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RESUMO 

Fernandes DB. Quantificação da perda neural retiniana na Esclerose 

Múltipla e na Neuromielite Óptica com a tomografia de coerência óptica de 

domínio Fourier [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2013. 79p. 

 

OBJETIVO: Utilizar a tomografia de coerência óptica (TCO) de domínio 

Fourier para avaliar as camadas internas da retina de olhos de pacientes 

com esclerose múltipla (EM) ou neuromielite óptica (NMO), com ou sem 

história de neurite óptica (NO), e compará-los entre si e com os olhos de 

controles normais. Investigar a correlação entre os achados da TCO e os 

achados do campo visual nesse grupo de pacientes. MÉTODOS: Cento e 

oitenta e dois indivíduos foram estudados incluindo 74 com diagnóstico de 

EM, 33 com NMO, 30 com mielite transversa aguda longitudinal extensa 

(MTALE) e 45 controles normais. Todos os indivíduos foram submetidos  a 

exame oftalmológico completo incluindo a perimetria computadorizada e a 

TCO de domínio Fourier. Os olhos estudados foram divididos em 5 grupos: 

olhos de pacientes com EM e episódio prévio de neurite óptica (EM-NO) 

olhos de pacientes com EM sem episódio prévio de neurite óptica (EM-sNO), 

olhos de pacientes com NMO e história de neurite olhos de pacientes com 

MTALE e olhos de controles normais. Foram analisadas as seguintes 

medidas obtidas pela TCO: a espessura da camada de fibras nervosas 

retiniana (CFNR) peri-papilar, a espessura macular total (EMT) avaliada em 

8 setores de acordo com o mapa do “Early Treatment Diabetes Retinopathy 

Treatment Trial” e medidas segmentadas da CFNR na mácula, da camada 

de células ganglionares (CCG), camada nuclear interna (CNI). Os resultados 

da perimetria foram avaliados levando em consideração o “ mean deviation ( 

desvio médio)” (MD) e os valores de diferentes regiões do campo visual 

divididos de acordo com a sua correspondência no disco óptico seguindo o 

mapa de Garway-Heath. A comparação dos achados entre os diferentes 

grupos foi feita usando modelos “generalized estimated equations” (GEE) de 

tal forma a fazer a compensação pela interdependência dos dois olhos de 

um mesmo indivíduo. Foram também calculadas e comparadas as áreas sob 

as áreas sob as curvas ROC (“Receiver operating characteristics”) nos 

diferentes grupos. Foram calculadas as correlações de Spearman ou 

Pearson dependendo da distribuição dos valores. RESULTADOS: Não 

houve diferença significativa em relação à idade média e à distribuição dos 

pacientes quanto ao sexo nos 5 grupos estudados.  Quando comparados ao 

grupo controle, os 4 grupos de olhos dos doentes apresentaram a espessura 

da CFNR peri-papilar e a CFNR macular significativamente menor que as 

medidas dos controles normais. Em relação à CCG e à EMT, os grupos 



 

NMO, EM-NO e EM-sNO apresentaram espessura estatisticamente menor 

que os controles enquanto que no grupo MTALE esta diferença não foi 

evidenciada. Quando a CNI foi estudada não houve diferença entre os 

controles e os 2 grupos com EM, enquanto que os grupos NMO e MTALE 

apresentaram espessura estatisticamente maior que os controles. Os dois 

grupos com história prévia de NO (NMO e EM-NO) apresentaram a 

espessura da CFNR peri-papilar e  macular, da CCG e da EMT menores do 

que seus grupos correspondentes sem história prévia de NO 

(respectivamente MTALE e EM-sNO). Quando os grupos NMO e EM-NO 

foram comparados entre si não houve diferença de espessura em nenhuma 

camada exceto na CNI onde o grupo NMO foi estatisticamente mais 

espesso. Houve correlação entre os achados do TCO e aqueles da 

campimetria para ambas as doenças e esta correlação foi maior na NMO do 

que na EM, em especial quando a EMT foi o parâmetro do TCO utilizado na 

comparação. CONCLUSÕES: A TCO é capaz de demonstrar a perda neural 

nos doentes com EM ou NMO e evidencia perda neural subclínica tanto em 

olhos com MTALE como em pacientes com EM, sem história de NO prévia e 

demonstra aumento da CNI nos olhos de pacientes com NMO ou MTALE. 

Além do já conhecido mecanismo de lesão do nervo óptico por 

desmielinização o fato da CNI estar alterada no espectro NMO mostra que 

outros processos podem estar envolvidos na patogênese destas doenças e 

que esta camada pode ajudar na diferenciação entre as duas doenças, EM e 

NMO. 

 

Descritores: 1.Esclerose múltipla  2.Neuromielite óptica  3.Neurite óptica  
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ABSTRACT  

Fernandes DB. Quantification of retinal neural loss in multiple sclerosis or 

neuromyelitis optica using Fourier domain optical coherence tomography 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2013. 79p. 

 

PURPOSE: To evaluate, by the using of Fourier domain optical coherence 

tomography (OCT) the retinal inner layers of eyes with or without previous 

history of optic neuritis (ON) in multiple sclerosis (MS) or neuromyelitis optica 

(NMO) patients and compare them with normal controls. To investigate the 

correlation between the OCT and the visual field fidings. METHODS: One 

hundred two subjects were studied, 74 diagnosed as MS, 33 as NMO, 30 as 

longitudinally extensive transverse myelitis (LETM) and 45 nolmal controls. 

All patients were submitted to a complete ophthalmic evaluation including 

automated perimetry and Fourier domain OCT. The studied eyes were 

divided in 5 groups: eyes of MS patients with previous episodes of optic 

neuritis (MS-ON, group 1), eyes of MS patients without previous episodes of 

optic neuritis (MS-nON, group 2), eyes of NMO patients (group 3), eyes of 

LETM patients (group 4) and eyes of normal controls (group 5). The retinal 

layers measured by OCT were from the optic nerve, peri-papillary retinal 

nerve fiber layer (RNFL) and from the macula: the total macular thickness 

(TMT), which was sub-divided in 8 sectors according to “Early treatment 

diabetic retinopathy study”, and the segmented inner macula layers, RNFL, 

ganglion cell layer (CGL) and inner nuclear layer (INL). Regard to automated 

perimetry we analyzed the “mean deviation” (MD) and different sectors of the 

visual field according to their correspondence to Garway-Heath optic nerve 

map. Generalized estimation equation (GEE) models accounting for age and 

within-patient, inter-eye correlations, were used to compare the results 

among different groups. We also compare the area under ROC (receiver 

operating charactheristics) curve among the different groups. We also 

compute either Spearman or Pearson correlation according to values 

distributions. RESULTS: There was no statistical difference  among the 

groups regard to sex or mean age. All 4 diseased groups presented peri-

papillary RNFL and macular RNFL thicknesses statistically thinner than 

normal controls. Regarding to GCL thickness and TMT, the NMO, MS-ON 

and MS-nON groups were statistically thinner than controls, on the other 

hand the LETM group was not statistically different. When the INL thickness 

was studied, there was no statistical difference between controls and both 

MS groups, whereas the NMO and LETM groups were statistically thicker 

than controls. Both groups with previous history of ON (NMO and MS-ON) 

presented peri-papillary RNFL, macular RNFL, GCL and TMT thinner than 



 

theirs corresponding groups without previous history of ON (LETM and 

MS-nON, respectively). When NMO and MS-ON were compared, there was 

no statistical difference in any layer, except the INL, which was thicker in 

NMO group. There was statistical correlation between OCT and automated 

perimetry findings for both, MS and NMO, diseases and the correlation was 

bigger in NMO, particularly when TMT was the OCT parameter used. 

CONCLUSION: The OCT is able to demonstrate the neural loss in MS and 

NMO patients and it also shows sub-clinical neural loss in LETM and 

MS-nON patients. Besides the already known mechanism of optic nerve 

injury caused by demyelination, the presence of a abnormal INL in the NMO 

and LETM patients suggest that different processes may be involved in the 

pathogenesis of these diseases and also that the INL may help differentiating 

between NMO and MS. 

