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Resumo 

Decleva, D. (2019). Avaliação funcional de fotorreceptores na Degeneração Macular 

Relacionada à Idade. (Tese de Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo.  

A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) é a principal causa de cegueira e perda 

de visão central em pessoas acima dos 50 anos nos países desenvolvidos. O diagnóstico da 

DMRI é geralmente realizado em consulta de rotina na qual, através da biomicroscopia de 

fundo, é detectada a presença de drusas, exsudatos subrretinianos ou atrofias geográficas na 

retina. Embora o diagnóstico seja razoavelmente simples, sua fisiopatologia é complexa, não 

está totalmente elucidada e envolve os sistemas antioxidante, imune e vascular, afetando 

principalmente a mácula, área responsável pela acuidade visual e visão de cores. Assim, nosso 

objetivo foi avaliar a atividade dos fotorreceptores em pacientes com DMRI através de testes 

psicofísicos e eletrofisiológicos. Para isto, foram incluídos 49 participantes, 19 no grupo 

controle (71,6 ± 4,8 anos) e 30 no grupo com DMRI seca (69,2 ± 7,7 anos). Os participantes 

foram submetidos a teste de visão de cores (Cambridge Colour Test - CCT), a pupilometria 

cromática para verificar a integridade da retina externa e interna e eletrorretinografia (ERG) 

com flicker heterocromático. Os resultados obtidos no CCT apresentaram uma pior 

discriminação de cores nos eixos Protan, Deutan e Tritan dos sujeitos portadores de DMRI 

comparados com os controles. Na pupilometria cromática, constatamos integridade da retina 

externa, mas houve redução da amplitude da resposta do estímulo às células ipRGC da retina 

interna. No ERG, não foram observadas diferenças nas respostas correspondentes a atividade 

das vias magno- e parvocelular. Estes resultados indicam que há preservação de função das vias 

magno- e parvocelulares na DMRI inicial, assim como das respostas pupilares mediadas pelos 

fotorreceptores, e que a discriminação de cores pode ser um instrumento sensível para revelar 

alterações iniciais na DMRI.  

Palavras chave: Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI); Visão de Cores; Reflexo 

Pupilar à Luz; Eletrorretinograma (ERG); Célula Ganglionar Intrinsecamente Fotossensível 

(ipRGC); 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 
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Abstract 

Decleva, D. (2019). Functional assessment of the visual system of patients with Age-Related 

Macular Degeneration. (Doctoral thesis). Institute of Psychology, University of São Paulo, São 

Paulo. 

Age-Related Macular Degeneration (AMD) is the leading cause of blindness and loss of central 

vision in people over 50 in developed countries. The AMD diagnosis is usually performed in a 

routine examination in which the presence of drusen, subretinal exudates or geographic atrophy 

in the retina is detected through background biomicroscopy. Although the diagnosis is simple, 

its pathophysiology is complex, not fully elucidated and involves the antioxidant, immune and 

vascular systems, mainly affecting the macula, region responsible for visual acuity and color 

vision. Thus, our objective was to evaluate the photoreceptor activity in patients with AMD 

through psychophysical and electrophysiological tests. For this, 49 participants were included, 

19 in the control group (71.6 ± 4.8 years) and 30 in the dry AMD group (69.2 ± 7.7 years). 

Participants underwent a color vision test (Cambridge Colour Test - CCT), chromatic 

pupilometry to verify the integrity of the external and internal retina and electroretinography 

(ERG) with heterochromatic flicker. The results in the CCT showed worse color discrimination 

in the Protan, Deutan and Tritan axes of subjects with AMD compared to controls. The Tritan 

results is positively correlated to alteration on EPR-Bruch’s membrane. In chromatic 

pupilometry, we observed external retinal integrity, but there was a reduction in the response 

amplitude of the stimulus to ipRGC cells of the internal retina. On ERG, no differences were 

observed between the groups in the activity of the magno- and parvocellular pathways. These 

results indicate preservation of magno- and parvocellular pathways function in initial AMD, as 

well as photoreceptors-mediated pupillary responses, and that color discrimination might a 

sensitive instrument to reveal initial changes in AMD. 

Keywords: Age-Related Macular Degeneration (AMD); Color Vision; Pupillary Light Reflex; 

Electroretinogram (ERG); Intrinsically Photosensitive Ganglion Cells (ipRGC) 
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1.1. Fotorreceptores 

Os fotorreceptores são os neurônios que convertem a energia luminosa em sinais elétricos. 

Há dois tipos clássicos de fotorreceptores, os cones e bastonetes, bem como um fotorreceptor 

descoberto recentemente, que é uma célula ganglionar fotossensível chamada célula ganglionar 

intrinsecamente fotossensível, ipRGC (do inglês, intrinsically photosensitive retinal ganglion 

cells). Os cones e bastonetes estão envolvidos na decodificação da cena visual, enquanto as 

ipRGCs também participam de outras funções não formadoras de imagem (Maynard et al., 

2015). 

Cones e bastonetes possuem a mesma estrutura básica (Figura 1); sendo compostos por 

um segmento externo, cuja extremidade está em contato com o epitélio pigmentado da retina, 

um segmento interno, onde se encontra o núcleo da célula e as organelas responsáveis pela 

formação de ATP e pela síntese proteica, e um segmento basal, com um terminal sináptico que 

libera glutamato para as células bipolares (Krebs et al., 2013). 

Apesar da sua similaridade morfológica, esses fotorreceptores apresentam propriedades 

funcionais distintas. Os bastonetes apresentam uma resposta mais lenta, o que leva a uma maior 

integração temporal (He & MacLeod, 2000). A amplificação do sinal é consideravelmente 

maior nos bastonetes que nos cones. Porém, os bastonetes apresentam um limiar de saturação, 

que nos cones é praticamente inexistente. Outra propriedade distinta entre esses dois 

fotorreceptores é com relação a suas vias de convergência, os bastonetes apresentam alta 

convergência para os neurônios de segunda ordem (células horizontais e bipolares), resultando 

em maior integração espacial que os cones. Os cones, por sua vez, apresentam maior acuidade, 

resultado da excentricidade de sua integração espacial, bem como maior número de pigmentos 

fotossensíveis (opsinas), proporcionando a visão de cores (Kolb, 2012).  

Os cones e bastonetes também diferem nos fotopigmentos que contém. Os bastonetes 

possuem um pigmento fotossensível chamado rodopsina. O cromóforo da rodopsina é o 11-cis-

retinal (vitamina A). Esse cromóforo liga-se à opsina para formar o complexo binário 

rodopsina. Já os fotopigmentos existentes nos cones são chamados de iodopsinas. Os cones 

possuem iodopsinas, que combinadas com o retinal formam três pigmentos distintos, um 

sensível ao azul, outro ao verde e outro ao vermelho. Assim temos cones sensíveis a cada umas 

destas cores (Imamoto & Shichida, 2014). 
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Figura 1. Morfologia dos cones e bastonetes. Os cones e os bastonetes apresentam a mesma 

estrutura básica, sendo compostos por um segmento externo, onde se localizam os discos e os 

pigmentos fotossensíveis e cuja extremidade está em contato com o epitélio pigmentado da retina, 

um segmento interno, onde se encontra as principais organelas da célula (Adaptado de Silverthorn, 

2016). 

 

Os bastonetes funcionam na presença de pouca luz e tem maior participação na visão 

escotópica, já os cones tem maior participação na visão fotópica. Os bastonetes são mais 

numerosos que os cones, em uma proporção de 20:1, exceto na fóvea central, onde se encontram 

apenas cones (Figura 2; Krebs et al., 2013). 
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Figura 2. Densidade de cones e bastonetes em relação a excentricidade na retina. A densidade 

de bastonetes é muito superior à dos cones na periferia da retina. Por outro lado, a concentração de 

cone na retina central, principalmente na fóvea onde há apenas os cones (Adaptado de Krebs et al., 

2013). 

 

Os cones são os responsáveis pela acuidade visual e pela visão de cores, portanto, tendo 

maior participação na visão fotópica. A visão de cor é a capacidade de perceber, dentro dos 

limites, o conteúdo de um comprimento de onda da luz emitida por uma fonte luminosa ou 

refletida por uma superfície iluminada (Kremers et al., 2016).  

Fisiologicamente, precisamos de dois fatores fundamentais para que possamos perceber 

as cores. O primeiro fator é a necessidade de ao menos dois tipos de cones com absorções 

espectrais diferentes. Os humanos normalmente apresentam três tipos de cones com diferentes 

sensibilidades espectrais, os cones S, M o L (Neitz & Neitz, 2011). Essas diferenças encontram-

se nos aminoácidos que compõem o retinal, levando assim, a alterações na sensibilidade 

espectral desta proteína (Imamoto & Shichida, 2014). Os cones tipo S detectam fótons de alta 

frequência e têm sua absorção máxima no azul (λmáx 415 - 430 nm). Esses cones constituem 

apenas cerca de 5 % de todos os cones da retina e estão localizados sobretudo na periferia da 
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retina (Siegel & Sapru, 2006). Os cones tipo M detectam fótons de frequência média e têm uma 

absorção máxima no espectro verde (λmáx 530 - 537 nm). Os cones tipo L são o tipo mais 

abundante na retina e detectam fótons de baixa frequência, com absorção máxima no espectro 

vermelho (λmáx 555-565 nm). Todas as cores percebidas podem ser obtidas através da mistura 

das respostas desses três cones.  

O segundo fator fundamental para a visão de cores diz respeito ao processamento pós-

receptoral, mecanismos estes que determinam e comparam as excitações relativas dos cones, 

realizados pela maquinaria pós-receptoral do sistema visual (Kremers et al., 2016). Há 

evidências que sugerem que o processamento da informação espectral da cena visual é 

conduzido através de 2 subsistemas de visão de cores que são filogeneticamente distintos. O 

primeiro, e mais antigo, compara as capturas quânticas nos cones S com os cones M ou L. 

Acredita-se que o segundo subsistema, mais recente, tenha surgido inicialmente como um 

sistema especializado em resolução espacial (Simunovic, 2016). 

O terceiro tipo de fotorreceptor descrito foram as células ganglionares intrinsecamente 

fotossensíveis (ipRGCs). Este tipo celular é uma subpopulação rara das células ganglionares, 

constituindo cerca de 0,4 a 1,5 % do total de células ganglionares (La Morgia et al., 2010; Liao 

et al., 2016), que respondem à luz na ausência de qualquer sinal dos cones ou bastonetes 

(Pickard & Sollars, 2011; Graham & Wong, 2016) e que tem sua maior concentração ao redor 

da fóvea (La Morgia et al., 2010). A presença dessas células ganglionares fotorreceptoras não 

havia sido estabelecida até que, em 2000, Provencio e colaboradores demonstraram a expressão 

de um novo fotopigmento em células ganglionares, a melanopsina (Provencio et al., 2000). 

Descoberta esta que teve impacto revolucionário na cronobiologia (Lazzerini Ospri et al., 

2017). Até pouco tempo, acreditava-se que as ipRGCs não participavam do processo visual 

(Wong, 2009; Sexton et al., 2012), contudo, através da técnica de ressonância magnética, um 

estudo recente mostrou que, as ipRGCs contribuem para a percepção visual humana no 

processamento espacial (Allen et al., 2019), temporal, cromático (Zele et al., 2018b) e também 

para a discriminação de brilho (Brown et al., 2012; Graham & Wong, 2016; Zele et al., 2018a), 

postulando que este tipo celular possa ser um novo fotorreceptor do processamento visual 

(Spitschan et al., 2017). 

As ipRGCs apresentam propriedades muito diferentes dos fotorreceptores clássicos 

como, por exemplo, a resposta à luz das ipRGCs difere drasticamente das respostas dos 
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bastonetes e cones. A polaridade da resposta à luz das ipRGCs é despolarizante, enquanto que 

estímulos nos bastonetes e cones apresentam resposta hiperpolarizante. Além disso, ipRGCs 

são muito menos sensíveis à luz do que os fotorreceptores clássicos, e sinalizam com cinética 

muito mais lenta (Do et al., 2009). Outra diferença encontrada nas ipRGCs é o seu espectro de 

absorção, devido à utilização de melanopsina como seu fotopigmento, as ipRGCs possuem 

sensibilidade espectral em torno de 480 nm (Dacey et al., 2005; Markwell et al., 2010). 

Embora tenham sido descritas há não muito tempo, 5 classes de ipRGCs já foram 

descritas, são chamadas de M1–5. Esses subtipos diferem em tamanho, estratificação 

dendrítica, em suas características eletrofisiológicas, bem como suas regiões de projeção no 

cérebro (Schmidt et al., 2011a, 2011b). O subtipo M1 foi o primeiro a ser caracterizado. Eles 

são os menores em tamanho celular e seus dendritos estratificam na camada plexiforme interna, 

também apresenta a maior concentração de melanopsina e, consequentemente, a maior 

sensibilidade à luz. Já os subtipos M2, M4 e M5, são maiores que o M1, e o M4 é o maior 

subtipo. Estes subtipos estratificam para a subcamada interna da camada plexiforme interna e 

têm menor sensibilidade à luz. O subtipo M3 se diferencia pela sua ramificação dendrítica, 

estratificando para as duas subcamadas da camada plexiforme interna (Schmidt & Kofuji, 2009; 

Schmidt et al., 2011a, 2011b). Nos humanos, foram identificados os subtipos M1 e M2 (Liao 

et al., 2016). 

As células ipRGCs participam de funções importantes, como na constrição pupilar, 

regulação neuroendócrina e sincronização ritmos fisiológicos diários (circadianos) (Maynard et 

al., 2015; Graham & Wong, 2016). A participação das ipRGCs no ritmo circadiano ficou 

comprovada após estudos que demonstraram que camundongos nocautes para cones e 

bastonetes apresentam resposta circadiana normal (Paul et al., 2009). Outro estudo mostrou a 

perda dessas células durante o envelhecimento, o que pode auxiliar na explicação das alterações 

de ritmo circadiano em pessoas da terceira idade (La Morgia et al., 2010). 

Estudos mostram uma alteração na resposta das ipRGCs em pacientes no estágio inicial 

na doença de Parkinson, mesmo sem a apresentação de alterações oftálmicas clinicamente 

observáveis (Zaffer et al., 2015; Joyce et al., 2018). 

Na doença de Alzheimer, foi evidenciada a perda significativa de ipRGCs em análise 

post-mortem, com alterações morfológicas e tamanhos dendríticos anormais. Montagens planas 
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das retinas mostraram acúmulo de placa β-amilóide dentro e ao redor das ipRGCs. Nesses 

mesmos pacientes, também houve alteração do ritmo circadiano, bem como uma redução na 

eficiência do sono (La Morgia et al., 2016). 

