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RESUMO 

 

 

Afonso CL. Quantificação da perda neural no papiledema crônico pela tomografia 

de coerência óptica e o eletrorretinograma de padrão reverso [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2015. 

 

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

de campo total de detectar alterações funcionais da retina em olhos com papiledema 

resolvido de pacientes com a síndrome do pseudotumor cerebral (PTC). Utilizar a 

tomografia de coerência óptica de domínio Fourier (FD-OCT) para avaliar a 

espessura total e das camadas internas da retina (após segmentação dos dados) na 

área macular e a camada de fibras nervosas retinianas (CFNR) peripapilar em 

pacientes com PTC, e compará-las com aquelas de olhos normais. Estudar a 

correlação entre as amplitudes do PERG, as medidas da tomografia de coerência 

óptica (OCT) e a perda de campo visual (CV) avaliada pela perimetria 

computadorizada. MÉTODOS: Cinquenta e dois olhos com papiledema 

clinicamente resolvidos de 29 pacientes portadores de PTC foram submetidos a 

exame oftalmológico completo, CV, PERG e OCT. As seguintes medidas obtidas 

pelo OCT foram analisadas: a espessura da CFNR peripapilar, a espessura macular 

total (EMT), avaliada em oito setores, de acordo com o mapa do Early Treatment 

Diabetes Retinopathy Study, e medidas segmentadas na região da mácula da CFNR, 

da camada de células ganglionares (CCG) e da camada nuclear interna (CNI). Os 

resultados do CV foram avaliados, levando em consideração o mean deviation (MD) 

e os valores de diferentes regiões do CV divididos, de acordo com sua 

correspondência no nervo óptico, seguindo o mapa de Garway-Heath. Foram, 

também, calculados os desvios médios de 12 ou de 16 pontos centrais do CV, que 

estimulam áreas semelhantes àquelas avaliada pelo OCT macular e pelo PERG.  Os 

achados foram comparados utilizando-se as equações de estimativas generalizadas 

para compensação da interdependência dos dois olhos de um mesmo indivíduo. 

Foram, também, calculadas e comparadas as áreas sob as curvas ROC (receiver 

operating characteristics). As correlações entre os achados do PERG, do OCT e do 

CV foram avaliadas pela correlação de Pearson ou Spearman. RESULTADOS: 

Comparadas aos controles, as espessuras do OCT, da CFNR peripapilar, CFNR 

macular, CCG macular e EMT foram significativamente menores em pacientes com 

PTC. Com relação ao PERG, houve redução da amplitude de N95 e P50+N95, e 

aumento do tempo de pico de N95, ambos para o estímulo de 48’, em olhos doentes, 

quando comparados ao grupo controle. Correlações estatisticamente significantes 

foram encontradas entre os valores de amplitude do PERG e da espessura retiniana 

do OCT. As reduções de espessura das camadas retinianas do OCT também foram 

significativamente associadas à perda de sensibilidade do CV. CONCLUSÕES: O 

PERG e o OCT foram capazes de demonstrar a perda anatômica e funcional dos 



 

doentes com papiledema decorrente de PTC, apresentando significativa correlação 

entre os métodos analisados. Tanto o OCT avaliando as medidas maculares como o 

PERG podem ser úteis na monitorização da perda neural retiniana de pacientes com 

papiledema decorrente da síndrome do PTC.   

 

Descritores: Eletrorretinografia; Tomografia de coerência óptica; Pseudotumor 

cerebral; Hipertensão intracraniana idiopática. 



 

SUMMARY 

 

 

Afonso CL. Quantification of axonal loss in chronic papiledema from pseudotumor 

cerebri syndrome with frequency domain-OCT and pattern electroretinogram 

[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2015. 

 

PURPOSE: To evaluate the ability of the full field pattern electroretinogram (PERG) to 

detect functional changes of retina in eyes with resolved papiledema from patients with 

pseudotumor cerebri (PTC). To analyze full thickness macular measurements, 

peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness as well as segmented inner 

retinal layers in patients with PTC using of Fourier domain optical coherence 

tomography (FD-OCT) and compare them with normal eyes. To study the correlation 

between the PERG parameters, the optical coherence tomography (OCT) measurements 

and the visual field (VF) sensitivity loss, using standard automated perimetry. 

METHODS: Fifty-two eyes with resolved papilledema of 29 patients with PTC 

syndrome were submitted to a complete ophthalmic examination including VF, PERG 

and OCT. The following OCT measurements were analyzed: the peripapillary RNFL 

thickness, the total macular thickness (TMT), which was sub-divided in 8 sectors 

according to the Early Treatment Diabetes Retinopathy Study map, and the segmented 

inner macula layers, RNFL, the ganglion cell layer (GCL) and inner nuclear layer (INL). 

The VF results were analyzed through the mean deviation (MD) and the different sectors 

of the VF according to their correspondence to Garway-Heath optic nerve map. Central 

mean deviation, an average from VF sensitivity for the 12 and 16 central points, an area 

roughly equivalent to the area tested by macular cube scan protocol and PERG, was 

evaluated in patients and controls. Generalized estimating equation models accounting 

for inter-eye correlations were used to compare the results among different groups. Areas 

under ROC (receiver operating characteristics) curves were also calculated and 

compared. The correlations between the findings of the PERG, OCT and VF were 

assessed by Pearson correlation coefficients or Spearman’s rank correlation coefficients. 

RESULTS: Compared to controls, the OCT thickness of the peripapillary RNFL, 

macular RNFL, macular GCL and TMT were significantly thinner in eyes with PTC. 

When PERG was studied, the amplitude of P50 and N95 + N95 were significantly 

reduced and N95 peak time increased, both based on 48 min check size, in patients when 

compared with normal controls. Significant correlations were found between the PERG 

amplitude and OCT retinal thickness. The decreased thickness of the OCT retinal layers 

was also significantly associated with VF sensitivity loss. CONCLUSIONS: PERG and 

OCT were able to demonstrate anatomical and functional loss in patients with resolved 

papiledema from PTC, showing significant correlation between the methods analyzed. It 

is known that the main morbidity of this disease is visual impairment. It is therefore of 

great importance to monitor the visual function during treatment. Whereas papilledema 

may be reversible at early stages, permanent visual loss may occur. These findings 



 

suggest that both measurements can be complementary in assessing axonal loss in 

patients with PTC.  

 

Descriptors: Electroretinography; Optical coherence tomography; Pseudotumor 

cerebri; Idiopathic intracranial hypertension. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A avaliação das doenças da via óptica anterior envolve tanto exames 

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

avaliações estruturais dos elementos neurais do olho, tradicionalmente, o aspecto do 

disco óptico e, mais recentemente, a camada de fibras nervosas retinianas (CFNR) e 

medidas de espessura macular. 

Estudos avaliando a relação entre as medidas funcionais e estruturais dos 

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

de várias doenças do nervo óptico (NO)
1,2

. A perda do CV, que, usualmente, é 

avaliada pela perimetria computadorizada, é o parâmetro mais comumente utilizado 

para estimar a gravidade da perda visual.  Medidas estruturais, por outro lado, podem 

ser obtidas por várias tecnologias, sendo a mais comum a tomografia de coerência 

óptica (OCT). Nos últimos anos, vários estudos mostraram que o OCT é uma arma 

importante para detectar e quantificar a lesão axonal estrutural de um grande número 

de doenças do NO, incluindo glaucoma e neuropatias compressivas, 

inflamatórias/desmielinizantes, isquêmicas e hereditárias
2,3

. Normalmente, a perda 

axonal é quantificada pelo OCT baseado na medida da espessura da CFNR 

peripapilar, mas a medida da espessura macular também pode ser empregada para 

quantificar a perda das células ganglionares da retina
2,4–6

.  

Entre as afecções do NO, o papiledema representa não somente um sinal 

importante de hipertensão intracraniana, mas, também, uma causa significativa de 

perda visual progressiva e permanente, sobretudo, quando é decorrente da síndrome 

do pseudotumor cerebral (PTC)
7–9

. 

 

 

1.1  Síndrome do Pseudotumor Cerebral  

 

A síndrome do PTC pode ser definida como uma condição que cursa com a 

elevação da pressão intracraniana (PIC) sem sinais neurológicos focais, 
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ventriculomegalia ou tumor intracraniano. Atualmente, a denominação é aplicada a 

pacientes com hipertensão intracraniana idiopática (HII), sem nenhuma causa 

identificável, ou a pacientes com obstrução ou dificuldade de retorno venoso dos 

seios venosos durais
10,11

. A perda de CV à perimetria computadorizada é a principal 

morbidade do PTC e ocorre em até 92% dos olhos
9
. Embora a perda visual seja, 

inicialmente, reversível, quando a atrofia da CFNR e das células ganglionares ocorre, 

a perda visual é permanente, o que acontece em uma grande porcentagem de 

olhos
8,12–14

. Desta forma, a monitorização da função visual é extremamente 

importante durante o tratamento do PTC. 

A síndrome do PTC acomete, em especial, mulheres jovens, com sobrepeso ou 

obesas, mas pode desenvolver-se em qualquer idade, incluindo crianças, na ausência 

de obesidade e em homens. Embora a incidência anual seja baixa (0,9/100.000), a 

incidência em mulheres entre 20 e 40 anos e 20% acima do peso ideal é 20 vezes 

maior
15,16

. O diagnóstico é baseado nos Critérios de Dandy Modificados
17,18

 

compostos por: (1) Sinais e sintomas de elevação da PIC (cefaleia, náuseas, vômitos, 

obscurecimentos visuais transitórios, papiledema); (2) Ausência de sinais 

neurológicos adicionais, exceto pela paralisia benigna uni ou bilateral do VI nervo; 

(3) Líquor demonstrando aumento da pressão sem alterações citológicas ou 

bioquímicas; e (4) Ventrículos cerebrais simétricos, de tamanho normal ou reduzido, 

demonstrados por exames de neuroimagem. 

Os sinais e sintomas presentes na síndrome do PTC com suas respectivas 

incidências são
9
: cefaleia – que pode ter intensidade e características variáveis; 

obscurecimentos visuais transitórios (OVT) – períodos de perda visual que, 

geralmente, duram menos de um minuto, sendo, algumas vezes, desencadeados por 

alterações posturais ou direcionamento do olhar; diplopia – mais comumente, por 

acometimento uni ou bilateral do nervo abducente, ou por outras alterações de 

motilidade ocular
19

; zumbidos; náuseas e vômitos
9
. O sinal clínico mais importante é 

o papiledema, presente em quase todos os casos e, usualmente, bilateral
20,21

.  

Várias condições foram descritas em associação ao PTC
22

, incluindo desordens 

metabólicas e sistêmicas, como Doença de Addison, hipoparatireoidismo, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca com hipertensão pulmonar, 

apneia do sono, insuficiência renal, anemia intensa, doença de Behçet
22–30

. O uso de 
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algumas medicações é também associado ao PTC, incluindo tetraciclina, vitamina A, 

esteroides anabolizantes, suspensão rápida de corticoide, após uso prolongado, 

hormônio de crescimento, ácido nalidíxico, cordecona, lítio e implante de 

levonogestrel
23,31–34

.   

Outro fator que merece destaque, pela prevalência e possibilidade de causar 

grande e rápida elevação da PIC
35

, é a trombose venosa cerebral (TVC), que, 

atualmente, é, rotineiramente, pesquisada nesses pacientes. Quando não há qualquer 

causa aparente para a elevação da PIC, esta é denominada Hipertensão Intracraniana 

Idiopática (HII).   

O tratamento da hipertensão intracraniana objetiva amenizar os sintomas 

relacionados e, sobretudo, prevenir a perda visual. É feito por meio de medicações 

hipotensoras liquóricas, sendo acetazolamida a mais utilizada, potente inibidora da 

enzima anidrase carbônica
36

. Outras medicações alternativas que podem ser 

utilizadas são: topiramato, também tem ação inibitória sobre a anidrase carbônica ou 

diuréticos, como furosemida e clortalidona
37,38

. Em pacientes com rápida 

deterioração visual ou com resposta insatisfatória ao tratamento clínico, podem ser 

realizadas punções liquóricas repetidas, como tratamento paliativo, e, como 

tratamento definitivo, podem ser feitas derivações liquóricas (derivação 

ventrículoperitoneal – DVP – ou derivação lomboperitoneal – DLP), ou a fenestração 

da bainha do nervo óptico (FBNO), que, embora não normalize a pressão liquórica, 

é, geralmente, efetiva para prevenir a piora da função visual e promover a resolução 

do papiledema
39–42

. Outras medidas no tratamento variam de acordo com a causa do 

aumento pressórico do líquor, incluindo perda de peso no PTC, anticoagulantes e 

stents venosos nos casos de trombose ou estenose de seios venosos
43–47

, correção de 

doenças de base e suspensão de medicações que possam contribuir ou causar o 

quadro
48,49

. 

 

 

1.2  Perda visual na Síndrome do Pseudotumor Cerebral 

 

A complicação mais grave do PTC é a perda visual, que ocorre pelo efeito do 

aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano (LCR) sobre o NO, gerando 

papiledema na maioria dos casos, quando prolongado, pode evoluir com atrofia 
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óptica e perda visual irreversível. Cerca de 22% dos pacientes apresentam-se já com 

perda de AV ao diagnóstico
8,9,12,13

. 

A perda inicial de CV inicia-se com aumento da mancha cega, associada à 

constrição difusa do campo e perda localizada, inicialmente, no setor nasal 

inferior
9,14,50

.  

A evolução da perda visual é, no entanto, muito heterogênea na síndrome. 

Enquanto alguns pacientes perdem visão de forma relativamente rápida
35

, outros 

evoluem com papiledema por anos com função visual mantida. Perda visual grave é 

relatada em cerca de 4%-25% dos pacientes
8,9,14,52

. 

Os fatores responsáveis pela maior ou menor perda visual no PTC ainda não 

foram completamente identificados mas, a presença de papiledema de alto grau, 

palidez de NO, e presença de defeitos de CV já foram relacionados, em estudos 

prévios, com pior função visual final
9,12

. Outros fatores foram observados em alguns 

estudos, mas não confirmados por outros, como a hipertensão arterial sistêmica, 

ganho de peso no ano antecedente ao diagnóstico, maior protrusão da cabeça do NO 

à tomografia computadorizada para o interior do globo ocular, tamanho pequeno do 

disco óptico e OVT
8,9,12,51,52,53

. 

