecção da NOD são de grande importância.  

A tomografia computadorizada (TC) é um instrumento diagnóstico muito 

importante no estudo da OG, pois, além de delinear muito bem a estrutura óssea e o 

conteúdo orbitário, fornece detalhes da musculatura extraocular. Trata-se de um 

exame corriqueiramente solicitado para o diagnóstico, o controle e o planejamento 

cirúrgico na condução terapêutica da OG.  

Por outro lado, a TC também auxilia na classificação das formas da OG e na 

análise de suas complicações. A TC pode auxiliar na detecção da NOD, visto que o 

fato de o mecanismo mais aceito da NOD ser a compressão muscular do nervo no 

ápice orbitário deve-se principalmente a estudos tomográficos.
(29, 31-33)

 

Os sinais de hipertrofia muscular e aumento da gordura orbitária já foram 

descritos como as alterações mais características da tomografia computadorizada na 

orbitopatia distireoidiana desde a década de 1970.
(34)

 

Na década seguinte foram publicados estudos tomográficos quantitativos, 

sendo considerados importantes por fornecerem informações mais detalhadas e 

objetivas sobre o processo miopático.
(20, 29, 32, 35-37)

 Com a limitação tecnológica das TC 

da época, esses trabalhos apresentaram-se sem a excelência na precisão, mas 

indubitavelmente de grande importância. Hallin e Feldon,
 
em 1988, quantificaram por 
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meio da TC convencional a musculatura extraocular por medidas axiais dos músculos 

retos lateral e medial, buscando determinar uma localização padronizada para tais 

medidas.
(37)

 Foram pioneiros na análise volumétrica dos músculos extraoculares e sua 

correlação com a clínica. Barrett e colaboradores, também em 1988, com o uso da TC 

convencional analisaram as estruturas em cortes axiais e coronais reformados. O índice 

muscular proposto neste trabalho tem grande valor na literatura, por obter de forma 

simples um índice muscular linear que apresentou diferença entre grupos de pacientes 

com orbitopatia de Graves com e sem neuropatia.
(32)

  

Nugent e colaboradores,
(38)

 em 1990, com tomógrafo helicoidal, obtiveram 

cortes axiais e coronais de forma direta e descreveram uma escala subjetiva de 

quantificação do enchimento do ápice orbitário que teve também grande repercussão na 

literatura.
(24, 30)

 Esse método apresentou razoável sensibilidade e especificidade para a 

detecção da NOD.
(38)

 Nessa mesma década, em 1996, Birchall e colaboradores 

descreveram a identificação da herniação de gordura orbitária pela fissura orbitária 

superior como elemento preditivo da NOD.
(39)

 Özgen e colaboradores, também com a 

TC helicoidal, validaram essas medidas e contribuíram no desenvolvimento do 

conhecimento na quantificação de estruturas orbitárias no estudo da OG e da NOD.
(40)

 

Mais recentemente, Giaconi e colaboradores calcularam o índice muscular de 

Barret, a graduação de exoftalmo, como também a identificação de herniação de 

gordura, além da escala de Nugent de classificação do enchimento muscular no ápice 

orbitário, e correlacionam esses dados obtidos com o exame clínico. Esse trabalho, 

também com TC helicoidal, foi útil na confirmação da importância de índices 

anteriores no estudo da OG.
(21)

 Em nosso meio, também houve um estudo com TC 

helicoidal em pacientes com OG, onde as áreas dos músculos retos extraoculares 
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foram quantificadas independentemente em 5 cortes coronais, a partir do rebordo 

orbitário lateral, no sentido ântero-posterior. Neste estudo, entre os 4 grupos 

analisados (1 sem OG, 2 com OG sem estrabismo, 3 com OG e estrabismo e 4 com 

NOD) foi observado diferença significante quanto ao preenchimento muscular do 

ápice orbitário.
(41)

 

Assim, observamos que medidas lineares, de área e volumétricas, como 

também uma graduação subjetiva, foram utilizadas para calcular índices de 

preenchimento muscular do ápice orbitário a fim de identificar objetivamente a 

NOD. Essa revisão da literatura também nos permitiu identificar certas dificuldades 

nos estudos quantitativos da OG. Com TCs mais antigas, a limitação tecnológica no 

processamento e análise das imagens determinou estudos trabalhosos e pouco 

reprodutíveis. Os desenhos retrospectivos e não padronizados na aquisição de 

imagens também foram obstáculos na qualidade desses trabalhos. Portanto, 

verificamos que, apesar dos relevantes estudos da TC na OG, ainda se faz importante 

a busca de métodos mais precisos, práticos e reprodutíveis.   