Estudos demonstraram a presença de α-sinucleína na retina interna de paciente com 

doença de Parkinson (Beach et al., 2014). A marcação da sinucleína fosforilada na retina desses 

pacientes revelou um acúmulo em células ganglionares grandes e com extensa árvore 

dendrítica, similar às ipRGCs (La Morgia et al., 2017). Assim, a hipótese é que a α-sinucleína 

esteja afetando as ipRGCs, o que levaria a disfunção circadiana em pacientes com a doença de 

Parkinson. Porém, esta hipótese ainda precisa ser elucidada. 

Em modelos animais da doença de Huntington, um estudo mostrou a redução da 

expressão da melanopsina antes do aparecimento dos déficits motores. O mesmo estudo 

apresentou ainda que o subtipo M1 é susceptível à toxicidade causada pela mutação de 

Huntington. O comprometimento resultante do subtipo M1 das ipRGCs contribuiu para a 

degeneração precoce da via ipRGC-núcleo supraquiasmático, levando a alteração circadiana 

durante a progressão da doença de Huntington (Lin et al., 2019). 

Por outro lado, em neuropatias ópticas mitocondriais, como a doença de Leber e a Atofia 

Óptica Dominante, que afetam seletivamente células ganglionares, causando perda visual 

importante, porém com preservação relativa do reflexo pupilar à luz, foi demonstrada uma 

relativa preservação das ipRGCs, em comparação a perda massiva das células ganglionares 

totais, mesmo nas áreas mais afetadas. Esses resultados demonstram que as ipRGCs resistem à 

neurodegeneração devido à disfunção mitocondrial e mantêm funções oculares não formadoras 

de imagem nesses pacientes com deficiência visual (Moura et al., 2013). Esses resultados 

provêm uma explicação para a preservação do reflexo pupilar à luz apesar da perda visual, 

revelando a robustez das ipRGCs frente a um dano metabólico. Contudo, seu mecanismo de 

proteção ainda precisa ser elucidado (La Morgia et al., 2010). 
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1.2. Degeneração Macular Relacionada a Idade (DMRI) 

A Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), como o próprio nome sugere, é 

uma doença degenerativa e progressiva da mácula, área central da retina responsável pela 

acuidade visual e pela visão de cores, que afeta pessoas com mais de 50 anos (van Lookeren 

Campagne et al., 2014) 

A descoberta da DMRI começa em 1782, quando foi descrita uma “mancha amarela” no 

centro da retina, o pigmento macular que posteriormente passou a ser chamado mácula ou 

macula lútea (do latim macula, "ponto" + lútea, "amarelo") e que, na década de 80, teve sua 

composição química determinada como sendo composta, principalmente, por dois 

diidroxicarotenóides, a luteína e a zeoxantina, e é o objeto principal das observações e estudo 

da DMRI. Entretanto, foi após mais de 100 anos da identificação da mácula, em 1875, que os 

primeiros registros sobre uma alteração macular relacionada à idade foram publicados. Estes 

registros apresentaram a DMRI como uma “doença coroidoretiniana central e simétrica que 

ocorre em pessoas senis” (Ding et al., 2009 apud Hutchison and Tay, 1875).  

Embora muito tempo tenha se passado desde sua identificação inicial, a definição da 

DMRI ainda é uma tarefa bastante complexa uma vez que ainda não se sabe ao certo sua 

etiologia, contudo, atualmente ela é definida como sendo um acometimento degenerativo 

macular tardio, aparecendo em fundo geneticamente predeterminado, cuja expressão clínica é 

a função de fatores ambientais adicionais (Soubrane, 2009). 

 

1.2.1. Epidemiologia 

A DMRI é a principal causa de cegueira e perda de visão central em países desenvolvidos, 

sendo estimado que a DMRI afete cerca de 10 % das pessoas acima de 65 anos e mais de 25 % 

em pessoas acima dos 75 anos (Ratnapriya & Chew, 2013; Wong et al., 2014; Al-Zamil & 

Yassin, 2017). Estima-se que, apenas nos Estados Unidos, 8 milhões apresentem a forma inicial 

e intermediária da doença e que a forma mais grave da DMRI afete cerca de 2 milhões de 

pessoas (van Lookeren Campagne et al., 2014).  

Em Portugal, um estudo mostrou diferença na prevalência da DMRI inicial e avançada 

de 6,99 e 0,67 % em cidades costeiras e de 5,39 e 1,29 % em cidades do interior, porém as 
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razões para estas diferenças não estão claras. A prevalência ajustada por idade e sexo para a 

população portuguesa foi de 12,4 %, sendo 1,1 % de casos intermediários, 0,5 % de casos 

avançados (neovascularização) e 0,6% de casos que apresentaram atrofia geográfica (Cachulo 

et al., 2016). Outro estudo apresentou que 7,2 % da população irlandesa acima dos 50 anos 

apresenta alguma forma da DMRI, sendo estimado que 6,6 % apresente a forma inicial e 0,6 % 

a forma avançada da doença (Akuffo et al., 2015). No Reino Unido, por sua vez, um estudo 

encontrou incidência de 15,6 % da forma inicial, 2,5 % de atrofia geográfica e 1,8 % de casos 

com DMRI avançada (Wilde et al., 2017). 

Um estudo com mais de 42 mil participantes de 14 coortes em 10 países da Europa 

apresentou que 3,5 % dos participantes até 60 anos apresentaram o quadro inicial da DMRI, 

enquanto este valor foi de 17,6 % em maiores de 85 anos. Já o quadro avançado apresentou 

incidência de 0,1 % e 9,8 % para os mesmos grupos de participantes. A estimativa para 2040 é 

que o número de pessoas com DMRI na fase inicial esteja entre 15 e 21 milhões e na fase mais 

grave entre 4 e 5 milhões (Colijn et al., 2017). 

Já na Índia, um estudo encontrou uma diferença de prevalência entre a população do Leste 

e do Oeste do país de 1,4 e 3,1 % respectivamente. Foi observada também maior incidência nas 

regiões rurais em comparação às regiões urbanas de 2,3 e 2,1 %, respectivamente. O estudo 

trouxe também uma diferença entre os sexos, sendo a mulher 0,6 % mais afetada pela doença 

(Likhar et al., 2015). Outro estudo com 6617 pacientes do sul da Índia, maiores de 60 anos, 

também comparou a prevalência da DMRI na população rural e urbana e encontrou números 

bem diferentes do artigo anterior, com a prevalência da DMRI inicial chegando a 20,9 % dos 

pacientes da área rural e 16,3 % da área urbana, enquanto que a DMRI exsudativa foi observada 

em 2,2 e 2,3 %, respectivamente (Raman et al., 2016). 

No Brasil, a principal causa de cegueira ainda é a catarata (Arieta et al., 2003; Salomão 

et al., 2008). Um estudo realizado em Pernambuco, região nordeste do Brasil, mostrou que a 

prevalência da DMRI em pacientes com mais de 50 anos varia entre 23 e 30 % (Santos et al., 

2005). Já na região sudeste do Brasil, outro estudo indicou que alterações retinianas são 

responsáveis por 35,3 % das causas de cegueira e por 20,3 % das causas de baixa acuidade 

visual (Salomão et al., 2008), contudo, sem identificar quais alterações retinianas foram as 

principais responsáveis por estes números. Na mesma região, outro estudo identificou a DMRI 

como responsável por 5,4 % dos casos de alterações visuais (Arieta et al., 2003). Um estudo 
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realizado com idosos japoneses e descendentes no Paraná, região sul do país, apresentou 

incidência de 15,1 % de DMRI em pessoas com mais de 60 anos, sendo que 13,8 % 

apresentaram o estado inicial, 0,8 % o estado avançado e 0,4 % o quadro de atrofia geográfica 

(Oguido et al., 2008). 

Embora alguns trabalhos tenham sido realizados sobre a epidemiologia, faltam trabalhos 

sobre a prevalência da DMRI de uma forma geral no país, portanto, a incidência da doença pode 

estar subestimada. Além disto, a prospecção é que o número de portadores da doença aumente 

em 50 % até 2020 (Chou et al., 2016). 

 

1.2.2. Diagnóstico 

Frequentemente o diagnóstico da DMRI inicia-se com uma consulta de rotina ao 

oftalmologista já que os estágios iniciais não apresentam sintomas. Embora as funções visuais 

estejam preservadas na DMRI inicial, queixas como sensação de nevoeiro ou incômodo na 

visão, modificações na visão de cores, retardo na adaptação ao escuro e/ou leves alterações na 

percepção de estímulos paralelos são comuns (Soubrane, 2009). 

 

1.2.2.1. Biomicroscopia de fundo 

O exame mais importante para a diagnóstico e acompanhamento da DMRI, certamente, 

é a biomicroscopia de fundo, que tem a função de avaliar as estruturas do fundo de olho (nervo 

óptico e retina central), através de um biomicroscópio, mais conhecido como lâmpada de fenda. 

Neste exame, busca-se o principal indício da DMRI, as drusas (Williams et al., 2009; Buschini 

et al., 2011). As drusas são detritos polimorfos de material extracelular depositados entre a 

membrana basal das células do epitélio pigmentar da retina (EPR) e a zona colagenosa interna 

da membrana de Bruch (Figura 3; Jager et al., 2008).  
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Figura 3. Organização da retina e localiczação das drusas. (A) Organização da retina normal, 

sem depósito de drusa. (B) Localização do depósito de drusa, entre a camada do epitélio pigmentado 

da retina e a membrana de Bruch (Adaptado de van Lookeren Campagne et al., 2014). 

 

Esses depósitos são identificados na biomicroscopia como lesões pálidas, amareladas que 

variam em tamanho e forma e podem ter aparência cristalina devido à calcificação (Figura 4) 

(Besharse & Bok, 2011; Buschini et al., 2011). 

 

Figura 4. Drusas observadas em biomocroscopia de fundo. A seta azul indica drusas encontradas 

na mácula (círculo amarelo) e a seta verde, drusas encontradas fora da mácula (Adaptado de 

Williams et al., 2009). 
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As drusas foram inicialmente identificadas por Wedl em 1864 como sendo “corpos 

coloides da coroide” (de Jong, 2016 apud Wedl, 1854; De Jong, 2018). Embora muito tempo 

tenha se passado após sua primeira descrição, ainda tem havido debate, principalmente nas 

últimas quatro décadas, em torno dos mecanismos moleculares de formação das drusas 

(Besharse & Bok, 2011). No entanto, se as drusas se formam a partir de fragmentos de células 

do epitélio pigmentado da retina, de material anormal secretado por células do epitélio 

pigmentado disfuncionais, ou se alguns componentes vêm dos coriocapilares, a composição das 

drusas nos dá informações importantes sobre a patogênese da DMRI.  

Inicialmente, a composição das drusas foi descrita como sendo lipídio e carboidrato 

(Farkas et al., 1971). Porém, mais recentemente, foi mostrado que sua composição também 

inclui elementos de fontes intra mas, principalmente, extra-oculares. Ubiquitina, integrinas, 

lipoproteínas, inibidor tecidual da metaloproteinase 3, produtos finais de glicação avançada, β-

amilóide, fibronectina, clusterina e vitronectina foram identificados na composição das drusas 

(Besharse & Bok, 2011; Buschini et al., 2011). Produtos de origem extra-ocular incluem 

componentes β-amilóides, apolipoproteína E, fator X, cadeias λ de imunoglobulina, 

componentes do Complemento como C1q, C3, C5 e C5b-9, componente amiloide P (Zarbin, 

2004; Besharse & Bok, 2011), antígenos do Complexo Principal de Histocompatibilidade 

(MHC, do inglês, Major Histocompatibility Complex) classe II (Johnson et al., 2000), cofactor 

de membrana (CD46), receptor de complemento 1 e fator de complemento H (CFH) (Besharse 

& Bok, 2011). Os componentes celulares são principalmente derivados do epitélio pigmentado 

e consistem em organelas, fragmentos de lâmina celular e basal, lipofuscina e melanina 

(Ishibashi et al., 1986). A presença do antígeno leucocitário humano DR (HLA-DR) e do cluster 

de antígenos de diferenciação (CD) foi recentemente descrita (Hageman et al., 2001).  

Assim, parece pouco provável que as drusas sejam apenas resíduos celulares não 

eliminados, mas também o subproduto de processos ativos que envolvem inflamação, o sistema 

do complemento e mecanismos imunes locais e sistêmicos (Hageman et al., 2001). 

Os diversos mecanismos moleculares de formação e composição das drusas podem dar 

origem a diferentes tipos de drusas. Os tipos de drusas e sua descrição e classificação começou 

com Gass fazendo a relação anatomo-clínica em 1972 (Gass, 1972).  
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Atualmente, as drusas podem ser classificadas de acordo com sua composição e aparência 

no exame fundoscópico em alguns tipos: Drusas miliares, observadas com cor branca-

amarelada, de formato arredondado, puntiformes com contorno bem definido e com diâmetro 

inferior a 63 μm. Drusas serosas são observadas como depósitos amarelados, de formato 

ovalado ou policíclico, de contorno menos evidente, às vezes contornado com halo 

avermelhado, de tamanho maior que 125 μm. Drusas regressivas, aparecem como pequenas 

formações de formato variável e de bordas nítidas, com aspecto brilhante e refringente. As 

drusas regressivas ou calcificadas, estão associadas a placas de atrofia no epitélio pigmentado, 

constituindo uma forma particular de regressão. Drusas membranosas, por sua vez, são 

observadas apenas após os 65 anos de idade, como pequenas formações de contorno mal 

definido, de cor amarela pálida e localização exclusivamente macular. Pelo fato de serem 

pequenas e de poderem coexistir com outras formas de drusas, são difíceis de serem 

identificadas. Por último, as drusas reticuladas, são chamadas também de drusas azuis, uma vez 

que são melhores observadas sob luz azul. Drusas reticuladas são observadas em forma de 

labirinto amarelado e de aspecto cerebriforme. Este tipo de drusa está relacionado ao 

aparecimento de neovasos coroides (Abdelsalam et al., 1999; Lim, 2007; Soubrane, 2009; 

Buschini et al., 2011). 

As drusas assemelham-se aos depósitos extracelulares encontrados na doença de 

Alzheimer, amiloidose e aterosclerose (Kauppinen et al., 2016). No grupo de pacientes com 

Alzheimer, a prevalência de DMRI foi maior que a esperada. Estes resultados são compatíveis 

com resultados laboratoriais da presença de β-amiloide tanto nas drusas quanto no Alzheimer, 

sugerindo que a DMRI e o Alzheimer compartilhem algumas vias patogênicas (Baumritter et 

al., 2007) 

Embora muito avanço tenha sido realizado na elucidação dos mecanismos moleculares 

de formação e composição através de diversas técnicas, ainda não está claro se as drusas 

promovem a DMRI ou simplesmente representam um de seus epifenômenos clínicos (Rudolf 

et al., 2008). 

A biomicroscopia é uma ferramenta importante na classificação das diferentes formas da 

DMRI. A classificação epidemiológica, usando a classificação de Wisconsin (Klein et al., 

2014), na maioria dos casos, diferencia apenas entre DMRI Inicial, que é quando o paciente 

apresenta drusas maiores que 125 μm de diâmetro ou pseudodrusas retinianas ou anormalidades 
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pigmentares e DMRI Avançada, na qual o paciente apresenta neovascularização ou atrofia 

geográfica (Klein et al., 2014; Mitchell et al., 2018).  