 

 

1.3  Quantificação da perda neural retiniana no pseudotumor cerebral 

 

A HII já foi chamada de hipertensão intracraniana benigna em razão de seu 

caráter benigno quando comparada a tumores cerebrais e a outras causas de 

hipertensão intracraniana. No entanto, esta nomenclatura não deve ser mais utilizada, 

uma vez que a perda visual ocorre em porcentagem significativa dos casos, podendo 

evoluir para cegueira quando não tratada e pelo fato de que a ocorrência de defeito 

perimétrico incide em, aproximadamente, 90% dos pacientes
9,10

. 

A avaliação de lesão da via óptica anterior no PTC é necessária para melhor 

diagnóstico e acompanhamento dos pacientes, sobretudo dos casos graves ou 

refratários ao tratamento. Os níveis pressóricos do líquor, os achados dos exames de 

neuroimagens e a sintomatologia não necessariamente refletem a gravidade e 

atividade da doença
53

.  
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A retina é uma estrutura única do sistema nervoso central por conter axônios e 

glia sem a presença de mielina. Em razão da CFNR ser formada por axônios não 

mielinizados das células ganglionares retinianas e poder ser diretamente visualizada 

in vivo, sua espessura poderia estimar, exclusivamente, a perda axonal em pacientes 

com várias afecções da via visual anterior
54

.  

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

óptico e da CFNR de forma mais detalhada, objetiva e reprodutível, oco r reu , nos 

últimos anos, um grande avanço tecnológico com o desenvolvimento de 

instrumentos e softwares destinados a esse fim. Um desses instrumentos, o OCT, é 

uma técnica de obtenção de imagem não invasiva que usa um interferômetro com luz 

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

fonte de Diodo. O OCT produz imagens bidimensionais de um corte coronal da 

retina em que se pode medir a espessura da CFNR, realizando análises retinianas 

qualitativa e quantitativa. A tecnologia Fourier Domain permite obtenção de 

imagens com uma resolução axial de 2-3µm e redução em 60 vezes no tempo de 

aquisição de imagem, quando comparada à tecnologia anterior, time-domain
55

. Isto 

aproxima a imagem da morfologia retiniana de cortes histológicos, proporcionando 

melhor identificação das camadas retinianas, diminuindo os artefatos de 

movimentação dos olhos durante a aquisição da imagem e aumentando a 

reprodutibilidade. A espessura da CFNR é quantificada por meio de um algoritmo 

que identifica suas bordas anterior e posterior
56

. Os dados são apresentados em 

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

próprio aparelho
56,57

. Além da espessura da CFNR peripapilar, o OCT também é 

capaz de avaliar a espessura retiniana da região macular. Esta medida seria, 

particularmente, interessante nos pacientes com PTC, pois o edema pode mascarar a 

diminuição da camada de fibras já existente. A mácula corresponde a uma área 

circular ao redor do centro da fóvea com cerca de 4-5 mm de diâmetro, na qual 

encontram-se, aproximadamente, 50% das células ganglionares da retina, com pico 

de densidade ocorrendo 750-1100 micra do centro da fóvea
58,59

. A camada de células 

ganglionares (CCG) juntamente com a CFNR contribui com 30% a 50% da 

espessura retiniana na região macular
60

. Vários estudos demonstraram que o uso da 

espessura macular pode ser útil no avaliação de pacientes com glaucoma; no entanto, 
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nessa afecção, não se observou maior sensibilidade que a medida da CFNR e sua 

utilização não ganhou ampla aceitação até o momento
61–63

. Em um estudo de 40 

olhos com atrofia em banda do NO, foi demonstrado que os parâmetros maculares 

com melhor desempenho foram semelhantes aos parâmetros de medida da espessura 

da CFNR de melhor desempenho. Além disso, foi observado que a espessura 

macular correlacionou-se melhor com a perda do CV do que as medidas da CFNR
64

.  

Deve ser lembrado que os aparelhos, até recentemente, utilizados na prática 

clínica avaliavam a espessura global da mácula e necessitavam de algoritmos 

especiais para a mensuração isolada da CCG da retina
65,66

. O uso da medida da 

espessura total da retina resulta em redução significativa da sensibilidade da medida 

na quantificação da perda neural, quando comparada à mensuração apenas da CCG, 

já que esta corresponde apenas a, aproximadamente, um terço da espessura retiniana. 

Novos softwares da tomografia de coerência óptica de domínio Fourier (FD-OCT), 

no entanto, foram introduzidos possibilitando esse tipo de análise, o que melhorou 

muito o desempenho dos parâmetros maculares na quantificação da integridade 

neural da retina em várias afecções da via visual anterior, incluindo o PTC
67–69

. 

Atualmente, a perda neural pode ser avaliada por meio da quantificação específica de 

grupos celulares, como as células ganglionares da retina, pois o FD-OCT permite a 

segmentação das camadas na região macular, como a CFNR, CCG e CNI. Estudos 

recentes, baseados nas medidas de espessura das camadas maculares segmentadas, 

demonstraram que a perda de células ganglionares da retina pode ser um indicador 

precoce de perda neural em patologias como glaucoma, esclerose múltipla (EM) e 

neuromielite óptica
68,70–73

. 

Outra forma de se avaliar a função da CFNR e CCG é pelos testes 

eletrofisiológicos
74–77

. O eletrorretinograma por padrão reverso (PERG) é a resposta 

retiniana evocada quando o padrão de grades ou quadrados alternantes é visto. A 

resposta gerada é uma onda trifásica que representa o registro gráfico do potencial 

elétrico originado nas camadas retinianas internas (células ganglionares e da camada 

de fibras nervosas), com base no estímulo gerado por pequenos quadrados de cores 

pretas e brancas (Figura 1), dispostas de forma semelhante a um tabuleiro de xadrez, 

que possuem luminância constante e alternam-se em uma frequência predeterminada, 

gerando, então, um estímulo de padrão reverso
75,78,79

. 
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Figura 1 - Representação do padrão de estimulação do PERG, com quadrados pretos 

e brancos alternantes em forma de tabuleiro de xadrez 

 

O PERG pode ser categorizado em estacionário ou transiente, dependendo da 

taxa de reversões por segundo, medidas em Hertz (Hz). O PERG estacionário utiliza 

rápida taxa de reversão (maior que 5Hz), o que gera ondas sucessivas e sobrepostas 

que dificultam sua análise individualizada
79,80

. Por exigir maior tempo para aquisição 

de suas respostas, seu uso na prática clínica é limitado. O PERG transiente possui 

menor duração, utiliza taxa de reversão menor (menor que 5Hz) e gera uma onda 

cujos componentes podem ser analisados mais facilmente e individualmente
79–82

.  

Por convenção, todo componente da onda trifásica gerada durante o exame que 

estiver direcionado para cima é considerado como positivo e todo o componente 

direcionado para baixo é negativo (Figura 2). O primeiro componente é pequeno e 

negativo (N) com, aproximadamente, 35 milissegundos (ms), referido como N35. A 

seguir, um componente maior e mais prolongado positivo (P), com duração de 45 a 

60 ms, referido como P50. Por último, segue-se um grande componente negativo, 

com cerca de 90 a 100 ms, chamado N95
78

. As medidas das amplitudes são feitas 

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

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

de N95 é medida do ápice do pico de P50 ao ponto mínimo do vale de N95 (Figura 

2). Os tempos de pico são medidos do início da estimulação ao ponto máximo ou 

mínimo da onda analisada
79

. 

Estudos prévios sugeriram que os componentes do PERG, P50 e N95 são 

evocados em diferentes estruturas e regiões da retina, tendo diferentes significados 

clínicos
76,81,82

. O componente P50 é afetado em disfunções retinianas e maculares, 

enquanto o componente negativo N95 é afetado sobretudo por doenças do NO
75

. A 
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relação entre os componentes N95 e P50 traduz uma medida efetiva da função das 

células ganglionares, como demonstrado previamente por estes autores
75,78,79

. O 

componente P50 pode estar reduzido, também, nas disfunções mais graves das 

células ganglionares.  

 

 

Figura 2 – Forma da onda trifásica evocada pelo PERG 

 

Este estímulo de padrão reverso gerado é detectado fora do olho, por um 

eletrodo condutor fino de cobre, em contato com a córnea ou conjuntiva bulbar 

inferior, previamente anestesiada. Um segundo eletrodo, referido como eletrodo de 

referência, é posicionado na região cantal lateral, sobre a pele acima da sutura 

zigomática. O terceiro eletrodo, referido como eletrodo terra, é posicionado na 

glabela, que está situada na região frontal. O olho que não será examinado pode ser 

ocluído ou não, e podem ser obtidas respostas simultâneas em ambos os olhos, 

bastando que eletrodos sejam também conectados no olho contralateral
78,79

. 

O PERG pode estar alterado em disfunções maculares ou nas camadas 

retinianas internas de forma seletiva, e sua relevância clinica e em pesquisas decorre 

dessa sua seletividade. A Sociedade Internacional para Eletrofisiologia Clínica da 

Visão (ISCEV) padronizou as normas para registro do PERG a fim de aumentar a 

reprodutibilidade do exame e facilitar a comparação entre os diferentes 

examinadores
78

. 

Alguns estudos mostraram a utilidade do PERG como parâmetro funcional em 

diversas afecções, como neurite óptica, atrofia óptica, neuropatia óptica isquêmica, 

compressão quiasmática e glaucoma
69,75–77,83–91

. Falsini et al., em 1992, realizaram o 

PERG em pacientes com HII em fase ativa e observaram exames alterados em 77% 

desses pacientes, evidenciando grande potencial desse exame na detecção de dano 

neural
92

. 
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A avaliação da integridade neural da retina, seja anatômica, por meio do OCT, 

seja funcional, pelo PERG, pode ser uma forma importante de mensurar a perda 

axonal em pacientes com PTC, tanto na forma inicial como na doença avançada, 

além de monitorar a evolução da doença e, possivelmente, também, o impacto do 

tratamento nesses pacientes. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo geral 

 

Comparar as medidas do PERG, da espessura da CFNR peripapilar e a 

espessura macular usando o OCT de alta resolução em olhos de pacientes com 

papiledema crônico resolvido e controles normais. Avaliar a correlação das medidas 

obtidas com o OCT, o PERG e o CV nos indivíduos estudados. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

1 Avaliar a capacidade da medida da espessura macular (total e após a 

segmentação de camadas retinianas)  obtidas pelo OCT diferenciar olhos 

normais daqueles de pacientes com PTC. 

2 Avaliar a capacidade da medida da CFNR peripapilar do OCT diferenciar 

olhos normais daqueles de pacientes com PTC. 

3 Avaliar a capacidade do PERG de campo total diferenciar olhos normais 

dos pacientes de pacientes com PTC. 

4 Comparar a capacidade de discriminação (olhos normais de olhos de 

pacientes com PTC) do OCT e do PERG. 

5 Avaliar a correlação entre os parâmetros do PERG, as medidas de espessura 

macular total e após a segmentação e da CFNR peripapilar obtidas pelo 

OCT, e a perda de sensibilidade do CV em olhos de pacientes com 

papiledema crônico decorrente da sínfrome do PTC. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1  Introdução 

 

PTC é uma desordem caracterizada por sinais e sintomas secundários ao 

aumento da PIC de causa desconhecida. Por definição, a síndrome engloba pacientes 

com aumento da PIC isolada, isto é, na ausência de lesões expansivas ou 

ventriculomegalias e constituição liquórica normal
93

.  

Existe uma predileção por mulheres com sobrepeso e em idade reprodutiva. A 

incidência do diagnóstico da síndrome é crescente em diversas regiões do mundo em 

razão da combinação do aumento da prevalência da obesidade e, provavelmente, 

pelo aumento do conhecimento da doença atualmente
94,95

. Mas a literatura sobre a 

incidência e prevalência da doença é escassa e bastante variável, provavelmente, em 

razão da incidência de obesidade de cada região. Um estudo epidemiológico nos 

Estados Unidos da América, (EUA) em Iowa e Louisiana, estimou a incidência de 

PTC entre 0,9 a 1/100.000 habitantes e a proporção mulheres-homens de 8:1. A 

incidência cresce para 19.3/100.00 quando avaliamos mulheres em idade reprodutiva 

20% acima do peso ideal
15

. Um estudo prospectivo utilizou venografia por 

ressonância magnética em paciente com cefaleia recorrente sem edema de papila e 

observou a presença de estenose bilateral do seio transverso em 6,7% dos casos (49 

pacientes), sendo diagnosticado HII em 67,8% destes casos que foram submetidos à 

punção liquórica com manometria (28 pacientes)
96

. A real incidência desta patologia 

é, provavelmente, maior que nos estudos referidos em razão dos erros diagnósticos 

dos casos clínicos incompletos, como na ausência de papiledema.  

Logo após ter introduzido a punção lombar na Medicina, em 1897, Quincke 

relatou o primeiro caso de HII. Em 1904, a doença foi nomeada de Pseudotumor 

Cerebral, mas não foi bem delineada clinicamente até o desenvolvimento de métodos 

neurorradiológicos. Foley introduziu o termo hipertensão intracraniana benigna
97

, 

mas, posteriormente, diversos autores documentaram perda visual grave em muitos 

desses pacientes, e o termo benigno passou a ser inadequado, sendo preferível 
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HII
8,12–14

. O termo PTC é mais amplo, englobando tanto a HII como também outras 

condições que provocam aumento da PIC por obstrução de seios venosos durais ou 

por alterações no conteúdo proteico do líquor
98

.  

 

 

3.2  Fisiopatogenia 

 

Em sua totalidade, os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a HII 

permanecem não compreendidos. A HII tornou-se a doença das teorias justamente 

por diversas hipóteses terem sido postuladas e nenhuma ter conseguido explicar sua 

fisiopatogenia. Diversos fatores vêm sendo sugeridos como importantes nesse 

processo, como dinâmica do LCR, obesidade, hormônios sexuais e anormalidades 

pró-trombóticas
94

.  