 

Descriptors: 1.Multiple sclerosis  2. Neuromyelitis optica  3. Optic neuritis  

4.Optical Coherence Tomography 

 

 

 



 

 

1  Introdução 

 

 

 As afecções que acometem a via óptica anterior são as doenças mais 

comuns em neuroftalmologia e incluem lesões inflamatórias, isquêmicas, 

compressivas, tóxicas, carenciais, degenerativas e traumáticas. Dentre elas 

se destacam as lesões inflamatórias desmielinizantes, o grupo mais 

numeroso e importante dentre estas afecções. A sua importância decorre 

da sua gravidade potencial, da possibilidade de melhora quando 

adequadamente conduzidas, e da possibilidade de causar sequelas visuais 

importantes em indivíduos jovens. Sua importância também tem a ver com 

a relação e associação frequente das neuropatias inflamatórias com as 

doenças desmielinizantes, particularmente a esclerose múltipla e menos 

comumente a neuromielite óptica. 

 

 

1.1  Esclerose Múltipla 

 

1.1.1  Definição, epidemiologia e fisiopatogenia 

 

A esclerose múltipla (EM) é uma das causas mais comuns de 

incapacidade neurológica e visual entre adultos jovens e de meia idade, 

acometendo aproximadamente 300.000 pessoas nos Estados Unidos(1). 
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É uma doença crônica inflamatória do sistema nervoso central (SNC) que 

causa inflamação multicêntrica e desmielinização com manifestações 

clínicas heterogêneas incluindo disfunções motoras, cognitivas e sensoriais.  

Caracteriza-se clinicamente por episódios de comprometimento focal do 

nervo óptico, parênquima cerebral e medula espinhal, com períodos de 

exacerbação e remissão que são separados tanto no tempo como na 

localização afetada.(2, 3)   

A EM tem predileções referentes à idade, sexo e raça. Os sintomas 

iniciais geralmente ocorrem entre 30 e 50 anos, embora possam acometer 

indivíduos com idade entre a primeira e a sétima décadas de vida.(4, 5) 

Mulheres são mais afetadas do que homens, numa proporção de quase 2:1. (4,6) 

Nos Estados Unidos e Europa indivíduos caucasianos são mais 

frequentemente afetados do que afro-americanos.(4, 7) Os estudos revelam 

uma prevalência variável dependendo da região estudada, menos que 1 em 

cada 100.000 pessoas em áreas equatoriais; entre 6 e 14 em cada 100.000 

no sul dos Estados Unidos e Europa, e entre 30 e 80 em cada 100.000 no 

Canadá e norte da Europa e dos Estados Unidos. O risco de desenvolvimento 

da EM é diretamente proporcional ao aumento da latitude.(8)  

A desmielinização associada à inflamação e remielinização limitada é 

uma característica fisiopatológica e histopatológica marcante na doença.(9) 

Observam-se placas de desmielinização grandes e em vários locais do SNC, 

levando a formação de cicatrizes gliais.(10) Várias evidências indicam se 

tratar de uma doença auto-imune. A associação da afecção com genes de 

complexos de histocompatibilidade, as semelhanças experimentais com 
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modelos animais e a constatação de que a EM responde bem a terapias 

imunomodulatórias e imunossupressoras, apóiam a hipótese de que a auto-

imunidade possui um papel importante na sua fisiopatologia. A EM é uma 

doença imunológica predominantemente mediada pelas células T levando à 

destruição da mielina em indivíduos com predisposição genética. Lesões 

ativas caracterizam-se por infiltração de células T e macrófagos na 

substância branca. No entanto, apesar da intensa participação da resposta 

imunológica celular na fisiopatologia, a imunidade humoral também contribui 

uma vez que existem imunoglobulinas e auto-anticorpos no líquido 

cefalorraquidiano de pacientes com a doença.(11) A epidemiologia da EM 

sugere, no entanto, fortemente que agentes infecciosos, mais provavelmente 

vírus, estejam envolvidos na patogenia e que estes organismos diretamente 

ou indiretamente induzam a um distúrbio em um sistema imune previamente 

competente ou agravem um distúrbio pré-existente no sistema 

imunológico.(12, 13)  

 

1.1.2  Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento 

 

Os sinais e sintomas da EM são muitos e variáveis e incluem 

sintomas neurológicos, psiquiátricos e neuro-oftalmológicos isolados ou em 

associação.(5) As manifestações neurológicas são determinadas pelo local e 

extensão das lesões desmielinizantes. Suas lesões apresentam  preferência 

por determinados locais do SNC, resultando em sinais, sintomas e achados 

radiológicos que podem ser reconhecidos como característicos da esclerose 
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múltipla. As alterações neurológicas principais são motoras, sensitivas e 

cerebelares. Os sintomas e sinais motores ocorrem como primeira 

manifestação da EM em 30 a 40% dos casos e manifestam-se em 60% dos 

casos da doença.(5) Os achados clínicos  são geralmente decorrentes de 

desmielinização do trato corticospinal, mais comumente na medula espinal, 

mas outros locais podem ser afetados incluindo os tratos piramidais, ponte, 

pedúnculos cerebrais e a substância branca dos hemisférios cerebrais. 

Sinais e sintomas cerebelares também são comuns ocorrendo em 36 a 84% 

dos pacientes, caracterizados por ataxia, dismetria dos membros e tremor 

intencional.(5) Parestesias e distúrbios sensitivos são comuns. Com 

freqüência, os pacientes apresentam dormência ou formigamento nos 

membros, tronco ou face.(5) Outras alterações neurológicas incluem 

anormalidades de reflexos, neuralgia do trigêmeo, fraqueza facial e 

movimentos involuntários da face, distúrbios no controle da micção, etc.(5) 

Depressão é um achado comum na EM afetando 75% dos casos.(14) Euforia 

é um sintoma psiquiátrico menos comum e quando ocorre geralmente 

aparece na forma crônica da doença e não nos estágios iniciais.(5) Distúrbios 

da função cognitiva são frequentes, algumas vezes passando despercebido. 

Os mais comuns são dificuldade na memória e abstração. (15) 

Identificam-se duas formas clínicas da EM, a remitente-recorrente e a 

progressiva. Na forma remitente-recorrente, os pacientes apresentam 

exacerbações clínicas, seguidas por recuperação parcial ou total da função. 

Esta é a forma mais comum, ocorrendo em 85% dos casos. Já na forma 

progressiva os pacientes apresentam uma incapacidade cumulativa e 
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gradual, com ou sem superposição de crises. A forma progressiva pode ser 

ainda subdividida em primária, com progressão da incapacitação desde o 

início da doença, e secundária, na qual o paciente apresenta sintomas 

iniciais da forma recorrente-remitente e depois evolui para a forma 

progressiva. (5, 16) 

Embora exames complementares como o líquor e a imagem por 

ressonância nuclear magnética( RNM) do encéfalo possam auxiliar no 

diagnóstico da EM, este se baseia classicamente em critérios clínicos e 

exige, em essência, a demonstração de que um paciente, em idade 

apropriada apresente pelo menos dois episódios em épocas diferentes de 

alterações neurológicas em locais distintos na substância branca do SNC.(17) 

Os critérios foram revisados por um painel internacional em 2001 onde se 

reforçou o conceito de demonstração de disseminação de lesões tanto no 

tempo como no espaço e a RNM passou a ser integrada com os dados 

clínicos e com outros exames de diagnóstico. Os critérios revisados 

facilitaram o diagnóstico de EM e termos previamente utilizados: “EM 

clinicamente definida” e “EM provável” foram abolidos. A classificação 

passou a ser “EM”, “EM possível” (aqueles com risco, mas nos quais a 

avaliação diagnóstica é equívoca) ou “não EM” e ficaram conhecidos como 

critérios de McDonald.(18) Os critérios diagnósticos de McDonald são 

amplamente utilizados no diagnóstico da EM e foram modificados para 

incorporar os achados da RNM. Os critérios foram revisados em 2005(19) e 

em 2010(20), incluindo a RNM como uma forma de  demonstrar a 

disseminação da doença ao longo do tempo. Há duas maneiras de mostrar 
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disseminação da doença no tempo usando a RNM: a) presença simultânea 

de lesão assintomática com realce por gadolíneo associada a lesões que 

não realcem, a qualquer tempo b) pela detecção de novas lesões em T2 

e/ou com realce por gadolínio em uma RNM de controla de evolução, com 

referência à primeira RNM (ou basal), independentemente do tempo entre os 

exames. Estes são os critérios utilizados para estabelecer a existência de 

EM na atualidade. 

