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RESUMO 



 

Araújo RB. Avaliação das camadas internas e externas da retina com tomografia de 

coerência óptica, eletrorretinograma multifocal e perimetria automatizada padrão em 

olhos com atrofia em banda do nervo óptico [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Objetivos: Comparar as alterações de espessura das camadas da retina macular 

adquiridas com tomografia de coerência óptica (TCO) e as amplitudes das ondas de 

eletrorretinograma multifocal (ERGmf) convencional e com estímulo lentificado entre 

olhos com hemianopsia temporal sequelar por compressão quiasmática e controles 

saudáveis, além de avaliar as correlações entre TCO, ERGmf e campo visual (CV) 

central. Métodos: Quarenta e três olhos (30 pacientes) com hemianopsia temporal 

sequelar por tumores hipofisários previamente submetidos a descompressão quiasmática 

e 37 olhos saudáveis (19 controles) foram submetidos a TCO-DS da mácula, ERGmf e 

CV tipo 10-2. Após segmentação, foram medidas as espessuras maculares da camada de 

fibras nervosas da retina (CFNR), camada de células ganglionares (CCG), camada 

plexiforme interna (CPI), camada nuclear interna (CNI), camada plexiforme externa 

(CPE), camada nuclear externa (CNE) e camada de fotorreceptores (CFR). Amplitudes 

e potenciais oscilatórios (PO) multifocais foram adquiridos com o ERGmf convencional 

e com estímulo lentificado, respectivamente, analisados em valores médios por 

quadrantes e hemicampos. Resultados: Espessuras da CFNR, CCG e CPI foram 

significantemente menores em todos os quadrantes, enquanto CNI, CPE e CFR tiveram 

medidas significantemente maiores nos quadrantes nasais nos pacientes comparados 

com os controles. Correlações significantes entre a TCO e os valores de CV 10-2 foram 

positivas para CFNR, CCG e CPI, e negativas para CNI, CPE e CFR. As amplitudes 

médias dos POs e de N1 do ERGmf se mostraram significantemente reduzidas na 



 

hemirretina nasal dos pacientes. Correlações significantes foram encontradas entre as 

amplitudes de PO e ERGmf para com medidas de TCO da hemirretina nasal interna e 

externa, respectivamente. Conclusões: Pacientes com hemianopsia temporal sequelar 

por compressão quiasmática previamente tratada apresentam adelgaçamento 

significante de CFNR, CCG e CPI e espessamento de CNI, CPE e CFR, associados com 

amplitudes reduzidas de PO e N1, sugerindo que o dano axonal à retina interna 

desencadeia lesão secundária das camadas externas da retina nesta condição. 

 

 

Descritores: eletrorretinografia; quiasma óptico; tomografia de coerência óptica; testes 

de campo visual; atrofia óptica; retina. 

 

 

 

 

  



 

                                                                   

SUMMARY 



 

Araújo RB. Evaluation of inner and outer retinal layers with optical coherence 

tomography, multifocal electroretinography and standard automated perimetry  in eyes 

with band atrophy of the optic nerve [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2017. 

 

Purpose: To compare optical coherence tomography (OCT)-measured macular retinal 

layers in eyes with permanent temporal hemianopia from chiasmal compression and 

controls, compare regular and slow-flash multifocal electroretinography (mfERG) in 

patients and controls, and assess the correlation between OCT, mfERG and central 

visual field (VF) data. Methods: Forty-three eyes (30 patients) with permanent 

temporal hemianopia from pituitary tumors previously submitted to chiasm 

decompression and 37 healthy eyes (19 controls) were submitted to macular SD-OCT, 

mfERG and 10-2 VF testing. After segmentation, macular retinal nerve fiber layer 

(RNFL), ganglion cell layer (GCL), inner plexiform layer (IPL), inner nuclear layer 

(INL), outer plexiform layer (OPL), outer nuclear layer (ONL) and photoreceptor layer 

plus (PRL+) thickness was measured. Amplitudes and oscillatory potentials (OP) were 

measured on regular and slow-flash mfERG, respectively, and expressed as mean values 

per quadrant and hemifield. Results: RNFL, GCL and IPL thickness measurements 

were significantly reduced in all quadrants while INL, OPL and PRL were significantly 

increased in the nasal quadrants in patients compared to controls. Significant 

correlations between OCT and 10-2 SAP measurements were positive for RNFL, GCL 

and IPL and negative for INL, OPL and PRL. OPs and mfERG N1 amplitudes were 

significantly reduced in the nasal hemiretina of patients. Significant correlations were 

found between OP and mfERG amplitudes for inner and outer nasal hemiretina OCT 

measurements, respectively. Conclusions: Patients with permanent temporal 



 

hemianopia from previously treated chiasmal compression displayed significant RNFL, 

GCL, IPL thinning and INL, OPL and PRL thickening associated with reduced OP and 

mfERG N1 amplitudes, suggesting axonal injury to the inner retina leads to secondary 

damage to the outer retina in this condition. 

 

 

 

Descriptors: electroretinography; optic chiasm; optic coherence tomography; visual 

field tests; optic atrophy; retina. 
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O estudo da relação entre estrutura e função do nervo óptico (NO) e da retina 

faz parte da propedêutica oftalmológica para melhor compreensão das afecções da via 

óptica anterior, envolvendo tanto exames de aspecto funcional, como a acuidade 

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

cunho estrutural, como o aspecto do disco óptico (DO) no fundo de olho e medidas de 

espessura da camada de fibras nervosas retiniana (CFNR) e da camada de células 

ganglionares (CCG), tanto na região peripapilar quanto na mácula(1, 2). Atualmente, 

dentre as várias tecnologias disponíveis, a tomografia de coerência óptica (TCO) se 

destaca pela boa representação morfológica e pela capacidade de quantificação das 

alterações estruturais do fundo do olho. Nos últimos anos, vários estudos 

evidenciaram alterações retinianas em diversas doenças do NO, como neurite óptica 

associada ou não a esclerose múltipla (EM)(3, 4), neuromielite óptica (NMO)(5), 

anomalias congênitas(6), trauma(7), glaucoma(8) e neuropatias compressivas(9-11). 

Dentre as afecções da via óptica anterior, a atrofia em banda (AB) do NO 

decorrente de lesões do quiasma óptico se apresenta como um interessante modelo 

para estudo das alterações retinianas, uma vez que há predileção de dano às fibras 

axonais provenientes da hemirretina nasal, com relativa preservação das fibras do 

lado temporal(12). Nesse modelo, decorrentes de compressão quiasmática, a perda 

neural respeita a característica disposição anatômica das fibras nervosas retinianas, 

onde as fibras provenientes da hemirretina nasal decussam para o lado contralateral 

no quiasma óptico, enquanto as fibras provenientes da hemirretina temporal mantém-

se ipsilaterais(12). A organização geral da camada de CFNR tem características 

específicas que permitem correlacionar, a partir da região de atrofia do DO, qual 

localização retiniana é responsável pela perda de fibras nervosas. Essa correlação 

respeita a disposição das fibras nervosas retinianas, que se dividem nas hemirretinas 
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superior e inferior por uma rafe horizontal, tendo as fibras traçando percurso 

arqueado sobre ela. Ainda, é possível dividir as fibras nervosas em quadrantes na 

retina, a partir de uma linha vertical que passa pela fóvea. As fibras nervosas 

retinianas provenientes dos quadrantes temporal superior e inferior penetram através 

dos polos superior e inferior do DO, enquanto as fibras de origem nos quadrantes 

nasais entram no DO por toda sua circunferência (Figura 1). Sendo assim, essa 

divisão em quadrantes permite localizar perdas de fibras nervosas dos quadrantes 

temporais através de atrofia localizada do DO nas regiões superior e inferior, perdas 

de fibras maculares pela região temporal do disco e perdas da retina nasal através do 

padrão de AB do disco.  

Em lesões quiasmáticas de longa duração, é visualizado, portanto, o padrão de 

AB do DO, com atrofia dos setores nasal e temporal do disco e preservação relativa 

dos setores inferior e superior. A decussação exatamente das fibras provenientes da 

hemirretina nasal no quiasma óptico permite que a compressão desta região leve à 

atrofia dessas fibras, respeitando o meridiano vertical que passa pela fóvea, 

preservando as fibras provenientes da hemirretina temporal. Com estudos prévios 

utilizando a TCO, já foi possível observar este característico padrão de perda da 

CFNR nestes pacientes(13-15).  

Avanços recentes da tecnologia da TCO possibilitaram aumento significativo 

da resolução das imagens retinianas. Estes aparelhos permitem avaliar novos aspectos 

relativos às alterações estruturais da retina, possibilitando a segmentação de suas 

diferentes camadas e definição de detalhes de modo que se tornaram uma ferramenta 

valiosa na propedêutica não apenas das doenças retinianas, mas também na 

quantificação da perda neural retiniana em pacientes com doenças das vias ópticas 

anteriores. Medidas de espessura reduzida da CFNR peripapilar (CFNRpp) e da 
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espessura da CFNR e CCG macular atualmente são importantes sinais clínicos em 

diversas neuropatias ópticas, como glaucoma(16-18), neurite óptica associada a EM 

ou NMO(19-21), neuropatias ópticas hereditárias e compressivas(11, 22-27). Esses 

recursos forneceram uma grande quantidade de dados novos a respeito de alterações 

nas camadas da retina, mas não apenas na CFNR e de CCG, nas quais já se espera 

que existam alterações degenerativas, mas também na camada nuclear interna (CNI). 

Recentemente, uma nova anormalidade denominada edema macular microcístico, 

localizada na CNI, foi descrita nas imagens da TCO da retina de pacientes com EM e 

mais frequentemente na NMO(28, 29). Uma vez que a EM e a NMO são afecções 

inflamatórias, autoimunes e desmielinizantes, as anormalidades na CNI encontradas 

pela TCO, em primeiro, foram interpretadas como evidência de acometimento direto 

da retina nas duas condições e de que poderia existir uma alteração patológica 

primária da retina na EM e na NMO. Subsequentemente, no entanto, foram 

observadas tais alterações em pacientes com compressão quiasmática, além de 

gliomas de quiasma óptico(30), neuropatias ópticas hereditárias(31) e glaucoma(32). 

Os mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de tais microcistos ainda são 

desconhecidos; enquanto que o envolvimento inflamatório da retina já foi 

considerado, outros mecanismos possíveis consistem em estiramento mecânico da 

retina em pontos de fragilidade e à degeneração trans-sináptica das camadas internas 

e mais externas da retina também é possível, um fenômeno já observado em achados 

clínicos e histopatológicos experimentais em lesões do NO(5, 31, 33). O encontro 

desses achados em afecções compressivas aponta para um processo degenerativo ou 

reparador da retina. No entanto, inúmeras questões permanecem em aberto a respeito 

do desenvolvimento de tais afecções e novos estudos são necessários para melhor 

compreende-los. O acometimento secundário da CNI da retina abre a possibilidade de 
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alterações também em outras estruturas retinianas, como os fotorreceptores, as células 

bipolares e epitélio pigmentado da retina (EPR).  

A relação entre as alterações estruturais e medidas funcionais das vias neurais 

do olho são essenciais para o raciocínio diagnóstico e para o seguimento de pacientes 

com afecções da via óptica anterior. Entre os exames de avaliação da função visual, a 

perda de sensibilidade no CV é, após a medida da AV, o parâmetro mais amplamente 

utilizado para quantificação da perda visual. O CV pode ser manual ou 

computadorizado, como é mais usualmente avaliado. Por sua vez, o exame de CV não 

diferencia em qual camada da retina está o dano causador do defeito perimétrico, e 

portanto, uma falha na transmissão do impulso elétrico neurológico em qualquer das 

células da via óptica provocará alterações no exame. Sabe-se ainda que, em pacientes 

com glaucoma, é necessária que haja morte de cerca de 30-50% de células 

ganglionares da retina CGR para que surja um defeito no CV, mostrando que danos 

iniciais ao NO podem não ser adequadamente detectados pela perimetria 

computadorizada(34, 35). 