 

 

3.2.1 Dinâmica do LCR 

 

Três alterações justificariam o aumento da PIC: o aumento da resistência ao 

fluxo de saída do LCR, o aumento de produção do LCR e o aumento da pressão 

venosa cerebral
98

. Em condições fisiológicas, a taxa de produção do LCR é igual a 

sua taxa de reabsorção, que é realizada pelas granulações aracnóides
99

. A maioria do 

LCR é produzida pelo plexo coroideo dentro do sistema ventricular. Embora alguns 

tenham implicado a superprodução de LCR como um mecanismo importante, 

existem evidências indicando não haver diferença significativa na taxa de produção 

que existe entre pacientes com HII e controles
100

. Além disso, o papiloma do plexo 

coroideo, o exemplo típico da superprodução de LCR, invariavelmente, resulta em 

hidrocefalia que, por definição, é ausente na HII
99

. A maioria do LCR é absorvida 

pelas vilosidades aracnoides, sobretudo no cérebro, embora as granulações 

aracnoides espinhais pareçam desempenhar algum papel
101

. Por meio de 

cisternografia com radioisótopos, a diminuição da absorção foi comprovada em 

pacientes com HII, favorecendo a teoria do aumento da resistência ao fluxo de saída, 
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apesar do conhecimento sobre a regulação precisa do LCR nas vilosidades 

aracnoideas ainda ser limitado
102

. 

 

 

3.2.2 Estenose do seio venoso 

 

O conceito de que o aumento da pressão do seio venoso dural era a fonte de 

aumento da PIC em HII avançou na década de 1990 com os estudos com manometria 

venosa em pacientes com HII e pacientes com HII submetidos à cirurgia 

bariátrica
103

. Postulou-se que a obesidade mórbida causa aumento da pressão intra-

abdominal e da pressão venosa, e a elevação do diafragma leva a um aumento da 

pressão pleural que resulta na diminuição do retorno venoso do cérebro para o 

coração, aumentando a PIC
46

. Esta teoria não é completamente justificada pela 

fisiologia e não pode explicar a escassez de HII em homens com obesidade mórbida. 

Há, também, evidências consideráveis de que a maioria dos pacientes com HII 

apresenta estenose no seio transverso (ST)
104,105

. Embora não haja concordância se 

tal estenose é uma causa ou efeito da doença, alguns autores sugerem que este 

estreitamento pode ser secundário à PIC elevada
106

. Higgins et al. investigaram 20 

pacientes com HII e 40 controles com angiorressonância magnética (Angio-RM). 

Eles identificaram defeitos de fluxo dos ST bilaterais em 13 dos 20 pacientes com 

HII e em nenhum dos 40 controles
105

. Em um estudo realizado por Bono et al., 14 

pacientes com HII que tinham estenose bilateral de ST foram seguidos por um 

período de 6 anos. Todos tinham repetido Angio-RM seguido de punções lombares. 

Embora a pressão do LCR estivesse normalizada em nove dos 14 pacientes durante o 

período de acompanhamento com tratamento médico, estenoses do ST persistiram 

em todos os pacientes, sugerindo que estes defeitos não devem ser secundários ao 

aumento da PIC
104

.  
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3.2.3 Metabólica e neuroendócrina 

 

A obesidade vem sendo associada com HII e ganho de peso recente é um 

achado comum em pacientes com este diagnóstico, o que tem sido relatado em vários 

estudos, mas o mecanismo fisiopatológico entre a obesidade e o aumento da PIC 

ainda é indeterminado
107–110

. É altamente provável que alterações metabólicas e 

endócrinas, consequentes da obesidade, sejam uma característica quase onipresente 

nos pacientes com HII e fundamentais em sua patogênese
111

. O tecido adiposo tem 

sido identificado como um órgão endócrino ativo e tendo, possivelmente, um papel 

na HII pela produção de leptina e grelina. Uma correlação negativa entre os níveis de 

grelina plasmática em jejum e o índice de massa corpórea, e positiva entre este e a 

leptina foi observada
112–114

. Outras citocinas também estão alteradas na obesidade, 

reconhecidamente um estado pró-inflamatório
115

, como a interleucina-6 (IL-6), a 

proteína quimiotática de monócito (MCP-1/CCL2) e o inibidor do ativador do 

plasminogênio-1 (PAI-1)
116

. 

Embora, atualmente, não exista um raciocínio evidente para o mecanismo de 

ação, é sugerido que a desregulação da insulina, o metabolismo da glicose, os 

hormônios sexuais, os distúrbios de coagulação e do sono, as adipocinas, 

glicocorticoides, lipídios e ácidos graxos livres presentes na obesidade possam 

predispor a HII
111,117–121

. 

 

 

3.2.4 Medicações e doenças associadas 

 

Diversas medicações têm seu uso relacionado à causa ou precipitação de HII, 

como tetraciclina, isotretinoína, corticosteroides, ciclosporina, tamoxifeno, 

levonogestrel, lítio, anticoncepcionais, ácido nalidíxico e nitrofurantoína
23,31–34

. 

Apesar da longa lista de medicações relacionadas com a doença, os casos descritos 

ainda são raros, dificultando a associação causal. Mesmo assim, é recomendada a 

interrupção da medicação, sobretudo as que possuem relação descrita com 

frequência, como a família da tetraciclina
48,49

.  
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Várias condições foram descritas em associação ao PTC, incluindo desordens 

metabólicas e sistêmicas, como doença de Addison, hipoparatireoidismo, 

hipotireoidismo, sarcoidose, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência 

cardíaca com hipertensão pulmonar, insuficiência renal, anemia intensa e doença de 

Behçet
22–30

.  

 

 

 

3.3  Nomenclatura 

 

A nomenclatura idiopática deve ser evitada quando o aumento da PIC está 

relacionado à determinada afecção ou condição, embora nem sempre a relação entre 

os fatores acima mencionados e a hipertensão intracraniana possa ser estabelecida 

com segurança. Geralmente, as características clínicas são semelhantes às do grupo 

sem causa detectável, talvez apenas com uma evolução mais curta e uma maior 

propensão à remissão completa e espontânea, pois está relacionada à suspensão ou 

resolução do fator causal associado
98

.  

O PTC engloba todas as condições acima, podendo ser totalmente primário 

(idiopático) ou estar associado a fatores causais. O secundário é decorrente de 

obstrução no sistema de drenagem venosa craniana ou por alterações na composição 

do LCR
122

. Todos estes tipos de PTC podem estar associados a quadro clínico 

semelhante ao dos pacientes sem etiologia definida, mas, em vários deles, existem 

alterações neurorradiológicas que permitem os separar e identificar alterações que 

podem exigir tratamentos específicos
122

. 

Independentemente do mecanismo final ou da combinação de mecanismos que 

resultam no aumento da PIC nesses pacientes, qualquer teoria unificadora da 

patogênese para HII deve levar em conta: 

(1) predileção por mulheres obesas em idade fértil; 

(2) aumento da resistência ao fluxo de saída do LCR
123

; 

(3) ausência de ventriculomegalia
124

; 

(4) ausência de evidência histológica de edema cerebral
125

. 
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3.4 Características clínicas 

 

O diagnóstico do PTC é baseado nos Critérios de Dandy Modificados
17,18

 

compostos por: 

(1) Sinais e sintomas de elevação da PIC (cefaleia, náuseas, vômitos, OVT, 

papiledema);  

(2) Ausência de sinais neurológicos adicionais, exceto pela paralisia benigna 

uni ou bilateral do VI nervo;  

(3) Líquor demonstrando aumento da pressão sem alterações citológicas ou 

bioquímicas; e  

(4) Ventrículos cerebrais simétricos, de tamanho normal ou reduzido, 

demonstrados por exames de neuroimagem. 

O sintoma mais comum em pacientes com PTC é cefaleia, ocorrendo em, 

aproximadamente, 90% dos pacientes
9,126–128

. Geralmente, apresenta-se como alta 

intensidade, diária e pulsátil, diferente de cefaleias anteriores, podendo despertar o 

paciente
126,129

. Esta é, muitas vezes, referida como a já experimentada, podendo estar 

associada à dor no pescoço, costas ou ombros
94,126

.  

Obscurecimentos visuais transitórios estão presentes em 44% a 72% dos 

pacientes, geralmente, duram menos que 30 segundos, são seguido por remissão 

completa e espontânea, podendo ser mono ou binocular
8,9,12,50,130,131

. Acredita-se que 

este obscurecimento ocorra por isquemia transitória da cabeça do NO
132

. Embora 

estes episódios provoquem ansiedade para o paciente, eles não parecem estar 

associados com resultado visual pobre
9,52

. 

O tinido pulsátil ou zumbido pode estar presente nesses pacientes, sendo, 

geralmente, unilateral, sem predominância de lado. Em pacientes com PTC, manobra 

de Valsalva, leve compressão jugular ou virar a cabeça ipsilateralmente, diminui o 

som
133

. Acredita-se que seja causado pela transmissão intensificada das pulsações 

vasculares pela alta pressão do LCR
134

.  

Diplopia é relatada em, aproximadamente, um terço desses pacientes e 

paralisias nervosas são encontrados em 10% a 20%
9
. Excetuando-se a paresia de 

sexto nervo craniano, o déficit neurológico focal é extremamente incomum, 

devendo-se investigar um diagnóstico alternativo quando presente
135

. 
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O sinal clínico mais importante no PTC é o papiledema, presente em quase 

todos os casos e usualmente bilateral. No entanto, raros casos foram descritos de 

aumento da PIC com perda visual sem papiledema e alguns com papiledema 

unilateral
20,21

. Nos estágios iniciais, apresenta-se com borramento das bordas do 

disco óptico, protrusão do disco e obscurecimento dos vasos superficiais. Quanto 

maior o grau de papiledema maior a perda visual; mas a gravidade da perda não pode 

ser precisamente prevista baseada na gravidade do edema de papila
136

. Outros sinais 

secundários à compressão da veia central da retina podem ser observados, como 

ausência de pulso venoso espontâneo, ingurgitamento venoso, hemorragia ou edema 

retiniano.  

O pulso venoso espontâneo é observado em 70% dos pacientes, variando com a 

conformação do NO, a amplitude do pulso da pressão braquial e coroidal, e com a 

pressão intraocular
137

. Acredita-se que o pulso venoso desapareça quando a PIC 

exceda 20 cm de água. A observação da ausência do pulso venoso, apesar de bastante 

difundida clinicamente, é de pouca utilidade prática, pois, caso esteja presente, não 

afasta a hipertensão intracraniana pois a PIC pode flutuar e, caso esteja ausente, não 

representa, necessariamente, anormalidade, pois não é observado em todos os 

indivíduos. Desse modo, não auxilia muito no diagnóstico diferencial do 

papiledema
98,137,138

. 

O edema do NO é, direta ou indiretamente, a causa de perda visual. Diversos 

estudos tentam graduar o edema ou quantificá-los, a fim de medir ou prever a perda 

visual
139–142

, afinal, é este o grande dano da doença. 

Geralmente, AV permanece normal em pacientes com papiledema, exceto 

quando a condição é de longa data e grave quando pode haver grave e rápida 

deterioração
94

. A AV também pode reduzir nos casos de descolamento de retina 

seroso ou edema do disco estendendo-se até a mácula. O teste da AV de Snellen não 

é sensível para detecção da perda visual, quando comparado à campimetria; também 

não serve como parâmetro para graduação do papiledema
135

.   

Em um estudo recente, observamos que apenas 36% dos pacientes 

apresentavam AV normal na apresentação, 88% dos olhos tinham defeitos de CV e 

68% demonstravam perda visual moderada ou grave
52

. Wall e George também 
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observaram perda visual em 87% do olhos examinados, em um estudo prospectivo 

de 50 pacientes
9
.  

Defeito campimétrico ocorre em quase todos os pacientes, sendo suave e pouco 

provável de ser notado pelo paciente em um terço dos casos
8,9,13,130

. Os defeitos de 

CV mais comuns são o aumento da mancha cega, degrau nasal inferior e constrição 

generalizada de isópteras. Defeitos centrais são incomuns e deve-se buscar outro 

diagnóstico a menos que o edema esteja estendendo-se até a mácula. O primeiro 

defeito, geralmente, é o degrau nasal inferior, seguido por perda nasal periférica. 

Defeitos arqueados podem aparecer, seguidos de depressão gradual do campo, mais 

pronunciado na periferia
135

. Desde que não acometa a fixação, o aumento da mancha 

cega não deve ser considerado perda visual significativa.  

A perda de CV pode ser progressiva e grave, levando à cegueira em 3% a 15% 

dos casos
8,9,12,52,130

. O tempo de perda visual, geralmente, é gradual; no entanto, a 

perda visual aguda grave pode ocorrer.  Com o tratamento, há uma melhora 

significativa em grande parte dos casos, mas defeitos persistem em, 

aproximadamente, 50% dos pacientes
9
. A campimetria é fundamental para avaliação 

e acompanhamento dos pacientes. Ela mostrou-se mais sensível à piora clínica que 

outros exames funcionais, como eletrorretinograma e potencial visual evocado 

(PVE)
14

.  

A utilização de exames radiológicos é essencial para descartar a presença de 

massas intracranianas ou ventriculomegalia. Nos pacientes com HII, pode-se 

observar achatamento do polo posterior, sela túrcica vazia, alargamento do espaço 

subaracnoideo perióptico e deslocamento vertical do NO, que ocorrem em 80%, 

70%, 45% e 40% dos pacientes, respectivamente
143

. 

 

 

3.5  Tratamento e seguimento 

 

Após o diagnóstico da hipertensão intracraniana, devem ser investigadas as 

causas secundárias para suspensão das medicações relacionadas ou tratamento de 

doença de base, quando presentes. Como o mecanismo fisiopatológico ainda é 

desconhecido, o tratamento específico na maioria dos pacientes ainda é impossível. 
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Os pacientes assintomáticos devem ser acompanhados, mas podem seguir sem 

tratamento. As principais indicações de tratamento são: cefaleia, papiledema 

moderado a grave e perda visual associada a defeito perimétrico
144

.  

A finalidade do tratamento do PTC é a redução da PIC, objetivando a 

preservação visual e alívio dos sintomas, particularmente, a cefaleia. O quadro 

oftalmológico deve ser sempre monitorado durante o tratamento por meio da AV, 

CV e avaliação do papiledema. A medida isolada da visão pode ser enganosa no 

acompanhamento, sendo o CV o parâmetro mais sensível de piora
14

. A 

monitorização da PIC é importante, mas não deve ser utilizada isoladamente visto 

sua flutuação durante o dia.  