Acredita-se que os danos axonais nas lesões desmielinizantes ativas 

da EM resultem na redução de 50 a 70% na densidade neuronal das placas 

crônicas de desmielinização, quando comparadas a tecidos normais. Este 

aspecto da patogenia da doença vem recebendo atenção redobrada após 

estudos relacionando áreas de lesões e atrofia cerebrais detectáveis por 

ressonância magnética com prejuízos funcionais progressivos e 

permanentes.(21) Esta perda axonal pode ocorrer durante uma fase aguda de 

destruição da mielina ou na forma crônica e contínua, a partir de placas 

inativas.(22)  

O tratamento da EM baseia-se na redução do processo inflamatório e 

na regulação do sistema imunológico na tentativa de reduzir os danos e 

controlar a progressão da doença. Existem várias evidências que ligam os 

episódios de inflamação inicial, tais como exacerbações clínicas e lesões na 

RNM, com a probabilidade de incapacitação na doença. Pacientes com 

muitas lesões à RNM representam um grupo de alto risco para incapacitação 

importante.(23) Enquanto que as lesões à RNM podem ser clinicamente 

silenciosas o seu acúmulo gradual pode acabar acarretando desconexão 



Introdução 7 

importante em vias neurais de grande importância clínica. A extensão do 

dano neuronal é variável e parece depender da intensidade do processo 

inflamatório durante a fase aguda da doença, entretanto outros fatores 

devem existir, particularmente a susceptibilidade individual de cada 

paciente.(10)  

Durante as crises as drogas mais utilizadas são os corticosteróides 

usualmente na forma de pulsoterapia endovenosa. Para a forma remitente-

recorrente, o uso de imunomoduladores como o interferon-ß, vem 

apresentando bons resultados em retardar a evolução da doença. O acetado 

de glatiramer é também uma alternativa para imunomodulação nos casos de 

resistência ao interferon. Agentes imunossupressores como a ciclofosfamida 

podem também ser utilizados embora a sua eficácia seja mais modesta.(11, 24, 25)  

 

1.1.3  Acometimento do sistema visual na Esclerose Múltipla 

 

Disfunção visual ocorre em 80% dos pacientes com EM durante o 

curso da doença e em até 50% dos casos pode ser o sinal de apresentação 

da doença.(26-28) Embora a EM possa acometer qualquer local da via óptica e 

também o sistema visual eferente o envolvimento ocorre predominantemente 

ao nível dos nervos ópticos. Este acometimento pode ser agudo, na forma 

de neurite óptica (NO), insidioso ou até mesmo assintomático.(28) Quando 

agudo se manifesta por NO, geralmente na sua forma retrobulbar e menos 

frequentemente por papilite. A NO se caracteriza por baixa da acuidade 

visual unilateral que evolui em um período de poucos dias associada à dor 
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peri ou retro-ocular que piora com a movimentação dos olhos, diminuição da 

visão de cores e da sensibilidade ao contraste, defeito pupilar aferente e 

defeitos de campo visual focais que predominam na região central 

(escotomas: central, cecocentral, arqueados) embora outros tipos de 

alterações sejam possíveis.(28) O exame de fundo de olho é normal na 

neurite retrobulbar e mostra borramento das margens do disco óptico na  

papilite. A perda de acuidade visual é variável desde discreta até ausência 

de percepção luminosa.(28)  Após o tratamento ou mesmo espontaneamente 

observa-se a tendência a melhora da acuidade e do campo visual embora 

outras funções como a sensibilidade ao contraste apresentem menor 

tendência a recuperação, frequentemente permanecendo alterados em 

pacientes acometidos pela NO.(29)  

 A presença de lesões desmielinizantes demonstradas à RNM de 

pacientes com NO está fortemente correlacionada com o desenvolvimento 

de EM clinicamente definida. Dos pacientes que apresentam uma ou mais 

lesões no início da doença 56% desenvolvem esclerose múltipla em 10 

anos.(30) Assim, embora a NO possa ser idiopática, associada a infecções 

virais e mesmo ter outras etiologias infecciosas/autoimunes a sua principal 

associação se faz com a EM. 

O acometimento do nervo óptico na EM pode também ser crônico e 

insidioso, sem a caracterização aguda da NO. São pacientes com EM que 

negam ter tido qualquer episódio de perda aguda da visão, mas que 

apresentam disfunção do nervo óptico em um ou nos dois olhos.(31, 32) Um 

estudo multicêntrico importante a respeito do tratamento e da evolução da 
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NO, o “Optic Neuritis Treatment Trial” (ONTT) revelou que 48% dos 

pacientes com NO aparentemente unilateral e nenhuma história prévia de 

perda visual tinham alterações no campo visual do olho contralateral àquele 

acometido pela NO. Muitos destes olhos apresentavam alterações na 

acuidade visual, visão de cores ou sensibilidade ao contraste.(33, 34) 

A evidência do acometimento de um olho assintomático pode ser clínica, 

eletrofisiológica, psicofísica ou através da combinação destes métodos.(35-37) 

Um exame clínico cuidadoso nestes casos pode revelar que mesmo nos 

casos em que a acuidade visual é 20/20 o paciente pode ter distúrbios na 

visão de cores, visão de contraste ou mesmo ao campo visual. Além disso, 

pode haver um defeito pupilar aferente relativo e também atrofia do nervo 

óptico ou redução da camada de fibras nervosas da retina.(38, 39)  

 Tanto na forma aguda como na forma insidiosa e assintomática o 

processo patológico característico é considerado a desmielinização 

inflamatória dos axônios na EM o que leva à atrofia do nervo óptico e por 

consequência disfunção visual. Dano e perda axonal estão presentes em 

lesões associadas à EM especialmente em lesões crônicas.(40)  Além disso, 

demonstrou-se que existe degeneração retrógrada das fibras que passam 

por uma lesão aguda, a qual determinaria perda axonal após a lesão 

inflamatória. A perda axonal que ocorre na EM é responsável pela 

persistência da deficiência neurológica e disfunção visual e sua avaliação 

poderia ser útil para monitorar a evolução da doença.(40) Recentemente, um 

trabalho(41) demonstrou num grupo especifico de pacientes com EM  e com 

acometimento das camadas nuclear interna e/ou externa da retina, sem 
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acometimento do nervo óptico, sugerindo a possibilidade de uma nova forma 

de dano neuronal na EM. 

As funções visuais em pacientes com EM podem ser avaliadas por 

métodos psicofísicos e eletrofisiológicos. Entre os psicofísicos incluem-se a 

medida da acuidade visual, do campo visual, da visão de cores e da 

sensibilidade ao contraste  espacial. Vários trabalhos demonstraram redução 

na sensibilidade ao contraste em pacientes com EM mesmo quando não 

apresentavam redução na acuidade visual de alto contraste.(42-44) A visão de 

cores também se encontra alterada em pacientes com EM, especialmente 

naqueles que tiveram NO.(45) No estudo ONTT observou-se que embora 

muitos pacientes recuperassem a acuidade visual, tanto a sensibilidade ao 

contraste como a visão de cores quase sempre permanecem alteradas após 

uma crise de NO.(46) O exame do campo visual também é de fundamental 

importância para quantificar a alteração funcional do nervo óptico seja nos 

casos de NO aguda como no acometimento insidioso do nervo óptico e 

mostra defeitos variados, particularmente os escotomas e a depressão geral 

da sensibilidade. 