Nas últimas décadas houve um grande progresso na tecnologia dos 

tomógrafos quanto a aquisição e manipulação de imagens. A TC de multidetectores 

representou um avanço na captação dos dados. O exame tem curta duração, as 

imagens são obtidas de forma contínua em uma única captação direta com 

interposição de imagens. Tais características implicam na reconstrução de alta 

qualidade das imagens em quaisquer planos: coronal, axial e sagital sem interferência 

de artefatos dentários ou problemas posturais do paciente. As imagens podem ser 

estudadas em estação de trabalho de forma digital, onde as dimensões lineares ou 

volumétricas das estruturas são medidas de forma mais precisa e direta. 



 

 

2  OBJETIVOS 
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Com base nos conceitos e situações acima descritos, observamos que com a 

TC de multidetectores seria possível revalidar índices tomográficos prévios e 

desenvolver novos índices preditores da NOD potencialmente mais eficientes e 

reprodutíveis na prática médica.  

Portanto, iniciamos um estudo prospectivo, em que estudamos 

quantitativamente as imagens de TC de multidetectores das órbitas de 2 grupos de 

pacientes OG: o 1º grupo de pacientes com diagnóstico clínico de NOD e o 2º grupo 

de pacientes sem o diagnóstico clínico de NOD, com medidas do continente 

orbitário, dos músculos extraoculares e da gordura orbitária. Os objetivos de nosso 

trabalho foram: 

1. Verificar o desempenho diagnóstico do índice muscular de medidas 

lineares descrito por Barret e colaboradores 
(32)

 na detecção da NOD. 

2. Desenvolver novos índices de preenchimento muscular do ápice orbitário 

baseado em medidas de área. Avaliar seus desempenhos na detecção da 

NOD e compará-los com índices previamente descritos: o índice subjetivo 

de Nugent 
(38)

 e o sinal de herniação de gordura descrito por Birchall e 

colaboradores.
(39)

 

3. Calcular índices volumétricos de preenchimento muscular e avaliar seus 

desempenhos na detecção da NOD. 

 



 

  

3  REVISÃO DA LITERATURA 
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A seguir apresentamos um artigo de revisão da literatura que aborda os 

métodos de imagem utilizados no estudo da OG, com ênfase especial no diagnóstico 

da NOD.  

 

 

3.1  Artigo de revisão 
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4  METODOLOGIA 
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4.1  Desenho do estudo 

 

 Foi realizado um estudo observacional, transversal, descritivo e prospectivo, 

no qual foram incluídas órbitas de pacientes com OG com e sem NOD.  O estudo 

seguiu os critérios 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 14 de 

dezembro de 2005 (protocolo de pesquisa n° 1152/05). 

 

 

4.2  Pacientes 

 

Noventa e três novos pacientes admitidos no serviço de órbita da clínica 

oftalmológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, no período entre dezembro de 

2005 e agosto de 2010, foram estudados. Consentimento livre e esclarecido foi 

obtido dos participantes do estudo. A OG foi diagnosticada de acordo com critérios 

previamente estabelecidos.
(42)

  

Todos os pacientes foram submetidos a um exame oftalmológico, incluindo 

medida da acuidade visual corrigida (tabela de Snellen), exame refracional dinâmico, 

inspeção das pálpebras, medidas da fenda palpebral, exoftamometria de Hertel, 
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medida da pressão intraocular utilizando o tonômetro de aplanação de Goldmann, 

biomicroscopia, exame das pupilas, fundoscopia e exame de campo visual. 

Os exames de campo visual foram obtidos pela técnica automatizada e em 

alguns casos pela técnica manual. Para o exame de perimetria manual foi utilizado o 

perímetro de Goldmann (Haag-Streit AG, Berna, Suíça). Os estímulos V-4-e, I-4-e, 

I-3-e, I-2-e e I-1-e foram utilizados para desenhar os isópteros. Determinações 

cinéticas foram seguidas por apresentações estáticas do estímulo na área de 30° 

centrais do campo visual, a fim de pesquisar defeitos localizados. A campimetria 

computadorizada foi realizada com aparelho Humphrey field analyser 750 (Zeiss-

Humphrey, Dublin, Califórnia) com a estratégia 24-2 SITA-Standard. Os pacientes 

fizeram o exame com correção óptica para perto e, para maior conforto, lhes foi 

fornecido apoio para os membros superiores. Na campimetria computadorizada, o 

exame foi considerado anormal quando três pontos adjacentes anormais (P<0,05) ou 

dois pontos adjacentes com pelo menos um anormal (P<0,01) eram observados.
(43)