A perda de peso é uma parte crítica do tratamento. Apenas a perda de 5% a 

10% do peso total do corpo já é suficiente para grande melhora dos sinais e 

sintomas
43

. Sinclair et al. realizaram um estudo prospectivo com 25 mulheres obesas 

e com HII, e comprovaram que a perda de peso reduz eficazmente a PIC, o 

papiledema e os sintomas
145

. Assim, devem ser sempre estimuladas a perda de peso e 

a manutenção de dieta adequada
45,46

. Recentemente, foram publicados os resultados 

do ensaio clínico do grupo de estudo NORDIC em pacientes com PTC que foram 

divididos em grupo tratamento, submetidos à dieta de baixo sódio e uso de 

acetazolamida oral, e grupo placebo. O estudo evidenciou melhora dos parâmetros 

do CV, PIC, grau do papiledema, qualidade de vida relacionada à visão e à perda 

ponderal, em pacientes do grupo tratamento, quando comparados ao grupo-

controle
146

. No entanto, nem sempre a perda ponderal com tratamento clínico é 

suficiente. A cirurgia bariátrica está indicada nos pacientes com obesidade mórbida, 

nos quais a tentativa de perda de peso não teve sucesso, mostrando grande 

eficácia
147,148

. 

A acetazolamida, inibidora da anidrase carbônica, é a droga de primeira 

escolha no tratamento do PTC e age diminuindo a produção do LCR no plexo 

coroide, reduzindo a PIC. A dose terapêutica é variável, sem consenso na literatura, e 

o efeito colateral mais comum é parestesia de membros superiores
94

. 

A furosemida e o topiramato são drogas que podem ser utilizadas como 

alternativas aos intolerantes à acetazolamida por também apresentarem efeitos na 
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redução da PIC
10

. O topiramato, em especial, também pode ser utilizado em 

associação, pois é efetivo na redução da enxaqueca e auxilia na perda ponderal
36

.  

Os esteroides foram muito usados como tratamento no passado e, 

ocasionalmente, ainda são, apesar do mecanismo de ação não estar esclarecido. 

Embora eficaz na redução da PIC, esta medicação não está no tratamento padrão, 

pois apresenta, entre os diversos efeitos colaterais, ganho ponderal, além de alguns 

relatos de hipertensão intracraniana secundária à sua suspensão
149,150

. Em alguns 

casos de PTC fulminante, com perda visual rápida e progressiva, o uso dessa droga 

endovenosa e em alta dosagem deve ser considerado
151

. 

A punção lombar é defendida como um meio de alívio da PIC elevada, embora 

haja pouca evidência sobre a eficácia desse procedimento. A punção lombar seriada 

é controversa, inconveniente e, às vezes, tecnicamente difícil em razão da obesidade 

desses pacientes
152

. Levando em consideração que o volume do LCR é restituído em 

1 a 2 horas, o tratamento perde efetividade e vem sendo cada vez menos 

empregado
98

. 

O tratamento cirúrgico é indicado nas seguintes situações: (1) perda visual 

progressiva a despeito de terapia medicamentosa máxima; (2) perda visual grave ou 

de rápida instalação no início do quadro; (3) papiledema grave, causando edema ou 

exsudato macular e (4) intolerância medicamentosa
98

. Dois principais procedimentos 

cirúrgicos são usados na HII: FBNO e a DLP. 

A descompressão da bainha do NO é um procedimento que foi descrito, pela 

primeira vez, em 1872, e tornou-se mais difundido a partir de 1979, quando foi 

desenvolvida a técnica cirúrgica na qual são feitas a desinserção do músculo reto 

medial e abertura na bainha do NO em sua porção medial e anterior
153–156

. O 

mecanismo de ação não é bem conhecido, mas acredita-se que ocorra um efeito 

filtrante associado à redução da pressão local e melhora da circulação na cabeça do 

nervo. Outra possibilidade é que a cicatrização da aracnoides, que ocorre após o 

procedimento, possa proteger o NO do aumento da pressão liquórica, impedindo que 

a pressão transmita-se até a cabeça do NO
98

. O procedimento é menos efetivo na 

redução da PIC e na melhora da cefaleia; as principais complicações são distúrbios 

da motilidade, defeitos pupilares e complicações vasculares retinianas
157

. 
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Diversos estudos mostraram que a descompressão da bainha do NO consegue 

reverter, em parte, a perda visual e proteger o NO contra a deterioração visual 

progressiva
158–160

. Os estudos que avaliaram a evolução dos pacientes submetidos a 

FBNO observaram uma melhora da perda visual em, aproximadamente, 50% dos 

casos, manutenção em 25% e piora em 25% dos olhos
156, 159, 161

. A possibilidade de 

melhora da visão depende, em grande parte, do momento em que se realiza a 

cirurgia; casos com perda visual acentuada e apresentando atrofia óptica intensa têm 

poucas chances de melhora
35

. Em um estudo com casuísta de pacientes submetidos 

ao procedimento na fase tardia da doença, a taxa de melhora da função visual foi 

menor, 14 de 24 olhos operados
41

.  

A DLP emergiu como procedimento de desvio do LCR mais realizado em 

pacientes com HII, pois é efetiva no controle rápido da PIC
162,163

. As complicações 

mais comumente descritas são oclusão ou deslocamento da válvula, dor ciática e 

infecção. Fields et al. observaram que o desvio do LCR reduziu o declínio visual e 

melhorou a AV, mas a cefaleia permaneceu na maioria dos pacientes e mais da 

metade dos pacientes precisou de revisão do shunt, com a maioria destes 

necessitando de múltiplas revisões
164

.  

A DVP é, igualmente, eficaz, mas, como nestes pacientes não há 

ventriculomegalia, existia maior dificuldade na inserção do shunt. Assim, o 

implemento da técnica estereotáxica facilitou esta inserção
165,166

. Mas complicações, 

como falha da válvula, cefaleia e necessidade de revisão também são freqüentes
167

.  

Não há nenhum estudo controlado comparando a eficácia da FBNO com DLP 

e DVP. Consequentemente, a escolha do procedimento cirúrgico é, normalmente, 

baseada nas preferências e experiências da equipe multidisciplinar e na 

sintomatologia do paciente. Quando a cefaleia é a mais predominante, dá-se 

preferência às derivações; caso contrário, a FBNO deve ser o método de escolha para 

o tratamento da perda visual grave
94

. 

Existe um debate persistente sobre se as estenoses de seios venosos são causas 

ou consequências do aumento da PIC. Os exames de neuroimagem mostram essas 

alterações em um grande número de pacientes com HII, sendo sua importância, 

provavelmente, subestimada
134,168

. Recentemente, alguns estudos publicaram 

resultados do implante de stent de seio venoso para pacientes com HII 
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refratária
47,169,170

, com boa eficácia na maioria dos casos mas, ineficaz em alguns, 

mesmo na confirmação de hipertensão venosa proximal à estenose
171

. Em razão da 

ocorrência de complicações como migração do stent, perfuração do seio venoso, 

trombose proximal e intra-stent e hemorragia subdural, escassez de informações 

sobre segurança, eficácia a longo prazo e definição de indicações específicas, este 

procedimento ainda não é recomendado na prática médica
147,172,173

. 

 

 

3.6  Perspectivas futuras x mecanismos de perda visual 

 

A complicação mais devastadora no PTC é a perda visual que, geralmente, é 

irreversível. A evolução da perda visual é, no entanto, muito heterogênea na 

síndrome. Enquanto alguns pacientes perdem visão de forma relativamente rápida
35

, 

outros evoluem com papiledema por anos com função visual mantida. Os fatores 

responsáveis pela maior ou menor perda visual ainda não foram completamente 

identificados, apenas foram relacionados com pior função visual final a presença de 

papiledema de alto grau, palidez do disco óptico, protrusão da cabeça do NO, 

hipertensão arterial sistêmica, ganho de peso e presença de defeitos de CV
9,12,51,52

.  

A avaliação de lesão da via óptica anterior na síndrome do PTC é realizada 

pela análise do defeito campimétrico e quantificação da AV. Os níveis pressóricos do 

LCR, os achados dos exames de neuroimagens e a sintomatologia não 

necessariamente refletem a gravidade e a atividade da doença
53

. A presença do 

papiledema dificulta a avaliação da gravidade e a atrofia óptica impede a avaliação 

da atividade da doença pela ausência de papiledema no nervo atrófico. Em muitos 

desses casos, é difícil saber se uma nova intervenção possibilitará melhora visual ou 

se o defeito visual já é sequelar, decorrente de uma lesão prévia.  

Existe grande necessidade de métodos de avaliação que possuam capacidade 

de estimar a possibilidade de melhora visual após o tratamento e avaliar a gravidade 

dos pacientes com PTC para melhor seguimento destes. Uma forma objetiva de 

quantificar a perda neural é por meio da medida da espessura da CFNR. Em razão da 

CFNR ser formada por axônios não mielinizados das células ganglionares retinianas 

e poder ser diretamente visualizada in vivo, sua espessura poderia estimar, 



3 Revisão da Literatura 26 

exclusivamente, a perda axonal em pacientes com várias afecções da via visual 

anterior
54,68,141,142,174

. A presença de atrofia óptica e a perda importante da CFNR são 

indicativos de perda neural irreversível, sendo a estimativa da CFNR mais acurada 

que a mensuração da palidez de papila.  

O OCT é uma técnica de obtenção de imagem não invasiva que produz 

imagens bidimensionais de um corte coronal da retina em que se pode medir a 

espessura da CFNR
56,57

. Diversos estudos demonstraram sua habilidade nessa 

função, já tendo sido usada para medir a espessura da CFNR no glaucoma, 

neuropatia óptica hereditária de Leber, neuropatia óptica traumática, atrofia em 

banda, EM e PTC
6,54,68,141,142,174–177

.  

Embora, usualmente, a CFNR peripapilar seja extremamente útil para 

quantificar a perda neural, esta mostra-se bastante prejudicada nas afecções do disco 

óptico que cursam com edema de papila, pois o edema pode mascarar a diminuição 

da camada de fibras já existente. A análise da região macular mostra-se importante 

nesses pacientes por não ter o edema como fator confundidor na análise da espessura 

da CFNR. A integridade neural da retina pode, portanto, ser uma forma de avaliar a 

perda axonal em pacientes com PTC, tanto na forma inicial como na doença 

avançada, além de monitorar a evolução da doença e, possivelmente, também, o 

impacto do tratamento nesses pacientes. A introdução do FD-OCT, que produz 

imagens de maior resolução que o time-domain, permitiu a segmentação das camadas 

retinianas, incluindo a CFNR, CCG e CNI. Alguns estudos mostraram associações 

mais fortes entre a perda de sensibilidade do CV e as medidas maculares 

segmentadas, melhorando a performance da medida da espessura macular total como 

parâmetro de perda neural
73

. Diversos estudos mostraram forte correlação entre a 

diminuição da espessura da CFNR e CCG com perda de sensibilidade do CV em 

diversas patologias da via óptica anterior
68,69,178

.  

O GDx
®
, ou polarimetria de varredura a laser, avalia, também, a CFNR 

peripapilar, e é muito utilizado na prática clínica em pacientes com glaucoma
179–183

. 

Apesar da análise da CFNR macular ser, provavelmente, mais sensível na detecção 

de perda que a peripapilar em pacientes com papiledema resolvido, dois estudos 

mostraram boa capacidade desta técnica na detecção da diminuição da CFNR nesses 

doentes
184,185

. A topografia de NO, realizada pelo Tomógrafo Retiniano de 
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Heidelberg (HRT
®
, Heidelberg Engineering, Heidelberg, Germany) ou pelo 

Topógrafo de Disco Óptico (TOPSS
 ®

, Laser Diagnostic Technologies, San Diego, 

CA, USA), também é utilizada na clínica para avaliação de pacientes com 

glaucoma
186–188

. Alguns estudos utilizaram-na para pacientes com PTC, mas apenas 

na fase aguda, com o objetivo de acompanhamento do papiledema
189–192

.  

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

testes eletrofisiológicos, sendo o PVE e o eletrorretinograma (ERG) os dois mais 

utilizados nessas afecções
74–77

. O PVE foi amplamente estudado no glaucoma, 

hipertensão ocular, neurite óptica, atrofia óptica, hipertensão intracraniana, 

compressão quiasmática, neuropatia óptica isquêmica, entre outras afecções do 

NO
76,83–86,91,92,193–199

. O PVE demonstrou pequena diferença ao comparar um grupo-

controle com pacientes com HII, tendo uma significância maior nos pacientes na fase 

aguda
92,196–201

. 

O ERG avalia a função retiniana pelo registro do potencial de ação obtido, 

mediante um estímulo luminoso, podendo ser classificado de acordo com o tipo de 

estímulo e região da retina estimulada. Atualmente, existem quatro tipos: o de campo 

total, o focal, o multifocal e o padrão reverso (PERG). Este exame é amplamente 

usado como método diagnóstico para doenças retinianas e diversos estudos analisam 

se ele também pode ser uma importante ferramenta na avaliação de afecções de vias 

ópticas anteriores
74,75,202–205

. Dentre os tipos de ERG, o que mais tem demonstrado 

eficácia na detecção de dano ao NO é o PERG, pois seu registro gráfico do potencial 

elétrico é originado pelas camadas retinianas internas – células ganglionares e pela 

camada de fibras nervosas, seletivamente da região macular
78,79,86,206

. Alguns estudos 

mostraram a utilidade do PERG como parâmetro funcional em diversas afecções, 

como neurite óptica, atrofia óptica, neuropatia óptica isquêmica, compressão 

quiasmática e glaucoma 
69,75–77,83–91

. Falsini et al., em 1992, realizaram o PERG em 

pacientes com HII em fase ativa e observaram exames alterados em 77% dos 

pacientes, evidenciando grande potencial desse exame na detecção de dano neural 

nesses pacientes
92

. 
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3.7  Conclusões 

 

Com a epidemia da obesidade, a incidência de PTC aumentou e tende a 

continuar o crescimento. A ausência de elucidação etiológica impede um tratamento 

específico e, apesar da alguns casos evoluirem bem, uma significativa parcela de 

pacientes desenvolve perda visual importante
52

. É de extrema importância 

investimento em estudos que identifiquem fatores preditivos de maior dano visual 

para tratamento e estratégia de seguimento mais intensivo. Métodos que mensurem 

dano visual também são necessários, pois, muitas vezes, a presença de lesão contínua 

é de difícil identificação na prática clínica. 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1  Desenho do estudo  

 

Este foi um estudo transversal, observacional, prospectivo e descritivo, e 

seguiu os critérios da Declaração de Helsinki; obteve aprovação da Comissão de 

Ética para análise de projetos de pesquisa (CAPPesq) da diretoria clínica do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

em 14 de setembro de 2011 (protocolo de pesquisa n° 0649/11). Consentimento livre 

e esclarecido foi obtido dos participantes do estudo. 