Testes eletrofisiológicos consistem numa outra forma objetiva de mensurar a 

função das células retinianas, tendo capacidade de diferenciar a função destas células 

em diferentes camadas da retina. Diversos estudos já mostraram a correlação positiva 

entre a função das CGR e valores de eletrorretinograma de padrão reverso 

(PERG)(22, 36-38). Ainda mais classicamente, a função das camadas externas da 

retina, e mais especificamente, dos fotorreceptores é avaliada através do 

eletrorretinograma de campo total (ERGct), onde os principais componentes do 

traçado do exame correspondem a atividade de cones e bastonetes, enquanto a 

atividade das células retinianas cujos núcleos estão localizados na CNI podem ser 

avaliados através da análise dos potenciais oscilatórios (PO), que são compreendidos 
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como representação da atividade preferencial das células amácrinas e suas interações 

com células bipolares e ganglionares(39-44). Entretanto, o ERGct é uma resposta 

retiniana global e, portanto, não ideal para avaliar possíveis perdas axonais 

localizadas e suas consequências na retina em pacientes com doenças do nervo 

óptico. O eletrorretinograma multifocal (ERGmf), por sua vez, reflete uma resposta 

derivada de cones, gerada predominantemente por atividade de células bipolares de 

diferentes áreas da retina central(45). No seu protocolo habitual de aquisição do 

exame, o ERGmf é o teste objetivo eletrofisiológico padrão para medir atividade dos 

fotorreceptores, principais representantes das camadas externas da retina; entretanto, 

foi sugerido em estudos prévios que formas não padronizadas de estimulação e de 

análise podem amplificar as contribuições das células bipolares e amácrinas ao 

traçado do exame(40). Uma estratégia de sequência lentificada de ERGmf foi 

desenvolvida por Sutter et al.(46) a fim de amplificar a captação da atividade das 

camadas intermediárias da retina através da aquisição dos PO para estudo topográfico 

multifocal. Normalmente em exames de ERGmf, a ausência de PO nos registros pode 

ser explicada pelos curtos períodos de intervalo entre os estímulos. Dessa forma, a 

estratégia modificada de ERGmf com flashes lentificados, através da introdução de 

três quadros negros entre os quadros brancos de estímulo, foi suficiente para 

mensuração dos potenciais oscilatórios multifocais (POmf)(46). Esta estratégia de 

aquisição de POmf foi utilizada em outros estudos para avaliação da função das 

camadas internas e intermediárias da retina em pacientes com miopia(47, 48), 

diabetes mellitus(49) e glaucoma(50), apresentando sucesso em detectar alterações 

nessas condições. No entanto, até o presente momento, nenhum estudo avaliou as 

diferentes respostas do ERGmf convencional nem com flashes lentificados em 

pacientes com AB do NO. 
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 Enquanto as camadas internas da retina são sabidamente afetadas nas 

doenças das vias ópticas anteriores, ainda não é claro se há envolvimento associado 

das camadas externas da retina nestes casos, incluindo a camada de fotorreceptores 

(CFR). Alguns estudos histológicos(51, 52) e eletrorretinográficos(53) em pacientes 

com glaucoma tem sugerido acometimento da CFR nesta doença, apesar de outros 

estudos não terem corroborado o resultado(54, 55). Em pacientes com EM, Saidha et 

al.(56) encontraram sinais de envolvimento primário das camadas externas da retina 

em um subgrupo da doença, e outros estudos recentes indicam que as anormalidades 

encontradas na retina externa podem ser secundárias à neurite óptica associada àquela 

condição(57, 58). Entretanto, as alterações causadas na retina externa pelas doenças 

primárias das vias ópticas anteriores ainda não são bem compreendidas. O tema tem 

importância não apenas do ponto de vista fisiopatológico, mas também no auxílio 

clínico na diferenciação diagnóstica entre doenças da retina e do nervo óptico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2  OBJETIVOS 
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2.1  Gerais 

 

Comparar medidas de espessura das camadas internas e externas da retina 

pela TCO e valores de amplitude das ondas do ERGmf e dos POmf entre pacientes 

com AB do NO e os normais, correlacionando os parâmetros entre si e com 

sensibilidade do campo visual computadorizado 10-2 (CV 10-2). 

 

 

2.2 Específicos 

 

1. Comparar as medidas de espessura de diferentes camadas retinianas maculares 

adquiridas através da segmentação das imagens da TCO entre olhos com AB de 

NO e controles normais. 

2. Correlacionar a espessura média da CFR da retina macular divididas por 

quadrantes medida pela TCO com os valores de amplitude de N1 e P1 mensurados 

no ERGmf. 

3. Correlacionar a espessura média da camada plexiforme interna (CPI), CNI, 

camada plexiforme externa (CPE) e da camada nuclear externa (CNE) e CFR 

divididos por quadrantes medida pela TCO com o somatório das amplitudes da 

primeira, segunda e terceira ondas positivas (PO1, PO2 e PO3) dos POmf em seus 

respectivos quadrantes. 

4. Correlacionar os valores de espessura das camadas da retina com os valores 

topograficamente relacionados encontrados no CV computadorizado com 

estratégia 10-2. 
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5. Avaliar a capacidade de discriminação dos POmf de diferenciar olhos normais 

daqueles de pacientes com AB. 

6. Avaliar a relação entre as medidas do ERGmf e dos POmf com os dados obtidos 

pela TCO e CV 10-2. 

 



 

 

 

3  REVISÃO DA LITERATURA 

 



Revisão da Literatura 

 

12 

3.1  Definição e Epidemiologia 

 

As lesões compressivas da via óptica anterior acometem o NO em toda sua 

extensão e o quiasma óptico. O quiasma óptico pode ser acometido por tumores supra-

selares como adenomas hipofisários, o craniofaringioma e o meningioma supra-selar. 

Os tumores hipofisários, que em 90% das vezes são adenomas, representam 7 a 17.8% 

dos tumores intracranianos e são responsáveis por acometer o quiasma óptico em 50% 

dos casos(59, 60). Adenomas pituitários com diâmetro maior que 10 mm, são 

denominados macroadenomas e podem apresentar além do quadro endocrinológico, 

sinais e sintomas decorrentes da compressão quiasmática. O quiasma óptico pode ainda 

ser acometido por meningiomas da região supra-selar e por craniofaringiomas(61).  

Dentre as funções visuais acometidas nos pacientes com compressão 

quiasmática, merece destaque o CV, tanto no diagnóstico quanto no seguimento da 

doença. O defeito campimétrico característico das afecções quiasmáticas é a 

hemianopsia bitemporal, completa ou parcial. Apesar de importante na avaliação das 

afecções quiasmáticas, o exame de CV, não permite, num único exame, a diferenciação 

entre lesão quiasmática ativa (tumor ainda comprimindo o quiasma) e sequelar (sequela 

de compressão prévia já tratada). Pacientes com defeito da CV por compressão ativa da 

via óptica podem melhorar a função visual se tratados adequadamente. Por outro lado, 

defeitos sequelares não melhoram a despeito de tratamento clínico ou cirúrgico(62). A 

informação quanto a reversibilidade ou não da disfunção visual é um parâmetro 

importante no tratamento desta afecção.   

Os métodos neurorradiológicos ainda são os mais usados para saber se a 

compressão quiasmática é ativa ou sequelar. No entanto, nem sempre é possível por 
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estes métodos a definição precisa se a perda visual é permanente ou potencialmente 

reversível, particularmente em lesões recidivadas e em pacientes com algum tempo de 

evolução da compressão quiasmática. Nos últimos anos o desenvolvimento de 

tecnologias de medida da CFNR e de outras estruturas neurais da retina se tornaram 

métodos muito importantes. Assim a presença de atrofia óptica e perda da CFNR são 

indicações de perda neural irreversível ao passo que a sua integridade anatômica é 

indicação importante de possível melhora funcional caso se obtenha a descompressão da 

via óptica(63). A organização geral da CFNR tem três características principais. A 

primeira é que as fibras do feixe papilomacular contêm as fibras que se originam na área 

foveal. Aquelas que são do setor nasal da mácula projetam-se diretamente do DO 

enquanto que aquelas da mácula temporal arqueiam-se em torno das primeiras. A 

segunda característica é que as fibras da retina temporal à mácula arqueiam-se em torno 

das fibras maculares originadas mais precocemente durante o desenvolvimento 

embrionário. Estas fibras da retina temporal periférica ou da média periferia entram, 

portanto nos polos superior e inferior do DO. Uma linha de transição na retina temporal 

(chamada rafe) se desenvolve e delimita as fibras que vão arquear por cima daquelas 

que seguirão trajeto inferior. Esta rafe estabelece uma separação anatômica e fisiológica 

entre a retina temporal superior e a inferior. A terceira característica é a distribuição 

radial das fibras que entram no setor nasal do DO (Figura 1-a). A divisão naso-temporal 

da retina (e do CV) é uma linha vertical que passa pela fóvea. As fibras que se originam 

das células ganglionares da retina (CGR) localizadas nasalmente à fóvea decussam no 

quiasma óptico, enquanto que, as demais temporais não cruzam. As fibras da retina 

temporal que não cruzam no quiasma penetram o DO apenas pelos pólos superior e 

inferior enquanto que as fibras originárias na retina nasal e que cruzam no quiasma 

penetram o DO em toda sua volta (Figura 1-b). 
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Figura 1 - a. Modelo esquemático da distribuição da CFNR na região macular e em 
torno do nervo óptico; b. representação do meridiano vertical que separa a retina nasal 
da temporal; c. campo visual com defeito hemianópico temporal correspondente à AB 
do DO. 

 
Nas afecções quiasmáticas de longa duração, a observação fundoscópica revela 

uma AB do DO, ou seja, nos setores nasal e temporal, além de uma diminuição do 

aspecto estriado da CFNR nos mesmos setores(12). Esses achados ocorrem devido à 

atrofia relativamente seletiva das fibras nasais decussadas no quiasma óptico que 

ocupam todos os setores do DO, enquanto as fibras originárias da hemirretina temporal 

são comparativamente preservadas, permanecendo sem atrofia as fibras da CFNR que 

penetram o DO pelas arcadas superior e inferior (embora com alguma redução) levando 

então ao aspecto denominado AB do NO(64). Usando a TCO pudemos observar este 

padrão de perda da CFNR em vários estudos prévios(11, 14, 65-67). Em decorrência do 

acometimento da metade nasal da retina com preservação relativa da metade temporal 

da retina, pacientes com AB e hemianopsia temporal significativa e preservação do 

hemicampo nasal apresentam também fundo de olho com alterações importantes na 

CCG da hemirretina nasal que já foram identificadas tanto pela TCO (pelas medidas de 

espessura macular) como pelo PERG(36, 65, 68) (Figura 1-c). 
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3.2  Tomografia de coerência óptica na quantificação da perda 

neural em afecções compressivas das vias ópticas 

 

Dentre os instrumentos tomográficos atualmente utilizados para detectar a perda 

neural nas afeções do NO, estão disponíveis atualmente a tomografia de coerência 

óptica de domínio espectral (TCO-DS), e mais recentemente a tomografia de coerência 

óptica tipo Swept-Source (TCO-SS), que consegue imagens de melhor definição das 

camadas externas da retina e particularmente da coroide. Outros métodos que já foram 

utilizados incluem o polarímetro de varredura a laser e o microscópio confocal de 

varredura.  