Métodos eletrofisiológicos também podem ser úteis na investigação 

do acometimento visual da EM. Classicamente o potencial visual evocado 

(PEV) mostra aumento da latência nos olhos acometidos pelo processo de 

desmielinização, um aumento da latência do componente P100 ocorre em 

mais de 90% dos pacientes com EM.(47)  
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1.1.4  Importância da quantificação da perda neural na esclerose 

múltipla 

 

A EM é caracterizada por desmielinização, gliose, disfunção axonal e 

por fim perda neuronal.(48) A maioria dos indivíduos quando descobre a 

doença já exibe placas disseminadas no SNC à imagem por ressonância 

magnética quando do seu primeiro evento inflamatório/desmielinizante 

clinicamente aparente. Critérios novos e revisados de diagnóstico facilitaram 

a identificação desta doença de maneira mais rápida com implicações 

substanciais no que diz respeito ao tratamento precoce com medicações que 

podem influenciar a evolução da doença.(18, 19, 49)  

Os benefícios do tratamento precoce da EM são agora aceitos 

baseados em estudos que mostram, pelo menos a curto prazo, benefícios 

em indivíduos que foram tratados no momento da primeira exacerbação do 

quadro quando comparados com aqueles que receberam placebo.(50-52) Além 

disso, o seguimento de pacientes que não foram tratados precocemente 

sugere que estes não obtiveram tantos benefícios como aqueles tratados 

logo após o diagnóstico da doença.(53)  

O conceito de que a doença é degenerativa e o surgimento de 

tratamentos com imuno moduladores tornaram evidente a necessidade de 

se quantificar a perda neuronal de um determinado paciente. Assim, a 

capacidade de quantificar a neuro degeneração, avaliando-se a prevenção 

da progressão da doença está sendo eficaz, facilitaria muito a avaliação 

sistemática do efeito de novas terapêuticas e sua eficácia ao longo do 
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tempo. Classicamente a gravidade da doença neuro-degenerativa é 

avaliada clinicamente, pela escala de incapacidade do EDSS(54) pela 

RNM.(23) Para avaliação da perda axonal, várias técnicas de imagem 

forneceram evidencias indiretas de degeneração axonal e neuronal no 

SNC. Por exemplo, mudanças no volume do cérebro, com áreas focais de 

atrofia, demonstradas pela RNM servem como marcadores de perda 

axonal. A diminuição da área média transversal do nervo óptico 

demonstrada na RNM em pacientes com história de NO secundária à 

EM  também poderia servir como um marcador de perda axonal.(55) 

Porém, existem algumas limitações do uso da RNM para monitorar perda 

axonal nesses pacientes. Inicialmente, a atrofia do nervo óptico pode ser 

devida também à desmielinização e não apenas à perda axonal. Além 

disso, a avaliação da atrofia de nervo óptico por meio da RNM pode ser 

feita apenas em estágios avançados da atrofia, não sendo útil para 

monitorar os estágios iniciais e o avanço da doença.(23) 

Apesar dessas técnicas de ressonância nuclear magnética 

demonstrarem perda axonal em pacientes com EM, elas apresentam alto 

custo financeiro, demandam tempo, não medem exclusivamente a perda 

axonal e necessitam padronização e demonstração de reprodutibilidade. 

Além disso, é amplamente conhecida a ocorrência frequente de dissociação 

entre as lesões encontradas à RNM e os déficits clínicos observados ao 

exame.(56)    
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1.2  Neuromielite Óptica 

 

1.2.1  Definição, epidemiologia e fisiopatogenia 

 

A neuromielite óptica (NMO) é uma doença grave imuno-mediada, 

inflamatória, desmielinizante, necrotizante e idiopática que predominantemente 

envolve o nervo óptico, na forma de neurite óptica e a medula espinhal, 

na forma de mielite transversa(57). Por muito tempo houve muita 

controvérsia se a NMO é uma doença distinta ou apenas um subgrupo da 

EM(58-61). No entanto, hoje há muitas evidências indicando que são 

doenças diferentes(62, 63).  

Tradicionalmente o termo NMO era aplicado a pacientes com um evento 

monofásico consistindo de neurite óptica bilateral ocorrendo simultaneamente 

ou muito próximo temporalmente ao quadro de mielite aguda, resultando em 

paraplegia e cegueira(57). No entanto, atualmente sabe-se que existe um 

espectro de NMO que também inclui pacientes com quadro recorrente, com 

neurite óptica uni ou bilateral e aqueles nos quais a mielite ocorre com intervalo 

de semanas ou mesmo anos para com a neurite óptica(64).  

Casos de NMO já foram descritos no mundo todo e acometendo todas 

as raças, porém a doença tem predileção por áreas com maior concentração 

de negros e asiáticos, locais onde a prevalência de EM é classicamente 

baixa(65, 66). Na Ásia e na África a EM é pouco vista(65-67). A alta proporção de 

casos de NMO em relação aos de EM também foram mostrados na Índia(11-

42%)(68, 69) e Coréia do Sul (7%)(70). 
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No Brasil um estudo(71) com 67 pacientes com doença desmielinizante 

mostrou que 8 (12%) apresentavam NMO. Outro estudo brasileiro(72) avaliou 

24 pacientes com NMO dos quais 14 eram da raça negra. 

Existem casos descritos de NMO nas mais diversas idades, desde 

crianças(73, 74) até a velhice(75). Em um estudo americano (62) a média de 

idade variava com a forma da NMO. Naqueles com a forma recorrente era 

de 41 anos e de 29 na forma monofásica. 

A NMO é mais comum em mulheres que em homens assim como na 

EM, porém naquela em proporções ainda mais altas que nesta. Melhor 

exemplo é dado por estudo chinês(76) onde as proporções eram de 9 

mulheres para cada homem. Em um estudo brasileiro(72)a relação foi de 5:1 

e no estudo americano(62)foi de 1:1 na forma monofásica e de 5:1 na forma 

recorrente. 

Histologicamente a NMO se caracteriza por extensa desmielinização 

do nervo óptico e da medula espinhal, associado com áreas de necrose, 

cavitação, perda axonal e de mielina, aumento dos vasos peri-lesionais com 

espessamento de suas paredes e hialinização(77). Na fase aguda, as lesões 

apresentavam infiltração de macrófagos, linfócitos B e T, além de presença 

importante de imunoglobulinas, pricipalmente IgM(77) e de complemento num 

padrão característico em roseta(77).  

           Várias evidências indicam se tratar de uma doença autoimune 

onde a imunidade humoral tem ação primordial. Em favor desta corrente 

de pensamento pode-se citar o grande numero de auto-anticorpos 

presentes nestes pacientes(78-81), o fato de haver melhora naqueles 
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pacientes tratados com plasmaferese(82, 83) e melhor resposta à 

imunossupressores do que com os imunomoduladores normalmente 

utilizados na EM.  

              Este acúmulo de evidência da importância da resposta humoral 

levou a uma procura por um anticorpo especifico da doença. Investigadores 

japoneses estudaram a sensibilidade e a especificidade de um novo teste(84) 

usando células humanas que continham aquaporina-4 (AQP4) como 

substrato de um ensaio de imunofluorescência  indireta. A sensibilidade do 

teste foi de 91% nos pacientes com NMO e de 85% nos alto risco para NMO 

e a especificidade foi de 100% em ambos os grupos. 

 Os títulos do anti AQP4 não têm correlação com a duração, numero 

de recaídas ou efeitos dos imunoterápicos mas tem correlação inverso com 

o EDSS(85) . 

A aquaporina-4 é uma proteína que regula o transporte de água, 

presente no cérebro, medula espinhal e na retina, normalmente presente em 

células de suporte como as células de Mueller retinianas e nos astrócitos 

relacionados à barreira hemato-encefálica(86) . 

 A distribuição das áreas ricas em AQP-4 no SNC está em acordo com 

os locais típicos de lesão na NMO (87). Estudos recentes(63, 88) tem 

demonstrado perda de AQP-4 nas lesões medulares dos pacientes com 

NMO ao contrário daqueles com EM onde esta proteína pode estar até 

aumentada. 
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1.2.2  Manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. 

 

A NMO se manifesta classicamente com a ocorrência de um episodio 

de neurite óptica e mielite transversa aguda simultaneamente ou 

separadamente num intervalo de tempo indeterminado. Em caucasianos não 

há predileção pelo evento inicial(62, 63), enquanto em pacientes de origem 

africana a neurite óptica foi o evento inicial mais frequente. Um trabalho 

italiano(89) estudou 34 pacientes com NMO, onde o evento inicial foi neurite 

unilateral em 37%, bilateral em 19,6% e neurite e mielite simultânea em 

4,5% dos casos. 

  A crise pode ocorrer uma única vez, monofásica, ou se apresentar 

na forma recorrente, com novos episódios de neurite e/ou mielite. Em um  

estudo americano(62) 68% dos pacientes apresentavam a forma recorrente e 

32% a forma monofásica. Neste mesmo estudo a apresentação clássica com 

neurite óptica bilateral e mielite transversa aguda representou 1/3 dos casos 

da forma monofásica e nenhum na forma recorrente. Intervalo entre os 

eventos índices iniciais menores que 1 mês falam a favor da forma 

monofásica(62), enquanto os maiores que 6 meses falam a favor da forma 

recorrente(90). 