 

 

4.2  Amostra 

 

4.2.1 Pacientes 

 

Foram estudados ao todo 52 olhos com papiledema clinicamente resolvido de 

29 pacientes (26 mulheres) com diagnóstico de PTC, provenientes do serviço de 

Neuroftalmologia da Disciplina de Oftalmologia do HCFMUSP.  

Os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico que incluiu medida de 

AV com melhor correção, avaliação da motilidade ocular extrínseca, reações 

pupilares, biomicroscopia, tonometria de aplanação e exame fundoscópico. 

Em nossa amostra, 24 pacientes tiveram HII e cinco PTC secundário a TVC. 

HII foi definida com base em critérios previamente publicados
93

. Em pacientes com 

TVC, o diagnóstico foi pautado em estudos de neuroimagem, incluindo Angio-RM, 

Angiotomografia Computadorizada (Angio-TC) ou angiografia cerebral.  

Os critérios de inclusão para pacientes com PTC foram: (i) diagnóstico de HII 

por meio dos critérios de Dandy modificados
17,18

 ou de PTC secundário a TVC, (ii) 

papiledema clinicamente resolvido – grau 0, de acordo com a Frisen Scale
207

, com 

defeito do CV estável durante, pelo menos, 6 meses após o tratamento clínico ou 
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cirúrgico, (iii) medida da PIC menor que 25 cm H2O, após a resolução papiledema, e 

(iii) CV anormal definido como a presença de, pelo menos, dois pontos contíguos, 

não incluindo aqueles diretamente acima e abaixo da mancha cega, com um ponto 

com p<0,05 e outro com p<0,02, ambos no total deviation e no pattern deviation. 

Pacientes com outras doenças intracranianas, com exceção de TVC, foram excluídos.  

 

 

4.2.1.1 Critérios de inclusão 

 

1. Diagnóstico de PTC, conforme critérios descritos acima; 

2. Idade entre 15 e 60 anos; 

3. AV melhor que 20/200; 

4. Ausência de anormalidades oculares a não ser por erros de refração 

menores que seis dioptrias esféricas e três dioptrias cilíndricas; 

5. Exame de imagem por ressonância magnética ou tomografia 

computadorizada sem alterações, com exceção de trombose ou estenose 

de seios venosos cerebrais; 

6. Exame de angio-RM, angio-TC ou arteriografia que permita avaliar a 

existência ou não de TVC ou malformações vasculares; 

7. Exame de líquor completo com manometria; e 

8. Boa colaboração para os exames clínicos; CV, OCT e PERG confiáveis.  

 

 

4.2.1.2 Critérios de exclusão 

 

1. Diagnóstico de glaucoma, opacidades de meios ou anomalias de papilas; 

2. Diagnóstico de doença retiniana acometendo a região macular; 

3. História de perda visual no olho a ser estudado há menos de 6 meses; 

4. Uso abusivo conhecido de álcool ou drogas tóxicas ao NO; e 

5. Condições médicas ou psicológicas que pudessem impedir o paciente de 

concluir o estudo ou assinar o consentimento informado. 
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4.2.2 Grupo-controle 

 

Para formação do grupo-controle, indivíduos foram recrutados entre 

acompanhantes de pacientes e funcionários voluntários do HCFMUSP. No total, 

foram 62 olhos de 31 controles normais (26 mulheres). Todos foram submetidos ao 

exame oftalmológico de forma similar ao realizado no grupo de pacientes. 

 

 

4.2.2.1 Critérios de inclusão 

 

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

três cilíndricas; 

2. Pressão intraocular menor que 22 mmHg; 

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

Inglês, Mean Deviation) e CPSD (do Inglês, Corrected Pattern Standard 

Deviation) dentro de 95% da normalidade e resultado normal do GHT 

(do Inglês, Glaucoma Hemifield Test); 

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

da CFNR) e da mácula à oftalmoscopia; 

5. Ausência de doença ocular prévia e doenças sistêmicas que acometam o 

NO ou a mácula; e 

6. Boa colaboração para realização dos exames de CV, OCT e PERG. 

 

 

4.3 Exame de Campo Visual 

 

O CV automatizado foi obtido por meio do perímetro de Humprey
TM

 (Carl 

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

para perto, utilizando-se teste tipo limiar com estratégia 24-2 SITA Standard 

(Swedish Interactive Threshold Algorithm). Esta estratégia examina os 52 pontos 

dentro de 24 graus centrais e dois pontos na periferia nasal, utilizando estímulo de 

tamanho III de Goldman apresentados em um plano de fundo com luminância de 
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10cd/m
2
 (31.5 apostilb). Para inclusão no estudo, os pacientes e controles precisaram 

apresentar campos visuais confiáveis, definidos como índices de perda de fixação, 

falsos positivos e falsos negativos menores que 30%. 

Para todos os pacientes e controles, cada ponto testado no CV representa a 

diferença em decibéis (dB), entre o limiar de luminância para aquele indivíduo e de 

um  indivíduo normal pareado pela idade. A gravidade dos defeitos de CV foi 

avaliada, utilizando o MD fornecido pelo equipamento, baseado no gráfico total 

deviation (TD). O desvio do normal em cada ponto testado foi medido em db e, para 

todas as análises, este desvio foi convertido de dB para 1/Lambert. Isto é feito 

dividindo o valor em decibel por 10 e calculando o unlog do quociente, que significa 

transformar os valores dos pontos testados no CV de uma escala logarítmica (dB) 

para uma escala linear (1/L). Dessa forma, seguimos as sugestões da literatura que 

demonstram existir uma correlação linear e contínua entre o número de células 

ganglionares da retina e a perda de sensibilidade no CV expressa pela unidade 1/L
208

. 

A sensibilidade do CV central foi obtida pela da média do desvio da normalidade da 

região central (CMD, do Inglês, central mean deviation) que corresponde à média 

dos 12 e de 16 pontos centrais do CV automatizado. Esses pontos estimulam áreas 

que se aproximam daquelas testadas pelo escaneamento do OCT na região macular, 

seja ele analisado pelo protocolo ETDRS circular do 3D OCT-1000 (que 

corresponde aos 12 pontos centrais) (Figura 3a, círculo interno e Figura 3c, círculo 

interno) ou quando avaliamos a espessura de cada camada da mácula, por meio da 

segmentação, em toda a região escaneada (16 pontos) (Figura 4a e Figura 4d). Os 16 

pontos centrais também correspondem à área avaliada pelo PERG de campo total 

(Figura 4c e Figura 4d). A perda de sensibilidade do campo também foi determinada 

por seis setores do CV específicos, de acordo com o mapa do DO no CV 
209

. Estes 

seis setores correspondem ao setor de NO nasal (quatro pontos), nasal inferior (oito 

pontos), temporal inferior (13 pontos), temporal superior (10 pontos), nasal superior 

(11 pontos) e temporal (seis pontos) (Figura 3b e 3d). 
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Figura 3 – Figura ilustrativa da demarcação da área macular (A, quadrado externo) e 

do NO (B, quadrado externo) com representação esquemática de um mapa de 

espessura macular (A, círculo interno) e da CFNR peripapilar (B, círculo interno), 

rastreados no FD-OCT. Demarcação ilustrativa dos pontos de leitura do CV padrão 

24.2, com os 12 pontos centrais correspondentes à área macular internos ao círculo 

(C, círculo interno). Divisão da cabeça do NO em setores e dos 24 pontos de teste do 

CV, conforme o mapa do CV baseado do NO (D)
209

. 
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Figura 4 – Figura ilustrativa da demarcação da área macular (A) e do NO (B) 

escaneada no FD-OCT, no protocolo de segmentação. Representação da estimulação 

do PERG (cada quadrado preto e branco com 0.8°) sobreposto a retinografia de 

fundo (C). Demarcação ilustrativa dos pontos de leitura do CV padrão 24.2, com os 

16 pontos centrais correspondentes à área macular escaneada e ao PERG (D).  

 

 

4.4  Tomografia de coerência óptica 

 

Todos os pacientes e controles estudados submeteram-se ao exame de FD-OCT 

com escaneamento da região da cabeça do NO e da área macular por meio de um 

equipamento comercialmente disponível (3D OCT-1000, Topcon Corp, Tokyo, Japan). 

O protocolo de varredura consistiu da aquisição de um grupo de três imagens de alta 

definição da cabeça do NO e da mácula em um padrão de rastreamento, cobrindo uma 

área de 6x6 mm com uma densidade de 512x128 pixels em 3,5s (27.000 scans A por 

segundo). Todas as imagens foram revisadas pelos autores com respeito à sua 

qualidade objetiva e subjetiva das imagens.  
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A espessura da CFNR peripapilar foi obtida usando um mapa circular ao redor 

do NO de diâmetro de 3,4mm e, automaticamente, calculada pelo programa 

incluindo média de 360° e a espessura em cada um dos seis segmentos ao redor do 

NO, nasal (121°-230°), inferonasal (231°-270°), inferotemporal (271°-310°), 

superotemporal (41°-80°), superonasal (80°-120°) e temporal (310°-41°) (Figuras 3b 

e 5). 

 

 
Figura 5 - Exemplo de OCT captados ao redor do NO para obtenção da CFNR 

peripapilar 

 

A região macular foi estudada por meio de sua espessura total obtida pelo mapa 

ETDRS circular do protocolo de rastreamento macular 3D incluso no aparelho. Nesta 

análise, a mácula foi dividida em oito regiões: nasal externo, inferior externo, temporal 

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

interno. A espessura macular total (EMT) correspondeu à média ponderada das 

medições setoriais da espessura macular excluindo a fóvea (Figura 3a e Figura 6).  

 

 
Figura 6 - Exemplo da avaliação da espessura total da região macular do OCT 
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Além disso, a espessura macular foi determinada para cada B-scan para a 

realização da segmentação das camadas retinianas (Figura 4a), utilizando um programa 

escrito no MatLab (MathWorks, Natick, MA, USA). Em particular, para cada B-scan, as 

margens de cada camada foram determinadas, usando um algoritmo de segmentação 

previamente validado
210

, o qual era, então, avaliado individualmente (cada um dos 128 

B-scans) e, se necessário, manualmente corrigido por meio de uma técnica previamente 

descrita
70,211,212

, que se mostrou confiável e reproduzível
213

. A correção manual foi feita 

por um operador experiente que se encontrava cego quanto ao diagnóstico dos pacientes 

durante o processo de segmentação. A espessura macular total foi também calculada 

para toda a área escaneada pelo OCT. 

O programa de segmentação permitia que nove camadas retinianas fossem 

encontradas. Por deficiência do software e da qualidade dos scans, era impossível a 

determinação das bordas da camada plexiforme interna (CPI) da CCG. O estudo 

realizado concentrou-se em três camadas na análise macular: a CFNR, a CCG em 

conjunto com a camada plexiforme interna (CCG+) e a camada nuclear interna (CNI). 

Um valor médio correspondente à espessura de cada uma das camadas estudadas era 

gerado após a segmentação individual de cada B-scan (Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Exemplo esquemático de um corte da mácula para segmentação das 

camadas retinianas, localizando a CFNR, CCG+, CNI e EMT 

 

 

4.5  Eletrorretinograma de padrão reverso de campo total 

 

O eletrorretinograma de padrão reverso (PERG – RETIscan System
TM

, Roland 

Consult, Wiesbaden, Germany, 2006) transiente de campo total foi realizado no 

grupo de pacientes com PTC e em todos os controles. O PERG transiente foi obtido 



4 Métodos  38 

de acordo com o protocolo de aquisição recomendado pela International Society for 

Clinical Eletrophysiology of Vision (ISCEV). O estímulo consistiu em um padrão 

alternado de quadrados brancos e pretos apresentado em um monitor retangular de 21 

polegadas em uma sala semiescura, acusticamente isolada (Figura 1).  

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

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

tamanhos de quadrados foram utilizados para estimular a retina medindo 0.8° (48 

minutos de arco) e 0.23° (14 minutos de arco). Estes quadrados apresentaram luminância 

média de 80cd/m
2
 e contraste de 97%. O estímulo teve taxa de reversão de 8,6 reversões 

por segundo (4,3Hz) com tempo de análise de 180ms. Um filtro de banda de passagem 

foi configurado entre 5 e 50 Hz, e a rejeição de artefatos online em 100µV. Quando 

necessário, aplicamos um filtro offline, que é fornecido pelo programa e está incluso no 

equipamento (RETIport32, Roland Consult) para melhorar o sinal. 

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

erros refracionais, foram instruídos a fixar um alvo em ‘X’ no centro da tela e a 

aquisição do exame foi realizada de forma monocular após a oclusão do olho 

contralateral. Foram, automaticamente, rejeitadas as varreduras contaminadas pelo 

ato de piscar ou movimentos grosseiros dos olhos. A fixação da mira central foi 

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

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

exame. O eletrodo de fibra tipo DTL (do Inglês, Dawson, Trick and Litzkow) foi 

utilizado como eletrodo ativo e posicionado acima da margem palpebral inferior. Os 

outros dois eletrodos foram do tipo disco de ouro e colocados no rebordo lateral do 

olho examinado (como referência) e na região glabelar (como terra). A conjuntiva foi 

anestesiada com colírio de tetracaína. Colírios mióticos ou midriáticos não foram 

utilizados (Figura 8). 
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Figura 8 - À esquerda, posicionamento dos eletrodos (referência: canto lateral; terra: 

região glabelar; eletrodo ativo (DTL): canto interno). À direita, desenho esquemático 

da visualização do estímulo de campo total. 