A TCO é atualmente o método mais utilizado para quantificar a perda neural 

retiniana e consiste em uma técnica de obtenção de imagem não-invasiva, que usa um 

interferômetro com luz de baixa coerência e produz imagens bidimensionais de corte 

coronal da retina com resolução de 3-10 micras de onde se pode medir a espessura da 

CFNR e a espessura macular. De forma simplificada, pode-se dizer que o TCO utiliza a 

luz refletida do tecido estudado para gerar imagens da mesma maneira que a ecografia 

utiliza o som(69). A espessura da CFNR é quantificada através de um logaritmo 

computadorizado, que identifica as bordas anterior e posterior da CFNR. Os aparelhos 

iniciais de TCO utilizavam a tecnologia de aquisição domínio do tempo (time domain, 

TCO-DT) enquanto que os mais recentes passaram a incorporar a tecnologia de domínio 

Fourier ou espectral (Fourier/Spectral domain, TCO-DS)(69).  Estes aparelhos 

funcionam através da emissão de dois feixes de laser, um que irá incidir sobre o tecido 

estudado e outro será direcionado a um espelho de referência. Estes feixes de luz, após 

refletirem na superfície, seja do tecido ou no espelho de referencia, retornam e 
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combinam-se sofrendo um fenômeno conhecido como interferometria. A medida desta 

interferência permite a reconstrução da imagem no aparelho, sendo que na TCO-DT o 

espelho de referencia é móvel e na TCO-DS o espelho é fixo, porém o principio 

matemático da transformada de Fourier permitiu uma maior velocidade e melhor 

qualidade na aquisição da imagem quando comparado à TCO-DT(70).  

Outra habilidade da TCO é de quantificar a espessura macular. A mácula 

corresponde a uma área circular ao redor do centro da fóvea com cerca de 4-5 mm de 

diâmetro, na qual se encontram aproximadamente 50% das CGR(34), com um pico de 

densidade ocorrendo 750-1100 micra do centro da fóvea, onde a densidade celular pode 

estar arranjada em 4-6 CCGs(71). Portanto, as CGR juntamente com a CFNR 

contribuem com 30-35% da espessura retiniana da região macular(72).  A diminuição 

da espessura macular em afecções como o glaucoma e a neurite óptica é atribuída até o 

momento atual, principalmente, à atrofia das CGR e CFNR na região macular(73, 74).  

Vários trabalhos já demonstraram a capacidade das medidas de espessura 

macular em verificar a perda neural em pacientes com glaucoma e em várias outras 

afecções do NO incluindo lesões compressivas e lesões inflamatórias da via óptica(1, 

73-75). Os resultados mostram diferença significativa entre os olhos de pacientes com 

afecções do NO e controles normais evidenciando que a espessura macular também é 

um importante elemento para estimar a perda neural nestes pacientes. Nas avaliações 

iniciais comparando a medida da espessura total da mácula e as medidas da CFNRpp 

mostraram resultados comparáveis com os dois tipos de quantificação da perda neural 

tanto em pacientes com glaucoma como também nas neuropatias compressivas e 

inflamatórias do NO(68, 73, 76).  

Avanços recentes na tecnologia da TCO permitiram as medidas segmentadas de 

diferentes camadas retinianas. Em alguns novos aparelhos é possível medir, na região 
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macular, a espessura da CFNR, da CCG da retina, da CPI, da CNI, da CPE e da CNE 

além da camada de fotorreceptores (CFR) e do EPR. Estes avanços possibilitaram 

melhorar a habilidade diagnóstica da TCO no diagnóstico das afecções e para 

correlação estrutura-função nas diversas doenças(73).  

 

3.3  Tomografia de coerência óptica na avaliação das camadas 

internas da retina em neuropatias ópticas 

 

Em pesquisas dos últimos anos, foram descritos achados nas camadas internas 

da retina além da já consolidada atrofia da CFNR, descritos como alterações 

microcísticas na CNI, onde se encontram os núcleos das células bipolares da retina, 

além dos núcleos das células de Müller, horizontais e amácrinas. Em pacientes com 

EM, estes microcistos foram, num primeiro momento, associados com pior prognóstico 

visual relacionado às crises de neurite óptica, sugerindo-se que houvesse algum 

mecanismo de perda de integridade da barreira hematorretiniana que cause perda visual 

além da perda de fibras nervosas(77). Um aumento da espessura da CNI foi associada 

com atividade de doença em pacientes com EM, indicando uma possível inflamação 

local na retina e corroborando com a hipótese de edema macular microcístico por 

extravasamento inflamatório local(29). 

 Entretanto, não foi evidenciado nenhum sinal de extravasamento em exames de 

angiofluoresceinografia em pacientes apresentando este tipo de alteração microcística 

de retina associada à atrofia óptica(31). Em relatos subsequentes, foram descritos 

alterações microcísticas semelhantes encontradas na CNI de pacientes com neuropatia 

óptica compressiva, propondo um mecanismo de degeneração microcística da retina, ao 
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invés de edema por quebra da barreira hematorretiniana(30). Esse mecanismo de 

degeneração trans-sináptica em doenças que levam a atrofia do NO já havia sido 

proposto em estudos histopatológicos em olhos enucleados(78). Estudo histológico 

realizado por Van Buren em macacos evidenciou degeneração trans-sináptica retrógrada 

da CNI. Foi realizada a secção tanto do quiasma quanto do trato óptico, com posterior 

análise microfotográfica da retina mostrando denegeração cavitária (cística) presente na 

CNI.  Van Buren também evidenciou em paciente com lesão quiasmática descoberta 20 

meses antes da morte degeneração da CNI da hemirretina afetada(79). 

 Outros autores sugeriram que um dano às células de Müller seja responsável 

pela formação dos microcistos intrarretinianos, além de descrever que estes achados não 

são específicos da EM(80). Barboni et al.(31) sugere ainda que a atrofia óptica é 

insuficiente para a formação das alterações na CNI, e que a tração vítrea sobre as áreas 

onde o vítreo é mais aderido, como na mácula, seria corresponsável pela formação dos 

microcistos na CNI, em casos com maior perda de células ganglionares e de fibras 

nervosas.  

Ainda não há consenso na literatura sobre o mecanismo exato responsável pelas 

alterações microcísticas e de aumento de espessura da CPI e da CNI nas neuropatias 

ópticas. Apesar de a hipótese inflamatória ter sido aventada, as mais aceitas atualmente 

são a de que haja algum mecanismo degenerativo trans-sináptico ou que exista algum 

fator mecânico que atue sobre uma retina fragilizada e cause tais alterações. 

  

3.4  Tomografia de coerência óptica na avaliação das camadas 

externas da retina em neuropatias ópticas 
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Existem ainda poucos dados sobre possíveis anormalidades na retina externa 

secundárias a doenças do NO. Além disso, ainda é, até certo ponto, controversa a 

correlação entre as bandas hiperrefletivas visualizadas na retina externa à TCO com 

seus respectivos componentes histológicos. A correlação anatômica das quatro bandas 

hiperrefletivas visualizadas na TCO na retina externa são ainda assunto discutível. As 

melhores correlações são entre a banda mais interna (primeira banda) com a membrana 

limitante externa, e entre a banda mais externa com o EPR. A segunda banda, 

comumente atribuída à junção dos segmentos internos e externos dos fotorreceptores, 

quando em comparação com cortes histológicos em escala, alinha-se mais 

aproximadamente com a linha das porções elipsoides dos segmentos internos dos 

fotorreceptores. Por sua vez, a terceira banda corresponde à linha das 

microinvaginações dos segmentos externos dos fotorreceptores nos processos apicais 

das células do EPR (Figura 2)(81). Atualmente com TCO de domínio espectral é 

possível a visualização e segmentação de cada uma dessas camadas para estudos 

individualizados das respectivas espessuras, podendo-se correlacionar com análises 

funcionais obtidas da mesma área da retina. 
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Figura 2 – Representação das quatro bandas hiperrefletivas da retina externa 
visualizadas na TCO com sua correlação histológica, sendo a banda 1 correlacionada 
com a membrana limitante externa, a banda 2 representativa da seção elipsoide dos 
segmentos internos dos fotorreceptores, a banda 3 compreendendo a linha de 
microinvaginações dos segmentos externos dos fotorreceptores nos processos apicais 
das células do EPR, e a banda 4 se alinha com o complexo EPR e membrana de Bruch, 
com maior hiperrefletividade na região de maior densidade de melanossomos. 

 

 As neuropatias ópticas, independente das várias etiologias possíveis, carregam 

entre si um achado em comum que é a atrofia da CFNR, associada a degeneração 

retrógrada da CCG da retina e degeneração anterógrada dos sítios de correspondência 

centrais. No entanto, vários sintomas que acompanham a história clínica de doentes com 

neuropatias ópticas apontam para lesões possivelmente afetando as camadas externas da 

retina, como por exemplo as deficiências de visão de cores no eixo azul-amarelo 

reconhecidas no glaucoma(82). Segundo a regra de Kollner, os defeitos de visão de 

cores no eixo verde-vermelho apontam para doenças do NO, enquanto o eixo azul-

amarelo é mais afetado em desordens retinianas. Portanto, é aceitável que se espere 

alguma alteração das camadas externas da retina e fotorreceptores em neuropatias 
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ópticas. Foi demonstrado em série de casos com análise de TCO en face que a 

densidade de cones está diminuída em pacientes com neuropatias ópticas glaucomatosas 

e não glaucomatosas, com segmentos externos dos fotorreceptores mais curtos que em 

áreas de retina saudável(82, 83), inclusive com correlação positiva nas áreas da retina 

com diminuição da espessura das camadas internas da retina, com diminuição da 

sensibilidade visual nesses pontos e com diminuição na densidade de cones na camada 

de fotorreceptores(84). 

Foi descrito caso de criança com hipoplasia congênita de NO que apresentava 

além da diminuição da espessura das camadas internas da retina e da CCG, uma suposta 

hipoplasia das camadas externas da retina, incluindo a CNE e a camadas dos segmentos 

internos/externos dos fotorreceptores(6), mostrando que alterações nas camadas 

externas da retina podem estar presentes em neuropatias ópticas e que não são 

exclusivas de uma etiologia apenas.  

Estudo com avaliação de fotorreceptores mensuradas a partir de tecnologia de 

óptica adaptativa en face verificou diminuição da densidade de cones em pacientes com 

glaucoma e outras neuropatias ópticas secundárias a EM, neuropatia óptica isquêmica 

anterior não-arterítica, drusas de NO e hipertensão intracraniana, com boa correlação 

com as áreas de menor sensibilidade no exame de CV. Foram descritas alterações de 

integridade das linhas das camadas externas da retina nas áreas maculares 

correspondentes aos defeitos de CV, demonstrando, à análise na TCO, que neuropatias 

ópticas podem causar alterações nas camadas externas da retina, principalmente após 

dano de longo prazo na retina interna(82). A diminuição da densidade de cones já foi 

demonstrada também em pacientes com glaucoma com TCO e instrumentos de óptica 

adaptativa em outro estudo(83) e, apesar destes estudos não terem avaliado mudanças 
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de espessura mensurada na TCO das camadas externas da retina, exemplificam como é 

possível haver anormalidades na retina externa decorrente de uma neuropatia óptica. 

 

3.5  Métodos eletrofisiológicos de avaliação da retina em 

neuropatias ópticas 

 

A medida de AV e os exames de CV são as formas mais utilizadas de avaliar as 

funções visuais. Uma terceira forma de avaliar a integridade da via óptica e das células 

retinianas é através da análise proporcionada pelos exames eletrofisiológicos, em 

especial, o eletrorretinograma (ERG). Diversos estudos já avaliaram a correlação entre a 

integridade anatômica da CFNR e da CCG e a função das mesmas mensuradas com 

PERG(36, 37, 85-88), com resultados positivos de correlação, uma vez que o traçado do 

PERG é creditado principalmente à atividade de CGR. 