  

Os seguintes critérios determinavam a exclusão dos pacientes examinados do 

estudo: 

1. Idade menor que 20 anos; 

2. Pouca colaboração na realização do exame de campimetria; 

3. Erro refracional superior a 5 dioptrias esféricas; 

4. Erro refracional superior a 3 dioptrias cilíndricas; 

5. Exame de campo visual não confiável. Na perimetria computadorizada, 

o exame de campo visual era considerado não confiável quando a 

perda de fixação, os falso-positivos ou os falso-negativos superavam o 

valor de 25%;  
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6. Anomalias de disco óptico, sinais clínicos de neuropatia glaucomatosa ou 

outras neuropatias que não a NOD; 

7. História pregressa de cirurgia orbitária ou de estrabismo; 

8. Outras causas de baixa visual, como catarata, anormalidades da 

transparência corneana ou doenças retinianas. 

 

Foram consideradas para o estudo apenas as órbitas com OG e função visual 

bem definida tanto para a presença como para a ausência de NOD. O critério para o 

diagnóstico da NOD foi definido pela presença de defeito pupilar aferente relativo e 

de defeito no campo visual, diagnosticado na campimetria computadorizada ou 

manual, associados ou não a um déficit da acuidade visual corrigida e não causada 

por opacidades de meio. No caso de olhos com acuidade visual normal e campo 

visual com defeito no exame computadorizado, um novo exame ou um exame com a 

campimetria manual de Goldmann era realizado para confirmar a presença de defeito 

e excluir achados falso-positivos. Consequentemente, olhos com acuidade visual 

corrigida normal que não apresentassem reprodutibilidade em exames seguidos a 

presença de defeito de campo visual foram excluídos do estudo. 

 

 

4.3  Tomografia computadorizada 

 

Os pacientes foram submetidos a tomografia computadorizada de 

multidetectores (CTMD) (Brilliance 16, Philips Medical Systems, Holanda) sem 

sedação e sem o uso de contraste endovenoso dentro de um período de até duas 
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semanas do exame oftalmológico. As imagens da tomografia computadorizada 

foram obtidas por meio de cortes axiais contínuos do paciente deitado em 

decúbito dorsal e com a cabeça posicionada paralela ao plano de Frankfurt. 

Os  pacientes eram instruídos a manterem seus olhos fechados e estáticos na 

posição primária do olhar. Os parâmetros de aquisição foram: 120 Kv, 200 mAs, 

detector com configuração 16x0,75 mm, com espessura de corte de 1,5 mm e 0,7 

de incremento.  

As imagens foram posteriormente processadas na estação de trabalho do 

próprio tomógrafo e avaliadas por um único radiologista, que não tinha 

conhecimento da presença ou ausência da NOD. A seguir, estão descritas as medidas 

e os índices calculados neste estudo. 

 

 

4.4  Cálculo do índice de preenchimento muscular do ápice 

orbitário a partir medidas lineares  

 

Utilizamos um método previamente descrito por Barrett e colaboradores 
(32)

 

para calcular um índice muscular capaz de quantificar o grau de preenchimento 

orbitário e compressão do nervo óptico. As medidas musculares foram realizadas em 

um corte coronal reformado exatamente no ponto médio do nervo óptico 

intraorbitário de cada órbita. As dimensões transversais dos músculos reto medial 

(A), reto lateral (B) e diâmetro orbitário (C) foram determinadas sobre uma linha 

horizontal que passava pelo nervo óptico. O índice muscular horizontal (IMH) foi 

calculado como a porcentagem do diâmetro no plano horizontal dos músculos retos 
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medial e lateral segundo a fórmula, IM horizontal={[(A+B)/C]x100}. O índice 

muscular vertical foi calculado de modo semelhante, porém baseado em uma 

linha  vertical sobre o nervo óptico. Nessa linha o complexo muscular reto 

superior/elevador da pálpebra (D), o músculo reto inferior (E) e a altura orbitária (F) 

foram determinados e o índice calculado conforme a equação {[(D+E)/F]x100}. 