 

Para cada forma de estímulo, a resposta média de 200 reversões livre de 

artefatos foi gravada para cada teste com um mínimo de duas ondas para atestar a 

reprodutibilidade. A aquisição de cada onda demandou, aproximadamente, três 

minutos. Para todas as aquisições, as amplitudes e os tempos de pico em P50 e N95 

foram medidos relativos à linha de base e início do estímulo (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Exemplo das respostas obtidas no exame de PERG de campo total 

(paciente). Ondas à esquerda representam olho direito; e à direita, olho esquerdo. As 

duas acima representam ondas obtidas com estímulo 48’ de arco e as duas abaixo 

com 14’ de arco. 
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4.6  Análise estatística 

 

As estatísticas descritivas incluíram média ± desvio padrão (DP) para as 

variáveis de distribuição normal e mediana, primeiro e terceiro quartis para as 

variáveis de distribuição não normal. Para avaliar o pressuposto de normalidade, 

foram utilizados a análise de histogramas e o teste de Shapiro-Wilk.  

Os valores de espessura para cada diferente camada, sejam fornecidos pelo 

OCT ou pelo software de segmentação manualmente corrigida, foram comparados 

entre os dois grupos usando GEE (do Inglês, Generalized Estimating Equation). 

Esses modelos também foram utilizados para comparação dos resultados das 

amplitudes e tempos de pico do PERG de campo total. Neste estudo, a maioria dos 

doentes e os controles tiveram ambos os olhos incluídos. Como é esperado que os 

olhos de um mesmo indivíduo tenham algum grau de associação nos parâmetros do 

CV, OCT e PERG, a ferramenta GEE foi utilizada para ajustar a correlação 

intraolho
214

.  

Os parâmetros do CV, PERG e OCT dos olhos com PTC e controles normais 

foram comparados utilizando o test t de Student para amostras independentes quando 

a variável contínua apresenta distribuição normal. Os valores de P menores que 0,05 

foram considerados estatisticamente significativos. 

Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) foram utilizadas para 

descrever a habilidade diagnóstica dos parâmetros do PERG e do OCT para 

distinguir olhos dos pacientes de olhos de controles sadios. O método de DeLong et 

al., não paramétrico,  foi, então, utilizado para comparação das áreas sob a curva 

ROC de dois ou mais testes diagnósticos
215

. Para comparar a habilidade diagnóstica 

do OCT e do PERG, foram avaliados olhos considerados como normais e anormais 

em cada teste. A proporção de olhos definidos como anormais (abaixo do 10˚ 

percentil inferior dos olhos normais) foi calculada para cada medida do PERG e do 

OCT, e comparados utilizando o método de McNemar. 

Foi avaliada a sensibilidade do CV dos 12 pontos centrais, que corresponde a 

uma área aproximada equivalente à testada ao OCT no protocolo ETDRS (Figura 

3C) e a dos 16 pontos centrais, que corresponde a uma área aproximada equivalente 

à avaliada ao OCT, no protocolo da segmentação, e ao PERG (Figura 4D). O CMD 
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foi calculado a partir da média dos valores destes pontos no gráfico TD do CV 24.2, 

em pacientes e controles, utilizando os valores antilogarítimicos 1/Lambert. Para o 

cálculo, em cada ponto testado, o desvio da normalidade expresso em dB foi 

convertido para unidade antilogarítima linear 1/Lambert. Isto é realizado por meio da 

divisão do valor do dB por 10 e realização do cálculo do unlog do quociente. A 

fórmula para calcular o antilogarítimico é: 1/L = 10^
(dB/10)

.  

Os coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman foram usados para 

avaliar possíveis associações entre os parâmetros do PERG, do OCT e do CV, 

expresso em 1/L. O nível de significância estatística foi definido como p<0,05. 

Análises estatísticas foram realizadas utilizando os pacotes estatísticos SPSS v 

20.0 (SPSS inc., Chicago, IL, EUA). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  Dados demográficos e clínicos dos indivíduos do estudo 

 

Foram analisados 114 olhos no total, 52 olhos de 29 pacientes com PTC e 62 

de 31 controles normais. A idade média ± DP foi de 40,4 ± 9.7 anos (variando entre 

26 a 56) em pacientes com PTC e 38,2 ± 12.2 (variando entre 21 a 63) nos controles 

(p=0.44, teste t de Student). Semelhante ao descrito na literatura, houve 

predominância do sexo feminino (90%) entre nossos pacientes
15,16

. A etiologia 

primária foi o diagnóstico de 83% dos pacientes estudados e 17% apresentavam 

etiologia secundária com diagnóstico de PTC pós-TVC.  

Na avaliação campimétrica, 14 pacientes com PTC apresentaram GHT dentro 

dos limites da normalidade, quatro foram limítrofes e 34 fora dos limites da 

normalidade. A mediana do MD e do MD central (primeiro e terceiro quartis) foram 

-4,5 dB (-10,2, -2,3) e -2,9dB (-7,4, -1,8), respectivamente.  

A avaliação fundoscópica evidenciou tanto aparência normal (20 olhos) quanto 

sinais de papiledema resolvido, que variaram entre diferentes graus de NO pálido (32 

olhos). Seis pacientes com PTC foram excluídos: três devido AV pior que 20/200, 

dois por ausência de anormalidade de CV e um devido à presença de fibras de 

mielina ao redor do NO.  

 

 

5.2 Resultados dos parâmetros da espessura macular total do FD-OCT 

 

A Tabela 1 evidencia a média ± DP das medidas da EMT média e dos quatro 

segmentos internos e quatro segmentos externos do protocolo ETDRS pelo FD-OCT, 

em pacientes com PTC e controles normais. Todos os parâmetros de espessura 

macular foram significativamente menores nos pacientes, que em olhos normais (p < 

0,05, GEE), com exceção dos valores correspondentes ao segmento macular inferior 

interno. Áreas sob a curva ROC (AROC) e sensibilidade sob especificidade fixa 
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estão demonstradas na Tabela 1. Os segmentos que demonstraram maior AROC 

foram o nasal externo (AROC = 0,72), temporal externo (AROC = 0,71) e superior 

externo (AROC = 0,71). 

 

Tabela 1 – Média (± DP) da medida da EMT ao FD-OCT (em μm) com áreas sob 

curvas ROC e sensibilidade sob especificidade fixa de pacientes com PTC e 

controles 

Parâmetro PTC (n=52) Controles (n=62) P* AROC (DP) 

Espessura média 258.6 ± 19.0 271.5 ± 13.7 0,001 0,69 (0,05) 

Superior interno 285.6 ± 22.4 297.1 ± 17.5 0,02 0,64 (0,05) 

Temporal interno 269.8 ± 21.4 281.5 ± 16.4 0,01 0,66 (0,05) 

Inferior interno 282.8 ± 21.7 290.0 ± 18.0 0,12 0,59 (0,05) 

Nasal interno 285.4 ± 25.8 297.6 ± 18.0 0,02 0,62 (0,05) 

Superior externo 244.3 ± 18.3 256.0 ± 15.3 0,001 0,71 (0,05) 

Temporal externo 229.4 ± 14.1 241.2 ± 14.1 <0,001 0,71 (0,05) 

Inferior externo 238.4 ± 19.8 251.3 ± 16.4 0,003 0,67 (0,05) 

Nasal externo 257.3 ± 25.8 277.1 ± 16.4 <0,001 0,72 (0,05) 

*GEE. Valores estatisticamente significantes estão em itálico. 

 

 

5.3 Resultados dos parâmetros da CFNR do FD-OCT 

 

A Tabela 2 apresenta a média ± DP das medidas da espessura da CFNR 

peripapilar, média e nos seis setores analisados, em pacientes com PTC e controles 

normais. Cada parâmetro estudado diferenciou significativamente os dois grupos (p 

< 0,05, GEE), exceto o segmento inferonasal. AROC e sensibilidade sob 

especificidades fixas também estão demonstradas na Tabela 2. Os parâmetros 

correspondentes aos segmentos superotemporal (AROC = 0,80), média (AROC = 

0,75), inferotemporal (AROC = 0,70) e nasal (AROC = 0,70) foram os que 

apresentaram maior AROC. Não foram observadas diferenças entre os parâmetros 

mais significantes da EMT e espessura da CFNR peripapilar.  
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Tabela 2 – Média (± DP) da medida da espessura da CFNR ao FD-OCT (em μm) 

com áreas sob curvas ROC e sensibilidade sob especificidade fixa de pacientes com 

PTC e controles. 

Parâmetro/ 

Espessura (μm) 
PTC (n=52) Controles (n=62) P* AROC (DP) 

Espessura média 96.2 ± 16.7 108.1 ± 7.4 <0,001 0,75 (0,05) 

Superotemporal 115.0 ± 24.6 139.6 ± 12.8 <0,001 0,80 (0,05) 

Temporal 74.3 ± 14.9 80.2 ± 11.4 0,04 0,61 (0,05) 

Inferotemporal 125.6 ± 27.7 143.5 ± 17.9 0,001 0,70 (0,05) 

Inferonasal 116.1 ± 32.1 125.9 ± 16.7 0,11 0,61 (0,05) 

Nasal 86.0 ± 18.4 95.8 ± 13.8 0,004 0,70 (0,05) 

Superonasal 105.4 ± 31.4 119.4 ± 16.6 0,02 0,67 (0,05) 

*GEE. Valores estatisticamente significantes estão em itálico. 

 

 

5.4  Correlação entre os resultados da espessura da CFNR peripapilar e da 

região macular com aqueles do campo visual  

 

A Tabela 3 evidencia a correlação entre a média e segmentos setoriais da 

espessura macular e da espessura da CFNR peripapilar com a perda de sensibilidade 

do CV (na unidade 1/Lambert) avaliada globalmente (MD), central (CMD) e nos seis 

setores específicos do CV, de acordo com o mapa do NO no CV
208,209

. Foram 

encontradas correlações significativas entre o OCT e os achados campimétricos na 

maioria dos parâmetros maculares e peripapilares. As três correlações mais 

significativas com os parâmetros maculares (p < 0,001) foram entre setor 5 do CV 

com os segmentos temporal interno, nasal externo e a espessura média (r = 0.47 

cada). Entre os parâmetros peripapilares, da espessura da CFNR, as correlações mais 

significativas foram entre a espessura média e o setor 5 e 6 do CV (r = 0.55 cada), e 

entre a espessura do segmento superotemporal e os setores 4 e 5 do CV (r = 0.54 

cada). Não foram observadas diferenças significantes entre os parâmetros mais 

importantes da EMT e espessura da CFNR peripapilar e os do CV. A Figura 10 

exemplifica medidas da espessura da CFNR peripapilar e EMT, ao OCT, em 

pacientes com PTC com diferentes graus de perda neural. 
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Tabela 3 – Relação entre a espessura macular e da CFNR, e os parâmetros do CV 

em diferentes setores. 

Espessura ao 

OCT 

Parâmetro do Campo Visual (unidade 1/Lambert) 

  Setores do Campo Visual 

MD CMD 1 2 3 4 5 6 

Mácula 

(espessura 

total) 

        

Média 0,43 0,43 0,39 0,31 0,41 0,42 0,47 0,47 

Superior 

interno 
0,41 0,38 0,34 0,33 0,40 0,40 0,45 0,44 

Temporal 

interno 
0,43 0,42 0,34 0,35 0,44 0,40 0,47 0,46 

Inferior interno 0,38 0,41 0,33 0,30 0,39 0,34 0,39 0,42 

Nasal interno 0,41 0,42 0,36 0,31 0,40 0,36 0,45 0,46 

Superior 

externo 
0,38 0,33 0,32 0,26 0,36 0,43 0,42 0,37 

Temporal 

externo 
0,37 0,37 0,32 0,28 0,33 0,39 0,41 0,37 

Inferior externo 0,34 0,38 0,33 0,20 0,32 0,33 0,39 0,37 

Nasal externo 0,41 0,43 0,45 0,25 0,37 0,40 0,47 0,48 

CFNR 

Peripapilar 
        

Média 0,49 0,52 0,49 0,30 0,45 0,45 0,55 0,55 

Nasal 0,26 0,27 0,36 0,09 0,20 0,29 0,31 0,32 

Superonasal 0,35 0,36 0,43 0,15 0,29 0,32 0,37 0,41 

Superotemporal 0,47 0,38 0,37 0,28 0,40 0,54 0,54 0,42 

Temporal 0,37 0,44 0,35 0,19 0,32 0,30 0,42 0,46 

Inferotemporal 0,46 0,46 0,38 0,42 0,51 0,30 0,45 0,44 

Inferonasal 0,44 0,50 0,31 0,34 0,45 0,35 0,47 0,47 

Coeficiente de correlação de Pearson’s: itálico = p < 0,05; negrito p < 0,01 e negrito e sublinhado = p 

≤ 0,0001. 
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Figura 10 - Exemplos de campo visual (linha superior), medidas da EMT (segunda 

linha) e espessura da CFNR (terceira linha), ao OCT, em quatro pacientes (a-d) com 

PTC e diferentes graus de perda visual. Medidas em diferentes setores estão 

indicados numericamente e representados em cores que correspondem à distribuição 

normal. Setores em verde indicam valores dentro da normalidade, em amarelo, 

menores que o percentil 5, em vermelho, menor que 1, e, em branco, valores maiores 

que o percentil 95, quando comparados à população da mesma faixa etária.  
 

 

5.5  Resultados referentes às medidas das camadas maculares segmentadas ao 

FD-OCT 

 

Para o estudo de avaliação das medidas do PERG e da espessura das camadas 

maculares segmentadas, foram incluídos apenas 38 olhos de 24 pacientes com PTC, 

limitando a amostra a um número menor de olhos. Da mesma forma, para este 

estudo, restringimos a análise a 34 olhos de 26 indivíduos normais. A Tabela 4 

mostra os dados demográficos e de função visual dos 24 pacientes (38 olhos 

estudados) com PTC e 26 controles normais (34 olhos) que participaram da segunda 

fase do estudo. Não houve diferença estatística, entre os grupos, referentes à idade 

(p=0.15). Dez olhos de pacientes com PTC não foram incluídos, 4 por AV muito 
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baixa e 6 por CV completamente normal. Dezoito controles tiveram, 

randomicamente, apenas um olho incluído no estudo e oito, tiveram os dois olhos. 

Olhos de pacientes com PTC apresentaram diminuição significativa do MD e CMD 

do CV, quando comparados aos controles. 

 

Tabela 4 - Características demográficas, AV e análise do CV dos pacientes com 

PTC e controles sadios.  