 No entanto, para avaliar alterações funcionais das células das CNI, onde estão 

localizados os núcleos das células bipolares, além dos das células amácrinas, horizontais 

e células de Muller, o foco do exame deve ser a análise dos PO. É de conhecimento 

amplo na literatura que os PO em um ERGct indicam a atividade das células da retina 

interna, especialmente como marcadores de distúrbios microcirculatórios retinianos(89).  

Os PO compõem um traçado componente da fase escotópica do ERGct obtido 

através de filtros que isolam as oscilações entre o vale da onda a e o pico da onda b, 

representando os impulsos elétricos gerados pelas camadas intermediárias da retina, 

como a CNI, onde estão localizados os núcleos de células bipolares em maior número, 

além dos núcleos de células amácrinas, horizontais e células de Müller. As células 

horizontais regulam as conexões entre fotorreceptores e células bipolares, as amácrinas 
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estabelecem conexões entre as bipolares e as células ganglionares, e as células de 

Müller são as principais células da glia neurorretiniana, responsáveis pela sustentação 

das camadas da retina.  

Horiguchi et al.(90) registrou ERGmf em coelhos utilizando estímulos 

lentificados, a partir de uma sequência-m binária pseudo-randomizada, após injeção de 

análogos do glutamato, e neurotransmissores inibitórios como glicina e ácido gama-

aminobutírico (GABA). Nos seus resultados foram encontrados diminuição das 

amplitudes dos PO, sugerindo que as amplitudes de N1 e P1 do cerne de primeira ordem 

do método de ERGmf com estímulos lentificados refletem a atividade das células 

bipolares ON e OFF.  

As origens celulares específicas ainda não foram elucidadas, apesar de vários 

estudos com agentes farmacológicos de bloqueios específicos de células retinianas 

tenham nos trazido a um melhor entendimento dos mecanismos retinianos de geração de 

PO. Foram sugeridas teorias de que os PO sejam derivados da atividade de células 

amácrinas e/ou das interações entre células bipolares, amácrinas e ganglionares, e ainda 

por uma atividade isolada das células bipolares(91). 

Entretanto, o ERGct é um exame que avalia a atividade global em massa da 

retina, não sendo possível avaliar topograficamente a função macular.  Wu e Sutter(46) 

descreveram uma técnica para captação dos POmf. Devido ao efeito de 

condicionamento das células retinianas ao estímulo luminoso, flashes repetidos em 

intervalos curtos acarretam respostas eletrorretinográficas subsequentes cada vez 

menores. Por isso, normalmente em ERGmf, a ausência de ondas correspondentes aos 

PO é explicada pelos curtos períodos de intervalo entre os estímulos. Foi verificado que, 

aumentando o intervalo entre estímulos para cerca de 15 segundos, é possível se ter um 

traçado confiável de registro dos POmf. Isso foi alcançado a partir da introdução de três 
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quadros de ausência de estímulo (negros) entre cada quadro de estímulo (claro). 

Desde estes registros iniciais, pouco se tem estudado sobre os POmf. Assim 

como os PO registrados pelos meios convencionais, entende-se que os POmf são 

derivados da função da retina interna. Existem variâncias de respostas na dependência 

de níveis diferentes de luminância, sugerindo que exista interação de cones e bastonetes 

no traçado dos POmf. Esta interação parece ser maior em relação aos cones no cerne de 

primeira ordem (first order kernel) e aos bastonetes no cerne de segunda ordem (second 

ordem kernel)(92). O cerne de primeira ordem é a diferença entre a resposta média a um 

estímulo com luz e um estímulo sem luz. O cerne de segunda ordem reflete a interação 

entre dois flashes consecutivos, sendo calculado a partir da média ponderada das 

respostas, onde o peso é +1 se os estímulos consecutivos forem diferentes, e -1 se forem 

iguais(46, 93). A presença de sinal neste tipo de análise demonstra a interferência da 

resposta nos estímulos prévios ao último realizado.   

Sabe-se que o cerne de primeira ordem á maior que o de segunda ordem, porém 

não alcança os valores de amplitude do ERGmf com atividade pura de cones, e ainda, 

que existe uma diminuição contínua da resposta a partir dos 30 graus centrais da retina. 

As respostas de segunda ordem, por sua vez, apresentam valores máximos nos anéis 2 e 

3 do ERGmf, aproximadamente entre 1,7 e 11 graus de excentricidade a partir do centro 

da fóvea(92). Estes dados indicam que ambos os cernes de primeira e segunda ordem 

sofrem influência da interação entre cones e bastonetes, apesar de se acreditar que exista 

ainda um componente adicional derivado apenas de cones presentes no cerne de 

primeira ordem. No presente estudo, sobressai em importância a análise dos PO para 

correlação com as alterações estruturais retinianas, especialmente na CNI, composta 

principalmente pelos núcleos de células bipolares e na CFR. 

 O ERGmf, por sua vez, foi desenvolvido para uma melhor correlação 
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topográfica das alterações eletrofisiológicas. Tipicamente testado com 61 ou 103 

hexágonos com alternância de iluminação pseudo-randomizada, onde cada elemento 

tem 50% de chance de ficar preto ou branco a cada vez que a tela muda(94). As células 

responsáveis pela deflagração do traçado do ERGmf são os cones maculares, e esses são 

as principais estruturas estudadas pelo exame. 

 O traçado normal do ERGmf é composto por uma onda inicial negativa N1, 

seguida por um pico positivo P1 e outra onda negativa N2 (Figura 3). A maior parte do 

impulso registrado pelo ERGmf é gerado ou pelas células bipolares ou devido à 

atividade da CNI derivada delas. Sabe-se também que, em casos das doenças de 

fotorreceptores, como na retinose pigmentar, o achado típico é a diminuição da 

amplitude nos registros, principalmente nas áreas periféricas, onde o CV é mais afetado. 

Portanto, aceita-se que doenças que destroem os segmentos externos dos fotorreceptores 

levam a uma diminuição na amplitude do ERGmf. Logo, tanto lesões de células 

bipolares quanto de fotorreceptores acarretam defeitos profundos no ERGmf, e se essa 

perda for difusa, essencialmente pode eliminar o registro eletrorretinográfico(95).  

 

Figura 3 - Exemplo de traçado normal de ERGmf. As setas apontam os picos das ondas 
N1, P1 e N2. 

  

Perdas seletivas de diferentes tipos de células podem desencadear diferentes 

tipos de alterações no tempo implícito e na amplitude de P1. As análises dessas 
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alterações nos traçados de ERGmf podem apontar para diferentes estruturas retinianas. 

Uma lesão de cones, por exemplo, pode diminuir a amplitude de P1 com atraso no 

tempo implícito. Doença das estruturas da CPE pode demonstrar amplitude de P1 

normal ou aumentada com grande atraso de tempo implícito. Alteração de células 

bipolares tipo ON causam redução da amplitude de P1 com pequeno atraso de tempo 

implícito, enquanto de células bipolares tipo OFF aumentam a amplitude de P1 com 

tempo implícito ligeiramente mais rápido. Lesões na CPI apresentam amplitude 

aproximadamente normal com atraso de tempo implícito menor que 3 milissegundos. 

Por fim, lesões acometendo células ganglionares não alteram significativamente a 

amplitude e o tempo implícito no ERGmf(95).  

A identificação dos diferentes tipos de padrões de alteração no ERGmf levanta a 

possibilidade de correlacionar topograficamente os valores de amplitude de P1 com as 

diferentes espessuras das camadas retinianas, a fim de obter uma análise específica de 

estrutura e função. Mais uma vez, o modelo da AB mostra-se interessante nesse aspecto, 

uma vez que oferece uma hemirretina saudável e outra afetada no mesmo paciente, 

isolando as alterações de camadas de retina de outras possíveis alterações inter-

indivíduos que uma análise apenas entre pacientes diferentes poderia ter. 

 

 

 

 



 

 

 

4  MÉTODOS 
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4.1  Desenho do estudo  

 

Estudo de coorte transversal, observacional e descritivo. Foi realizado sob os 

princípios da Declaração de Helsinki, com 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 2015.  

 

4.2  Amostra 

 

4.2.1  Pacientes 

Foram recrutados 30 pacientes com inclusão de 43 olhos com AB de NO. Os 

pacientes foram provenientes do serviço ambulatorial de Neuro-oftalmologia do 

Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP).  

Exame oftalmológico completo, com medida da AV com melhor correção, 

avaliação de reflexos pupilares, biomicroscopia, tonometria de aplanação e fundoscopia, 

foi realizado em todos os indivíduos. 
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4.2.1.1  Critérios de inclusão: pacientes com AB 

1.  Presença de compressão quiasmática por tumores de hipófise com evidência 

neurorradiológica tratados clinica ou cirurgicamente, com documentação 

radiológica de descompressão das vias ópticas há pelo menos seis meses; 

2.  Campo visual Humphrey 24-2 SITA (Swedish interective thresholding 

algorithm) Standard (CV 24-2) com pelo menos três pontos contíguos dentro 

do hemicampo temporal com PSD com P<5%, e pelo menos um deles com 

P<1%, excluindo os pontos adjacentes a mancha cega e limites do CV, 

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

3.  Boa colaboração para realização dos exames; 

4.  Idade acima de 18 anos; 

5.  Melhor AV corrigida melhor ou igual a 0,18 logMAR (20/30); 

6.  Equivalente esférico entre ±4,00 D, com cilindro dentro de ±1,50 D; 

7. Pressão intraocular aferida menor que 22 mmHg. 

 

4.2.1.2  Critérios de exclusão 

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

há mais de 6 meses; 

2.  Opacidade de meios; 

3. Glaucoma, diabetes mellitus, anomalias de papila ou outras doenças capazes de 

causar perda de CV ou dano ao NO; 

4.  Defeito de CV maior ou igual a 3 pontos contíguos no pattern deviation com 

P<1% no hemicampo nasal; 

5.  Utilização de drogas que interfiram na condução nervosa ou que causem 

maculopatias, como cloroquina e hidroxicloroquina; 
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6. Condições médicas ou psicológicas que impeçam o paciente de concluir o 

estudo ou assinar o consentimento informado; 

7. Uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas. 

 

4.2.2  Grupo controle 

Para formação do grupo controle, 37 olhos de 19 indivíduos foram recrutados 

entre funcionários voluntários e acompanhantes saudáveis dos pacientes do HCFMUSP. 

Os controles foram emparelhados por sexo e idade ao grupo de estudo o mais próximo 

possível e submetidos a exame oftalmológico completo de forma semelhantes ao 

realizado nos pacientes incluídos no estudo. 

 

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; 

2.  AV corrigida de 20/20 e refração dentro de cinco dioptrias esféricas e três 

cilíndricas; 

3.  Pressão intraocular (PIO) menor que 22 mmHg; 

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

Mean Deviation) 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; 
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7.  Boa colaboração para realização dos exames de CV, TCO e ERG. 

 

4.3  Exame de campo visual 

 

O exame de CV foi realizado com perímetro computadorizado de HumphreyTM 

(Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, EUA; modelo HFA II 750), usando, para avaliação 

dos critérios de inclusão, o teste dos limiares, com estratégia 24-2 SITA Standard. Esta 

estratégia examina 52 pontos nos 24 graus centrais além de dois pontos a mais na região 

nasal chegando a 30 graus centrais, a partir de estímulo do tamanho III de Goldmann 

sobre um fundo de luz branca com luminância de 100cd/m2 (31.5 apostilb). A estratégia 

10-2 foi realizada para correlação dos valores de sensibilidade por quadrantes com a 

espessura das camadas da retina, avaliando 68 pontos dentro dos 10 graus centrais do 

CV. A sensibilidade no CV foi calculada utilizando unidade 1/Lambert de cada ponto 

testado, a partir da divisão por 10 do valor em decibel e o subsequente cálculo do 

logarítimo invertido (unlog) do quociente, a fim de transformar a escala logarítmica dos 

valores medidos em decibéis numa escala linear em 1/L. Estudos prévios sugerem que 

exista uma correlação linear entre o número de CGR e os valores de sensibilidade do 

CV quando em unidades 1/L, sendo, portanto, mais fidedignos à correlação entre 

estrutura e função encontrada na retina(96). A análise primária consistiu em comparar 

as medias do desvio a partir dos valores normais no mapa de desvio total nos 

hemicampos nasal e temporal, e nos quadrantes nasal superior (NS), nasal inferior (NI), 

temporal superior (TS) e temporal inferior (TI). O desvio médio por setores e os valores 

médios de sensibilidade foram também calculados. Os valores médios de sensibilidade 

foram calculados a partir da média dos valores de sensibilidade em dB dos pontos 

testados em cada quadrante e hemicampo. A média dos valores de cada quadrante foi 
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utilizada para análise. Em ambos os casos, a correção refrativa adequada para perto foi 

empregada e todos os exames tiveram que apresentar índices de confiabilidade 

favoráveis, definidos como índices de perda de fixação, falsos positivos e falsos 

negativos menores que 20%. 