Contudo, a classificação mais utilizada é a do AREDS (sigla do inglês, Age-Related Eye 

Disease Study um grande estudo clínico, patrocinado pelo National Eye Institute, um instuto do 

National Institutes of Health (NIH) do governo federal estadunidense, projetado para descobrir 

mais sobre a história natural e fatores de risco da DMRI e catarata. Assim, o AREDS classificou 

a DMRI em 4 categorias, de acordo com achados maculares, conforme apresentado na Tabela 

1 (AREDS, 2000). 

 

Tabela 1. Classificação da DMRI de acordo com AREDS (2000). 

Categoria Classificação Descrição 

1 Normal 0 – 5 drusas pequenas (< 63 μm de diâmetro) 

2 Inicial 
Múltiplas drusas pequenas ou poucas drusas de tamanho intermediário 

(63 – 124 μm de diâmetro) ou alteração pigmentar. 

3 Intermediária 
Diversas drusas intermediárias ou, ao menos, uma drusa grande 

(> 124 μm de diâmetro) 

4 Avançada 

Atrofia geográfica no centro da fóvea ou qualquer evidência de 

neovascularização coroidal, como hemorragia subretiniana, 

descolamentos de retina serosa ou do epitélio pigmentado, exsudatos 

lipídicos ou cicatrizes fibrovasculares. 

 

Contudo, na prática clínica, a classificação torna-se um pouco mais simples, uma vez que 

a conduta médica muda apenas entre DMRI seca (não-exsudativa), exsudativa ou neovascular 

e atrófica. Assim, a classificação utilizada na rotina oftalmológica classifica como DMRI seca, 

os casos que incluem a classificação 2 e 3 do AREDS, DMRI exsudativa, quando há evidência 

de neovascularização ou exsudatos retinianos e DMRI atrófica (atrofia geográfica) (Al-Zamil 

& Yassin, 2017). 

 A DMRI seca (Figura 5b) é detectada através da identificação de algumas drusas. Na 

DMRI neovascular (Figura 5c), a biomicroscopia de fundo revela uma área de hemorragia 

através de uma mancha vermelha mais escura. Já a DMRI atrófica (Figura 5d), pode ser 

observada como uma região na qual suas bordas são levemente hiperpigmentadas no nível do 
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epitélio pigmentado e ocasionalmente hiperfluorescentes, sugerindo que essas células podem 

conter excesso de lipofuscina. É imporante observar que as áreas do epitélio pigmentado 

hiperfluorescente localizadas na borda da atrofia representam áreas do epitélio pigmentado que 

estão em risco de morte celular e, consequentemente, do aumento de atrofia geográfica (Ho & 

Regillo, 2011). 

 

Figura 5. Fotografia do fundo de olho. Observação fundoscópica em pacientes normais (A), com 

DMRI seca (B), com DMRI neovascular (C), e com atrofia geográfica (D). É possível observar o 

nervo óptico (em inglês, optic nerve), as drusas (em inglês, drusen) a hemorragia macular (em inglês, 

hemorrhage) e a atrofia geográfica (em inglês, atrophy) (Besharse & Bok, 2011). 

 

Dependendo das características histopatológicas, a DMRI pode ser dividida em várias 

categorias. Na DMRI inical e intermediária, as drusas interrompem a função de barreira da 

membrana de Bruch e dificultam a capacidade do epitélio pigmentado de transportar resíduos 

através da membrana de Bruch. O coriocapilar é menos denso em pacientes com DMRI inicial 
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ou intermediária. A inflamação na retina externa é evidente pela presença de células ativas da 

microglia (Figura 3B) (van Lookeren Campagne et al., 2014).  

A DMRI inicial e intermediária são geralmente referenciadas como DMRI seca, enquanto 

a forma neovascular da DMRI é conhecida como exsudativa. 

 

 

Figura 6. Esquema de uma retina com DMRI seca. Na DMRI seca, as drusas interrompem a 

função de barreira da membrana de Bruch e dificultam a capacidade do epitélio pigmentado de 

transportar resíduos através da membrana de Bruch. A inflamação na retina externa é evidente pela 

presença de células ativas da micróglia (Adaptado de van Lookeren Campagne et al., 2014).  

 

Muitos dos portadores da forma intermediária da DMRI evoluem para o estágio avançado, 

que inclui neovascularização (Figura 7) e atrofia geográfica (Figura 8) (van Lookeren 

Campagne et al., 2014). No estágio da neovascularização, há o rompimento da membrana de 

Bruch pelos neovasos que crescem do coriocapilar. Os fluidos liberados dos neovasos com 

vazamento se acumulam sob o epitélio pigmentado no espaço sub-retiniano, distorcendo a 

estrutura local e causando estresse nas células do epitélio pigmentado e nos fotorreceptores (van 

Lookeren Campagne et al., 2014). 
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Figura 7. Diagrama de uma retina com DMRI exsudativa clássica. Neste estágio, há o 

rompimento da membrana de Bruch pelos neovasos que crescem do coriocapilar. Os fluidos 

liberados dos neovasos com vazamento se acumulam sob o epitélio pigmentado no espaço sub-

retiniano, distorcendo a estrutura local e causando estresse nas células do epitélio pigmentado e nos 

fotorreceptores (Adaptado de van Lookeren Campagne et al., 2014).  

 

Já na atrofia geográfica (Figura 8), a membrana de Bruch é severamente interrompida; 

há grande atrofia e perda de células do epitélio pigmentado fotorreceptoras e também perda de 

outros tipos de células da retina, incluindo células horizontais, células bipolares e células 

amácrinas. Sinais de inflamação como microglia ativada e macrófagos são evidentes na área 

degenerada (van Lookeren Campagne et al., 2014). 
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Figura 8. Diagrama de uma retina com atrofia geográfica. Nesse estágio avançado da DMRI, a 

membrana de Bruch é severamente interrompida; existe atrofia e perda pronunciada das células do 

epitélio pigmentado e dos fotorreceptores; perda de outros tipos de células da retina, incluindo 

células horizontais, células bipolares e células amácrinas são evidentes; o coriocapilar é pouco 

perfundido; e inflamação é proeminente como microglia ativada e macrófagos são abundantes na 

área degenerada (Adaptado de van Lookeren Campagne et al., 2014). 

 

1.2.2.2. Tomografia de Coerência Óptica  

A tomografia de coerência ótica mas conhecida pela sigla inglês OCT (do inglês, Optical 

Coherence Tomography) tem se tornado uma técnica cada vez mais importante no diagnóstico, 

classificação e acompanhamento dos pacientes com DMRI (Garcia-Layana et al., 2017; von 

der Burchard et al., 2018). Esta técnica permite a aquisição de imagens transversais da retina 

com resolução semi-histológica. Isto permite definir a localização e a natureza das alterações 

na retina e estruturas adjacentes, bem como avaliar objetivamente a espessura da retina e suas 

camadas e das outras estruturas. 

Quando um feixe de luz coerente é projetado na retina, a luz atravessa as camadas 

transparentes, é parcialmente espalhada e é então refletida pela interface vitreorretiniana e pelas 
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várias camadas da retina e coroide, permitindo a aquisição de imagens. A fonte de luz é 

geralmente um diodo superluminescente com um feixe parcialmente coerente composto de 

fótons propagados em uma linha reta na forma de uma frente de onda. Este feixe sofre alterações 

à medida que atravessa os vários meios biológicos: desvio de seu caminho (fenômeno de 

refração) e absorção parcial e um certo grau de dispersão (quando o meio é heterogêneo). No 

entanto, a maior parte da luz é refletida na direção inversa ao feixe incidente. Esses feixes 

refletidos são registrados durante a OCT (Coscas, 2009). 

Dessa forma, o princípio da OCT baseia-se na presença de uma interferência parcial entre 

o feixe de luz refletido pela retina e o outro feixe refletido por um espelho de referência. A 

combinação de uma frente de onda de vários feixes de luz coerentes induz fenômenos de 

interferência com amplitudes que são canceladas ou adicionadas, resultando na formação das 

margens da interferência (Coscas, 2009). 

O vítreo transmite luz sem refletir e é representado em preto nas imagens da OCT (Figura 

9). A hialoide posterior geralmente é indistinguível da superfície da retina, exceto quando o 

vítreo posterior é destacado e aparece como uma faixa pouco reflexiva. Os coriocapilares e a 

coroide são camadas altamente refletivas, porque são vasculares e limitam a penetração da luz 

nas camadas mais profundas. Os vasos sanguíneos são identificados pela sua alta refletividade 

e pelo efeito de mascaramento gerado nos tecidos adjacentes (Garcia-Layana et al., 2017).  
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Figura 9. Exemplo de uma tomografia de coerência óptica de olho normal. (A) Anatomia 

morfológica da fóvea. (B) OCT de mácula normal com as diferentes camadas da retina. ELM (do 

inglês, external limiting membrane): membrana limitante externa; GCL (do inglês, ganglion cell 

layer): camada de células ganglionares; ILM / NFL (do inglês, internal limiting membrane / nerve 

fiber layer): membrana limitante interna / camada de fibra nervosa; INL (do inglês, inner nuclear 

layer): camada nuclear interna; LIP (do inglês, inner plexiform layer): camada plexiforme interna; 

OPL (do inglês, outer plexiform layer): camada plexiforme externa; IS PR (do inglês, inner segments 

of photoreceptors) segmentos internos de fotorreceptores (segmentos hióide e elipsóide); ONL (do 

inglês, outer nuclear layer): camada nuclear externa; OS PR (do inglês, photoreceptor’s outer 

segments): os segmentos externos dos fotorreceptores; RPE/choriocapillaris (do inglês, retinal 

pigment epithelium and choriocapillaris complex): epitélio pigmentado da retina e complexo 

coriocapilar; Choroid: coroide; (Arevalo et al., 2013). 

 

No OCT as estruturas retinianas apresentam padrões de refletividade bem definidos. A 

hiperrefletividade está relacionada à camada de fibra nervosa, mais espessa na porção nasal, 

epitélio pigmentado e coriocapilar. A apresentação de refletividade normal está relacionada à 

camada plexiforme interna e externa, camadas nucleares interna e externa. Já a 

hiporrefletividade está relacionada à camada de fotorreceptores (Garcia-Layana et al., 2017). 

Dessa forma, podemos observar alterações nessas estruturas de acordo com a morfologia do 

tecido e sua reflexividade. 
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Na DMRI seca, as drusas são vistas como ondulações e elevações na faixa hiperrefletiva 

do epitélio pigmentado, com menos material refletivo abaixo delas, enquanto as camadas 

internas da retina geralmente permanecem intactas (Figura 10) (Garcia-Layana et al., 2017). 

 

 

Figura 10. Fundo de olho e OCT correspondente em caso de DMRI seca. (A) Imagem da 

biomicroscopia de fundo com DMRI inicial, com drusas pequenas e pouco numerosas na mácula. 

(B) OCT da retina do olho observado em (A). Nota-se algumas poucas elevações do epitélio 

pigmentado na região foveal (setas vermelhas). (C) Imagem da biomicroscopia de fundo com DMRI 

intermediária, com drusas grandes e numerosas na região extra macular e macular. (D) OCT da 

retina do olho observado em (C). Nota-se grandes elevações (setas verdes) e irregularidades no 

epitélio pigmentado (Adaptado de Garcia-Layana et al., 2017). 

 

Na DMRI exsudativa o edema retiniano aparece na OCT como áreas hiperrefletivas em 

contato com ou na frente do epitélio pigmentado (Figura 11). Este edema está sempre presente 

em alguma extensão na frente da membrana ativa. A neovascularização é menos evidente 

algumas semanas após o início, e apenas a interrupção, a quebra e o pronunciado espessamento 

do epitélio pigmentado podem ser vistos (Garcia-Layana et al., 2017). 
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Figura 11. Fundo de olho e OCT correspondente em caso de DMRI exsudativa. (A) Imagem da 

biomicroscopia de fundo com DMRI exsudativa clássica. (B) OCT da retina do olho observado em 

(A). Observa-se uma região de hiporeflexividade (seta vermelha) na área foveal indicando a 

presença de líquido subretiniano (Adaptado de Lim, 2007). 

 

Existem algoritmos automatizados para a interpretação do OCT em pacientes com DMRI 

exsudativa que estão baseados na detecção dessas áreas hiporefletivas. No entanto, a detecção 

de fluidos em si e sua correta interpretação limitam a precisão do diagnóstico. A detecção de 

fluido sem caracterização adicional não é suficiente para o monitoramento da DMRI. Nesse 

sentido, um estudo realizado por von der Burchard et al, (2018) identificou que o volume 

macular da retina oferece um bom potencial para preencher essa lacuna de diagnóstico e pode 

se tornar um importante marcador de monitoramento, elevando a acurácia e a sensibilidade do 

diagnóstico, quando combinado com a detecção do fluido subretiniano, para 93,3 e 93,9 %, 

respectivamente. 

A DMRI atrófica apresenta um padrão típico, consistindo em hiperefletividade da 

coroide, resultado de uma diminuição da capacidade do tecido em atenuar a luz devido a um 

afinamento significativo do tecido retiniano sobrejacente (Figura 12). 
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Figura 12. Fundo de olho e OCT correspondente em caso de DMRI atrófica. (A) Imagem da 

biomicroscopia de um olho com DMRI atrófica em estado incial. (B) OCT da retina do olho 

observado em (A). Observa-se um aumento da reflexividade na área foveal devido a atrofia (seta 

vermelha). (C) Biomicroscopia de um olho com atrofia importante. (D) OCT da retina do olho 

observado em (C). Observa-se uma extensa área de hiperrefletividade da faixa do epitélio 

pigmentado, apresentando a atrofia já avançada (área marcada em verde) (Garcia-Layana et al., 

2017). 

 

1.2.2.3. Acuidade visual 

A acuidade visual também pode auxiliar no diagnóstico da DMRI uma vez que ela sempre 

leva a uma baixa na visão central. Inicialmente leve, pode progredir, as vezes de forma brusca, 

levando a uma baixa de acuidade visual importante nos casos mais graves. Contudo, na maioria 

dos casos, a visão periférica é mantida mesmo chegando ao estágio de cegueira legal – que no 

Brasil é considerado quando a acuidade visual é igual ou menor que 0.05 (20/400) no melhor 

olho, com a melhor correção óptica – e, portanto, não se tornam totalmente dependentes em seu 

dia-a-dia (Soubrane, 2009). 
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Nos quadros iniciais da DMRI, a perda na acuidade visual quase não é percebida, porém, 

com a evolução da doença, a acuidade visual para perto sofrerá uma queda mais importante que 

a acuidade para longe, que só apresentará uma maior perda nos estágios mais avançados da 

doença.  