 PTC CONTROLES 

Pacientes 24 26 

Olhos estudados 38 34 

Média da idade, anos,(DP) 41,3 (10.3) 37,3 (8.9) 

Sexo M/F 2/22 13/13 

Média do MD (DP) em dB -8.87 (9.05)* -0.70 (1.09) 

Média do CMD, (DP) em dB -7.64 (9.29)* -0.12 (1.07) 

Média do CMD (DP) in 1/Lambert 0.47 (0.28)* 0.89 0.22) 

*P < 0.05 comparado aos controles, no modelo GEE.  

 

A Tabela 5 apresenta as medidas de espessura retiniana ao OCT em pacientes e 

controles. Na mácula, as medidas  da EMT, CFNR e CCG+ foram significativamente 

reduzidas em pacientes com PTC, quando comparados aos controles (p < 0,001). A 

CNI não apresentou mudança significativa entre os dois grupos. A medida da 

espessura da CFNR peripapilar também foi significativamente reduzida em 

pacientes, quando comparados aos controles (p < 0,001). 

A Tabela 5 também mostra os valores da AROC correspondentes aos valores 

do OCT. As medidas de espessura do OCT foi capaz de diferenciar olhos de 

pacientes com PTC, de normais. Ao analisar os resultados do OCT, as maiores 

medidas da AROC foram a EMT e a espessura da CFNR macular (AROC = 0,89 e 

0,86).  
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Tabela 5 - Médias (± DP) dos parâmetros maculares (CFNR, CCG+, CNI e EMT) e 

peripapilares (CFNR) do OCT, entre pacientes com PTC e controles normais, com 

áreas sob curvas ROC 

ESPESSURA AO OCT PTC Controles P* AROC (DP) 

 CFNR 28.3 ± 10.3 39.9 ± 4.3 <0,001 0,86 (0,04) 

Mácula (μm) CCG+ 60.4 ± 9.4 70.4 ± 5.5 <0,001 0,79 (0,05) 

 CNI 31.9 ± 2.5 31.2 ± 2.1 0,19 0,59 (0,07) 

 EMT 257.0 ± 19.1 294.3 ± 20.3 <0,001 0,89 (0,04) 

Disco óptico (μm) CFNR 107.8 ± 10.4 95.9 ± 16.0 <0,001 0,74 (0,06) 

*GEE. Valores estatisticamente significantes estão em itálico.  

 

 

5.6  Resultados dos parâmetros do PERG   

 

A Figura 11 e Tabela 6 mostram medidas do PERG em olhos de todos os 

grupos estudados. Com o estímulo de 48’ de arco, os parâmetros de amplitude P50, 

N95 e P50 + N95 foram significativamente menores em olhos de pacientes com PTC 

que nos controles (valores de p variaram de 0,02 a 0,001). O tempo de pico de N95 

também foi significativamente mais longo em olhos doentes, quando comparados aos 

controles (p = 0,007). No estímulo de 14’ de arco, nenhuma diferença significante foi 

observada na amplitude de P50 (p = 0,06), enquanto que a de N95 e de P50+N95 

foram significativamente menores em olhos de pacientes com PTC, que nos 

controles (p = 0,02 e 0,03, respectivamente). Nos parâmetros de tempo de pico, 

nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos (p = 0,15 e 0,19). A 

Figura 12 demonstra exemplos de respostas de PERG referentes a defeitos de CV, 

em diferentes olhos estudados. 
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Figura 11 – Diagrama de caixa ilustrando a variação interquartis das amplitudes de 

P50 (superior), N95 (meio) e P50+N95 (inferior) para o estímulo de 48’de arco 

(esquerda) e 14’ de arco (direita). * representa P < 0,05 quando comparados aos 

controles. 

 

A Tabela 6 também mostra os valores da AROC correspondentes aos 

parâmetros do PERG. As amplitudes do PERG (no estímulo de 48’) foram capazes 

de diferenciar olhos de pacientes com PTC, de normais. Ao analisar os resultados do 

PERG, os maiores valores de AROC foram nas medidas de amplitude, sob o 

estímulo de 48’, de N95 e P50+N95 (AROC = 0,73 e 0,69). A AROC da medida da 

EMT foi significativamente maior que as medidas da amplitude de N95 (p=0,0017) e 

de P50+N95 (p=0,004) do PERG. A AROC da medida da CFNR macular ao OCT 

foi significativamente maior que a medida da amplitude de P50+N95 (p=0,01) do 

PERG. Não foi observada diferença entre a AROC da espessura da CFNR macular e 

da amplitude de N95 do PERG (p=0,053). 
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Tabela 6 - Comparação das médias (± DP) da amplitude (em μV) e tempo de pico 

(em ms) obtidos na estimulação do PERG de campo total, no estímulo 48’e 14’, entre 

pacientes com PTC e controles normais, com áreas sob curvas ROC.  

PARÂMETRO PTC Controles P AROC (SE) 

PERG 48 min 

Tempo de pico 

(ms) 

P50 52.6 ± 8.7 52.6 ± 2.2 0.95 0,59 (0,07) 

N95 96.8 ± 8.4 92.6 ± 3.4 0.007 0,64 (0,07) 

Amplitude (μV) 

P50 3.3 ± 1.5 4.0 ± 1.1 0.02 0,63 (0,07) 

N95 4.8 ± 2.0 6.2 ± 1.3 0.001 0,73 (0,06) 

P50+N95 8.1 ± 3.3 10.2 ± 2.3 0.002 0,69 (0,06) 

PERG 14 min 

Tempo de pico 

(ms) 

P50 56.4 ± 5.4 54.8 ± 3.8 0.15 0,65 (0,07) 

N95 99.9 ± 10.0 97.5 ± 4.5 0.19 0,63 (0,07) 

Amplitude (μV) 

P50 2.0 ± 1.2 2.5 ± 0.9 0.06 0,62 (0,07) 

N95 2.9 ± 1.7 3.7 ± 1.2 0.02 0,65 (0,07) 

P50+N95 4.9 ± 2.7 6.2 ± 1.9 0.03 0.,65 (0,07) 

*GEE. Valores estatisticamente significantes estão em itálico.  

 

 

 
Figura 12 - Exemplos de respostas de PERG obtidas com estímulo de 48’de arco e 

14’de arco com o CV correspondente em um paciente normal (A), e em três 

pacientes com papiledema resolvido e diferentes graus de perda campimétrica (B, C 

e D). 
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5.7  Correlação entre os resultados da espessura da CFNR peripapilar e da 

região macular com o PERG  

 

A Tabela 7 demonstra a relação entre os parâmetros do PERG, medidas do 

OCT e perda de sensibilidade do CV nos 16 pontos centrais. Uma correlação 

significativa foi observada entre a maioria das medidas do PERG e OCT. As 

melhores correlações foram entre a amplitude de N95 no estímulo de 48’e a 

espessura macular da CFNR (R=0,43) e da CCG (R=0,41), seguido da amplitude de 

P50+N95, no estímulo de 48’, com a espessura macular da CFNR, ao OCT (R=0,40). 

As amplitudes de N95 e P50+N95, tanto no estímulo de 48’ quanto no de 14’, 

correlacionaram-se significativamente com a diminuição de sensibilidade no CV. 

Correlações significantes também foram observadas entre a maioria dos parâmetros 

de PERG e perda de sensibilidade nos 16 pontos centrais do CV.  

 

Tabela 7 - Correlação entre os parâmetros de amplitude do PERG e as medidas, ao 

OCT, da espessura das camadas maculares e peripapilar, e com a perda de 

sensibilidade do CV central.  

 Parâmetros de amplitude do PERG 

 Estímulo de 48’de arco Estímulo de 14’de arco 

 P50 N95 P50+N95 P50 N95 P50+N95 

OCT 

Espessura CFNRpp 

Espessura macular 

0.19 0.35** 0.30* 0.12 0.20 0.18   

    CFNR 0.27* 0.43** 0.40** 0.20 0.28* 0.27* 

     CCG+ 0.27* 0.41** 0.36** 0.29* 0.26* 0.29* 

     CNI -0.32** -0.29* -0.31** -0.30* -0.28* -0.30* 

     EMT 0.21 0.32** 0.29* 0.25* 0.25* 0.26* 

Campo Visual       

     CMD (dB) 

     CMD (1/L) 

0.24* 

0.25* 

0.35** 

0.33** 

0.32** 

0.31** 

0.19 

0.21 

0.25* 

0.22 

0.25* 

    0.23 

N=72. Dados do coeficiente de correlação de Pearson, com exceção para o CMD do CV em dB, no 

qual foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman.  

 * representa P˂0,05; ** representa P˂0,01. 
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5.8  Análise de regressão linear dos melhores parâmetros do PERG, da CFNR 

peripapilar e das camadas maculares segmentadas, medidas pelo OCT, e 

da perda de sensibilidade do campo visual  

 

A Figura 13 evidencia a proporção de olhos anormais baseada na média 

estimada ao utilizar o décimo percentil dos mais significativos parâmetros  do PERG 

e OCT. Com o objetivo de identificar pacientes com perda axonal no papiledema 

crônico resolvido, foi definido o ponto de corte como o décimo percentil dos valores 

normais dos parâmetros mais representativos do PERG e do OCT. Esses pontos de 

corte são mostrados como linhas tracejadas na Figura 13. Para a especificidade de 

90%, a melhor capacidade de discriminação de anormalidade (sensibilidade) foi 

observada na amplitude de N95 do PERG no estímulo de 48’ (anormal em 19 de 38 

olhos, 50%), seguido pela amplitude de P50+N95 no estímulo de 48’(anormal em 16 

de 38 olhos, 42,1%) e amplitude de P50+N95 no estímulo de 14’(anormal em 15 de 

38 olhos, 39,5%). Na análise do OCT, a espessura da CFNR e CCG+ maculares 

apresentaram a melhor capacidade de discriminação de anormalidade (ambos 

anormais em 21 de 38 olhos, 55,3%), seguido da EMT (anormal em 18 de 38 olhos, 

47,4%). Nenhuma diferença significativa foi observada entre os parâmetros do OCT 

e do PERG ao comparar a habilidade de discriminação de olhos com papiledema 

resolvido, de saudáveis (p > 0,05, teste de McNemar’s). 
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Figura 13 – Parâmetros do PERG (amplitude de N95 e P50+N95) para o estímulo de 

48’e 14’, à esquerda, e as medidas do OCT (EMT, CFNR, CCG+), à direita, dos 72 

olhos dos dois grupos estudados. Linha pontilhada: ponto de corte que determina 

PERG como anormal, usando o percentil 10 de controles como o limite inferior da 

normalidade. 

 

A Figura 14 mostra o resultado da análise de regressão linear para as melhores 

correlações entre a amplitude do PERG e a espessura ao OCT, e entre a amplitude do 

PERG e a perda de sensibilidade do CV. Os parâmetros de amplitude de PERG 

correlacionaram-se melhor com a espessura ao OCT (Figura 14, direita) que com a 

perda de sensibilidade do CV (Figura 14, esquerda). 
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Figura 14 - Gráfico de dispersão da amplitude de N95 do PERG, no estímulo de 48’, 

plotados com as medidas de espessura ao OCT (direita) e com a perda de 

sensibilidade do CV central, CMD (esquerda). Foram selecionados os parâmetros do 

PERG, OCT e do CV com melhor correlação.  
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6  DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados dessa tese foram objetos de duas publicações (Anexos A e B). O 

primeiro trabalho, com 114 olhos no total, avaliou a habilidade diagnóstica da CFNR 

peripapilar e da espessura macular, medidas pelo OCT, em identificar a perda neural 

em 52 olhos de pacientes com PTC, comparados aos 62 controles normais (Anexo 

A). O segundo correlacionou os parâmetros do PERG, CFNR peripapilar, camadas 

maculares segmentadas pelo FD-OCT e sensibilidade do CV em 38 olhos de 

pacientes com PTC, comparando com a análise de 34 olhos de indivíduos normais 

(Anexo B). A discussão e as conclusões desses trabalhos serão abordados a seguir. 

 

 

6.1  Desempenho diagnóstico do FD-OCT na detecção de perda neural em 

pacientes com PTC 

 

O presente estudo avaliou pacientes com papiledema crônico secundário à 

síndrome do PTC. Os resultados evidenciaram a habilidade do OCT em quantificar a 

perda axonal nessa condição, ao mostrar a redução de espessura macular e da CFNR 

peripapilar, quando comparada aos controles normais. A observação clínica de 

palidez do NO e consequente perda da CFNR peripapilar, que podem ocorrer em 

decorrência do papiledema crônico, justifica os resultados acima encontrados
7
. A 

maior morbidade da síndrome do PTC é a perda visual, que pode ser grave e 

permanente em 10-72% dos pacientes
8,12-14

. Por isso, a monitorização da função 

visual é tão importante no tratamento dos pacientes com PTC, pois, apesar da perda 

visual do papiledema ser reversível em estágios iniciais, a perda permanente da visão 

pode ocorrer. 

Estimar a perda axonal durante o tratamento do PTC otimiza o monitoramento 

desses pacientes, principalmente quando for obtido apenas controle parcial da PIC e 

resolução incompleta do papiledema. O tratamento clínico do PTC é baseado em 

perda ponderal para pacientes obesos ou com sobrepeso, uso da acetazolamida para 

reduzir a PIC e anticoagulantes para TVC. O tratamento cirúrgico, seja por FBNO ou 
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derivações liquóricas, pode ser necessário se a perda visual progride, a despeito do 

tratamento clínico. Quando não há controle completo do PTC, é difícil a decisão 

entre continuar o tratamento clínico ou indicar um procedimento cirúrgico e ela é, 

geralmente, baseada na análise do CV. Contudo, a avaliação do CV não indica a 

possibilidade de recuperação visual, o que depende da quantidade de perda axonal 

retiniana. Distúrbio visual funcional, que, em alguns casos, pode se sobrepor à perda 

visual verdadeira, dificulta, ainda mais, a mensuração do dano real apenas pelo 

CV
216

. Ney et al.
216

 demonstraram que 11 (65%) de 17 pacientes com HII 

apresentavam baixa visual funcional associada ao quadro, dificultando o manejo da 

doença. Por ser o CV dependente da colaboração do paciente, dificuldades na sua 

realização podem indicar, equivocadamente, fracasso do tratamento clínico e 

indicação de um procedimento cirúrgico.  