 De acordo com o mesmo grupo a forma recorrente está mais 

associada ao sexo feminino, idade mais avançadas, maior intervalo entre os 

eventos iniciais, menor dificuldade motora após a primeira crise de mielite e 

maior associação com auto-anticorpos(62, 90). 
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O envolvimento do nervo óptico se dá na forma de crise aguda de 

neurite óptica uni ou bilateral, com baixa visual importante. A presença de 

cegueira foi de 50% na forma monofásica e de 28% na forma recorrente(62). 

Estudo Francês mostrou que após 8,6 anos 50% dos pacientes 

apresentavam visão pior que 20/200(63). A perda visual decorrente da neurite 

óptica na NMO é mais grave que na EM e menos responsiva à 

corticoterapia(91).  

O envolvimento da medula espinhal se dá na forma de mielite 

transversa aguda com paraparesia, perda sensorial bilateral e disfunção 

esfincteriana(62). 

Sintomas neurológicos a exceção do nervo óptico e da medula 

espinhal estão presentes em 15% dos pacientes(62). 

Alterações endócrinas, tais como hiperprolactinemia, diabetes 

insipidus, hipotiroidismo(92), hipersonolencia hiponatremia e hipotermia(64), 

associado a crises de mielite ou neurite óptica estão descritas na literatura. 

A NMO também esta associada a doenças autoimunes variadas, tais 

como Lúpus Eritematoso Sistêmico, Síndrome de Sjogren, Miastenia Gravis, 

entre outras. Wingerchuck e Weinshenker(93) relataram que 36%(19 de 57) 

dos pacientes com a forma recorrente apresentavam doenças autoimunes, 

enquanto apenas 4% do doentes monofásicos também as apresentavam. 

Apesar de o evento inicial ser mais grave na forma monofásica do que 

na recorrente, o acúmulo de crises desta última levam-na a ter pior 

prognóstico. Em estudo da clínica Mayo em acompanhamento de 5 anos o 

grupo que apresentava recorrência tinha 50% dos seus pacientes incapazes 
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de andar sem assistência e 32% foram à óbito por insuficiência 

respiratória(94). De acordo com outro estudo, cerca de 14% dos pacientes 

permanecem com deficiências graves e 16% morrem na fase aguda da 

doença(72). 

A análise do líquido cérebro-espinhal mostra anormalidades, tais 

como pleocitose, caracteristicamente em altas concentrações(94), aumento 

das proteínas em especial as citocinas IL-17 e IL-8(95). Provalvemente a 

função da análise liquórica é mais bem aproveitada na diferenciação entre 

NMO e EM. Na primeira, a pleocitose normalmente é maior que 50 

leucócitos por milímetro cúbico o que raramente ocorre na EM, além do que 

as bandas oligoclonais estão presentes em mais de 90% dos casos na EM e 

em menos de 20% dos casos de NMO(94).  

A RNM tem papel fundamental no contexto da NMO mostrando a lesão 

medular típica e as lesões cerebrais assintomáticas. Importante ressaltar que 

ela é capaz de demonstrar a lesão medular longitudinal extensa (LMLE), um 

dos elementos requerido para diagnóstico da NMO, além de ajudar na 

diferenciação com a EM onde a LMLE, quase nunca esta presente. A RNM da 

medula espinhal usualmente mostra lesão em diversos segmentos vertebrais 

realçados com gadolínio além de edema medular(96, 97). 

Diferentemente do que se pensava anteriormente, hoje é notório o 

fato de a NMO poder se apresentar com alterações no SNC à RNM (64, 98) 

além daquelas típicas do nervo óptico e da medula espinhal. Pittock et al.(87) 

mostraram que apesar das lesões da NMO serem  inespecíficas, o 

hipotálamo e o tronco cerebral tipicamente demonstram alterações.  
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  Idealizado por Wingerchuck et al. em 1999(62) e posteriormente 

revisto em 2006 (99) de forma a englobar todas as possíveis formas clínicas, 

laboratoriais e de imagem foram criados critérios diagnósticos para a NMO 

que consistem em: quadro clínico de neurite óptica e  mielite transversa 

aguda com qualquer intervalo de tempo entre ambas, associado a ao menos 

dois dos três critérios de suporte que são: 1- RNM demonstrando lesão da 

medula espinhal de ao menos 3  segmentos vertebrais contíguos; 2- RNM 

que não preencha critério de EM; 3- positividade para o anticorpo anti-NMO. 

É importante ressaltar também o grupo de pacientes que não 

contempla os critérios necessários para o diagnóstico de NMO por ter 

apresentado episódio isolado de neurite óptica ou de mielite transversa 

aguda longitudinal extensa (MTALE) onde outras causas foram afastadas. 

Em 2004 Pirko et al.(100) avaliaram 72 pacientes com neurite óptica recorrente 

por 05 anos  e demonstraram que 12,5% dos pacientes converteram para 

NMO e 14,4% para EM. Em 2008, Jacob e Weinshenker(101) publicaram 

revisão onde consideraram o grupo de pacientes com MTALE como um 

subgrupo com características clínicas, radiológicas e prognósticas 

homogêneas e específicas e sugeriram a necessidade da realização do 

anticorpo anti-NMO, colocando essa entidade como parte do espectro da 

NMO, com necessidade de terapêutica agressiva. A positividade para o anti 

NMO aumenta a probabilidade dos pacientes que tiveram apenas um dos 

eventos índices converterem para NMO.(102) Matielo et al demonstraram que 

dentre 12 pacientes com neurite e anti NMO positivo, 50% apresentaram 

episodio de MTALE após seguimento de 8 anos, enquanto que de 19 com 
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neurite e  negativos para o anticorpo apenas 1 apresentou quadro de 

acometimento medular, que sequer preenchia critérios para NMO(103). 

Weinshenker e Wigerchuck estudaram pacientes com MTALE onde 14 não 

apresentavam o anti-NMO e desses nenhum apresentou recorrência da 

MTALE ou neurite óptica, enquanto que dos 09 pacientes que apresentavam 

positividade do anticorpo 05 apresentaram ou recorrência da MTALE ou 

neurite óptica(102, 104). Baseado nas evidências mostradas acima, cunhou-se 

o termo alto risco para NMO para denominar aqueles pacientes com 

episódio único ou recorrente de apenas um evento índice , sendo estes 

doentes positivos ou não para o anti-NMO. 

O tratamento da NMO, mais precisamente do evento índice inicial, 

consiste de metilprednisolona endovenosa, 01grama por dia durante 05 dias. 

Tem-se observado a existência de resistência ao tratamento, em especial 

naqueles que são anti-NMO positivos(105). Outra opção terapêutica que vem 

sendo usada com relativo sucesso nesses casos agudos é a 

plasmaférese(83, 105). 

O segundo passo do tratamento visa a profilaxia da recorrência do 

quadro, tanto naqueles que desenvolveram a NMO, quanto naqueles 

considerados de alto risco para NMO(105). Consiste classicamente do uso da 

Azatioprina, 2,5-3,0mg/Kg/dia associado a prednisona oral 1mg/Kg/dia(106). 

Outras formas de tratamento, ainda necessitando de maior confirmação de 

eficácia, são o uso de imunoglobuina intravenosa, a mitoxantrona e o 

rituximab. É importante ressaltar também que diferentemente do que 
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acontece na EM, na NMO os imuno-moduladores (acetato de glatiramer, 

interferom) não se mostraram efetivos(107, 108). 

Por toda dramaticidade da apresentação clínica, por apresentar 

diferente tratamento e por ter um prognóstico ainda mais reservado torna-se 

imperativo uma diferenciação diagnóstica o mais precisa e precoce possível 

entre os pacientes portadores de EM e NMO. 