 

4.4  Tomografia de coerência óptica 

 

Ao exame de TCO-DS, foi realizado escaneamento da área macular e da região da 

cabeça do NO, com dilatação pupilar, através de um equipamento com tecnologia 

Fourier-domain comercialmente disponível (Spectralis OCT, Heidelberg Engeneering 

GmbH, Heidelberg, Alemanha). As TCOs foram realizadas num intervalo máximo de 

duas semanas entre todos os exames do estudo. Todos os pacientes foram submetidos a 

dilatação da pupila com colírio de tropicamida a 1% antes da realização do exame. Os 

participantes foram examinados utilizando o protocolo de polo posterior do Spectralis 

Nsite Axonal Analytics pré-determinado pelo software do aparelho. O índice de qualidade 

da aquisição foi estabelecido em no mínimo 25 para inclusão. As imagens foram obtidas 

com o modo de alinhamento e acompanhamento automático da imagem fundoscópica, 

com a tecnologia denominada eye-tracking (TruTrack; Heidelberg Engineering). O 

alinhamento entre o NO e a fóvea foi automaticamente realizado pelo software do 

aparelho através do sistema Fovea-to-Disc Alignment, obtendo 61 cortes verticais com 

16 aquisições cada, a partir dos quais se obteve uma imagem volumétrica macular de 

uma área cuboide dos 30º x 25º centrais (9.2 x 7.6 mm). Um quadrado central de 6 x 6 

mm da área avaliada foi utilizado para análise (Figura 4). Todas as imagens foram 

revisadas a respeito da qualidade objetiva e subjetiva das imagens(97, 98). Critérios 

para aceitação das imagens fundoscópicas adquiridas pelo Spectralis® incluíram: 
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ausência de grandes movimentos oculares (definidos como uma descontinuação abrupta 

da imagem, com visualização de grandes vasos desconexos), intensidade de sinal 

consistente e ausência de bandas escuras (decorrentes de artefato causado pelo piscar) 

ao longo da aquisição.  

As medidas da espessura macular e segmentação das camadas retinianas foram 

calculadas automaticamente pelo software contido no aparelho, com oito linhas separando 

as diferentes camadas (Figura 5), incluindo: 1. a borda entre o vítreo e a CFNR; 2. a borda 

entre a CFNR e a CCG; 3. a borda entre a CPI e a CCG; 4. a borda entre a CPI e a CNI; 5. a 

borda entre a CNI e a CPE; 6. a borda entre a CPE e a CNE; 7. a linha exatamente em cima 

da membrana limitante externa (MLE); 8. e a borda entre a membrana de Bruch (MB) e a 

coroide. As linhas foram todas conferidas individualmente e manualmente corrigidas 

quando necessário. A partir desta grade exemplificada na figura 4, a média dos valores 

dos 9 quadrados de cada quadrante foi calculada para cada uma das seguintes camadas da 

retina individualmente: 

1. Camada de fibras nervosas retinianas (CFNR) 

2. Camada de células ganglionares (CCG) 

3. Camada plexiforme interna (CPI) 

4. Camada nuclear interna (CNI) 

5. Camada plexiforme externa (CPE) 

6. Camada nuclear externa (CNE) 

7. Camada de fotorreceptores (CFR): considerada a espessura entre a membrana 

limitante externa e a MB. 
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Figura 4 - Representação esquemática da área macular rastreada com TCO e sua 
divisão em grade macular central 6 x 6 mm, com 36 quadrados, sendo 9 em cada 
quadrante. 

 

 

Figura 5 - Corte vertical da TCO na fóvea de um controle normal demonstrando as 
linhas de segmentação automática realizadas pelo aparelho. Observe as camadas 
segmentadas em CFNR, CCG, CPI, CNI, CPE, CNE e CFR 
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4.5  Eletrorretinograma multifocal 

 

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

pela International Society for Clinical Eletrophysiology of Vision (ISCEV)(94), 

utilizando-se o RETIscan SystemTM, (Roland Consult, Wiesbaden, Alemanha, 2006). 

Todos os indivíduos foram previamente submetidos a dilatação pupilar com 3 gotas de 

colírio de tropicamida a 1%. Com o paciente adaptado ao claro por 10 minutos, em uma 

luminância ambiente de 30 cd.s.m-2, com o queixo e a testa bem apoiados nos suportes 

do aparelho a 26 cm da tela e com o posicionamento de armação de prova com lentes 

corretivas e adição para perto. Os pacientes foram instruídos a fixar o olhar centro da 

tela, demarcado pelo cruzamento central de duas linhas diagonais. O estímulo foi 

apresentado a partir de um monitor CRT (Cathodic Ray Tube) de tela plana, monocular 

e consistiu em 61 hexágonos escalonados com um fator de distorção e excentricidade de 

4.0, alternando entre preto (0 cd/m2) e branco (200 cd/m2) numa frequência de 75 Hz, 

em estratégia de sequência-m pseudo-randomizada, com 50% de chance de alternar para 

a outra cor (Figura 6). A área retiniana estimulada foi de aproximadamente 60º, 

abrangendo cerca de 25% da população total de cones. O valor utilizado para contraste 

na tela foi maior ou igual a 90%. As aquisições foram amplificadas e automaticamente 

filtradas entre 10-100 Hz. 
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Figura 6 - À esquerda: padrão de estímulo utilizado no ERGmf e POmf, com 61 
hexágonos corrigidos pela excentricidade angular. À direita: paciente sendo submetido 
ao exame com eletrodo referência no rebordo orbitário lateral e terra na glabela. 

 
Durante o transcorrer do exame, todos os indivíduos foram monitorados pelo 

examinador. Dois tipos de eletrodos foram utilizados para captação de registro no 

exame (Figura 6). Eletrodos em lente de contato com anel de ouro tipo ERG-Jet 

(Fabrinal SA, La Chaux de Fonds, Suíça) foram utilizados como eletrodos ativos e 

posicionados sobre a córnea dos examinados após uma gota de proximetacaína 0,5% 

para anestesia tópica, com auxílio de uma gota de metilcelulose a 5% para estabilização 

da lente de contato. 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).  

O exame de cada olho foi realizado com a apresentação de 8 ciclos de estímulos, 

com duração total de, em média, 6 minutos por olho. Os mapas finais com o registro das 

ondas foram checados quanto à centralização e qualidade das ondas finais e a aquisição 

repetida quando necessário. Os cursores de demarcação das ondas N1 e P1 foram 

corrigidos quando necessário. Para as medidas de amplitude foram consideradas o valor 

mensurado do vale de N1 ao pico de P1 (Figura 7), e as medidas de tempo padrão foram 

o tempo implícito de P1, que é o tempo entre o início do estímulo e o pico da onda P1, 

conforme orientação do padrão internacional da ISCEV(94). 
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Figura 7 - Traçado adquirido do ERGmf para exemplificar a medição de amplitudes de 

N1 e P1. 

 

4.6  Potenciais oscilatórios multifocais 

 

Para aquisição de valores de POmf foi realizado procedimento semelhante ao 

ERGmf, utilizando o RETIScan System, versão 3.20.30 (Roland Consult, Wiesbaden, 

Germany), porém modulando os intervalos de estímulos em um mecanismo de ERGmf 

de flashes lentificados. As respostas foram registradas monocularmente utilizando os 

eletrodos tipo ERG-Jet como ativos e dois eletrodos tipo disco de ouro no rebordo 

orbitário lateral (referencia) e na glabela (terra), nas mesmas posições do exame de 

ERGmf. As pupilas foram dilatadas com tropicamida a 1% e o olho contralateral foi 

ocluído durante o exame. 

O estímulo com flashes lentificados consistiu em 61 hexágonos apresentados à 

retina central com tamanhos em escala dependente da excentricidade. Cada hexágono 

foi modulado temporalmente para variar entre o estímulo preto (0 cd/m2 ) e o branco 

(200 cd/m2 ) respeitando uma sequencia-m binária pseudo-randomizada, com 213 – 1 

passos no comprimento da sequencia. Para este protocolo de aquisição, o estímulo foi 
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lentificado a partir da inserção de três quadros pretos em cada passo a fim de ter quatro 

quadros de duração, totalizando 98 s por ciclo de estímulo.  A luminância da tela ao 

redor dos quadros de estímulo foi de aproximadamente 100 cd/m2.  

Todos os indivíduos foram solicitados a manter a fixação no prolongamento de 

linhas vermelhas no centro da tela em forma de cruz e evitar piscar as pálpebras. Os 

registros identificados como artefatos foram automaticamente excluídos e repetidos. 

Foram realizados 8 ciclos de estímulo em cada sessão, chegando a aproximadamente 13 

minutos por olho. Os sinais adquiridos foram filtrados entre 100 e 300 Hz e 

amplificados (100.000 x amplificador Grass). 

Foram determinadas as amplitudes das três ondas mais importantes (PO1, PO2 e 

PO3), conforme exemplo na Figura 8. As amplitudes foram mensuradas em médias 

ponderadas baseadas nas respostas por densidade corrigida pelo tamanho angular dos 

hexágonos de estímulo, sendo demonstradas em unidades nV/deg2. As respostas do 

POmf foram agrupadas em quadrantes, excluindo os hexágonos que cruzaram as linhas 

médias verticais e horizontais, num total de 7 hexágonos por quadrante. 

Ambas as aquisições do ERGmf e do POmf foram avaliadas posteriormente a 

partir de um padrão individualizado de análise, que excluiu o círculo mais periférico do 

estímulo na retina, além dos hexágonos localizados nas linhas centrais vertical e 

horizontal, a fim de isolar o estímulo em quadrantes e correlacionar a área macular 

testada com a área examinada pela TCO, como demonstrado na Figura 9. 
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Figura 8 – Exemplo de traçado de POmf de controle normal (quadrante nasal superior). 
Em destaque os componentes da onda: PO1, PO2 e PO3. 

 
       

 

Figura 9 – Representação da disposição dos 61 hexágonos de estímulo utilizado tanto 
para aquisição do ERGmf quanto dos POmf em um olho direito. Notar a exclusão dos 
hexágonos presentes no círculo mais periférico e nas linhas mediais vertical e 
horizontal. A: Análise em quadrantes. B: Análise em hemirretinas. 

 

4.7  Análise dos dados e estatística 
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Os dados analisados na estatística descritiva foram submetidos ao teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk, em detrimento do teste de Kolmogorov-Smirnov, dado 

maior poder nos estudos com n menor que 50(99, 100). Os valores com distribuição 

normal foram analisados com médias e desvios padrões e os de distribuição anormal em 

mediana e distribuição em quartis.  

Os parâmetros de espessura das camadas da retina medidos pela TCO foram 

tabulados conforme descritos acima, calculando-se a média entre os 9 quadrados por 

quadrante macular de cada camada retiniana segmentada.  