O maior desses índices foi considerado o índice muscular de Barrett e utilizado para 

análise e comparação entre os grupos (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do método de cálculo do índice de preenchimento 

muscular do ápice orbitário de Barrett. O índice muscular (IM) horizontal é calculado pela 

soma dos diâmetros horizontais dos músculos reto medial e lateral (A e B) dividida pela 

largura orbitária (C). O IM vertical é calculado pela soma dos diâmetros dos músculos 

complexo reto superior/elevador da pálpebra e reto inferior (D e E) pela altura da órbita (F). 

O maior destes índices é considerado o IM de Barrett 
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4.5  Cálculo do índice subjetivo de Nugent de preenchimento 

muscular do ápice orbitário 

 

De acordo com um método previamente descrito por Nugent e 

colaboradores,
(38)

 uma escala de 0 a 3 foi utilizada para categorizar o grau do 

preenchimento muscular e compressão do nervo óptico em um corte coronal 

reformado no ponto médio do nervo óptico intraorbitário. Essa escala é baseada 

na observação da circunferência do nervo óptico, em que o grau 0 (Figura 2) 

significa que não ocorre nenhuma obliteração por músculo extra-ocular da 

circunferência. No grau 1 (leve), entre 1 a 25% da circunferência do nervo óptico 

é obliterada por músculos. O grau 2 (moderado) é definido por uma obliteração 

de 25 a 50% da circunferência (Figura 2) enquanto no grau 3 (grave) a obliteração 

é de mais de 50%. 

 

 

Figura 2. Corte coronal de ápice orbitário de TC de paciente com OG assimétrica. A. Na 

órbita direita observa-se obliteração da circunferência do nervo óptico compatível ao grau 2 

na escala de Nugent. B. Na orbita esquerda não é observado obilteração da circunferência do 

nervo compatível ao grau 0 na escala de Nugent 
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4.6  Identificação de herniação de gordura pela fissura orbitária 

superior 

 

Com um método descrito por Birchall e colaboradores,
(39)

 identificamos em 

cada órbita do estudo a presença ou não de herniação de gordura pela fissura 

orbitária superior. 

Em um corte axial das órbitas paralelo ao plano infraorbitomeatal, 

identificamos a fissura orbitária superior definida por uma linha entre a borda 

anterior do sulco no corpo do esfenoide formado pela porção intracavernosa 

terminal da arteria carótida interna e o ponto mais medial da borda interna da asa 

menor do esfenóide. A  herniação de gordura intracraniana era considerada 

positiva caso a gordura orbitária fosse observada além de 2 mm dessa linha 

desenhada (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Cortes axiais de TC de pacientes com OG. A. Paciente com NOD bilateral 

e  ausência de herniação de gordura pela fissura orbitária superior. B. Paciente sem 

NOD  em ambas órbitas e presença de herniação de gordura pela fissura orbitária 

bilateralmente. Em A e B ,a localização da fissura orbitária superior são demonstradas por 

linhas tracejadas 
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4.7 Cálculo do índice de preenchimento muscular do ápice 

orbitário a partir de medidas de área  

 

Com um método inédito quantificamos com medidas de área o 

preenchimento muscular em três cortes coronais distintos do ápice orbitário. 

A partir de um planejamento em uma imagem axial das órbitas do paciente, 

em um plano paralelo plano infraorbitomeatal e que incluía o nervo óptico, cortes 

coronais contínuos de 1 mm de espessura foram obtidos desde uma linha 

interzigomática até o ápice orbitário. Dentre esses cortes coronais, os cortes a 12, 18 

e 24 mm foram definidos como alvo do estudo (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Representação esquemática do estudo com a TC. (Esquerda) Corte axial com os 

detalhes do planejamento de cortes coronais contínuos a partir da linha interzigomática. 

(Direita) Imagens coronais reformadas a 12, 18, e 24mm a partir da linha interzigomática 

 

 

 Com uma técnica baseada em limiares de unidades Hounsfield (UH), de um 

programa da própria estação de trabalho do tomógrafo, foram calculados os volumes 

das partes moles e do continente total da órbita. Como cada corte coronal adquirido 
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apresentava 1 mm de espessura, o cálculo volumétrico resultante corresponderia ao 

da área. Diferentes níveis (WL) e abertura (WW) de janela de UH foram 

predeterminados a fim de mensurar as partes moles (que incluem principalmente 

músculos, nervos e vasos) e o continente total da órbita. Os limiares estabelecidos 

foram para partes moles de +40/+100 (WL/WW) e para o conteúdo total orbitário de 

+10/+300 (WL/WW). Nas imagens coronais estudadas a região de interesse para tais 

medidas foi determinada com uma linha sobre os limites de cada órbita (Figura 5). 