Pacientes no estágio inicial da doença comumente queixam-se de metamorfopsia, que 

consiste em um distúrbio causado pela distorção de parte da visão. A metamorfopsia pode ser 

acompanhada tanto pelo clínico quanto pelos próprios pacientes através da grade de Amsler 

(Figura 13A). A grade de Amsler é uma grade quadrada, medindo 10 cm × 10 cm, usada para 

detectar ou monitorar a metamorfopsia ou escotoma (Figura 13B) envolvendo o campo visual 

central em vários distúrbios da mácula e da cabeça do nervo óptico. Quando usada a 33 cm do 

olho, a grade pode verificar se há mudanças em um campo de 20 °, abrangendo 10 ° de cada 

lado (acima, abaixo e do lado esquerdo e direito) da fixação (Tripathy & Joe, 2019).  

A aplicação da grade de Amsler deve ser realizada monocularmente, sem a indução da 

cicloplegia. A grade deverá ser mantida a 33 cm do olho, em um ambiente bem iluminado, com 

o uso da correção para perto quando necessário. O paciente então é instruído a responder as 

seguintes questões (Isaac et al., 2007): 

1. Você vê o ponto preto no centro da grade? 

2. Mantendo seus olhos fixos no ponto preto ao centro da grade, você consegue ver os 

quatro cantos da grade? 

3. Mantendo seus olhos fixos no ponto preto ao centro da grade, você consegue ver os 

quadrados menores? Eles estão intactos? 

4. Mantendo seus olhos fixos no ponto preto ao centro da grade, você consegue ver 

alguma mancha preta ou buracos, áreas borradas ou linhas distorcidas? 

5. Caso tenha respondido positivamente à pergunta 4 e, mantendo seus olhos fixos no 

ponto preto ao centro da grade, você é capaz de indicar a localização exata das 

alterações observadas?  

Baseado nas respostas apresentadas, é possível ao clínico, identificar ou monitorar 

evoluções nos quadros de DMRI. A grade de Amsler deve ser verificada pelo menos uma vez 

por semana. 
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Embora seja um teste simples a grade de Amsler pode ser aplicada na detecção e 

acompanhamento de diversas doenças como, por exemplo, a coriorretinopatia serosa central, 

que provoca um escotoma central que pode ser redondo ou oval, dependendo da forma do 

descolamento neurossensorial da retina; a neurorretinopatia macular aguda, que produz um 

escotoma semelhante a uma pétala de flor; neuropatia óptica isquêmica anterior não-arterítica, 

na qual a grade pode revelar um defeito altitudinal no campo visual; o edema macular cistóide, 

doença na qual a distância entre os fotorreceptores aumenta devido ao edema macular, 

resultando em micropsia; tumor pituitário, onde a grade de Amsler pode ser usada para 

demonstrar hemianopsia bitemporal; e também retinopatia por hidroxicloroquina, que pode 

causar escotoma central; no entanto, a grade de Amsler atualmente não é recomendada como 

uma ferramenta de triagem para a retinopatia por hidroxicloroquina (Tripathy & Joe, 2019).  

Dessa forma, se usada corretamente, a grade de Amsler pode ser uma ferramenta útil para 

clínicos e pacientes na detecção de áreas sutis de distorção, que podem se manifestar como 

resultado da DMRI (Jager et al., 2008). 

 

 

Figura 13. Grade de Amsler. Usada como teste rápido para verificar alterações envolvendo o 

campo visual central em vários distúrbios da mácula e da cabeça do nervo óptico, podendo contribuir 

para o diagnóstico da DMRI. A. Grade para teste e visão normal. B. As alterações observadas podem 

ser metamorfopsia (seta vermelha) e/ou escotoma (seta azul), sugerindo alteração retiniana e/ou 

agravamento do quadro da DMRI (Adaptado de Jager et al., 2008).  

A B 
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Na DMRI atrófica, a perda de visão é lenta e progressiva, sendo pouco percebida em sua 

fase inicial. Porém, ao progredir, a dificuldade visual fica evidente, principalmente na visão de 

perto, com o aparecimento de pequenos escotomas perifoveais. Esta dificuldade visual estará 

intimamente ligada a localização e tamanho das placas de atrofia, uma vez que a preservação 

foveal pode se manter até os estágios mais avançados.  

Em estágios muito avançados da DMRI atrófica, quando do aparecimento de atrofias 

extensas e de uma acuidade visual profundamente reduzida, será detectado um escotoma 

absoluto. É neste estágio que a curva de adaptação fotópica se altera e uma discromatopsia do 

eixo azul-amarelo se torna evidente (Soubrane, 2009). Posteriormente, a atrofia se estenderá à 

área foveal e o escotoma também se torna central e cada vez mais denso.  

Na DMRI exsudativa, o fator da neovascularização é determinante e irá diferir a 

velocidade da progressão da baixa na acuidade visual. Assim, quando se trata de uma 

neovascularização oculta (subepitelial), a baixa na acuidade visual e o aparecimento das 

metamorfopsias terão uma evolução lenta e progressiva, sendo difícil de distinguí-la das 

alterações normais da idade (Ferris et al., 2013; Liu et al., 2014). Por outro lado, neovasos 

coroides visíveis levam a uma síndrome funcional importante, com rápida baixa de acuidade 

visual associada a metamorfopsias evidentes. O aparecimento e agravamento destes sinais são 

paralelos à extensão dos neovasos e sua localização em relação ao centro da fóvea. O 

aparecimento de neovasos a mais de 200 μm da fóvea, levou a uma perda de acuidade visual de 

6 linhas em 60 % dos casos não tratados nos primeiros 18 meses (Friedman et al., 2016). Esta 

perda de visão está relacionada a morte dos fotorreceptores, secundária a dispersão dos 

elementos celulares, decorrente da neovascularização e da fibrose secundária (Seddon, 2003; 

van Lookeren Campagne et al., 2014). 

 

1.2.3. Fatores de risco 

A DMRI é uma doença multifatorial, dessa forma, muitos fatores estão ligados ao seu 

desenvolvimento e progressão. A complexidade da doença se traduz na diversidade de fatores 

de risco identificados. Aproximadamente 70 fatores de risco já foram identificados e, entre os 

principais fatores de risco, podemos citar a idade, etnia, fumo, dieta, exposição solar e a 

predisposição genética (Chakravarthy et al., 2010). 
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A idade é o principal fator de risco e está diretamente relacionada com o aumento na 

prevalência da DMRI, tendo sua incidência aumentada após os 50 anos (Eye Diseases 

Prevalence Research Group, 2004; Santos et al., 2005; Chakravarthy et al., 2010; Lim et al., 

2012; Mehta, 2015; Lambert et al., 2016).  

A etnia também é um fator importante para o desenvolvimento da DMRI, uma vez que 

foi observado uma maior prevalência em pacientes de etnia branca não-hispânica, seguido pelos 

chineses, hispânicos e negros (Soubrane, 2009; Mehta, 2015; Lambert et al., 2016). A etinia 

também parece influenciar no desenvolvimento da DMRI, uma vez que foi encontrado maior 

taxa de DMRI neovascular em brancos quando comparados a negros. Porém, estágios 

avançados da DMRI seca, incluindo a atrofia geográfica, foi mais associado com negros que a 

brancos (Lambert et al., 2016). 

Um fator interessante que está relacionado a uma maior incidência da DMRI é a cor da 

íris. Pacientes com íris mais claras apresentaram uma incidência de DMRI duas vezes maior 

quando comparados com pacientes de íris escuras (Nicolas et al., 2003). A cor da íris também 

está relacionada a diferentes estágios da doença, pacientes com íris escura são mais propensos 

a desenvolver o estágio inicial da DMRI, porém, apresentam uma menor probabilidade de 

desenvolver despigmentação do epitélio pigmentado da retina, uma característica do estágio 

avançado da DMRI (Tomany et al., 2003; Nicolas et al., 2003; Lambert et al., 2016). 

O fumo também está relacionado a uma maior incidência de DMRI. Pacientes fumantes 

apresentaram duas vezes mais chances de desenvolver DMRI que não fumantes. Outro dado 

relacionado ao fumo é que a incidência de DMRI exsudativa é três vezes maior em pacientes 

fumantes comparado a pacientes não fumantes (Santos et al., 2005; Chakravarthy et al., 2010; 

Lim et al., 2012; Cheung & Eaton, 2013; Ratnapriya & Chew, 2013; Mehta, 2015).  

Dietas ricas em antioxidantes como β-caroteno, vitamina C, vitamina E, zinco, luteína, 

zeaxantina e ácidos graxos ômega-3 foram associadas a uma redução do risco de perda da visão 

em 19 %, menor incidência e diminuição do progresso da DMRI para seu quadro exsudativo 

em 25 %. Estes dados reforçam a hipótese que o estresse oxidativo também esteja envolvido no 

processo de desenvolvimento da DMRI (AREDS, 2000; Bowes Rickman et al., 2013; Mehta, 

2015; Lambert et al., 2016). 
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O fator genético também é de grande importância para o desenvolvimento da DMRI. 

Foram identificados 5 genes principais para o aparecimento precoce da DMRI seca, são eles 

AboE, ABCA4, CFH, CFBE, LOC387715 (Soubrane, 2009). De acordo com Soubrane (2009), 

estes genes seriam responsáveis por algo entre 50 e 74 % dos casos diagnosticados. Contudo, 

diversos outros genes foram relacionados ao desenvolvimento da DMRI, como CFH 

(complement factor H; chr 1), ABCA4 (ATP-binding cassette transporter; chr 1), COL8A1 

(collagen type 8 alpha 1 subunit; chr 3), CF1 (complement factor 1; chr 4), VEGFA (vascular 

endothelial growth factor A; chr 6), FRK/COL10A1 (fyn-related kinase/alpha chain of type X 

collagen; chr 6), CFB (complement factor B [properdin]; chr 6), C2 (complement component 

2; chr 6), ARMS2/HTRA1 (HtrA-serinepeptidase1; chr 10), LIPC (hepatic lipase; chr 15), 

CETP (cholesterylester transfer protein; chr 16), APOE (apolipoprotein E; chr 19), C3 

(complement component 3; chr 19), TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinase 3; chr 22), 

TNFRSF10A (tumour necrosis factor receptor superfamily 10a; chr 8) (Lim et al., 2012), 

ARMD1, EFEMP1, STGD4, RDS, CORD7, STGD3, MCDR1, RCS1, VMD, VMD2, STGD2, 

CORD5, CACD, CORD4, CORD1, CRX (Evans, 2001), BF (Rattner & Nathans, 2006). 

Embora exista diversos genes relacionados a DMRI, o papel genético para o desenvolvimento 

e progressão da doença continua a ser estudado e não se sabe exatamente qual é o poder de sua 

participação no aparecimento ou desenvolvimento da DMRI. 

A obesidade também está relacionada ao desenvolvimento da DMRI inicial, bem como à 

progressão aos estágios mais avançados (Lambert et al., 2016). Um estudo mostrou um aumento 

em duas vezes na progressão da DMRI em pacientes com maior circunferência abdominal. 

Além disso, pacientes que praticam exercícios com alta intensidade, três vezes por semana, 

tiveram uma redução em 25 % no risco da progressão da DMRI quando comparado com 

pacientes que não se exercitam (Seddon, 2003). Em estudo realizado por Adams et al. (2011) 

observou-se que o aumento na razão cintura-quadril de 0,1 está correlacionado a um aumento 

de 13 % na chance de desenvolvimento da DMRI inicial e em 75 % da fase avançada da doença. 

Assim, ainda que existam trabalhos relacionando a obesidade à DMRI, os resultados são 

controversos quanto a relação causal entre os dois.  

A hipertensão arterial também está associada a DMRI. Em comparação a sujeitos 

normotensos, tanto pacientes hipertensos tratados quanto pacientes sem controle da pressão 

arterial apresentaram chances três vezes maiores de desenvolver a forma exsudativa da DMRI 
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(Klein et al., 2003). Outro estudo concluiu que até mesmo pacientes com pressão arterial 

controlada tinham um risco aumentado de desenvolver DMRI exsudativa (Hyman, 2000). A 

hipertensão também está correlacionada com o tamanho das drusas. Os estudos realizados pelo 

grupo AREDS mostraram que a presença de drusas grandes na região da mácula ou drusas 

extensas de tamanho intermediário está associada a hipertensão (AREDS, 2000). Por outro lado, 

outra pesquisa não encontrou relação entre doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão, e 

o risco de DMRI exsudativa (Delcourt et al., 2001). 

Outros fatores também podem influenciar o aparecimento ou desenvolvimento da DMRI. 

A cirurgia de catarata também está associada ao aumento da incidência do desenvolvimento da 

DMRI neovascular (Chakravarthy et al., 2010). Outro estudo apresentou uma maior incidência 

de DMRI em mulheres com menopausa precoce após ovariectomia, o que poderia ser explicado 

por uma perda do efeito protetor dos estrogênios após a menopausa (Evans, 2001). 

Ainda que exista vários fatores de risco, há um consenso na literatura que os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da DMRI são idade, histórico familiar e o tabagismo 

(Nicolas et al., 2003; Tuo et al., 2004; Rattner & Nathans, 2006; Ding et al., 2009; 

Chakravarthy et al., 2010). 

 

1.2.4. Fisiopatologia 

A patologia da DMRI é caracterizada pela degeneração envolvendo os fotorreceptores 

retinianos, a camada pigmentada da retina e a membrana de Bruch, bem como, em alguns casos, 

alterações nos capilares coroidais (Coleman et al., 2008; Ding et al., 2009). O processo 

patológico da DMRI envolve alterações do envelhecimento juntamente com alterações 

patológicas. Tanto no envelhecimento quanto na DMRI, ocorre lesão no epitélio pigmentado 

devido ao estresse oxidativo e resposta inflamatória na membrana de Bruch causada por esta 

lesão. Acontece também a produção de matriz extracelular anormal pelo epitélio pigmentado e 

coroide lesionados. Por fim, ocorre a perturbação da homeostase do complexo epitélio 

pigmentado-membrana de Bruch, levando à atrofia do epitélio pigmentado e coriocapilares ou 

crescimento da membrana neovascular da coroide (Lim, 2007).  
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Estudos ressaltam alterações no epitélio pigmentado e no complexo membrana de Bruch-

coroide causadas pela idade (Feeney-Burns & Ellersieck, 1985; Del Priore et al., 2002). Estas 

estruturas são importantes para a manutenção dos fotorreceptores retinianos. Os capilares 

coroidianos são importantes para a nutrição dos fotorreceptores, uma vez que liberam as 

moléculas do sangue que, após atravessarem a membrana de Bruch, são conduzidas aos 

fotorreceptores pelas células do epitélio pigmentado, que formam a barreira hematorretiniana 

(Campbell & Humphries, 2012; Cholkar et al., 2013). 