Os dados de sensibilidade do CV foram analisados para a estratégia 10-2 e 24-2, 

dividindo em quatro quadrantes. A sensibilidade média (SM) foi calculada nas unidades 

dB e 1/L para os quatro quadrantes.  

Foram analisados ainda os valores somados das amplitudes de PO1, PO2 e PO3 

do POmf e os valores de amplitudes de N1 e P1 do ERGmf por quadrantes, excluindo 

os valores correspondentes ao anel mais periférico da estimulação do exame, a fim de 

avaliar aproximadamente apenas os 10-15 graus centrais, para melhor correlação com 

os dados do CV 10-2 e da TCO. 

Os parâmetros da TCO, do CV 10-2 e do POmf foram comparados entre os 

olhos com AB do DO e os controles normais a partir de teste de equações de estimativas 

generalizadas (GEE).  

A sensibilidade do CV 10-2 expressada em dB foi convertida para unidade 

linear 1/L dividindo o dB por 10 e aplicando o anti-log do quociente, para transformar 

uma variável logarítmica numa linear. A correlação entre os valores de sensibilidade em 

1/L e as medidas de espessura das diferentes camadas da retina foram calculadas a partir 

do teste de Pearson.  
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Foram correlacionados ainda os valores médios de amplitude no POmf por 

hemirretina com as médias das espessuras da CPI, CNI, CPE, CNE e CFR por 

hemirretina e com as sensibilidades médias por hemicampo do CV 10-2 através do 

coeficiente de correlação de Spearman (r) para valores do CV em dB ou coeficiente de 

correlação de Pearson (r) para valores de CV em unidades 1/L.  

A capacidade de diferenciação entre os pacientes a partir das diferenças de 

medidas da TCO, do POmf e do ERGmf foram analisadas quantitativamente através do 

cálculo da área sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristic). A análise 

estatística foi realizada com o software comercialmente disponível, IBM® SPSS® 

Statistics (versão 23.0.0.0; Inc, Chicago, IL). Valores de p<0,05 foram considerados 

como estatisticamente significantes. 
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A tabela 1 demonstra os dados demográficos dos 43 olhos dos 30 pacientes 

com AB do NO e dos 37 olhos dos 19 controles normais, além dos valores de 

sensibilidade no CV 10-2 e 24-2 globais e por hemicampo. Dezessete olhos 

contralaterais do grupo com AB do NO não preencheram critérios de inclusão e foram 

excluídos da análise. Um olho do grupo controle apresentou baixos índices de 

confiabilidade no CV e também foi excluído. O grupo com AB de NO apresentou 

valores de sensibilidade, tanto no CV 10-2 quanto no 24-2, significantemente menores 

que o grupo controles, nas medidas de SM global e nas dos hemicampos temporais. A 

partir do teste de CV 24-2, 22 olhos do grupo com AB tinham hemianopsia temporal 

completa, 11 olhos tinham um defeito acometendo cerca de 1 quadrante, e 10 olhos 

tinham defeito acometendo área menor que 1 quadrante. 

 

Tabela 1 – Dados demográficos e de SM global e por hemicampo dos pacientes com 

AB do NO e dos controles normais. 

 AB de NO Controles Valor p 

Indivíduos 30 19 - 

Olhos estudados 43 37 - 

Idade, anos, média 53,7 (13,3) 49,7 (12,9) 0,182 

Sexo Masculino/Feminino 25/18 14/23 0,119 

Campo Visual (estratégia 24-2)    

SM (DP) em dB 18,9 (4,8) 28,3 (1,4) <0,001 

SM do Hemicampo Nasal (DP) em dB 27,6 (1,9) 28,8 (1,5) 0,002 

SM do Hemicampo Temporal (DP) em dB 10,1 (9,0) 27,7 (1,5) <0,001 

Campo Visual (estratégia 10-2)    

SM (DP) em dB 22,3 (4,8) 32,0 (1,4) <0,001 

SM do Hemicampo Nasal (DP) em dB 30,1 (4,4) 31,9 (1,1) 0,016 

SM do Hemicampo Temporal (DP) em dB 14,6 (11,4) 32,0 (1,8) <0,001 
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* p < 0.05. Foi utilizado teste de qui-quadrado para análise de sexo e teste t de Student para os valores 

de sensibilidade do CV e idade. SM; sensibilidade média. DP; desvio-padrão. 

 

Os parâmetros de espessura macular para cada camada estratificada da retina 

estão apresentados na tabela 2. A figura 10 abaixo representa os mapas 

pseudocromáticos de espessura de cada camada retiniana segmentada provenientes de 

um paciente exemplo do grupo com AB e um controle saudável, com seus respectivos 

mapas de desvio total do CV 10-2 e traçados eletrorretinográficos. As medidas de 

espessura da CFNR, CCG e CPI foram significantemente mais delgadas nos olhos 

com AB do NO que nos controles. As maiores diferenças foram encontradas nos 

quadrantes nasais. Estas mensurações ainda tiveram as maiores áreas sobre a curva 

ROC em distinção entre olhos com AB dos normais. Por sua vez, nos quadrantes NS e 

NI, as espessuras da CNI, CPE e CFR foram significativamente mais espessas nos 

olhos com AB que nos controles, sem diferença estatística encontrada nos quadrantes 

temporais. Ainda, não foi encontrada diferença estatisticamente significante na análise 

da CNE nos quatro quadrantes. 

A tabela 3 e a figura 11 demonstram os resultados tanto das medidas dos 

POmf quanto do ERGmf em diferentes quadrantes e hemicampos dos pacientes com 

AB e dos controles. Quando comparados aos controles sadios, pacientes com AB 

tiveram amplitudes somadas dos POmf significantemente menores em ambas as 

hemirretinas temporal e nasal, embora não tenha sido encontrada diferença 

estatisticamente significante nas análises por quadrantes, como explicitado em 

boxplots na figura 12. Em olhos com AB, o somatório médio das três ondas positivas 

dos POmf foi 17.0 ± 5.1 nV/deg2 para a hemirretina nasal e 16.8 ± 5.8 nV/deg2 para a 

temporal, comparadas com 19.5 ± 4.7 e 20.1 ± 5.8 nV/deg2 nos indivíduos normais. A 
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redução na amplitude de N1 e P1 observada em todos os quadrantes no ERGmf foi 

não-significante com exceção da amplitude de N1 no quadrante NI dos olhos com 

AB. 
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Figura 10 - Mapa de desvio padrão do CV 10-2, respostas locais derivadas do POmf 
e do ERGmf, e mapas pseudocromáticos gerados pela TCO baseado na espessura de 
cada camada retiniana segmentada analisada. Os hexágonos sobrepostos nas 
representações de POmf e ERGmf indicam a área utilizada para análise e a área 
hachurada em cinza representa a área aproximada à testada pelo CV 10-2. A: Paciente 
com AB do NO. Notar a redução da amplitude nos setores nasais das respostas do 
POmf correspondente ao espessamento das camadas intermediárias e externas da 
retina. B: Resultados de um controle normal para fins de comparação. 
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Tabela 2 - Valores médios (± desvio padrão) em µm dos parâmetros de espessura 

macular em diferentes camadas e quadrantes da retina. 

Parâmetro AB Controles P valor* AUC 

Quadrante NS     
CFNR 32,2 ± 9,5 50,5 ± 8,0 <0,001 0,933 
CCG 23,5 ± 3,8 34,5 ± 2,3 <0,001 0,982 
CPI 19,8 ± 2,9 27,6 ± 1,7 <0,001 0,977 
CNI 34,8 ± 3,2 32,4 ± 5,2 0,015 0,778 
CPE 27,9 ± 3,3 26,4 ± 2,0 0,009 0,624 
CNE 60,5 ± 5,4 59,3 ± 8,7 0,528 0,494 
CFR 81,4 ± 3,0 79,5 ± 2,3 0,007 0,692 

Quadrante NI     
CFNR 38,8 ± 12,2 57,8 ± 7,6 <0,001 0,897 
CCG 22,6 ± 3,4 33,7 ± 2,3 <0,001 0,988 
CPI 18,8 ± 2,5 26,7 ± 1,9 <0,001 0,987 
CNI 34,3 ± 2,9 31,1 ± 2,2 <0,001 0,809 
CPE 27,4 ± 3,3 26,9 ± 2,0 0,044 0,613 
CNE 58,2 ± 11,2 53,6 ± 8,0 0,086 0,577 
CFR 79,7 ± 2,9 78,2 ± 2,3 0,031 0,654 

Quadrante TS     
CFNR 18,8 ± 2,6 20,2 ± 2,2 0,046 0,654 
CCG 26,6 ± 4,6 33,5 ± 4,6 <0,001 0,896 
CPI 24,8 ± 3,1 28,5 ± 2,2 <0,001 0,837 
CNI 31,2 ± 2,4 30,4 ± 1,9 0,181 0,619 
CPE 26,1 ± 2,1 25,6 ± 1,4 0,263 0,563 
CNE 58,0 ± 4,4 58,6 ± 7,7 0,725 0,404 
CFR 79,9 ± 2,9 79,2 ± 2,3 0,349 0,570 

Quadrante TI     
CFNR 22,4 ± 4,2 25,6 ± 4,1 0,002 0,717 
CCG 27,8 ± 4,2 33,3 ± 2,8 <0,001 0,870 
CPI 24,0 ± 2,9 27,5 ± 2,3 <0,001 0,833 
CNI 30,9 ± 2,2 30,3 ± 2,0 0,286 0,595 
CPE 25,7 ± 1,6 25,4 ± 1,5 0,572 0,549 
CNE 54,8 ± 8,0 54,3 ± 7,4 0,782 0,423 
CFR 79,1 ± 2,6 78,6 ± 2,5 0,481 0,553 

 
* Equações de Estimativas Generalizadas (GEE). Valores estatisticamente significantes estão em negrito. CFNR: Camada de 

fibras nervosas da retina; CCG: Camada de células ganglionares; CPI: Camada plexiforme interna; CNI: Camada nuclear interna; 

CPE: Camada plexiforme externa; CNE: Camada nuclear externa; CFR: Camada de fotorreceptores; e AUC: área sob a curva 

ROC. 



Resultados 

 

48 

Tabela 3 – Amplitudes médias (±desvio padrão) em nV/deg2 do somatório das três 

ondas positivas do POmf e das ondas N1 e P1 do ERGmf. 

Parâmetro AB Controles P valor* AUC 
Quadrante NS 

  POmf 19,6 ± 6,8 21,5 ± 5,4 0,203 0,599 
ERGmf – amplitude N1 9,1 ± 3,9 9,0 ± 3,4 0,901 0,522 
ERGmf – amplitude P1 36,0 ± 10,7 35,8 ± 6,9 0,951 0,503 

Quadrante NI 
   POmf 18,0 ± 5,8 19,1 ± 5,5 0,437 0,570 

ERGmf – amplitude N1 7,4 ± 3,0 8,8 ± 2,6 0,045 0,679 
ERGmf – amplitude P1 31,3 ± 9,4 35,0 ± 8,0 0,104 0,645 

Quadrante TS 
  POmf 20,7 ± 6,1 23,2 ± 7,2 0,114 0,605 

ERGmf – amplitude N1 8,6 ± 3,9 9,5 ± 3,6 0,363 0,580 
ERGmf – amplitude P1 35,3 ± 9,8 37,0 ± 6,3 0,444 0,555 

Quadrante TI 
  POmf 17,7 ± 6,9 17,8 ± 6,0 0,201 0,613 

ERGmf – amplitude N1 7,9 ± 3,1 9,6 ± 3,5 0,063 0,649 
ERGmf – amplitude P1 32,0 ± 8,6 36,0 ± 8,0 0,059 0,657 

Hemirretina nasal 
   POmf 17,0 ± 5,1 19,5 ± 4,7 0,029 0,651 

ERGmf – amplitude N1 8,6 ± 3,5 9,1 ± 2,6 0,506 0,602 
ERGmf – amplitude P1 34,4 ± 9,9 36,4 ± 7,4 0,373 0,582 

Hemirretina temporal 
   POmf 16,8 ± 5,0 20,1 ± 5,8 0,013 0,679 

ERGmf – amplitude N1 8,5 ± 3,3 9,8 ± 3,3 0,136 0,638 
ERGmf – amplitude P1 34,5 ± 9,0 37,5 ± 7,2 0,167 0,616 

 

Equações de estimativas generalizadas (GEE). Valores estatisticamente significantes em negrito. AUC: área sob a 

curva ROC. 