 

 

1.3  Quantificação da perda neural retiniana na EM e na NMO 

 

A retina é uma estrutura única do SNC por conter axônios e glia sem 

a presença de mielina. Devido a camada de fibras nervosas retiniana 

(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, incluindo a EM e a NMO e servir como um marcador 

biológico destas doenças(29, 77) A integridade neural da retina pode, portanto, 

ser uma forma de avaliar perda axonal em pacientes com estas doenças 

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 diminuição da espessura da CFNR em paciente com NO decorrente 

de EM foi relatada por meio de observações de fotografias aneritra de 

fundo  de olho por Frisen e Hoyt em 1974(38, 83) No entanto, este é um 
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método de avaliação qualitativo e não permite a quantificação numérica 

da perda neural.  

 O método mais utilizado para quantificação da CFNR é o tomografia 

de coerência óptica (TCO), uma técnica de obtenção de imagem não-

invasiva que usa um interferômetro com luz de baixa coerência, próxima da 

faixa de luz infravermelha (810 nm) gerada por uma fonte de Diodo. O TCO 

produz imagens bi ou tridimensionais da retina onde se pode medir a 

espessura da CFNR.(109) A espessura da CFNR é quantificada por meio de 

um algoritmo que identifica as bordas anterior e posterior da CFNR. Os 

dados são apresentados em quadrantes, em horas e na média global e 

calculados por um software existente no próprio OCT.(109, 110) 

 Vários autores já estudaram a capacidade da TCO em demonstrar 

diminuição na CFNR em doenças como glaucoma, neuropatia óptica 

traumática e atrofia em banda do nervo óptico decorrente adenomas 

pituitários.(111-116) A redução da espessura da CFNR em pacientes com EM 

também já foi demonstrada. Parisi et al (117), utilizando o modelo de TCO de 

primeira geração estudaram 14 pacientes que apresentaram um episódio de 

NO secundária a EM (há mais de 1 ano da perda visual). A CFNR se 

mostrou reduzida em 46% dos olhos com história de NO e em 28% dos 

olhos supostamente não afetados pela doença, resultados estes 

significativamente menores do que nos controles. Trip et al (118), confirmaram 

os resultados do estudo anterior avaliando 11 pacientes com EM e 14 com 

NO isolada encontrando  redução de 33% na CFNR dos olhos afetados 

quando comparado com controles. Fischer et al (29), além de demonstrarem 
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diminuição na espessura da CFNR dos pacientes que apresentaram NO 

comparada com os controles, também demonstraram redução na CFNR no 

olho contralateral de pacientes com EM sem historia de neurite (média de 95 

μm contra 99 μm dos controles), embora essa diferença não tenha sido 

estatisticamente significativa. Klistorner et al. (119) observaram redução de 

18,7% da CFNR de pacientes afetados por NO com diagnóstico de EM 

inicial ou EM possível. Os autores observaram ainda uma correlação 

significativa entre os achados do potencial visual evocado e a redução da 

CFNR observada à TCO.  

 Em relação à NMO também existem trabalhos que mostram redução da 

espessura da CFNR. De Seze et al.(120) mostraram que a  espessura da CFNR  

era significativamente maior nos olhos doentes (77.5 micrometros no olho 

direito e 78.3 micrometros no olho esquerdo) comparados com controles(101.9 

micrometros no olho direito e 102.8 micrometros no olho esquerdo). Nos 

pacientes de alto risco (MTALE sem neurite óptica e positiva para o anti-NMO) 

não houve redução da espessura em relação aos controles. Merle et al(121) 

também estudaram a CFNR dos pacientes com NMO e as comparou com 

grupo controle mostrando redução estatisticamente significante da espessura 

da CFNR (65.44  24.19 micrometros 106.24  12.46 micrometros com 

P = 0.01). Outros dois trabalhos(122, 123), separadamente, também mostraram 

que existe redução da espessura da CFNR nos pacientes com NMO e que ela 

é significativamente maior do que aquela redução vista nos pacientes com EM 

associado à neurite óptica. Ratchford et al.(123) no mesmo estudo também 

avaliaram pacientes com MTALE sem NO e neste grupo houve uma discreta 
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diminuição da espessura da CFNR em relação aos controles, diferença esta 

porém não significante. 

 Além da espessura da CFNR, a TCO pode também avaliar a 

espessura da macula. A macula corresponde a uma área circular ao redor 

do centro da fóvea com cerca de 4-5 mm de diâmetro, na qual se 

encontraram, aproximadamente, 50% das células ganglionares da retina (124), 

com pico de densidade ocorrendo 750-1100 micra do centro da fóvea, onde 

a densidade celular está arranjada em 4 a 6 camadas (125). A CCG juntamente 

com a CFNR contribui com 30-35% da espessura retiniana na região 

macular(126). Vários estudos demonstraram que o uso da espessura macular 

pode ser útil no estudo de pacientes com glaucoma(112, 127, 128); no entanto, 

naquela afecção não se observou uma maior sensibilidade do que a medida 

da CFNR e a sua utilização não ganhou ampla aceitação até o momento. 

Por outro lado, em um estudo envolvendo 40 olhos com atrofia em banda do 

nervo óptico foram avaliados e demonstrou-se que os parâmetros maculares 

com melhor desempenho foram semelhantes aos parâmetros de medida da 

espessura da CFNR de melhor desempenho. Foi observado também que a 

espessura macular correlacionou melhor com a perda do campo visual do 

que as medidas da CFNR(114). Além disso, deve ser lembrado que os 

equipamentos utilizados até o período inicial desta tese avaliavam apenas a 

espessura total da mácula. Durante este período um novo algoritmo foi 

desenvolvido permitindo a mensuração isolada das diferentes camadas 

retinianas na macula. O uso da medida da espessura total da retina resulta 

em redução significativa da sensibilidade potencial da medida na quantificação 
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da perda neural quando comparada a uma medida que determine apenas a 

camada de células ganglionares, já que esta corresponde apenas a 

aproximadamente um terço da espessura retiniana. Muito recentemente, 

surgiram os primeiros estudos avaliando as camadas isoladas na mácula. 

Seigo et al(129) demonstraram em um reduzido número de pacientes que a 

camada de células ganglionares (CCG) de pacientes com EM com ou sem 

episodio pregresso de NO, apresentava-se diminuída em relação aos 

controles normais. Saidha et al(41) constataram que em determinado 

subgrupo de pacientes com EM as camadas nuclear interna e externa 

encontravam-se diminuídas em relação aos controles normais. Outros dois 

trabalhos(129, 130) mostraram que a medida da CCG correlacionou-se melhor 

com a acuidade visual do que a medida da CFNR peri-papilar. 

Ao inicio deste estudo, nenhum estudo prévio tinha avaliado a 

espessura macular total ou de alguma camada retiniana isolada ou da CFNR 

com o tomógrafo espectral de alta resolução (de domínio Fourier) em 

pacientes com perda axonal secundária à EM ou à NMO. Nenhum estudo 

comparou as sensibilidades da avaliação da espessura macular e da 

avaliação da CFNR na identificação de olhos com perda axonal secundária à 

EM ou à NMO e nenhum deles correlacionou os achados deste equipamento 

com a perda visual estimada pelo campo visual. 

 



 

 

2  Justificativa para o estudo 

 

 

O estudo é importante por tratar-se de tema de grande relevância 

clínica. Embora a quantificação da CFNR em pacientes com EM tenha sido 

avaliada em vários estudos nos últimos anos, nenhum deles ainda abordou 

de maneira detalhada a avaliação da espessura macular na quantificação da 

perda neural ou utilizou a TCO de alta resolução para este fim. A resolução 

significativamente mais alta desta nova tecnologia muito provavelmente 

permitirá uma melhor precisão na avaliação tanto da espessura macular 

como da CFNR e uma melhor comparação da eficácia dos dois métodos a 

exemplo do que já foi estudado em outros modelos de acometimento do 

nervo óptico. A maior resolução das medidas provavelmente irá também 

contribuir na compreensão do papel real da quantificação da perda neural 

retiniana como marcador biológico da gravidade da EM, no entendimento da 

sua correlação com a perda da função visual no olho estudado. Quanto à 

NMO apenas dois estudos avaliaram a perda da CFNR em olhos afetados 

pela neurite óptica e nenhum deles usou a TCO de alta resolução, além de 

nenhum deles ter investigado a espessura macular total. 

Por fim durante a realização deste estudo, com o surgimento da 

possibilidade de segmentação das camadas retinianas, usada inicialmente 

em pacientes com Glaucoma, foi-se decidido então, pela expansão da área 

de estudo desta tese a fim de incluir-se também a avaliação da CCG e da 

camada nuclear interna (CNI) dos doentes avaliados. 