O epitélio pigmentado apresenta funções vitais para assegurar o bom funcionamento das 

células fotossensíveis. Nesta camada está presente a melanina, substância que absorve a luz que 

atinge a camada externa da retina e seria refletida de volta às células fotossensíveis, auxiliando, 

dessa forma, no aumento do contraste da imagem e protegendo os fotorreceptores de uma 

possível fototoxicidade. Esta estrutura também é responsável pela síntese e armazenamento da 

vitamina A, que é substrato para a formação do fotopigmento contido na rodopsina (Siegel & 

Sapru, 2006), pela fagocitose dos resíduos do metabolismo dos fotorreceptores e pela 

reciclagem dos segmentos dos fotorreceptores (Bhutto & Lutty, 2012). Além de remover os 

resíduos do fotorreceptores, reciclando-os ou degradando-os completamente, o epitélio 

pigmentado pode exocitar restos metabólicos para o complexo coriocapilar para sua eliminação 

da retina (Bhutto & Lutty, 2012). 

Outra função importante desempenhada pelo epitélio pigmentado, é a produção e 

secreção de fatores de crescimento, como fatores de crescimento de fibroblastos (FGF-1, FGF-

2 e FGF-5) (Wada et al., 2001), fator de transformação do crescimento β (TGF-β) (Khaliq et 

al., 1995), fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1) (Slomiany & Rosenzweig, 

2004), fator neurotrófico ciliar (CNTF) (Walsh et al., 2001), fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF) (Campochiaro et al., 1989, 1994), fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) (Adamis et al., 1994), fator de crescimento celular derivado do cristalino (LEDGF) 

(Ahuja et al., 2001), membros da família das interleucinas e fator derivado do epitélio 

pigmentado (PEDF) (Wenkel & Streilein, 2000; Streilein et al., 2002) para ajudar a construir e 

sustentar a coroide e os fotorreceptores. 

O processo de envelhecimento celular do epitélio pigmentado também leva ao acúmulo 

de lipofucsina, à diminuição da atividade lisossomal e à redução da capacidade de fagocitose 

dos segmentos externos dos fotorreceptores, o que induz a uma série de disfunções celulares, 
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levando a alterações na matriz intra e extra-celular e, consequentemente a uma alteração 

funcional da retina. 

Estudos histopatológicos também ressaltam alterações causadas pela idade no complexo 

membrana de Bruch-coroide. A membrana de Bruch é uma camada tissular com espessura entre 

2 a 4 milímetros formada pela parte mais interna da coroide e pela parte mais externa do epitélio 

pigmentado. A função da membrana de Bruch é servir como uma barreira hematorretiniana, 

servindo de filtro molecular para regular parcialmente a troca de nutrientes, fluidos, oxigênio e 

resíduos metabólicos entre a retina externa e o suprimento de sangue da coroide (Xiang et al., 

2014). O envelhecimento da membrana de Bruch reduz sua permeabilidade, resultando em uma 

redução na reabsorção dos resíduos do metabolismo do epitélio pigmentado, bem como na 

redução da nutrição dos fotorreceptores. 

Estas estruturas são de suma importância para a manutenção dos fotorreceptores e, dessa 

forma, alterações na estrutura ou no funcionamento delas podem resultar em alterações 

negativas para o sistema visual como um todo.  

Pesquisas sobre a patologia molecular da DMRI sugerem papéis importantes para o 

estresse oxidativo (Beatty et al., 2000; Jarrett & Boulton, 2012; Bellezza, 2018), inflamação 

(Zarbin, 2004; Buschini et al., 2011; Ardeljan & Chan, 2013; Cheung & Eaton, 2013; 

Kauppinen et al., 2016), metabolismo lipídico (Abdelsalam et al., 1999), angiogênese (Bhutto 

& Lutty, 2012; Bowes Rickman et al., 2013; Kent, 2014; Horie-Inoue & Inoue, 2014) e sistema 

imune (Johnson et al., 2000; Buschini et al., 2011; Ambati & Fowler, 2012; Ambati et al., 2013; 

Cheung & Eaton, 2013).  

A retina em geral, e a mácula, em particular, são altamente suscetíveis ao estresse 

oxidativo, dada sua elevada demanda de oxigênio, alta atividade metabólica, exposição à 

fotorradiação, presença de fotossensibilizadores e processos de oxidação da fagocitose dos 

fotorreceptores (Ding et al., 2009). Descobertas in vitro e in vivo em animais indicam que o 

depósito laminar basal pode se formar como resultado da peroxidação lipídica induzida por 

radicais livres de membranas celulares do epitélio pigmentado (Zarbin, 2004). 

Muitas pesquisas da etiologia da DMRI têm como foco o papel do estresse oxidativo, em 

especial as substâncias antioxidantes (Beatty et al., 2000; Zarbin, 2004; Jarrett & Boulton, 

2012; Bowes Rickman et al., 2013; Askou et al., 2017; Bellezza, 2018). As enzimas 



1. INTRODUÇÃO 

 

DECLEVA, D. 46 

 

antioxidantes como, por exemplo, a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa 

peroxidase (GPX), constituem a principal defesa contra o dano oxidativo do epitélio 

pigmentado (Zarbin, 2004). Contudo, estudos mostraram que com a idade os níveis plasmáticos 

de antioxidantes como a glutationa (GSH), o ácido ascórbico (vitamina C), o tocoferol 

(vitamina E), a catalase (CAT), bem como o pigmento macular, estão reduzidos (Beatty et al., 

2000).  

O pigmento macular é composto pelos carotenoides, luteína e zeaxantina (Zarbin, 2004; 

Lima et al., 2016). Eles funcionam como um filtro que protege a mácula da luz azul, como 

antioxidante e também como removedor de radicais livres para reduzir o dano induzido pelo 

estresse oxidativo (Beatty et al., 2000; Lima et al., 2016). Por outro lado, os níveis de glutationa 

oxidada (GSSG), a peroxidação lipídica (Jarrett & Boulton, 2012) e a lipofuscina (Beatty et al., 

2000), que são sinais de uma maior atividade oxidante, estão aumentados (Zarbin, 2004). 

Outro fator que apoia a teoria da participação do estresse oxidativo na etiologia da DMRI 

é que a suplementação de antioxidantes (ácido ascórbico, 500 mg.d-1; tocoferol, 400 IU.d-1; e 

β-caroteno, 15 mg.d-1) e minerais (óxido de zinco, 80 mg.d-1; óxido cúprico, 2 mg.d-1) através 

da alimentação reduziu o risco de desenvolver a fase avançada da DMRI de 28 para 20 % e a 

perda significativa da visão foi reduzida de 29 para 23 % (AREDS, 2001; Zarbin, 2004).  

O papel do estresse oxidativo é ainda reforçado por estudos epidemiológicos que 

demonstram aumento do risco com o tabagismo, considerado um forte estressor oxidativo 

(Smith et al., 2001; Bowes Rickman et al., 2013; Mitchell et al., 2018).  

Processos oxidativos elevados, autofagia acentuada e aumento da exo e transcitose em 

células do epitélio pigmentado têm sido associados à formação de drusas. Além disso, há 

evidências sugerindo que a inflamação crônica de baixo nível e a ativação do Complemento 

desempenham papéis importantes na formação das drusas. O material de drusas isolado também 

provou ser pró-inflamatório através da ativação de sistemas de sinalização como o NF-κB e as 

vias do inflamassoma (Ambati et al., 2013; Kauppinen et al., 2016). 

Biomarcadores de inflamação foram analisados no sangue periférico, soro ou plasma e 

foi encontrado um aumento dos níveis de componentes do Complemento no sangue de 

pacientes com DMRI (Kauppinen et al., 2016). A participação da inflamação na etiologia da 

DMRI também é apoiada por estudos que revelaram que a administração de corticosteroides 



1. INTRODUÇÃO 

 

DECLEVA, D. 47 

 

intravítreos reduzem a incidência de neovascularizações induzidas por laser em primatas, 

possivelmente alterando a atividade e/ou números de células inflamatórias na coroide. Outros 

mecanismos potenciais incluem a redução da expressão do VEGF e regulação negativa da 

molécula de adesão intercelular 1, que é constitutivamente expressa em células endoteliais do 

epitélio pigmentado e da coroide e medeia a adesão e diapedese de leucócitos durante a 

inflamação (Kauppinen et al., 2016). 

O processo patológico da DMRI envolve alterações oxidativas e inflamatórias do 

envelhecimento juntamente com alterações patológicas. Algumas dessa alterações foram 

sintetizadas no esquema da Figura 14. 

 

 

Figura 14. Relação entre os fatores do envelhecimento e DMRI. Relação entre os mecanismos 

naturais, presentes no envelhecimento e os processos patológicos envolvidos no desenvolvimento 

da DMRI (Adaptado de Zarbin, 2004). 

 

Vários receptores de reconhecimento de padrões são ativados por sinais intra e 

extracelulares, induzindo uma resposta inflamatória além da para-inflamação que sustenta a 

homeostase. Alterações degenerativas nas células do epitélio pigmentado desencadeiam um 

ciclo vicioso que promove o desenvolvimento de inflamação crônica na retina e na coroide. 

Alterações relacionadas com a idade no sistema imunológico contribuem para este processo 

destrutivo, alterando as funções das células imunes (Kauppinen et al., 2016). 

Microglia são células do sistema nervoso central e retina e constituem sua principal defesa 

imune. Essas células são ativadas por lesão e degeneração na retina e, quando ativas, proliferam 
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e migram para o local da lesão para degradar e remover os detritos celulares e secretar citocinas 

e quimiocinas pró-inflamatórias (Buschini et al., 2011). A ativação da microglia por um longo 

período resulta em uma neuroinflamação crônica. Porém, estudos encontraram acúmulo de 

microglia apenas no estágio avançado da DMRI seca e na atrofia geográfica, sugerindo sua 

participação no aparecimento e avanço desses estágios (Ardeljan & Chan, 2013; Bowes 

Rickman et al., 2013). 

Em 2003 Ambati descreveu um modelo animal com camundongos deficientes tanto na 

proteína 1-quimioatraente de monócitos (Ccl-2; também conhecida como MCP-1) quanto no 

receptor-2 de quimiocina (Ccr-2) que desenvolvem características da DMRI, incluindo acúmulo 

de lipofuscina e drusas, atrofia dos fotorreceptores e neovascularização (Ambati et al., 2003). 

A produção de Ccl-2 induzida pelo fator C5a do sistema complemento e pela imunoglobulina 

G (IgG) pode mediar a infiltração de macrófagos na coroide, porém os macrófagos degradam 

o fator C5a e o IgG. Assim, um recrutamento macrofágico debilitado pode levar ao acúmulo de 

C5a e IgG, induzindo a produção de fator de crescimento endotelial vascular pelo epitélio 

pigmentado, possivelmente mediando o desenvolvimento neovascular (Ambati et al., 2003). 

Neste mesmo modelo animal, a morte das células do epitélio pigmentado foi associada com 

locais de agregação microglial (Chen et al., 2011; Ardeljan & Chan, 2013). 

Os macrófagos parecem desempenhar papel importante na patologia da DMRI uma vez 

que são encontrados nas regiões de atrofia do epitélio pigmentado, do rompimento da 

membrana de Bruch e na neovascularização (Coleman et al., 2008). Macrófagos são células 

imunes inatas de natureza dicotômica, são capazes de desencadear respostas relacionadas à pró 

e anti-inflamação, ativação e supressão imunológica e manutenção e destruição tecidual 

(Ardeljan & Chan, 2013). Estudos em tecido post-mortem associaram o acúmulo de macrófagos 

com ativação do sistema Complemento (Wang et al., 2015; van Lookeren Campagne et al., 

2016). 

 Dessa forma, a hipótese atual é de que haja um comprometimento inicial do metabolismo 

do epitélio pigmentado através do estresse oxidativo, desencadeando um ciclo de eventos 

imuno-inflamatórios, levando a processos degenerativos e culminando com a morte das células 

do epitélio pigmentado de dos fotorreceptores, causando a forma atrófica da DMRI. Outro 

grupo de pacientes podem reagir às alterações com uma resposta neovascular, causando a forma 

exsudativa da DMRI.  
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Atualmente, sabe-se que a patogênese da DMRI envolve uma interação complexa entre 

fatores genéticos, ambientais, metabólicos e funcionais, porém, apesar dos recentes avanços, 

sua etiologia ainda não está totalmente compreendida (Cheung & Eaton, 2013). 

 

1.3. Avaliação funcional dos fotorreceptores 

Muitas doenças oftálmicas como a DMRI, a retinite pigmentosa, o glaucoma e a 

retinopatia diabética, podem produzir danos na retina e levar à perda severa da visão, incluindo 

cegueira legal. É bem conhecido que diferentes doenças têm como alvo diferentes tipos 

celulares na retina como, por exemplo, os bastonetes são mais vulneráveis que os cones na 

DMRI inicial (Curcio et al., 1996; Owsley et al., 2007), enquanto no glaucoma, existe uma 

perda maior de células ganglionares (Kendell et al., 1995; Klein et al., 1995; Medeiros et al., 

2012). As alterações fisiológicas nas células afetadas podem ocorrer antes mesmo da morte 

neuroral. Assim, a avaliação funcional da integridade fisiológica das células é importante para 

a detecção precoce da doença e para o direcionamento da conduta médica (Zhang et al., 2015).  

Os cones estão concentrados na fóvea, parte central da mácula, que é região mais atingida 

pela DMRI. À medida que os cones morrem, a percepção das cores é alterada, deixando as 

cores mais desbotadas ou menos brilhantes. Portanto, avaliar a visão de cores é avaliar a função 

dos cones e a integridade foveal. 

O teste de visão de cores Cambridge Colour Test (CCT), é um teste psicofísico 

computadorizado, desenvolvido em 1989 por Mollon e Regan, com o objetivo de avaliar a visão 

de cores. Este teste foi desenvolvido baseado nos testes clássicos de pranchas 

pseudoisocromáticas e combina os princípios de Chibret e Stilling (Mollon & Reffin, 1989) . O 

Princípio de Chibret (1877) afirma a possibilidade de variar a diferença cromática do alvo e do 

campo de forma dinâmica e adaptativa, ao longo de diferentes direções no espaço de cores, e, 

por sua vez, Stilling alcançou o ruído não-matiz, variando o tamanho e luminância dos 

elementos de destino e de fundo (Regan et al., 1994).  

Dessa forma, o teste CCT consiste na apresentação de um alvo colorido na forma do 

optótipo “C” de Landolt em um fundo formado por círculos de tamanhos diferentes e com 

luminância variável, servindo de ruído e impedindo assim que o brilho e o contorno sejam 

usados como dicas para a discriminação da tarefa (Figura 15). A posição do estímulo muda a 
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cada nova apresentação (abertura para cima, para baixo, esquerda ou direita) e a tarefa do sujeito 

é identificar a orientação do “C” de Landolt em um método psicofísico de escolha forçada. 

 

Figura 15. Exemplo do estímulo usado para avaliação da discriminação cromática no teste 

Cambridge Colour Test (CCT). O teste CCT consiste na apresentação de um alvo colorido em um 

fundo ruidoso, sendo a tarefa do sujeito é identificar a orientação do “C” de Landolt em um método 

psicofísico de escolha forçada (Adaptado de Ventura et al., 2007). 