Dessa forma, o programa foi capaz de calcular o preenchimento muscular em relação 

ao continente ósseo da órbita em cada corte coronal estudado. 

 

 

Figura 5. (Esquerda) Exemplo de corte coronal reformado a 18mm da linha intezigomática. 

Na região delimitada por um linha circundando os limites ósseos, o continente orbitário foi 

calculado automaticamente baseado em limiares de UH (a direita, abaixo). Na mesma região 

a área dos músculos também foi calculada baseada em limiares de UH (a direita, acima). 

O índice de área de preenchimento muscular foi calculado pela razão entre a área muscular 

sobre a área continente total. Os limiares de UH utilizados para os cálculos de área excluíam 

o tecido ósseo 
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4.8  Cálculo do índice de preenchimento muscular da órbita a 

partir de medidas de área  

 

Dois índices volumétricos foram calculados, o primeiro baseado em medidas 

das estruturas orbitárias a partir de cortes axiais de todo o continente orbitário (do 

ápice à rima orbitária anterior) e um segundo baseado em medidas das estruturas 

orbitárias a partir de cortes coronais da órbita a partir de um ponto médio do 

segmento orbitário do nervo óptico até o limite anterior do canal óptico. 

 

4.8.1  Cálculo do índice de preenchimento muscular da órbita a partir de medidas de 

volume em cortes axiais 

 

 Nessas medidas foram analisados cortes axiais contínuos. Os diferentes tecidos 

foram codificados em cores de acordo com suas respectivas atenuações em UH. 

Diferentes níveis (WL) e aberturas (WW) de janela de UH foram determinados a fim 

de separar automaticamente as partes moles (compostas por músculos, nervos e vasos) 

da gordura orbitária. Os limites estabelecidos foram, para partes moles, de 40/100 

(WL/WW) e, para a gordura orbitária, de -160/-230 (WL/WW). Para delimitar a região 

de interesse a ser medida, em cada corte axial foi traçada uma linha nos limites 

orbitários (Figura 6). O limite anterior foi delineado por uma linha reta entre a rima 

orbitária temporal e a rima orbitária medial. Essa delimitação iniciou-se superiormente 

no primeiro corte tomográfico contendo a órbita e seguiu descendo continuamente, 

corte a corte, até que toda órbita fosse incluída. Os volumes dos tecidos contidos na 

região delimitada foram então estimados automaticamente pelo programa da estação 
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de trabalho (Figura 6). O índice volumétrico da órbita foi calculado pela razão entre o 

volume medido de partes moles sobre o volume da gordura orbitária. 

 

 

Figura 6. A, B e C. Exemplos da delimitação da região de interesse, da sequencia de cortes 

axiais, da qual as medidas de volume total foram calculadas. D. Representação do resultado 

da medida do volume total de partes moles da órbita (essencialmente músculos extra-

oculares). E. Representação do resultado da medida de gordura orbitária. O índice 

volumétrico de preenchimento muscular da órbita foi calculado pela razão do volume 

muscular sobre o volume de gordura orbitária 

 

 

4.8.2  Cálculo do índice de preenchimento muscular do ápice orbitário a partir de 

medidas de volume em cortes coronais coronais  

 

A partir da imagem axial adquirida, cortes coronais de um milímetro de 

espessura foram reformatados entre a linha interzigomática e o ápice orbitário. 

O cálculo volumétrico incluiu apenas os cortes coronais da região posterior da órbita, 

a partir do ponto médio da porção orbitária do nervo óptico até, posteriormente, a 
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entrada do canal óptico (Figura 7). A gordura orbitária e as partes moles foram 

codificadas em cores com os mesmos parâmetros utilizados para as medidas 

volumétricas axiais. Para cada plano coronal predefinido a região de interesse foi 

definida por uma linha traçada sobre os limites ósseos da órbita. Os volumes dos 

tecidos contidos na região delimitada foram também estimados automaticamente 

pelo programa da estação de trabalho (Figura 8). O índice volumétrico do ápice 

orbitário foi calculado pela razão entre o volume medido de partes moles sobre o 

volume da gordura orbitária.  