 



Resultados 

 

49 

 

Figura 11 - Traçados dos somatórios das ondas dos POmf e ERGmf de um controle 
saudável e de um paciente com AB do NO. Notar a redução da amplitude das ondas 
positivas dos POmf, especialmente a segunda e terceira ondas. A amplitude final 
utilizada para análise neste estudo foi o somatório das três ondas PO1, PO2 e PO3. 
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Figura 12 - Valores médios das amplitudes somadas dos POmf e das ondas N1 e P1 
do ERGmf apresentadas em boxplots, com seus respectivos desvios-padrão. Observar 
que as amplitudes dos POmf nas hemirretinas nasal e temporal foram 
significantemente menores nos pacientes com AB que nos controles. Amplitude 
média de N1 foi reduzida no quadrante nasal inferior dos pacientes com AB. 
*p<0,001. 
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Os resultados da análise de correlação de Spearman entre as espessuras das 

camadas retinianas segmentadas e as medidas eletrofisiológicas estão dispostas na 

tabela 4. Correlações positivas foram encontradas entre a amplitude somada dos PO e 

as espessuras: da CFNR na hemirretina nasal; da CCG nos quadrantes TS e TI, e na 

hemirretinas nasal e temporal; da CPI nas hemirretinas nasal e temporal; e da CNI no 

quadrante NS. 

 A tabela 5 demonstra as correlações entre a espessura de cada camada 

retiniana e a sensibilidade média do CV 10-2 (em 1/Lambert) divididos por quadrante. 

Foram encontradas correlações significantes entre a espessura macular nos quadrantes 

nasais (CFNR, CCG, CPI, CNI e CFR) e os parâmetros de CV 10-2 dos quadrantes 

temporais. As correlações com o CV 10-2 foram positivas para a CFNR, CCG e CPI, 

e negativas para a CNI e CFR. As correlações mais fortes foram encontradas entre a 

espessura da CCG no quadrante NI e a sensibilidade do CV 10-2 no quadrante TS 

(0,831, p<0,001) e entre a espessura da CCG no quadrante NS e a sensibilidade do 

CV 10-2 no quadrante TI (0,821, p<0,001). 
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Tabela 4 – Correlação entre os parâmetros de espessura macular segmentada pela 

TCO Spectralis (em µm) por quadrantes e hemirretinas e suas respectivas amplitudes 

de POmf e ERGmf (nV/deg2). 

  Parâmetros de TCO 
  NS NI TS TI Nasal Temporal 

Parâmetros eletrofisiológicos        
  CFNR 

POmf  0,213 0,201 0,124 0,144 0,28 0,19 
ERGmf – N1  0,06 0,20 -0,05 0,11 0,12 0,09 
ERGmf – P1  0,09 0,21 -0,11 0,08 0,15 0,02 

  CCG 
POmf  0,17 0,22 0,25 0,28 0,31 0,33 

ERGmf – N1  0,04 0,34 0,14 0,17 0,18 0,17 
ERGmf – P1  0,13 0,29 0,15 0,19 0,22 0,17 

  CPI 
POmf  0,10 0,17 0,17 0,19 0,26 0,23 

ERGmf – N1  0,38 0,37 0,08 0,13 0,18 0,12 
ERGmf – P1  0,14 0,30 0,09 0,12 0,22 0,12 

  CNI 
POmf  0,23 0,03 0,10 0,12 -0,19 0,04 

ERGmf – N1  -0,05 0,02 0,09 0,10 -0,01 0,08 
ERGmf – P1  0,10 0,04 0,11 0,16 0,05 0,16 

  CPE 
POmf  -0,03 0,10 -0,09 0,00 0,09 0,02 

ERGmf – N1  -0,00 -0,02 0,06 0,07 0,01 0,05 
ERGmf – P1  0,09 0,14 0,09 0,12 0,09 0,08 

   CNE 
POmf  -0,11 -0,07 0,01 -0,03 -0,15 0,03 

ERGmf – N1  0,14 -0,08 0,19 0,23 -0,03 0,23 
ERGmf – P1  0,13 -0,01 0,24 0,11 -0,06 0,18 

   CFR 
POmf  -0,14 -0,10 0,01 -0,01 -0,18 -0,03 

ERGmf – N1  -0,06 -0,14 -0,06 -0,15 -0,12 -0,12 
ERGmf – P1  0,10 -0,21 -0,01 -0,10 0,03 -0,07 

Coeficiente de correlação de Spearman. Valores sublinhados = p<0,05; Valores em 
negrito = p<0,01. 
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Tabela 5 - Correlação entre espessura das camadas da retina segmentadas com TCO 
(em µm) e parâmetros de sensibilidade média do CV 10-2 (em 1/Lambert). 

 Campo Visual 10-2  
 NS NI TS TI Nasal Temporal 

Dados da TCO       
CFNR       

Quadrante NS 0,25 0,32 0,68 0,72 0,46 0,72 
Quadrante NI 0,30 0,26 0,70 0,72 0,51 0,74 
Quadrante TS 0,23 0,18 0,30 0,36 0,42 0,38 
Quadrante TI 0,27 0,16 0,44 0,45 0,47 0,49 

CCG       
Quadrante NS 0,29 0,42 0,83 0,82 0,42 0,83 
Quadrante NI 0,26 0,40 0,83 0,80 0,37 0,81 
Quadrante TS 0,32 0,34 0,61 0,64 0,52 0,65 
Quadrante TI 0,44 0,36 0,71 0,71 0,60 0,74 

CPI       
Quadrante NS 0,22 0,38 0,81 0,77 0,30 0,79 
Quadrante NI 0,16 0,38 0,79 0,74 0,26 0,75 
Quadrante TS 0,35 0,33 0,65 0,65 0,53 0,69 
Quadrante TI 0,35 0,30 0,67 0,66 0,48 0,70 

CNI       
Quadrante NS -0,11 -0,11 -0,26 -0,28 -0,21 -0,25 
Quadrante NI -0,18 -0,18 -0,49 -0,48 -0,31 -0,46 
Quadrante TS 0,05 -0,06 -0,12 -0,09 -0,05 -0,06 
Quadrante TI 0,04 0,01 -0,08 -0,04 -0,05 -0,02 

CPE       
Quadrante NS -0,01 0,02 -0,18 -0,22 -0,07 -0,19 
Quadrante NI -0,00 0,07 -0,07 -0,12 -0,03 -0,11 
Quadrante TS 0,01 0,10 -0,17 -0,17 -0,07 -0,11 
Quadrante TI 0,00 0,12 -0,11 -0,09 -0,05 -0,08 

CNE       
Quadrante NS 0,01 -0,02 -0,13 -0,11 -0,06 -0,15 
Quadrante NI -0,08 -0,07 -0,14 -0,12 -0,14 -0,15 
Quadrante TS 0,04 0,06 0,07 0,06 0,02 0,03 
Quadrante TI 0,02 0,06 -0,02 0,06 0,01 0,02 

CFR       
Quadrante NS -0,12 -0,14 -0,29 -0,29 -0,09 -0,29 
Quadrante NI -0,08 -0,11 -0,27 -0,27 -0,07 -0,31 
Quadrante TS -0,13 -0,14 -0,18 -0,19 -0,12 -0,19 
Quadrante TI -0,12 -0,14 -0,15 -0,16 -0,08 -0,16 

 

Coeficiente de correlação de Pearson. Dados subscritos = p<0,05; dados em negrito = p<0,01. 
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Já está bem documentado na literatura que existe degeneração das CGR em 

doenças das vias ópticas anteriores(2, 8, 16, 33, 101). Nossos resultados confirmam 

que em pacientes com hemianopsia temporal sequelar decorrente de compressão 

quiasmática, as espessuras da CFNR, CCG e CPI estão reduzidas não somente nos 

quadrantes nasais, como também, até um certo ponto, nos quadrantes temporais da 

área macular. Apesar do racional clássico de que em pacientes com hemianopsia 

temporal com CV nasal dentro dos limites da normalidade deveriam ter as fibras 

retinianas temporais que não decussam no quiasma óptico intactas, e 

consequentemente não apresentarem alterações maculares nos quadrantes temporais, 

nós encontramos diminuição da espessura das camadas internas da retina tanto na 

hemirretina nasal quanto na temporal, corroborando com estudos prévios em 

pacientes com quadros clínicos similares(22, 25, 27, 102).  

Presume-se que o dano causado às células ganglionares e às fibras nervosas 

retinianas originadas na hemirretina temporal ocorra antes da descompressão 

quiasmática, e que apesar do CV nasal ser descrito e rotulado como dentro dos limites 

normais, haja algum grau de dano subclínico já existente na retina temporal. Apesar 

desta limitação, nosso modelo de estudo é interessante uma vez que nos permite 

comparar claramente as diferenças, às vezes importantes, entre hemirretinas nasais 

afetadas de hemirretinas temporais poupadas. Portanto, julgamos que o modelo 

utilizado neste estudo aparenta ser válido para o propósito de investigar alterações 

estruturais e funcionais nas camadas retinianas além da CFNR e da CCG nos 

pacientes com hemianopsia temporal por compressão quiasmática prévia. 

Em um estudo prévio, no qual foi medida a espessura da CNI juntamente com 

a CPE, foi encontrado um espessamento desta camada da retina apenas nos 

quadrantes nasais de pacientes com compressão quiasmática(33). Este achado foi 
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confirmado no presente estudo através do achado de aumento da espessura de tanto a 

CNI quanto a CPE, neste caso medidas separadamente, dando suporte à ideia de que o 

dano primário à CFNR e à CCG causado por degeneração axonal secundaria à 

compressão das fibras nervosas no quiasma óptico está associada com anormalidades 

estruturais secundárias na CNI (Tabela 2). Também encontramos anormalidades 

funcionais a nível de CNI, como indicado a partir das amplitudes somadas dos POmf 

significantemente menores na hemirretina nasal dos pacientes com AB do NO. Com o 

propósito de ampliar os traçados dos componentes de PO derivados de áreas 

maculares específicas, utilizamos uma estratégia de ERGmf modificada com flashes 

lentificados (através da inserção de quadros pretos entre os estímulos brancos).  

Estudos prévios já sugeriram que os POmf adquiridos com esta técnica são um 

sinal de atividade das células retinianas cujos núcleos estão localizados na CNI, 

especialmente das células amácrinas e bipolares com certa influência da interação 

entre cones e bastonetes(103), através de testes farmacológicos(43) e clínicos(39, 47, 

104, 105). Diminuição de amplitude dos POmf já foi documentada em outras 

condições que sabidamente afetam a retina interna, como retinopatia diabética(89), 

miopia patológica(48) e glaucoma(50). O nosso estudo é o primeira em documentar 

valores de amplitude reduzidos no POmf adquirido através do ERGmf com flashes 

lentificados associados a medidas estruturais com segmentação de imagens de TCO 

especificamente da CNI em pacientes com AB.  