 

 No início do teste, as cores do estímulo são muito distantes da cor do fundo no diagrama 

de cromaticidade CIE 1976. A cada resposta correta, a cromaticidade do estímulo aproxima-se 

da cromaticidade do fundo e a cada resposta errada, ela se distancia, até que seja determinado 

o limiar, través do método de escada. Ao final do teste são gerados valores para o limiar de 

detecção dos eixos analisados, em termos de coordenadas u’v’ do espaço CIE 1976, cuja análise 

quantitativa permite a identificação de graus sensíveis de discromatopsia. Assim, através de 

protocolos pré-programados no CCT, é possível avaliar a atividade dos três tipos de cones e, 

detectar com sensibilidade alterações fisiológicas. 

Outra técnica psicofísica utilizada para avaliar a atividade dos fotorreceptores, a nível 

pós-receptoral, é a técnica da fotometria de flicker heterocromático (HFP, do inglês, 

heterochromatic flicker photometry). Esta técnica consiste na comparação da luminância de 

duas fontes de cores diferentes. A intensidade de uma dessas fontes é ajustada até que a 

percepção de flicker seja eliminada ou minimizada. Assim, a cor observada é a mistura aditiva 

das cores das duas fontes. Apesar da mistura das cores, o flicker é observado desde que as 

luminâncias não sejam correspondentes. A eliminação ou minimização desse flicker é um meio 
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relativamente simples de combinar com precisão o brilho de duas fontes de comprimento de 

onda diferentes.  

A frequência do flicker é crítica na obtenção de resultados confiáveis. Em baixas 

frequências, o flicker não pode ser eliminado, e em altas frequências o flicker não pode não ser 

observado em algumas intensidades das duas fontes. O sujeito será capaz de obter um nulo 

agudo correspondendo a luminância iguais das duas fontes somente quando a frequência for 

ajustada para um valor crítico (Bone & Landrum, 2004). 

Assim, este método oferece uma forma de medir a função de eficiência luminosa fotópica, 

uma função que descreve a capacidade relativa de diferentes comprimentos de onda para 

provocar uma sensação constante de luminância. 

O HFP se tornou o principal método psicofísico para a medir da densidade óptica do 

pigmento macular (Lima et al., 2016). Estímulos são compostos por um comprimento de onda 

de teste que é absorvido pelo pigmento macular (tipicamente - azul, 460 nm) e um comprimento 

de onda de referência que não é absorvido (tipicamente - verde, 540 nm), que são aplicados 

sobre o centro da fóvea, depois sobre a zona parafoveal, onde o pigmento é opticamente 

indetectável. O paciente ajusta então a intensidade da luz azul até suprimir o efeito flicker, que 

deve ser aumentado para compensar a absorção pelo pigmento macular (Bone & Landrum, 

2004).  

Este método apresenta uma série de vantagens em relação a outras metodologias como, 

por exemplo, não requer dilatação pupilar, é relativamente insensível a mudanças nos meios 

oculares, e o alinhamento do sujeito não é crítico. Contudo, o HFP não é adequado a todos os 

sujeitos devido aos requisitos para participação. Pessoas com deficiência visual severa e aqueles 

que estão física ou mentalmente doentes para responder ao teste (Snodderly et al., 2004). 

Outra forma de estudar a atividade dos cones, em contraste com os métodos psicofísicos 

de avaliação de visão de cores que dependem da percepção subjetiva de cor do paciente, é a 

eletrorretinografia (ERG), técnica não invasiva que permite o avaliar os circuitos celulares 

envolvidos no processamento visual, dos fotorreceptores a vias pós receptoras retinogênicas 

(Kremers et al.,2010). 

Uma das técnicas de ERG é o flicker heterocromático que consite na modulação de LEDs 

vermelhos e verdes em contrafase nas frequências temporais de 36 Hz, que avalia a via 
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margnocelular (luminância) (Chang et al., 1993; Kremers et al., 2010), e 12 Hz, que reflete a 

atividade da via parvocelular (oponência cromática) (Jacob et al., 2015). Esta diferença de 

resposta obtida pela modulação da frequência temporal no ERG deve-se a presença de três tipos 

de células ganglionares diferentes que desempenham papeis importantes em toda a via óptica e 

são as fontes das diferentes vias de processamento paralelo. 

As células ganglionares do tipo midget compreendem mais de 70 % das projeções para o 

corpo geniculado lateral (CGL) e dão origem à via parvocelular. Essas células codificam com 

alta resolução espacial e baixa resolução temporal por causa de seus pequenos campos 

receptivos e de sua baixa velocidade de condução axonal. Elas analisam os inputs dos canais 

verde e vermelho e são um componente importante na visão de cores. Porém, como elas operam 

em baixa resolução temporal, as células ganglionares do tipo midget estão envolvidas no 

processamento de imagens estáticas, mas não participam do processamento de movimento 

(Ribeiro & Castelo-Branco, 2010; Lee, 2011).  

Já as células ganglionares do tipo parasol constituem cerca de 10 % de todas as projeções 

para o CGL e são a origem da via magnocelular. Elas codificam com baixa resolução espacial 

e alta resolução temporal por causa de seus grandes campos receptivos e de sua alta velocidade 

de condução axonal. Além disso, codificam em um sinal acromático, participando então da 

detecção de contraste, movimento e forma (Ribeiro & Castelo-Branco, 2010; Lee, 2011).  

A via coniocelular tem origem nas células ganglionares biestratificadas, que 

compreendem 8 % das projeções para a própria camada no CGL, mas estão espalhadas por 

todas as camadas das vias parvocelulares e magnocelulares. Essas células analisam os sinais 

das cores azul e amarelo (Krebs et al., 2013). A Figura 16 apresenta um resumo didático dessas 

vias, suas projeções e participação no processo visual. 
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Figura 16. Resumo das vias magno, parvo e coniocelular. A via magnocelular tem origem nas 

células ganglionares do tipo parasol e processam baixa resolução espacial, alta resolução temporal, 

contraste e movimento. A via parvocelular é responsável pelo processamento de alta resolução 

espacial, baixa resolução temporal, acuidade e parte das informações cromáticas, auxiliada pela via 

coniocelular que também participa do processamento cromático. Do corpo geniculado lateral (CGL) 

as informações são enviadas ao córtex visual primário e, posteriormente, dividida em duas vias 

dorsal e ventral que processam e se projetam a outras áreas do córtex visual (Krebs et al., 2013). 

 

Dessa forma, a modulação de contraste cromático nos permite criar um estímulo capaz 

de ter características cromáticas e de luminância dependendo de modulações nas frequências 

temporais que permitem que o sinal pós-receptoral nos forneça informações sobre a integridade 

das vias parvocelular (na qual é processada a oponência ou diferença entre os sinais 

provenientes dos cones L e M) e magnocelular (na qual é processada a soma dos sinais 

provenientes dos cones L e M) (Jacob et al., 2015).  

Outra técnica utilizada para avaliar a atividade dos fotorreceptores é a pupilometria 

cromática, com a medida do reflexo pupilar à luz a estímulos destinados a ativar diferentes tipos 

celulares. O reflexo pupilar à luz descreve a atividade de constrição e a subsequente dilatação 

da pupila em resposta à luz e tem como função limitar a quantidade de luz que entra pela pupila 

e incide sobre a retina. Em condições de grande luminosidade, as pupilas se contraem para 

proteger a retina e para focalizar a luz incidente sobre a retina a fim de obter uma melhor 

projeção da imagem. 
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A via aferente do reflexo pupilar começa com a participação dos fotorreceptores. A 

resposta dos receptores é enviada às células ganglionares e então é transmitida através do nervo 

óptico e trato óptico até o núcleo pré-tectal do mesencéfalo. O núcleo de Edinger-Westphal 

(núcleos viscerais do nervo oculomotor) é o responsável por ativar a via eferente do reflexo 

através dos sinais enviados pelas fibras pré-ganglionares parassimpáticas que saem dos núcleos 

viscerais do nervo oculomotor, junto com o nervo oculomotor, para as órbitas, fazendo sinapse 

com o gânglio ciliar. Os neurônios pós-sinápticos formam os nervos ciliares curtos a partir do 

gânglio ciliar e inervam o músculo esfíncter da pupila. Este esfíncter é um músculo circular na 

íris que quando se contrai, faz a pupila contrair (Figura 17; Hall & Chilcott, 2018). 

 

 

Figura 17. Vias envolvidas no reflexo pupilar. O reflexo pupilar começa na retina interna que 

envia os sinais até o núcleo pré-tectal através do nervo óptico. O núcleo de Edinger-Westphal 

(núcleo visceral do nervo oculomotor) é o responsável por ativar a via eferente do reflexo através 

dos neurônios pós-sinápticos que formam os nervos ciliares curtos a partir do gânglio ciliar e 

inervam o músculo esfíncter da pupila. Este esfíncter é o músculo da íris que quando se contrai, 

fazendo a pupila contrair (Adaptado de Krebs et al., 2013). 
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O estímulo para a redilatação pupilar é iniciado pela via do hipotálamo posterior. As fibras 

se projetam então pelo tronco encefálico e para os neurônios pré-ganglionares simpáticos no 

corno intermediário da medula espinhal a nível T1. Neste ponto, as fibras fazem sinapse e 

passam pela cadeia simpática até o gânglio cervical superior. Ao deixarem o gânglio, as fibras 

pós-sinápticas dirigem-se com a artéria carótida até o crânio, onde se juntam ao nervo oftálmico 

que as levam para a órbita. As fibras entram no olho com os nervos ciliares longos que inervam 

o músculo dilatador da pupila, cuja constrição leva a dilatação pupilar (Figura 18; Hall & 

Chilcott, 2018). 

 

 

Figura 18. Vias envolvidas na dilatação pupilar. O estímulo para a redilatação pupilar inicia no 

hipotálamo posterior que projeta fibras para os neurônios pré-ganglionares simpáticos no corno 

intermediário da medula espinhal a nível T1. Neste ponto, as fibras fazem sinapse até o gânglio 

cervical superior. Ao deixarem o gânglio, as fibras pós-sinápticas se juntam ao nervo oftálmico que 

as levam para a órbita entrando no olho juntamente com os nervos ciliares longos que inervam o 

músculo dilatador da pupila, cuja constrição leva a dilatação pupilar (Krebs et al., 2013). 
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O reflexo pupilar à luz permite avaliar o sistema nervoso autônomo, assim como fornece 

dados sobre a viabilidade dos fotorreceptores (Hall & Chilcott, 2018). O sistema dos bastonetes 

tem uma maior resposta em comprimentos de onda mais curtos do que a via do cone, com essa 

diferença se aproximando de zero em comprimentos de onda maiores que 650 nm (Park & 

McAnany, 2015). Dessa forma, para favorecer a avaliação da atividade dos bastonetes, Aguilar 

e Stiles determinaram que um estímulo de teste de comprimento de onda menor que 490 nm 

fornecerá uma proporção maior de bastonetes para cones (Aguilar & Stiles, 1954; Rukmini et 

al., 2019). Para estimular os cones, um estímulo de comprimento de onda maior que 610 nm, 

com adaptação à luz de fundo, favorece a proporção de cones ativados em relação a bastonetes. 

Abaixo da intensidade luminosa correspondente ao limiar de resposta do cone (~1 Troland1), 

todos os comprimentos de onda do estímulo são mediados via bastonetes (Kelbsch et al., 2019). 

Estudos demonstraram que as ipRGCs participam do reflexo pupilar à luz em primatas. 

Gamlin e colaboradores descobriram que mesmo quando os sinais de cones e bastonetes são 

bloqueados farmacologicamente, o reflexo pupilar à luz persiste e que a sensibilidade espectral 

da resposta residual está intimamente relacionada a sensibilidade espectral da melanopsina, que 

tem absorção máxima por volta de 483 nm. Além disso, este estudo descobriu que, tanto em 

humanos como em macacos, a fotoresposta de melanopsina de ipRGCs é responsável pela 

constrição pupilar pós-iluminação, ou pela manutenção da constrição pupilar resultante de um 

estímulo de alta intensidade (Gamlin et al., 2007; McDougal & Gamlin, 2010). 

Com isso, Park e colaboradores desenvolveram um protocolo clínico para avaliação da 

participação de cada tipo de fotorreceptor na constrição pupilar. Primeiro, ele determinou que 

o tempo de estímulo de 1 segundo de duração apresenta melhores resultados que estímulos mais 

longos ou mais curtos. Também observou que estímulos com intensidade entre -3 e -2 log cd.m-

2 apresentados ao olho adaptado ao escuro, acessam respostas em grande parte, se não 

totalmente, mediadas por bastonetes. A atividade das células ipRGCs pode ser observada como 

a resposta sustentada após um estímulo de comprimento de onda de, aproximadamente 467 nm, 

com intensidade igual a 2,6 log cd.m-2. Para isolar as respostas mediadas por cones, usou-se um 

estímulo com comprimento de onda de, aproximadamente 640 nm, com intensidade igual a 

                                                 
1 Trolland (Td) é a unidade de medida da luz incidente que entra numa área elementar da Retina. É calculada 

através da fórmula: Td = L x p, onde L é a luminância em cd.m-2 e p é a área da pupila em mm². Assim, com uma 

candela (cd) por m² em uma pupila com 1 mm², teremos 1 Troland. 
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2,6 log cd.m-2, sobre um fundo azul de 0,78 log cd.m-2. Este fundo não só suprime a 

contribuição dos bastonetes, como também parece suprimir a maior parte da contribuição da 

melanopsina para o estímulo de 1 segundo (Park et al., 2011). 

Os métodos psicofísicos, como o teste da grade de Amsler, a acuidade visual (Klein et 

al., 1995), a perimetria da hiperacuidade (Loewenstein et al., 2003) e a visão de cores (Vemala 

et al., 2017), são práticos para aplicações clínicas, mas envolvem não só a resposta neuronal da 

retina como também áreas de processamento cortical superior. Portanto, os métodos 

psicofísicos não fornecem informações exclusivas sobre a resposta dos diferentes tipos 

celulares da retina. Por outro lado, os métodos eletrofisiológicos, como eletrorretinografia focal 

(ERG) (Seiple et al., 1986; Binns & Margrain, 2006) e multifocal (Hood, 2000) e a 

adaptometria ao escuro (Jackson et al., 2014b, 2014a), permitem a avaliação objetiva da função 

retiniana. No entanto, a baixa resolução espacial no ERG dificulta a determinação da origem 

retiniana das alterações (Zhang et al., 2015). As limitações do reflexo pupilar consistem nas 

medições do reflexo pupilar que podem ser influenciadas pelos estímulos de luz usados 

(Adhikari et al., 2015), sexo (Fan et al., 2009), idade (Straub et al., 1992) e cor da íris (Bergamin 

et al., 1998). Alterações no tamanho da pupila também são observadas em resposta a outros 

estímulos, incluindo padrões de estrutura espacial (Slooter & van Norren, 1980) e também a 

uma série de estressores emocionais e cognitivos (Hall & Chilcott, 2018). Apesar dessas 

técnicas separadamente não serem efetivas para avaliar as alterações retinianas, quando 

combinadas, podem fornecer dados confiáveis sobre as alterações neuronais da retina. 