 

 

3  Objetivos 

 

 

Com base nos conceitos e situações acima descritos os objetivos a 

serem estudados são os seguintes: 

 

 

3.1  Geral 

 

 Comparar as medidas da espessura da CFNR peri-papilar e na 

mácula, da EMT, da espessura da CCG e da CNI em olhos de pacientes 

com MTALE ou NMO ou EM, com ou sem história de neurite óptica, entre si 

e com olhos de controles normais usando a TCO de domínio Fourier.  

 

 

3.2  Específicos 

 

1. Verificar se há diferença nas medidas da CFNR peri-papilar e na 

mácula, da EMT, da CCG e da CNI de pacientes com NMO ou 

MTALE ou EM, com ou sem NO, quando comparada a olhos de 

controles normais. 
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2. Avaliar se há diferença nas medidas da CFNR na região peri-

papilar e, na mácula, se há diferença nas medidas da EMT, da 

CCG e da CNI entre pacientes com NMO e EM com episódio 

prévio de NO. 

3.  Comparar se há diferença nas medidas da CFNR peri-papilar e 

na mácula, da EMT, da CCG e da CNI entre pacientes com 

MTALE e EM sem episódio prévio de NO. 

4. Comparar a sensibilidade/especificidade das medidas da CFNR 

peri-papilar com aquelas da EMT pela comparação da área sob a 

curva ROC das medidas. 

5. Avaliar a correlação entre a disfunção visual, avaliada pelo campo 

visual com as espessuras da CFNR peri-papilar e com a EMT, 

realizadas com o TCO de domínio Fourier. 

6. Comparar o grau de comprometimento da acuidade visual nos 

pacientes com EM ou NMO 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  Métodos 

 

 

4.1  Desenho do estudo 

 

 Foi realizado um estudo observacional, transversal, descritivo, no qual 

foram incluídos pacientes com diagnóstico de mielite transversa aguda 

longitudinal  extensa (MTALE), neuromielite óptica (NMO), esclerose múltipla 

(EM) com história prévia de neurite óptica (EM-NO), EM sem história prévia de 

neurite óptica (EM-sNO), além de pessoas normais usadas como controles. 

O estudo seguiu os critérios da Declaração de Helsinki e obteve aprovação da 

comissão de ética para análise de projetos de pesquisa (CAPPesq) da diretoria 

clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo em 06 de maio de 2009 (protocolo de pesquisa n° 0190/09). 

 

 

4.2  Participantes 

 

4.2.1  Pacientes 

 

Foram estudados ao todo 45 indivíduos normais (84 olhos estudados) e 

134 doentes sendo 30 com diagnostico de EM-NO (41 olhos), 44 com EM-sNO 

(74 olhos), 31 com  NMO (46 olhos) e 29 (56 olhos) com MTALE. Os pacientes 
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foram provenientes do ambulatório de doenças desmielinizantes do 

Departamento de Neurologia e do ambulatório de Neuro-oftalmologia da Divisão 

de Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP. Todos os pacientes foram inicialmente avaliados e diagnosticados pelo 

neurologista assistente e posteriormente pelo autor desta tese em especial ao 

que se refere a ocorrência de episodio prévio de neurite óptica. 

 

4.2.1.1 Critérios de inclusão 

1. Diagnóstico de EM de acordo com os critérios de McDonalds (19)  

2. Diagnóstico de NMO de acordo com os critérios revisados de 

Wingerchucket.al.(99).  

3. Diagnóstico de  MTALE baseado em disfunção sensorial, motora ou 

autonômica de ocorrência monofásica ou recorrente atribuídas a 

medula espinhal de forma bilateral e de progressão entre 4 horas e 21 

dias; Inflamação da medula espinhal demonstrada por pleocitose e/ou 

aumento dos níveis de IgG no líquor ou aumento da impregnação por 

gadolínio na RNM; e demonstração na RNM de acometimento da 

medula espinhal se estendendo em três ou mais corpos vertebrais.  

4. Idade entre 15 e 65 anos 

5. Acuidade visual melhor que 20/200 no(s) olho(s) a serem estudados. 

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

menores que cinco dioptrias esféricas e três dioptrias cilíndricas 

7. Ausência de crise de neurite óptica nos últimos 6 meses antes do estudo. 

8. Boa colaboração para os exames clínicos e exame campimétrico 

confiável 
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4.2.1.2  Critérios de exclusão  

1. Diagnóstico de glaucoma, opacidades de meios ou anomalias 

de papilas 

2. Diagnóstico de doença retiniana  

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

4. Presença de edema de papila ao fundo de olho 

5. Uso conhecido abusivo de álcool ou drogas tóxicas ao nervo óptico 

6. Condições médicas ou psicológicas que impeçam o paciente de 

concluir o estudo ou assinar o consentimento informado. 

 

4.2.2  Grupo Controle 

 

Para formação do grupo controle, indivíduos foram recrutados entre 

acompanhantes de pacientes e funcionários voluntários do HCFMUSP. 

Todos os indivíduos do grupo controle foram submetidos ao exame 

oftalmológico de forma similar ao realizado no grupo de pacientes. 

 

4.2.2.1 Critérios de inclusão 

1. Individuo apresentando idade pareada com o respectivo paciente 

do grupo em estudo com um desvio de mais ou menos cinco anos. 

2. Acuidade visual corrigida de 20/20 e refração dentro de cinco 

dioptrias esféricas e três dioptrias cilíndricas. 

3. Pressão intraocular < 22mmHg 
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4. Exame de campo visual automatizado confiável (mesmos critérios 

do pacientes) e normal definido como “mean deviation “ e 

“corrected pattern standard deviation “dentro dos 95% da 

normalidade e resultado normal do GHT 

5. Aspecto normal do nervo ótico (ausência de escavação 

glaucomatosa e defeitos da CFNR) e da mácula à oftalmoscopia 

6. Ausência de doença ocular previa e doenças sistêmicas que 

acometam o nervo ótico e/ou a mácula. 

7. Boa colaboração para realização dos exames de campo visual 

e da TCO. 

 

 

 4.3  Exame oftalmológico 

 

Os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico incluindo 

medida da acuidade visual com melhor correção, avaliação da motilidade 

ocular extrínseca, reações pupilares, biomicroscopia, tonometria de 

aplanação e exame de fundo de olho. 

A função visual foi avaliada por meio dos seguintes testes: 

a) acuidade visual de alto contraste realizada através da tabela do ETDRS 

(Early Treatment for Diabetic Retinopathy Study) de maneira padronizada 

como descrito pelo fabricante; b) teste de sensibilidade ao contraste 

realizado através da tela de Pelli-Robson a qual consiste de letras de 

tamanho fixo variando em contraste. Ambos os testes foram realizados em 

cada olho separadamente e com a melhor correção. 
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4.3.1  Campimetria computadorizada 

 

O exame de campo visual foi realizado no perímetro computadorizado 

de Humphrey™ (Humphrey systems, San Diego, CA, modelo HFA II 750) 

com correção dióptrica apropriada para perto. Nesse perímetro foi utilizado o 

teste dos limiares, com a estratégia 24-2 (SITA-Standard test). Esta 

estratégia examina 52 pontos dentro  de 24º centrais e dois pontos na 

periferia nasal utilizando mira III durante 0,2 segundos. 

Para inclusão no estudo, todos os campos computadorizados 

deveriam apresentar resultados confiáveis (índices de perdas de fixação, 

falso-positivos e falso-negativos menores do que 25%). O exame era 

considerado dentro da normalidade quando o desvio médio (do inglês mean 

deviation – MD) e o CSPD ( do inglês, corrected pattern standard deviation) 

estavam dentro dos 95% da normalidade. Além disso, era exigido também 

um resultado normal no GHT (do inglês, glaucoma hemifield test).  

  O MD do Total Deviation fornecido em decibéis pelo aparelho foi 

usado nos testes de correlação com os achados à TCO. Foi também 

calculada a perda da sensibilidade do campo visual usando-se as unidades 

1/Lambert de cada ponto do campo visual. Isto é feito convertendo-se o valor 

em decibel fornecido pelo aparelho para unidade 1/Lambert (1/L). Divide-se 

o valor em decibel por 10 e então se calcula o unlog do quociente. 