 

 

Figura 7. Detalhes do planejamento, a partir da imagem axial adquirida, dos cortes coronais 

a serem reformados entre a linha interzigomática e o ápice orbitário. As duas linhas 

limitantes da seta indicam os cortes coronais da região posterior da órbita de onde foram 

calculados o índice de volume de preenchimento do ápice orbitário. As duas linhas 

representam o ponto médio da porção orbitária do nervo óptico e, posteriormente, a entrada 

do canal óptico 
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Figura 8. A, B e C. Exemplos da delimitação da área de interesse, realizada nos cortes 

coronais do ápice orbitário reformados dos quais as medidas de volume apical foram 

calculadas. D. Representação do resultado da medida do volume apical das partes moles 

(essencialmente músculos extra-oculares). E. Representação do resultado da medida de 

gordura no ápice orbitário. O índice volumétrico de preenchimento muscular do ápice da 

órbita foi calculado pela razão do volume muscular sobre o volume de gordura orbitária 

apical 

 

 

4.9  Estimativa de confiabilidade das medidas realizadas 

 

Procuramos avaliar a confiabilidade das medidas de área e volumétricas 

realizadas. Para isso, o mesmo radiologista repetiu suas medidas em 26 órbitas 

selecionadas ao acaso, aproximadamente 8 meses após as medidas originais. Em 

outra ocasião, um segundo radiologista também realizou as mesmas medidas nesse 

grupo de órbitas, ambos sem o conhecimento da presença ou ausência da NOD. 
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Assim, foram calculados os coeficientes de correlação intraclasse (ICC, do 

inglês intraclass correlation coeficient) para os índices de área e de volume entre o 

mesmo observador e entre dois observadores diferentes. 

  



 

 

5  RESULTADOS 
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5.1  Descrição Resultados 

 

 Os resultados desta tese foram objetos de três publicações.
(44-46)

 O primeiro 

trabalho 
(44)

 avaliou, com a TC de multidetectores, a habilidade diagnóstica do índice 

muscular de medidas lineares, descrito primeiramente por Barrett e colaboradores,
(32)

 

na detecção da NOD. O segundo,
(45)

 descreveu o cálculo dos três índices de 

preenchimento muscular orbitário e seus respectivos desempenhos diagnósticos 

comparados aos desempenhos do índice subjetivo de Nugent e da herniação de 

gordura. Nesse artigo também é descrita uma correlação entre os índices de área com 

a gravidade do defeito de campo visual dos pacientes com NOD. No terceiro 

artigo,
(46)

 foram descritos e relatados os resultados da habilidade, em detectar NOD, 

dos dois índices volumétricos desenvolvidos em nosso estudo. 
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5.2  Artigo de medidas lineares 
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5.3  Artigo de medidas de área 
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5.4  Artigo de medidas volumétricas 
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6  COMENTÁRIOS CONCLUSIVOS 
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A NOD é uma grave complicação da OG que ocorre em aproximadamente 4 

a 8% dos pacientes.
(19, 20)

 Seu diagnóstico baseia-se em exames clínicos como os de 

acuidade visual, das reações pupilares, do fundo de olho, campo visual, potencial 

visual evocado e da visão de cores. Entretanto, esse diagnóstico clínico é 

frequentemente duvidoso. Desse modo, exames complementares de imagem capazes 

de auxiliar na detecção da NOD são muito importantes. Utilizamos a TC, um exame 

de fácil acesso em nosso meio e comum na prática clínica, para estudar métodos 

objetivos com essa finalidade.  

O mecanismo fisiopatológico da NOD mais aceito é o da compressão do 

nervo óptico no ápice orbitário pelos músculos extraoculares aumentados. Vários 

estudos documentaram a relação entre a NOD e o preenchimento do ápice orbitário 

pelos músculos extraoculares utilizando medidas na TC.
(21, 26, 29, 31, 32, 37, 41)

  

Com base nesse conceito, procuramos revalidar índices quantitativos do 

preenchimento muscular do ápice orbitário previamente descritos, assim como 

calcular novos índices e avaliar a capacidade deles em detectar a NOD.  

Os resultados deste estudo possibilitaram as seguintes conclusões: 

1. Revalidamos o índice muscular de preenchimento orbitário descrito 

previamente por Barret e colaboradores 
(32)

 com a TC de multidetectores. 