 

1.4. Justificativa do Estudo 

A DMRI está relacionada a alterações maculares, área responsável pela acuidade visual e 

visão de cores. Dessa forma, testes que avaliem a resposta macular podem auxiliar no 

diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com DMRI. Diversos estudos usaram testes de 

visão de cores a fim de avaliar alterações funcionais em pacientes com DMRI, alguns usando 

testes de arranjo (Applegate et al., 1987; Frennesson et al., 1995; Feigl et al., 2005) e outros 

avaliações computadorizadas (Holz et al., 1995; Arden, 2004; Downie et al., 2014; Vemala et 

al., 2017). 
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Além de evitar os vieses envolvidos nos julgamentos subjetivos dos testes de arranjo, o 

CCT apresenta maior sensibilidade que este outro tipo de teste de visão de cores (Ventura et 

al., 2005). Ele também apresenta vantagens em relação a outros testes computadorizados, como 

o CAD, por exemplo. O tempo de aplicação do CCT é muito menor, fato que apresenta 

vantagem na aplicação clínica do teste. 

O CCT tem sido aplicado na avaliação de diversas condições como, por exemplo, doença 

de Parkinson (Regan et al., 1998), atrofia óptica dominante (Simunovic et al., 1998), diabetes 

(Ventura et al., 2003), neuropatia óptica de Leber (Gualtieri et al., 2004; Ventura et al., 2007) 

distrofia muscular de Duchenne (Costa et al., 2004); e glaucoma (Castelo-Branco et al., 2004). 

Contudo, o CCT ainda não foi aplicado em pacientes com DMRI. 

Dessa forma, este trabalho apresenta uma avaliação inédita, mais quantitativa e 

clinicamente viável do desempenho da visão de cores em pacientes com DMRI. 

Com relação ao uso do reflexo pupilar à luz para avaliação de fotorreceptores na DMRI, 

Maynard e colaboradores mostraram alterações na atividade das ipRGCs em pacientes com 

DMRI. Contudo, além de pacientes com DMRI classificados como AREDS 2, também foram 

incluídos pacientes com classificação AREDS 3 (Maynard et al., 2015). No presente estudo, 

selecionamos apenas pacientes com classificação AREDS 2, portanto, as respostas obtidas 

referem-se a pacientes em um estágio inicial da doença, o que torna a amostra mais homogênea. 

Dessa forma, avaliamos as alterações da visão de cores através de uma técnica mais 

sensível e ainda não aplicada em pacientes com DMRI, bem como a realização dos exames 

psicofísicos e eletrofisiológicos em pacientes com a fase inicial da doença. Outro diferencial 

deste trabalho é a correlação dos resultados obtidos pelos testes visuais  com os achados no 

OCT, dado importante já que Curcio e colaboradores em seus estudos sugeriram que a 

degeneração e perda de fotorreceptores ocorre antes de alterações no complexo epitélio 

pigmentado-membrana de Bruch (Curcio et al., 1996; Curcio, 2001). 

Além disso, a abordagem do uso de diferentes testes que avaliem a integridades dos 

fotorreceptores nos estágios inicias na DMRI, não utilizados na prática clínica, podem fornecer 

dados relevantes não somente sobre a fisiopatologia da doença assim como ampliar a avaliação 

diagnóstica nesses estágios impactando na qualidade de vida deste grupo de pacientes e no 

acompanhamento clínico prospectivo destes casos. 
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Objetivo geral 

Investigar o impacto da DMRI seca inicial em funções mediadas pelos fotorreceptores da 

retina externa (cones e bastonetes) e interna (células ganglionares intrinsecamente 

fotossensíveis) no contexto de alterações morfológicas da retina.  

 

Objetivos específicos 

Realizar a avaliação funcional dos fotorreceptores cones, bastonetes e células 

ganglionares de pacientes portadores de DMRI seca inicial e controles através da avaliação da 

visão de cores, do reflexo pupilar à luz e do ERG. 

Examinar a relação entre as respostas dos testes visuais aos parâmetros da Tomografia de 

Coerência Óptica. 
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3.1. Participantes 

Os participantes foram selecionados no Núcleo de Oftalmologia da Prevent Senior®, 

seguindo os critérios de inclusão descritos abaixo e, então, convidados a participar 

voluntariamente da pesquisa. Os participantes foram submetidos a uma avaliação oftalmológica 

completa, incluindo medida de acuidade visual com melhor correção, biomicroscopia de 

segmento anterior, medida da pressão intraocular, biomicroscopia de fundo, 

angiofluoresceinografia e OCT. A seleção dos pacientes seguiu conforme os critérios descritos 

abaixo: 

 

Grupo controle 

Critério de inclusão: 

1. Sem alteração macular; 

2. Ausência de catarata; 

3. Ausência de suspeita de glaucoma; 

4. Acuidade visual de até 20/30; 

Critério de exclusão: 

1. Cirurgia oftalmológica prévia; 

2. Diabetes; 

3. Tabagismo; 

4. Uso de antidepressivos, sedativos-hipnóticos, opióides; 

5. Uso de imunossupressores; 

6. Uso de medicamentos cuja ação comprovadamente altere a estrutura ou 

funcionalidade do sistema visual; 
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Grupo DMRI 

Critério de inclusão: 

1. Diagnóstico de DMRI, segundo AREDS 2, com múltiplas drusas pequenas ou 

poucas drusas de tamanho intermediário (63 – 124 μm de diâmetro) ou alteração 

pigmentar e ausência de exsudatos e atrofia geográfica; 

2. Ausência de catarata; 

3. Ausência de suspeita de glaucoma; 

4. Acuidade visual de até 20/30; 

Critério de exclusão: 

1. Cirurgia oftalmológica prévia; 

2. Diabetes; 

3. Tabagismo; 

4. Uso de antidepressivos, sedativos-hipnóticos, opióides; 

5. Uso de imunossupressores; 

6. Uso de medicamentos cuja ação comprovadamente altere a estrutura ou 

funcionalidade do sistema visual; 

 

Após a triagem, os pacientes foram encaminhados ao Laboratório de Eletrofisiologia e 

Psicofísica Visual Clínica do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo onde, após a leitura e assinatura do termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE – Apêndice A), procedeu-se à realização da avaliação 

da função visual.  

Este projeto foi realizado com aprovação do comitê de ética do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, número 2.065.527 (Apêndice B), bem como no comitê de ética da 

Prevent Sênior, número 4.01.N.2016.12.01. 
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3.2. Visão de Cores 

 

3.2.1. Cambridge Colour Test (CCT) 

Para a avaliação do limiar de discriminação de cores, foi utilizado o Cambridge Colour 

Test (CCT). O teste foi realizado utilizando um computador Dell (Dell Dimension XTC) que 

enviava o estímulo a uma placa gráfica VSG 2/5 (Cambridge Research Instruments, Rochester, 

UK) que, por sua vez, o exibia em um monitor de alta resolução previamente calibrado (Sony 

G420 Trinitron, Multiscan). 

O teste consistiu na identificação do optotipo de Landolt (“C” de Landolt), que foi 

apresentado a 2,94 metros do participante. Este estímulo foi apresentado em fundo com ruído 

de cor e forma, impedindo assim que o brilho e o contorno sejam usados como dicas para a 

discriminação da tarefa (Figura 19). A tarefa do participante é identificar a orientação da 

abertura (abertura para cima, para baixo, esquerda ou direita), que é alterada a cada nova 

apresentação em um método psicofísico de escolha forçada. Os participantes tiveram 10 

segundos para realizarem a escolha da posição da abertura e informar ao examinador que então 

registrava a escolha do participante através de um controle remoto. A cada acerto do 

participante a cor do estímulo se aproximava do fundo e, a cada erro, se afastava do fundo no 

mesmo eixo de apresentação. O limiar foi determinado como o valor médio da 6ª a 11ª reversão, 

que são os erros cometidos pelo participante avaliado. 
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Figura 19. Exemplo do estímulo apresentado no CCT. A posição do estímulo muda a cada 

apresentação de modo aleatório. A cada resposta correta do participante a cromaticidade do estímulo 

aproxima-se da cromaticidade do fundo e, em uma resposta errada, a diferença cromática entre o 

estímulo e o fundo aumenta (Gualtieri, 2004). 

 

Foi realizado o protocolo Trivector, que determina os limiares de discriminação cromática 

nos eixos de confusão Protan, Deutan e Tritan por ser um teste mais rápido, mas não menos 

eficaz e sensível. Os eixos avaliados por este protocolo no diagrama do espaço de cromaticidade 

da CIE 1976 estão apresentados na Figura 20. 
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Figura 20. Diagrama do espaço de cromaticidade da CIE 1976 (u’v’) e os eixos avaliados no 

protocolo trivector do Cambridge Colour Test (CCT). (P) Protan. (D) Deutan. (T) Tritan. 

(Ventura et al., 2007). 

 

Os resultados obtidos no CCT através do protocolo Trivector apresentam os limiares de 

discriminação cromática para os eixos Protan, Deutan e Tritan e foram analisados por grupo. 

 

3.3. Reflexo pupilar à luz 

Para a avaliação da resposta pupilar à luz foi utilizado o sistema Roland, composto por 

um Ganzfeld (Roland Consult Stasche & Finger GmbH, Brandenburgo, Alemanha), com 

diodos emissores de luz responsáveis pelo estímulo e por uma câmera infravermelha, capaz de 

registrar imagens no escuro com alta resolução espacial e temporal, em registro contínuo no 

modo de gravação em 30 Hz. O protocolo utilizado baseou-se no estudo realizado por Park et 

al. (2011). 

Inicialmente, os pacientes foram orientados sobre o teste e, em seguida, adaptados ao 

escuro por 10 minutos. Após a adaptação, foram realizados os estímulos que consistiram em 

flashes de luz, de apresentação retangular, ou seja, não apresentaram efeito de aparecimento ou 

desaparecimento gradual. Os estímulos tiveram com comprimento de onda igual a 470 nm com 
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1 segundo de duração, alternados com flashes de luz com comprimento de onda igual a 631 nm, 

com a mesma duração.  

A luminância dos estímulos, em log cd.m-2, foi de -3, -2, 2, 2,4 e 2,4 com 0,78 de fundo, 

para cada comprimento de onda. Foram utilizados o estímulo -3 log para avaliar a resposta dos 

bastonetes, 2,4 log para a respota das ipRGCs e 2,4 log com 0,78 de fundo para a resposta dos 

cones. O estímulo foi apresentado após 5 segundos de registro para a obtenção da linha de base 

e o diâmetro pupilar foi registrado de forma automatizada por até 64 segundos (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Exemplo de medição automática do tamanho pupilar. A medição do tamanho pupilar 

foi realizada de forma automatizada pelo software RETIpupillometry (v. 7.15.0.1; Roland Consult 

Stasche & Finger GmbH, Brandenburgo, Alemanha) através de uma câmera infravermelha capaz de 

registrar imagens no escuro com alta resolução espacial e temporal, em registro contínuo no modo 

de gravação em 30 Hz. 

 

Após cada estímulo houve um intervalo de 2 minutos para que a pupila retorne ao 

diâmetro no escuro. Este intervalo foi estipulado com base no trabalho de Park et al. (2011) que 

postulou que 2 minutos são suficientes para que a pupila retorne ao diâmetro de base após um 

flash de luz de 1 segundo em pacientes normais e previamente adaptados ao escuro por, pelo 

menos, 10 minutos. 

Cada intensidade luminosa pode ser relacionada à dominância de um tipo de fotorreceptor 

na resposta pupilar, assim, segundo Park et al. (2011) as menores intensidades estimulam 

principalmente os bastonetes e as intensidades mais altas estimulam as células ipRGC. Para a 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

DECLEVA, D. 68 

 

estimulação dos cones, fez-se necessário um estímulo composto por um flash vermelho após 

adaptação de 1 minuto a um fundo azul. Dessa forma, nosso protocolo consistiu em nove 

estímulos. 

Após os registros, as curvas foram exportadas e analisadas em script próprio programado 

no Origin® (OriginLab Pro, v.8.5.1 SR2). A obtenção dos parâmetros para análise dos 

resultados foi realizada conforme o trabalho de Daluwatte et al. (2012). A linha de base foi 

obtida através da mediana do tamanho pupilar registrado 3 segundos antes do início do 

estímulo. A latência foi calculada como o tempo do início do estímulo até a constrição máxima 

da pupila. O tempo de redilatação foi calculado a partir do ponto de constrição máxima da 

pupila até que a pupila tenha retornado a 75 % de seu tamanho na linha de base. A resposta 

sustentada foi calculada como a mediana do tamanho pupilar registrado no período de 6 a 8 

segundos após do início do estímulo (Figura 22). Estes parâmetros foram calculados em todos 

os estímulos para todos os participantes. 

 

  

Figura 22. Obtenção dos parâmetros da reflexo pupilar à luz. A linha de base (B) é obtida através 

da mediana do tamanho pupilar registrado 3 segundos antes do início do estímulo. O estímulo (E) é 

realizado durante 1 segundo, com apresentação retangular. A latência (L) foi calculada como o 

tempo do início do estímulo até a constrição máxima da pupila. O tempo de redilatação (TR) foi 

calculado a partir do ponto de constrição máxima da pupila até que a pupila tenha retornado a 75 % 

de seu tamanho na linha de base. A resposta sustentada (RS) foi calculada como a mediana do 

tamanho pupilar registrado no período de 6 a 8 segundos após do início do estímulo. 
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Após a obtenção dos parâmetros e curvas de todos os participantes em cada estímulo, foi 

realizada a curva medida para cada estímulo em cada grupo e procedeu-se à análise estatística 

de comparação entre os grupos. 

 

3.4. Eletrorretinograma (ERG) 

O eletrorretinograma (ERG) foi registrado em um sistema RETIport (Roland Consult) 

composto por um amplificador e sistema computadorizado de aquisição de sinais, acoplado ao 

estimulador de campo total – Ganzfeld (Q450SC; Roland Consult), que foi composto por seis 

conjuntos de diodos emissores de luz com distribuições espectrais diferentes. 

A avaliação foi realizada monocularmente, em olho previamente escolhido. Foi então 

realizada a cicloplegia, com a aplicação de uma gota de tropicamida 1 % (Mydriacyl®, Alcon 

Laboratórios do Brasil LTDA) e anestesia, através da aplicação de uma gota de cloridrato de 

benoxinato 0.4 % (oxibuprocaína).  