Métodos diagnósticos que auxiliem a avaliação da perda neural durante o 

tratamento do PTC são de extrema utilidade na prática clínica. Hedges et al.
7
 

analisaram retinografias da CFNR de alto contraste de 36 olhos com papiledema 

secundário à HII e evidenciaram modificações dessa camada em 67% dos casos. Os 

autores ressaltaram a importância da avaliação objetiva da CFNR na otimização do 

manejo desses pacientes. Porém, a CFNR não pode ser mensurada por uma 

fotografia. O desenvolvimento de tecnologias que permitam essa quantificação, 

como o OCT, GDx e HRT, tem contribuído com informações importantes para o 

diagnóstico e manejo de diversas neuropatias ópticas. Apesar dessas tecnologias 

terem sido utilizadas em diversos estudos para o diagnóstico e monitoramento do 

edema de NO, em pacientes com HII
142,184,192,217–223

, poucos estudos quantificaram a 

perda axonal no papiledema. Utilizando o HRT e o CV, Salgarello et al.
221

 avaliaram 

oito pacientes com diagnóstico recente de papiledema e evidenciaram uma 

correlação significativa entre a quantidade de edema de NO e a perda campimétrica. 

Laemmer et al.
184

 investigaram 23 pacientes com HII, utilizando o GDx, e 

encontraram, quando comparados aos controles, aumento da espessura CFNR em 

pacientes com edema e diminuição da CFNR após a regressão do edema. Os autores 

observaram que, mesmo em pacientes com resposta efetiva ao tratamento e regressão 

do papiledema, a perda axonal foi detectada pelo GDx. O OCT também foi utilizado 

por diversos estudos que demonstraram sua habilidade em quantificar o edema de 
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NO
142,223

, porém nenhum o utilizou para medir a perda neural após o papiledema 

resolvido, correlacionando-o com métodos de avaliação funcional. 

A limitação mais importante da maioria das tecnologias utilizadas na avaliação 

de perda axonal é a dificuldade de mensurar esta perda na presença do edema do NO. 

Visto que esta perda é mensurada por meio da espessura da CFNR peripapilar, a 

presença do edema das fibras nervosas confunde os resultados. Adicionalmente, a 

redução da espessura da CFNR, em pacientes com PTC em tratamento, pode ocorrer 

por redução da PIC, indicando melhora do quadro clínico, ou por perda axonal da 

CCG, evidenciando piora dele (Figura 15).  

 

 
Figura 15 - Medidas da espessura da CFNR peripapilar (figuras à esquerda) e EMT 

(figuras à direita), realizadas pelo equipamento Topcon 3D OCT-1000
®
, no mesmo 

olho de um paciente com PTC, na presença de edema de NO (linha superior) e após a 

resolução do edema (linha inferior). Setores em verde indicam valores dentro dos 

limites da normalidade, em amarelo, menores que o percentil 5, em vermelho, 

menores que o percentil 1 e em branco, maiores que o percentil 95, quando 

comparados à população referência da mesma faixa etária. Note que a CFNR se 

apresenta normal ou acima do normal na presença de papiledema (superior 

esquerda), mas a análise macular já evidencia perda axonal (superior direita). Após a 

resolução do edema do NO, tanto a espessura da CFNR peripapilar (inferior 

esquerda) quanto a EMT (inferior direita) demonstram medidas abaixo da 

normalidade.  

 

O presente estudo evidenciou a possibilidade de estimar a perda axonal 

secundária ao papiledema por meio da medida da espessura macular no OCT. Os 

achados de diminuição de espessura retiniana nos pacientes com PTC e papiledema 

resolvido foram semelhantes à análise de espessura total da mácula e espessura da 

CFNR peripapilar. Enquanto a análise macular evidenciou diminuição da espessura 

em oito, de nove parâmetros, a análise peripapilar evidenciou diferença em seis, de 
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sete parâmetros, quando comparados aos controles (Tabelas 1 e 2). Adicionalmente, 

a análise da curva ROC indicou desempenho semelhante entre as duas medidas, 

macular e peripapilar, em discriminar olhos de pacientes com PTC de olhos sadios 

(Tabelas 1 e 2). Apesar dos pacientes analisados estarem na fase sequelar da doença, 

pode-se utilizar a análise da espessura macular para avaliar a perda axonal em 

pacientes na fase ativa da doença, com edema de NO, visto que a região macular é 

menos acometida que a peripapilar. O presente estudo também avaliou a relação 

entre o FD-OCT e a campimetria computadorizada, em pacientes com PTC, 

utilizando os parâmetros globais e setoriais. Estudos anteriores avaliaram a relação 

entre o grau de edema de papila e o CV, mas nenhum estudo avaliou a correlação da 

perda campimétrica com a perda axonal
141,218,219,224

. No presente estudo, significante 

relação estrutura-função foi observada em diversos parâmetros campimétricos. A 

melhor correlação foi encontrada entre a diminuição de sensibilidade na região nasal 

e inferior (área 5) do CV, e as medidas da espessura macular e da CFNR.  

As principais limitações do uso da espessura macular como parâmetro da perda 

axonal no papiledema são possíveis alterações maculares, que podem atuar como 

fatores confundidores. Com o aumento da PIC, a mácula pode, também, apresentar 

edema ou cursar com hemorragia, o que interferiria na medida da sua espessura. 

Adicionalmente, a medida da espessura total inclui a CFNR da mácula, que também 

pode apresentar um pouco de edema na fase aguda. Porém, o principal uso do 

parâmetro macular é durante o tratamento dos casos crônicos, quando sua espessura 

melhor representa a integridade axonal (Figura 15). São necessários estudos futuros 

que avaliem pacientes com PTC antes e após a resolução do papiledema para o 

esclarecimento dessa limitação.  

A introdução do FD-OCT, com imagens de melhor resolução, permitiu a 

segmentação das diferentes camadas retinianas na região macular, como a CFNR, 

CCG e CNI. Associações ainda mais fidedignas entre espessura macular e perda da 

função visual são alcançadas por meio dessa mensuração específica de cada camada. 

Alguns estudos evidenciaram que a perda localizada da CFNR ou CCG pode ser 

comparada com a perda localizada no CV
211,225

. Essa correlação específica pode 

melhorar a sensibilidade e especificidade para detecção do dano neural, permitindo 

um acompanhamento independente dos erros do CV. No presente estudo, as medidas 
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da espessura macular da CFNR e da CCG demonstraram habilidade em detectar o 

dano neural, distinguindo pacientes com PTC de controles normais e apresentaram 

boa correlação com testes funcionais, como o CV e o PERG. 

 

 

6.2  Desempenho diagnóstico do PERG na detecção de perda neural em 

pacientes com PTC 

 

Adicionar à análise do CV métodos que permitam a avaliação da integridade 

da CCG são de extrema importância ao tratamento do papiledema secundário à 

síndrome do PTC. Este é o primeiro estudo que utiliza o PERG para estimar perda 

neural retiniana no papiledema, a principal causa de perda visual progressiva e 

permanente nos pacientes com PTC.  As médias de amplitude do PERG foram mais 

baixas no grupo com papiledema, que em olhos normais. Especialmente, a média dos 

parâmetros amplitude de N95 e de P50+N95 foram significativamente menores no 

grupo de pacientes com papiledema crônico, quando comparados aos controles, 

ratificando os resultados de estudos prévios que sugerem que a média do PERG é 

capaz de identificar perda da CFNR em diferentes tipos de neuropatia óptica
69,90,226

. 

Em nosso estudo, a redução da amplitude foi observada, principalmente, no estímulo 

de 48’ de arco. Esse achado está em concordância aos estudos prévios
69,90,226

 e às 

recomedações do protocolo da ISCEV que sugere o uso do tamanho 0.8° (48’) para 

otimizar a amplitude do PERG
79

. Em relação ao tempo de pico, com exceção do N95 

no estímulo de 48’, nenhuma diferença significante foi encontrada entre pacientes e 

controles, confirmando os achados de estudos anteriores que avaliaram o PERG em 

doenças do NO
79,90,227

. A redução da amplitude dos parâmetros do PERG, observada 

no presente estudo, sugere que esta tecnologia pode ser útil na avaliação conjunta 

com o CV, ajudando no manejo desses pacientes, e evitando a atrofia da CFNR e 

CCG e sua consequente baixa visual permanente. Os achados do presente estudo 

complementam os achados de Falsini et al. que demonstraram anormalidades no 

PERG de 77% dos pacientes na fase aguda da HII
92

. 
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6.3  Correlação estrutura função entre o eletrorretinograma de padrão 

reverso, a tomografia de coerência óptica e a perimetria automizada 

padrão 

 

O objetivo secundário deste estudo foi a investigação da correlação dos 

resultados do PERG com as medidas do OCT e CV. Estudos prévios encontraram 

uma correlação significativa entre os parâmetros de amplitude do PERG e a medida 

da EMT e da CFNR peripapilar em pacientes com EM
69,174

. Hokazono et al., 

recentemente, encontraram uma correlação significante entre a amplitude de N95 e 

os parâmetros maculares, principalmente da CCG+ macular e da CFNR peripapilar, 

em pacientes com EM e neuromielite óptica
69

. No presente estudo, também foi 

encontrada correlação significativa entre a maioria dos parâmetros de amplitude do 

PERG e as medidas de espessura do OCT, principalmente N95 e P50+N95 com o 

estímulo de 48’, espessura da CCG+ macular, e CFNR macular e peripapilar. A forte 

correlação entre a amplitude do PERG e as espessuras das CCG+ e CFNR justifica-

se pelo conceito mais amplamente aceito sobre a origem retiniana da resposta do 

PERG. Também foi encontrada uma correlação significante, apesar de apenas 

moderada, entre a amplitude do PERG e a perda de sensibilidade do CV (Tabela 7). 

Estudos anteriores avaliaram o uso do OCT em pacientes com papiledema na 

fase aguda com o objetivo de quantificar o edema do NO e monitorizar a eficácia do 

tratamento
142,218,220,224,228

. O uso do OCT na fase aguda mostrou-se eficaz em 

quantificar o edema, mas possui limitações em quantificar a perda neural, visto que a 

presença do edema aumenta, artificialmente, a espessura da CFNR peripapilar, 

mascarando a perda axonal. A quantificação da EMT, da espessura da CFNR e 

CCG+ mostrou-se eficaz na identificação da perda neural. Porém, nos casos de 

complicações retinianas, como edema ou hemorragia macular, membrana 

neovascular subretiniana, a acurácia desta medida é afetada. Considerando que a 

resposta do PERG, na quantificação da lesão neuronal, é menos afetada nessas 

condições (edema no NO e edema macular), é muito importante que a capacidade 

dessa tecnologia continue sendo explorada e estudada. 

Como o objetivo desse projeto é a identificação e avaliação da perda neural em 

pacientes com PTC por meio do OCT, PERG e CV, foram selecionados pacientes em 

fase crônica da doença, com edema de NO resolvido e permanente (irreversível), 
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perda visual functional e estrutural, apesar do PERG ser capaz de estimá-las mesmo 

na presença de edema de NO. No presente estudo, a medida da amplitude do PERG 

mostrou ser útil na diferenciação entre olhos normais e com papiledema. Apesar da 

análise da curva ROC ter evidenciado as medidas do OCT como as mais hábeis para 

essa discriminação, a habilidade diagnóstica das duas tecnologias foram bastante 

semelhantes.  Além disso, quando a avaliação do poder de discriminação foi baseada 

no número de olhos identificados como anormais (abaixo do décimo percentil 

inferior de olhos normais) não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois métodos (Figura 13). 

Apesar de estudo futuros sobre o uso do PERG em pacientes com papiledema 

ativo serem necessários, o achado de amplitude diminuída do PERG, em nossos 

pacientes, e sua correlação significativa com o OCT e o CV sugerem que esses 

exames complementares podem ser úteis no monitoramento da perda visual ao longo 

da evolução clínica. As análises da espessura macular, principalmente da EMT, 

CFNR e CCG maculares e da CFNR peripapilar, também mostraram-se capazes de 

quantificar a perda neural. O uso combinado dessas tecnologias pode melhorar o 

manejo clínico e a indicação cirúrgica desses pacientes, pois facilita o 

monitoramento da visão e a detecção da perda axonal retiniana. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

1. As medidas de espessura total da mácula e da CFNR peripapilar 

mostraram-se capazes de quantificar perda axonal ao evidenciar 

significativa redução dessa espessura nos pacientes com PTC. É 

importante evidenciar que a análise macular é útil na detecção da perda 

neural, pois a presença do papiledema dificulta a avaliação peripapilar; 

2. Uma importante relação estrutura-função foi observada entre a perda 

campimétrica e as medidas de espessura total da mácula. A melhor 

correlação foi entre a região nasal e inferior do CV, e as medidas do OCT 

maculares e peripapilares; 

3. A análise dos parâmetros do PERG de campo total evidenciou redução 

de N95 e P50+N95 no estímulo de 48 minutos de arco nos pacientes com 

PTC. Redução da amplitude foi observada apenas no estímulo de 48 

minutos. Com exceção de N95 no estímulo de 48minutos, não foi 

observada redução do tempo de pico; 

4. Foi observada uma correlação significativa entre a amplitude do PERG e 

a espessura da CFNR peripapilar. Não houve correlação entre os 

parâmetros do PERG e perda de sensibilidade do CV; 

5. A espessura total da CFNR e CCG+ maculares apresentou valores de 

área sob a curva ROC entre 0,80 e 0,89, o que apontam uma ótima 

capacidade de discriminação e suportam a capacidade dessa técnica de 

detectar perda neural; 

6. É conhecido que a maior morbidade da síndrome do PTC é a perda 

visual. O estudo atual evidencia que tanto o PERG como o OCT, 

avaliando as medidas de espessura maculares, poderão ser úteis na 

monitorização da perda visual no papiledema em pacientes com a 

síndrome do PTC. 
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8  ANEXOS 

 

ANEXO A – Artigo: Macular thickness measurements with frequency domain-OCT 

for quantification of axonal loss in chronic papilledema from pseudotumor cerebri 

syndrome 
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ANEXO B – Artigo: Relationship Between Pattern Electroretinogram, Frequency-

Domain OCT, and Automated Perimetry in Chronic Papilledema From Pseudotumor 

Cerebri Syndrome. 
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