O índice calculado foi significantemente diferente entre os grupos com e 

sem NOD. A melhor combinação de especificidade e sensibilidade foi 

observada com o índice de 60% de ocupação muscular, apresentando 
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especificidade de 79%, sensibilidade de 72% e razão de chances 9,2 para a 

detecção da NOD. Pela praticidade de se calcular o índice de Barrett em 

pacientes com OG submetidos a TC de multidetectores, acreditamos que 

esse índice seja útil na triagem pelo radiologista de pacientes com grande 

probabilidade de apresentar a NOD;  

2. Em nosso estudo, o índice subjetivo de graduação do preenchimento muscular 

do ápice orbitário descrito por Nugent e colaboradores 
(38)

 apresentou, para 

a presença de grau 1 ou mais, sensibilidade de 58,3%, especificidade de 

84,7%, acurácia de 63% e razão de chances de 2,2. Entretanto, em nosso 

estudo nenhuma órbita apresentou grau 3 de preenchimento muscular 

apical, diferentemente dos estudos prévios.
(20, 21, 24, 30, 39)

 Acreditamos que 

essas diferenças decorrem da falta de uma clara definição do ponto no 

ápice orbitário onde é realizada a graduação, como também da 

subjetividade de graduação do método; 

3. Os três índices de área de preenchimento muscular da órbita ineditamente 

calculados em nosso estudo apresentaram diferenças significantes entre os 

grupos de órbitas com e sem NOD. Dentre esses índices, a 12, 18 e 24 mm 

da linha interzigomática, o índice a 18 mm apresentou o melhor 

desempenho na detecção da NOD. Nele observamos sensibilidade de 

91,7%, especificidade de 89,9%, acurácia de 90,5% e razão de chance de 

97,2. Observamos, assim, que essa nova metodologia objetiva de quantificar 

o preenchimento muscular do ápice orbitário é mais eficiente que o método 

subjetivo de graduação de Nugent. Pela praticidade e possibilidade de ser 

calculada nas estações de trabalho dos TC de multidetectores, acreditamos 
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que os índices de área sejam úteis na triagem pelo radiologista de pacientes 

com grande probabilidade de apresentar a NOD, da mesma forma que o 

índice de Barrett, porém com uma maior eficácia. A reprodutibilidade dos 

índices de área foi analisada com o coeficiente de correlação intraclasse e 

apresentou excelente concordância; 

4. Reproduzimos também o método descrito primeiramente por Birchall e 

colaboradores.
(39)

 Com a utilização da TC de multidetectores, pudemos 

ser precisos na observação da herniação de gordura exatamente nos 

pontos referidos pelos autores. Entretanto, em desacordo com os 

resultados do artigo original, a presença de herniação de gordura pela 

fissura orbitária superior não apresentou diferença significativa entre os 

grupos. Assim como outros autores,
(24, 30)

 observamos que esse sinal não 

foi preditivo da NOD; 

5. Realizamos medidas de volume em um programa específico da estação de 

trabalho da TC de multidetectores e calculamos dois índices: o  primeiro 

baseado em medidas de toda a órbita e o segundo a partir de  medidas da 

estruturas restritas ao ápice orbitário. Ambos os índices apresentaram 

diferenças significantes entre os grupos de órbitas com e sem NOD. Dentre 

os dois índices o segundo apresentou maior eficácia diagnóstica em detectar 

a NOD, com sensibilidade e especificidade de 92 e 86%, respectivamente. 

Esses achados indicam que medidas de preenchimento muscular da órbita 

são mais eficazes quando restritas ao ápice. A reprodutibilidade dos índices 

volumétricos também foi analisada com o coeficiente de correlação 

intraclasse e apresentou excelente concordância. 
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Nossos achados concordam com a hipótese de que o preenchimento 

muscular do ápice orbitário é o principal fator causal da patogênese da NOD. 

O desenho prospectivo de nosso estudo, aliado à facilidade e precisão técnica de 

trabalhar com imagens na estação de trabalho dos tomógrafos de multidetectores, 

conferiu grande confiabilidade e reprodutibilidade aos nossos achados. 

A continuidade dos estudos na busca de métodos objetivos e capazes de identificar 

a neuropatia óptica distireoidiana com cada vez maior eficiência e praticidade é de 

grande relevância para a melhoria do diagnóstico e do tratamento da OG e de sua 

principal complicação, a NOD. 
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