Um estudo prévio encontrou uma associação entre o espessamento da CNI na 

retina nasal de pacientes com AB e uma alta incidência de anormalidades 

microcísticas na CNI(33), um fenômeno observado em vários estudos sobre outras 

neuropatias ópticas(29, 31, 32, 106, 107), tanto em pacientes com doença no quiasma 

óptico, quanto em neurites ópticas por EM e por NMO, em tumores do NO, e 
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inclusive lesões retroquiasmáticas(28, 30, 32, 77, 108, 109). Nestes estudos, os 

descritos microcistos retinianos foram achados mais proeminentemente na região 

parafoveal, correspondendo à área macular com maior concentração tanto de células 

de Müller quanto de células ganglionares(34). Alguns pesquisadores(31, 110) 

sugeriram que um mecanismo baseado na tração vitreorretiniana poderia estar 

associado à formação desses microcistos; entretanto, nós acreditamos ser improvável 

que esta seja a melhor explicação fisiopatológica, pois na maioria dos casos 

secundários à compressão a nível de quiasma óptico, há um respeito notável na 

presença de microcistos apenas na hemirretina nasal(33). Visto que as células de 

Müller tem fundamental importância na manutenção da arquitetura das células 

retinianas, acreditamos que a atrofia da CCG pode exercer um efeito tracional sobre 

as células de Müller, resultando em aumento da espessura de áreas com dano 

importante de células ganglionares. Van Buren et al.(79) descreveu evidência 

histológica de degeneração trans-sináptica na CNI em primatas e humanos após lesão 

do nervo óptico, com cavitações degenerativas na metade interna da CNI, topografia 

que sugere o acometimento de células amácrinas e de Müller. Entretanto, de acordo 

com outro estudo histopatológico desenvolvido por Gills et al.(78), este padrão de 

degeneração é causado mais provavelmente por lesão às células bipolares, devido seu 

maior número na região macular, uma vez que a concentração de células amácrinas e 

de Müller seria incompatível com a quantidade de cavitações degenerativas 

encontradas nestes pacientes. Esses achados histológicos datando da década de 1960 

tem aparência, ao observar as lâminas estudadas, com as imagens que vemos hoje nos 

cortes retinianos adquiridos por TCO(33). O achado atual de aumento da espessura da 

CNI à TCO, associado à redução da amplitude das ondas do POmf corroboram com a 

hipótese de que o dano das vias ópticas anteriores desencadeia anormalidades nas 
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células ganglionares e, possivelmente, também nas células presentes na CNI. Por sua 

vez, Sriram et al.(111) não encontraram diferenças estatisticamente significantes na 

espessura da CNI avaliando tanto pacientes com neurite óptica quanto com glaucoma, 

a despeito da perda extensa de células ganglionares de longo prazo em ambos os 

grupos. Saidha et al.(29) também não verificaram diferenças na espessura da CNI 

entre pacientes com EM a afinamento macular em relação a controles saudáveis. Em 

ambos os estudos não foram descritos achados de alterações microcísticas na CNI. 

Apesar de alguns estudos prévios apresentarem resultados controversos, nossos 

achados sugerem uma combinação fisiopatológica entre um estiramento mecânico das 

estruturas retinianas e uma degeneração secundárias de células bipolares, amácrinas e 

de Müller na CNI. 

A fim de investigar outras possíveis anormalidades secundárias na retina, nós 

avaliamos as estruturas externas retinianas através da segmentação baseada na TCO e 

dados provenientes do ERGmf convencional. Foi encontrada uma redução isolada da 

amplitude de N1 nos quadrantes maculares NI, enquanto a espessura da CFR foi mais 

espessa nos quadrantes NS e NI dos pacientes com AB. Entretanto, ao avaliarmos as 

amplitudes de P1, não foram encontradas diferenças significantes independente do 

quadrante. Até o presente momento, nenhum estudo pesquisou a presença de 

anormalidades nas camadas externas da retina em pacientes com AB, mas já foram 

descritas evidências de dano aos fotorreceptores em pacientes com glaucoma e outras 

neuropatias ópticas por autores que utilizaram métodos de imagem de alta resolução 

através de óptica adaptativa, apresentando boa correlação entre áreas de perda de 

células ganglionares e densidade de cones diminuída(82). TCO de ultra-alta 

resolução(83) e aquisição de imagem de tecido impregnado com técnica de multi-

fóton(112) também revelaram anormalidades na camada de fotorreceptores em 
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pacientes com glaucoma. Apesar das diferenças entre o ERGct convencional e o 

ERGmf, a onda N1 do ERGmf é compreendida como uma representação multifocal 

da onda a derivada do ERGct, indicando atividade dos fotorreceptores na retina 

externa(95). Estudos recentes com TCO descreveram alterações estruturais na retina 

externa secundárias a neurite óptica, com espessamento das camadas externas da 

retina, especialmente em casos mais graves(57, 58). De toda forma, nenhum estudo 

prévio avaliou a estrutura da retina externa em outras neuropatias ópticas, deixando 

com que o mecanismo responsável por essas anormalidades ainda permaneça em 

incerteza. 

No presente estudo, a espessura da CFR foi mensurada como aumentada 

apenas na hemirretina nasal dos pacientes com AB, achado associado com uma 

redução isolada da amplitude de N1 nos quadrantes NI, sugerindo que tenha ocorrido 

algum grau de estiramento mecânico das camadas externas da retina com algum dano 

celular concomitante. Como a única anormalidade encontrada nos dados de ERGmf 

foram a redução da amplitude de N1 nos quadrantes NI, não é possível afirmar que 

houve degeneração trans-sináptica acometendo fotorreceptores no nosso grupo de 

pacientes. Por outro lado, como o quadrante NI tende a ser a região mais acometida 

em pacientes com compressão quiasmática por adenomas da pituitária (afetando 

principalmente o quadrante NS do CV), é possível inferir que as amplitudes anormais 

de N1 encontradas no quadrante NI correspondente podem ser resultado de um certo 

nível de dano retiniano, portanto afetando apenas o quadrante mais acometido pela 

compressão das fibras nervosas. Mais estudos ainda são necessários para elucidar 

estes achados.  

Também analisamos as associações entre as medições de TCO, ERGmf e 

POmf com os dados de CV, utilizando a estratégia 10-2. Estudos anteriores avaliando 
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a relação estrutura-função em pacientes com compressão quiasmática utilizaram as 

mensurações de TCO plotadas sobre dados obtidos de exames de CV tipo 24-2 ou 30-

2(11, 22, 25, 33, 113, 114). Apesar destas estratégias serem adequadas para a 

investigação da relação estrutura-função com dados de TCO derivados de imagens da 

CFNRpp, elas proporcionam pouca informação para correlacionar com medidas de 

espessura macular, que geralmente se baseiam em um cubo de 6 x 6 mm centralizado 

na fóvea. Ainda por cima, o CV 10-2 avalia 68 pontos de teste dentro dos 10 graus 

centrais da retina, fornecendo ao examinador muito mais informação sobre a 

sensibilidade retiniana na área macular(34). Enquanto bastante atenção tem se dado 

aos testes de CV central em pacientes com glaucoma(115, 116), nenhum estudo 

prévio investigou a correlação entre os parâmetros de CV tipo 10-2 e medidas de 

TCO-DS ou dados de ERG em pacientes com lesões compressivas de quiasma óptico. 

No nosso estudo, a correlação entre as alterações encontradas na espessura das 

camadas retinianas medidas com TCO e a sensibilidade testada no CV 10-2 foi 

positivo para as camadas internas da retina com espessura diminuída, enquanto foi 

negativa para as camadas que tiveram medidas de espessura aumentadas (CNI e 

CFR). A correlação mais forte encontrada foi entre a sensibilidade do CV 10-2 

espessura da CCG, o que repete achados encontrados em estudos prévios realizados 

com o CV tipo 24-2(33). Os valores dos coeficientes de correlação foram 

discretamente superiores no presente estudo (chegando a 0.83 para os valores de 

melhor performance) que os encontrados em estudo anterior utilizando o teste 24-2 

em um grupo similar de pacientes(33), sugerindo que dados do CV mais central 

podem ser úteis na avaliação da perda de CV em pacientes com compressão das vias 

ópticas anteriores, apesar da diferença não ser grande o suficiente para permitir-nos 

inferir que o exame 10-2 tem melhor eficácia que o 24-2. É importante ressaltar que 
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este estudo, entretanto, foi desenhado e conduzido para avaliar pacientes com 

hemianopsia temporal sequelar permanente, com critério de seleção baseado na 

presença de defeito hemianópico estável encontrado no CV 24-2. Portanto, estudos 

futuros serão necessários para comparar os testes 10-2 e 24-2 especialmente no que 

confere à detecção de defeitos de CV precoces por compressão quiasmática. 

Correlações significantemente positivas foram encontradas entre os POmf e as 

espessuras de CFNR, CCG e CNI medidas pela TCO. Dentre as análises referentes às 

camadas externas da retina, nenhuma correlação significante foi observada entre 

medidas da TCO e amplitudes de N1 e P1 do ERGmf, com exceção de uma 

correlação com a espessura da CNE nos quadrantes temporais. Acreditamos que as 

anormalidades encontradas neste estudo nas camadas externas da retina sejam muito 

sutis para desencadear uma correlação clinicamente significativa. 

 

 



 

 

 

7  CONCLUSÃO 
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Os resultados desse estudo possibilitaram as seguintes conclusões: 

1. As medidas de espessura média da CFNR, CCG e CPI foram menores nos 

pacientes com AB que nos controles em todos os quadrantes; com relação à 

CNI e CFR, as medidas de espessura foram maiores nos pacientes que nos 

controles, apenas nos quadrantes nasais, indicando estiramento mecânico 

destas estruturas; 

2. Não foi encontrado correlação significante entre as medidas de espessura da 

CFR macular com os valores de amplitude de N1 e P1 mensurados no 

ERGmf; 

3. Houve correlação significante entre a amplitude dos POmf e as espessuras da 

CPI nas hemirretinas nasal e temporal e da CNI no quadrante nasal superior; 

4. Houve boa correlação entre os valores de sensibilidade do CV 10-2 e as 

medidas de espessura da CFNR, CCG e CPI em todos os quadrantes, além de 

correlação inversa significante entre os quadrantes nasais da CNI e da CFR 

com os hemicampos temporais correspondentes. 

5. Foi encontrada redução da amplitude somada dos POmf nas hemirretinas nasal 

e temporal, sugerindo dano funcional associado às anormalidades estruturais. 

6. Houve redução na amplitude de N1 no ERGmf apenas no quadrante NI nos 

olhos com AB do DO. 

 

Concluímos, portanto, que a espessura das camadas internas da retina é mais 

fina em pacientes com AB de NO que em controles, exceto pela CNI, que apresenta 

valores médios espessados nos quadrantes nasais e normais nos temporais. Em 

relação às camadas externas, observamos maiores valores de espessura na CFR nos 

quadrantes nasais do grupo com AB. Nos mesmo quadrantes nasais foi encontrado 
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diminuição da amplitude somada média nos POmf, sugerindo dano funcional das 

células retinianas com núcleos localizados na CNI. Além disso, a diminuição da 

amplitude de N1 no quadrante NI sugere uma possível alteração funcional de 

fotorreceptores na região mais afetada pela compressão quiasmática. São necessários 

outros estudos para reprodução dessas alterações, afim de alcançar maior 

aprofundamento fisiopatológico e seguimento longitudinal em casos semelhantes para 

melhores conclusões. 
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A seguir apresentamos um artigo em que foram publicados os resultados 

obtidos nesta tese. 

 

MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL INNER AND OUTER RETINAL 

LAYER ABNORMALITIES IN EYES WITH PERMANENT TEMPORAL 

HEMIANOPIA FROM CHIASMAL COMPRESSION  

(Artigo publicado na revista Frontiers in Neurology em 04 de Dezembro de 2017, 

https://doi.org/10.3389/fneur.2017.00619) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

83 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

84 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

85 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

86 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

87 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

88 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

89 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

90 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

91 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

92 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

93 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

 

94 

 