Calculamos a média de perda do campo visual total ou de setores fazendo-

se a média dos valores em unidades 1/L.  
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O grupo controle constou de olhos de indivíduos normais emparelhados 

por sexo e idade aos pacientes, admitindo-se uma variação de 5 anos para a 

idade. Os indivíduos também foram submetidos a exame oftalmológico 

completo, de maneira semelhante aos pacientes estudados, inclusive 

submetidos à avaliação pelo perímetro computadorizado e pela TCO.  

 

4.3.2 Exame de tomografia de coerência óptica 

 

A avaliação da CFNR e da espessura macular através do Tomógrafo 

de Coerência óptica de Alta Resolução, (optical coherence tomography -  3D 

OCT-1000; Topcon, Tokyo, Japan) foi realizada sem midríase 

medicamentosa e da seguinte maneira: foi adquirido um grupo de três 

imagens de alta definição da cabeça do nervo óptico e macula (área dentro 

do quadrado – Figura 1) abrangendo uma área de 6X6 mm  com uma 

densidade de scan de 512 x 180 em aproximadamente 3,7 segundos 

(aproximadamente 27.000 A scans/seg) (Figura 1). Ao todo 128 scans (B-

scans) eram gerados dentro de cada quadrado. Três fatores atestavam uma 

imagem como sendo de boa qualidade: ausência de grandes movimentos 

oculares, definidos como uma abrupta descontinuidade de um grande vaso 

retiniano; scans com sinal de intensidade consistente; e ausência de faixas 

pretas, causadas pelo ato de piscar. A análise da espessura macular e da 

CFNR foi calculada automaticamente pelo software fornecido pelo fabricante 

contido no aparelho. 
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 Para análise da CFNR peripapilar foi utilizado um mapa circular 

(Ø= 3.4mm) denominado mapa de Garway-Heath et al. (131) (Figura 01), 

o  qual, baseado em razões anatômicas divide o disco em 6 setores. 

Temporal (310° – 41°), temporal superior (41° – 80°), nasal superior (81° – 120°), 

nasal (120° – 230°), nasal inferior (230° – 270°) e temporal inferior (270° – 310°).  

Para análise da espessura macular foi utilizado o protocolo ETDRS 

map (Figura 1). Os parâmetros medidos foram: espessura macular externa 

superior, espessura macular externa inferior, espessura macular externa 

temporal, espessura macular externa nasal, espessura macular interna 

superior, espessura macular interna inferior, espessura macular interna 

temporal, espessura macular interna nasal e espessura média macular 

fornecidos pelo aparelho.  

 

  

Figura 1: demarcação da área escaneada pelo tomógrafo de coerência óptica de 

alta resolução na mácula (esquerda) e no nervo óptico (direita) representado pelo 

quadrado e representação esquemática  de um mapa de espessura macular 

(esquerda) e das medidas da camada de fibras nervosas retiniana (direita), divisão 

calculada de acordo com o mapa de Garway-Heath et al. (131) de um indivíduo 

normal em estudos de correlação estrutura-função.  
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4.3.3  Segmentação retiniana 

 

Para realização da segmentação das camadas retinianas na mácula a 

espessura local era determinada para cada B-scan (Figura 2). Em particular, 

para cada B-scan, as margens de cada camada foram determinadas usando 

um algoritmo de segmentação previamente validado(132), o qual era então 

avaliado individualmente (cada um dos 128 B-scans) e se necessário 

manualmente corrigido através de um técnica previamente descrita(133-135), 

que se mostrou confiável e reproduzível(136). A correção manual foi feita por 

um operador experiente que se encontrava cego quanto ao diagnóstico dos 

pacientes durante o processo de segmentação.  

O programa de segmentação permitia que 9 camadas retinianas 

fossem encontradas. Por deficiência do software e da qualidade dos scans 

era impossível segmentar a camada plexiforme interna (CPI) da camada de 

células ganglionares da retina (CCG). 

 O estudo realizado concentrou-se em três destas camadas (Figura 2). 

A camada de fibras nervosas retinianas (CFNR), a camada de células 

ganglionares da retina em conjunto com a camada plexiforme interna 

(CCG+) e a camada nuclear interna (CNI). Após segmentação individual de 

cada B-scan era gerado um valor médio correspondente a espessura de 

cada uma das camadas estudadas. 
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Figura 2: Acima: Exemplo de um dos 128 B-scans na área macular. Abaixo: Uma 

representação  esquemática  de um B-scan apos a segmentação onde as linhas 

coloridas representam  as diferentes margens. Linha vermelha = membrana 

limitante interna; Linha verde = margem externa da CFNR; Linha rosa = margem 

externa da CPI; linha azul = margem externa da CNI. 

 

 

4.4  Análise Estatística 

 

Os valores de espessura para cada diferente camada, seja fornecidos 

pelo TCO ou pelo software de segmentação manual, de cada um dos 4 

grupos de doentes grupo de doentes foram comparados entre si e com 

valores de controles normais utilizando a análise por Generalized Estimation 

Equation (GEE) afim de se corrigir o efeito intra-olho e de idade dos 

pacientes estudados. Curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) foram 

usadas para avaliar a habilidade diagnóstica dos parâmetros da espessura 

macular total e da CFNR em diferenciar olhos com perda axonal de olhos 

CFNR 

CCGR+ 

CNI 



Métodos 38 

normais. Foram comparadas então, as áreas sob a curva ROC com o 

método de DeLong et al.(137)  

Para verificar a correlação entre os achados da espessura da CFNR e 

da EMT em cada grupo com a função visual avaliada pelo campo visual 

(fornecido em decibéis pelo aparelho e calculados em unidades 1/L) foi 

utilizado o teste de Pearson.  

 

 

 

 



 

 

5  Resultados 

 

 

5.1  Descrição dos Resultados 

 

 Os resultados desta tese foram objetos de três publicações. O 

primeiro(138) trabalho avaliou características clínicas dos pacientes com NMO 

ou EM e episódio prévio de NO e as comparou quanto ao seu efeito na 

capacidade visual. O segundo(139), utilizando-se dos dados fornecidos pelo 

TCO de alta resolução, comparou a espessura da CFNR e a EMT dos 

pacientes com MTALE, NMO e EM com ou sem episodio prévio de NO entre 

si e com controles normais. O terceiro(140), utilizando-se dos dados gerados 

pelo software de segmentação comparou a espessura da CFNR na macula, 

da CCG e da CNI dos pacientes com MTALE, NMO e EM com ou sem 

episódio prévio de NO entre si e com controles normais. 
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6  Conclusões  

 

 

Os resultados desse estudo possibilitaram as seguintes conclusões: 

1. Houve diminuição nas medidas da espessura da CFNR,da EMT e 

da CCG (exceto o grupo MTALE) dos pacientes com NMO, 

MTALE, EM-NO e EM-sNO quando comparados com controles 

normais, o que demonstra que o TCO é capaz de demonstrar a 

perda neural nestes doentes e sugere que assim como na EM, os 

pacientes com MTALE( sem NO) podem apresentar quadro sub-

clínico de desmielinização.  

2. O grau de comprometimento da acuidade visual e/ou do campo 

visual é um fator a ser considerado no momento do diagnóstico 

diferencial entre a NMO e a EM. 

3. A correlação entre os resultados da campimetria e os do TCO, em 

especial da EMT, mostraram que as doenças apresentam 

padrões distintos o que sugere que outros processos 

degenerativos podem estar envolvidos na patogênese das 

doenças estudadas. 

4. Após a segmentação retiniana constatou-se que naqueles 

pacientes com NMO ou MTALE, a CNI encontrava-se aumentada 

em relação aos controles normais e aos pacientes com EM, o que 
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nos sugere que aquelas doenças podem afetar a função visual 

não somente pela desmielinização do nervo óptico, mas também 

por outros mecanismos. 

5. A medida da espessura da CFNR, da EMT, da CCG não se 

mostraram úteis na diferenciação entre pacientes com NMO e 

EM-NO, entretanto a medida da CNI mostrou-se como um 

possível fator de diferenciação entre as doenças. 

6. Assim como nos paciente com NO prévia, a medida da CNI pode 

no futuro servir para a diferenciação daqueles doentes com 

MTALE e aqueles com EM-sNO. 
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