Após a indução da cicloplegia e anestesia, procedeu-se à colocação dos eletrodos. Foram 

utilizados três eletrodos: terra, referência e ativo. Dois eletrodos de cúpula de ouro para 

eletroencefalograma (EEG) (Gold cup, Grass Technologies) foram utilizados como terra e 

referência. A fronte e a têmpora ipsilateral foram higienizadas com gel abrasivo (Nuprep, 

Weaver and Company, Estados Unidos) antes da fixação dos eletrodos. O eletrodo terra foi 

posicionado na fronte e o eletrodo referência na têmpora ipsilateral, ambos sobre pasta 

condutora (Ten20, Weaver and Company, Estados Unidos). O eletrodo de registro foi composto 

por um filamento unipolar (DTL, UniMed Electrode Supplies) conectado a um cabo semelhante 

ao do eletrodo para o EEG (Dawson, Trick & Litzkow, 1979). O DTL foi posicionado na 

pálpebra inferior do olho testado e fixado no canto nasal e temporal com fita adesiva 

Após o posicionamento dos eletrodos foi verificada a impedância da corrente elétrica 

entre o eletrodo de registro e o eletrodo terra, assim como entre o eletrodo referência e o eletrodo 

terra. O valor aceito da impedância foi menor de 5 KΩ. Caso a impedância estivesse acima 

desse valor os eletrodos eram retirados e reposicionados com o mesmo procedimento, até 

alcançar a impedância ideal. 
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Após 10 minutos de adaptação ao escuro o participante foi posicionado no Ganzfeld com 

apoio de queixo e testa do próprio equipamento. O procedimento eletrofisiológico teve duração 

aproximada de 30 minutos. 

 

3.4.1. Protocolos 

O protocolo de Flicker heterocromático é um protocolo utilizado para captar sinal pós-

receptoral na retina, com a finalidade de entender melhor o processamento da informação 

luminosa, envolvendo tanto a modulação do contraste em contra fase de dois comprimentos de 

onda, quanto a apresentação dessa modulação em duas frequências temporais. A modulação de 

contraste cromático permite criar um estímulo com características cromáticas e de luminância 

e as diferentes frequências temporais permitem que o sinal pós-receptoral nos forneça 

informação da via cromática e da via de luminância (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Estímulos do protocolo de Flicker Heterocromático e as suas características. A. 
Representação da luminância do estímulo nas três condições de modulação de contraste entre os 

LEDs verde e vermelho. B. Representação da oponência cromática e de luminância em cada da 

modulação. C. Representação da diferença de luminância nas três condições (Martins, 2018). 
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O protocolo utilizado incluiu três modulações senodais de contraste entre os LEDs verde 

e vermelho, que variaram conforme a fórmula:  

𝑅

(𝑅 + 𝐺)
 

 

Onde R é o contraste do LED vermelho e G é o contraste do LED verde. As três 

modulações foram 0, 0,5 e 1. O LED verde variou em 100 % de contraste e o LED vermelho 

permaneceu constante quando a modulação foi igual a 0. Os dois LEDs variaram em 50 % de 

contraste quando a modulação foi igual a 0,5. O LED vermelho variou em 100 % e o LED verde 

permaneceu constante quando a modulação foi igual a 1. A luminância média desses estímulos 

foi de 2 log cd.m-² (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Representação do contraste entre o estímulo vermelho (R) e o verde (G) nas 

modulações 0, 0,5 e 1. (A) O LED verde variou em 100 % de contraste e o LED vermelho 

permaneceu constante quando a modulação foi igual a 0. (B) Ambos estímulos variaram em 50 % 

de contraste quando a modulação foi igual a 0,5. (C). O estímulo vermelho variou em 100 % e o 

LED verde permaneceu constante quando a modulação foi igual a 1. Luminance: luminância; Time: 

tempo (Martins, 2018). 

 

As três modulações foram apresentadas em 12 Hz (via de oponência cromática) e em 

36 Hz (via de luminância). Os estímulos foram apresentados 20 vezes para cada frequência, 

sendo que a resposta final foi a média dessas apresentações. 
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3.4.2. Processamento dos dados 

Os resultados do eletrorretinograma de flicker heterocromático foram analisados através 

da análise de Fourier. Para gerar os valores de amplitude e fase foram utilizados o primeiro e o 

segundo harmônicos. A relação sinal-ruído (S/R) foi avaliada nas duas frequências temporais 

de acordo com a fórmula aplicada nos valores da amplitude: 

𝑆/𝑅 =
𝐹

(
(𝐹 + 1) + (𝐹 − 1)

2 )
 

Onde F é a frequência temporal fundamental, (F+1) é a frequência temporal acima da 

fundamental e (F-1) é a frequência temporal abaixo da fundamental. Os resultados foram 

rejeitados se o valor da relação sinal-ruído foi menor que 2. 

 

3.1. Tomografia de Coerência Óptica (OCT) 

Após dilatação do olho a ser examinado, foi realizado a tomografia do nervo óptico e da 

mácula em todos os pacientes. Os exames de OCT foram realizados utilizando um tomógrafo 

de coerência ótica de alta definição (Cirrus™ HD OCT, modelo 4000; Carl Zeiss Meditec, 

Dublin, CA, USA). Este equipamento utiliza a tecnologia de tomografia ótica da coerência do 

domínio espectral, utilizando um diodo super luminescente de 840 nm, com poder óptico menor 

que 725 μW na córnea, realizando 27,000 varreduras por segundo em uma profundidade de 2 

mm no tecido (1024 pontos) com resolução axial e transversal de 5 e 15 μm (no tecido), 

respectivamente. As imagens são adquiridas através de software próprio do fabricante, Cirrus™ 

HD OCT. As imagens foram aceitas quando a qualidade do sinal captado foi de pelo menos 

60 %. As medidas quantitativas da espessura macular (em μm) e do volume cúbico macular, 

bem como a análise qualitativa da presença de depósitos drusenóides, integridade do complexo 

EPR-Bruch-Coriocapilar e da integridade da camada de fotorreceptores foram correlacionadas com os 

resultados dos exames da avaliação funcional do sistema visual. 
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3.2. Análise Estatística 

Para cada avaliação, os dados obtidos foram analisados para a identificação e remoção de 

outliers através do teste ROUT (do inglês, Robust regression and Outlier removal), com valor 

de Q = 5, não admitindo mais que 5 % dos outliers identificados sejam falsos. Os dados 

restantes foram testados quanto a normalidade através do teste D’Agostino-Pearson. Os dados 

considerados como tendo distribuição não-normal serão analisadas através do teste Mann-

Whitney e os dados com distribuição normal foram analisados através do teste t de Student para 

mostras independentes. 

Os resultados foram correlacionados com os parâmetros qualitativos do OCT, como 

presença de depósitos drusenóides, integridade do complexo epitélio pigmentado – membrana 

de Bruch – coriocapilar e integridade da camada de fotorreceptores. Os resultados foram obtidos 

através de correlações de Spearman, sendo consideradas significativas quando p < 0.05. 
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4.1. Pacientes 

Neste trabalho, foram incluídos 49 participantes, 19 no grupo Controle e 30 no grupo 

DMRI. As médias dos valores demográficos podem ser observadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Tabela de dados demográficos por grupo com média e desvio padrão da espessura e 

volume cúbico macular. 

 Controle DMRI p 

Idade (anos) 71,6 ± 4,8 69,0 ± 7.5 0,2325 

Sexo (%) 
M 47,3 

F 52,6 

M 26,6 

F 73,3 
0,2179 

Espessura Macular (μm) 238,7 ± 46,63 253,7 ± 36,09 0,7263 

Volume Cúbico Macular (mm2) 10,18 ± 0,4147 10.09 ± 0,5890 0,7937 

 

Os participantes foram pareados por idade, não sendo encontrado diferença significativa 

para as idades dos pacientes (p = 0,2325) entre os grupos Controle e DMRI. 

Os valores individuais com os parâmetros avaliados pelo OCT estão apresentados na 

Tabela 3. 
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Tabela 3.  Valores individuais dos parâmetros avaliados pelo OCT. 

Participante Grupo Idade Sexo AV 
EM      

(μm) 

VCM 

(mm2) 
PDD IC ICF 

1 Controle 73 Feminino 20/25 274 10,6 - - - 

2 Controle 77 Masculino 20/25 - - - - - 

3 Controle 67 Masculino 20/20 - - - - - 

4 Controle 77 Masculino 20/20 263 10,5 Preservada Preservada Preservada 

5 Controle 74 Masculino 20/25 123 9,7 Preservada Preservada Preservada 

6 Controle 66 Feminino 20/20 256 10,7 Preservada Preservada Preservada 

7 Controle 68 Masculino 20/20 261 9,7 Preservada Preservada Preservada 

8 Controle 67 Feminino 20/25 238 9,6 Preservada Preservada Preservada 

9 Controle 71 Feminino 20/20 - - - - - 

10 Controle 70 Masculino 20/25 - - - - - 

11 Controle 69 Masculino 20/20 - - - - - 

12 Controle 78 Masculino 20/25 - - - - - 

13 Controle 68 Feminino 20/25 249 10,2 Preservada Preservada Preservada 
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14 Controle 76 Feminino 20/25 - - Preservada Preservada Preservada 

15 Controle 69 Feminino 20/20 - - - - - 

16 Controle 64 Feminino 20/20 - - - - - 

17 Controle 82 Masculino 20/30 217 10,3 Preservada Preservada Preservada 

18 Controle 71 Feminino 20/20 - - - - - 

19 Controle 75 Feminino 20/25 267 10,3 Preservada Preservada Preservada 

20 DMRI 78 Masculino 20/25 273 10,6 Alterada Alterada Preservada 

21 DMRI 78 Feminino 20/20 - - - - - 

22 DMRI 77 Feminino 20/30 217 10,2 - - - 

23 DMRI 60 Masculino 20/25 229 10,1 Preservada Preservada Preservada 

24 DMRI 66 Feminino 20/20 277 11,1 Alterada Alterada Alterada 

25 DMRI 64 Feminino 20/25 254 9,7 Preservada Preservada Alterada 

26 DMRI 77 Feminino 20/25 - - Alterada Alterada Preservada 

27 DMRI 64 Masculino 20/25 242 10,4 Preservada Preservada Preservada 

28 DMRI 66 Feminino 20/25 - - - - - 
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29 DMRI 66 Feminino 20/25 252 10,2 Alterada Alterada Preservada 

30 DMRI 74 Feminino 20/25 257 10,1 Preservada Alterada Preservada 

31 DMRI 83 Masculino 20/25 291 10,3 Preservada Preservada Preservada 

32 DMRI 64 Feminino 20/25 283 10,6 Preservada Preservada Preservada 

33 DMRI 71 Feminino 20/20 253 9,7 Preservada Preservada Preservada 

34 DMRI 63 Feminino 20/25 256 9,8 Alterada Alterada Preservada 

35 DMRI 58 Feminino 20/20 220 9,8 Preservada Preservada Preservada 

36 DMRI 83 Feminino 20/40 240 9,5 Alterada Alterada Preservada 

37 DMRI 61 Feminino 20/25 308 9,9 Preservada Preservada Preservada 

38 DMRI 62 Feminino 20/30 338 10,5 Alterada Alterada Preservada 

39 DMRI 75 Feminino 20/30 242 10,2 Alterada Alterada Alterada 

40 DMRI 78 Feminino 20/32 250 10,1 Preservada Preservada Preservada 

41 DMRI 72 Masculino 20/25 249 10,3 Alterada Alterada Preservada 

42 DMRI 56 Feminino 20/20 178 9,9 Preservada Preservada Preservada 

43 DMRI 63 Masculino 20/25 266 10,5 Preservada Preservada Preservada 
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44 DMRI 61 Feminino 20/25 235 8,07 Alterada Alterada Preservada 

45 DMRI 79 Masculino 20/25 244 10,5 Preservada Preservada Preservada 

46 DMRI 69 Feminino 20/25 269 10,3 Preservada Preservada Preservada 

47 DMRI 68 Feminino 20/30 167 9 Alterada Alterada Alterada 

48 DMRI 64 Feminino 20/25 308 10,8 Preservada Preservada Preservada 

49 DMRI 78 Masculino 20/20 251 10,3 Preservada Preservada Preservada 

Resultados ausentes (-) significa que não foi possível realizar análise do parâmetro no OCT do paciente. 

AV: Acuidade Visual; EM: Espessura macular; VCM: Volume Cúbico Macular; PDD: Presença de Depósitos Drusenóides; IC: Integridade do Epitélio 

Pigmentado da retina - Membrana de Bruch - coriocapilar; ICF: Integridade da Camada de Fotorreceptores; 
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4.2. Visão de cores 

Ao realizar o protocolo protocolo Trivector do CCT foi observado um aumento no limiar 

de discriminação cromática nos três eixos avaliados entre os grupos Controle e DMRI, Protan 

(p = 0,0087), Deutan (p = 0,0180) e Tritan (p = 0,0140) (Figura 25). Embora o eixo Tritan 

tenha apresentado maior limiar de contraste cromático, o eixo Protan apresentou a maior 

diferença entre os grupos.  

 

Figura 25. Limiar de discriminação cromática para os eixos Protan, Deutan e Tritan avaliados 

no Cambridge Colour Test (CCT) no protocolo trivector. Foi observada diferenças entre as 

médias dos grupos Controle e DMRI nos três eixos avaliados, Protan (p = 0,0087), Deutan 

(p = 0,0180) e Tritan (p = 0,0140).  
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Os resultados individuais dos pacientes são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Resultados individuais para a discriminação cromática nos eixos Protan, Deutan e 

Tritan avaliados pelo Cambridge Colour Test (CCT). Os resultados do CCT são apresentados 

em u'v'*10-3. Os pacientes que não apresentam resultados não realizaram ou não concluíram o teste. 

Participante Grupo Protan Deutan Tritan 

1 Controle 30 67 269 

2 Controle 124 80 84 

3 Controle 112 106 130 

4 Controle 75 74 163 

5 Controle 29 29 85 

6 Controle 60 63 51 

7 Controle 55 52 74 

8 Controle 39 46 114 

9 Controle 42 63 129 

10 Controle 58 54 99 

11 Controle 46 42 78 

12 Controle - - - 

13 Controle 40 36 66 

14 Controle 46 49 109 

15 Controle 92 97 26 

16 Controle 52 45 110 

17 Controle 48 51 103 

18 Controle 44 44 101 

19 Controle 38 44 135 

20 DMRI 83 88 159 

21 DMRI 48 41 152 

22 DMRI 81 67 71 

23 DMRI 64 70 91 
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24 DMRI 36 76 263 

25 DMRI 72 66 214 

26 DMRI 111 125 321 

27 DMRI 66 48 84 

28 DMRI - - - 

29 DMRI 88 85 221 

30 DMRI 65 30 79 

31 DMRI 35 76 141 

32 DMRI 87 65 86 

33 DMRI 61 29 58 

34 DMRI 104 110 233 

35 DMRI 49 46 71 

36 DMRI 76 114 183 

37 DMRI 39 41 87 

38 DMRI 59 63 177 

39 DMRI - - - 

40 DMRI 63 59 182 

41 DMRI 52 74 67 

42 DMRI 29 47 57 

43 DMRI 50 60 159 

44 DMRI 65 52 95 

45 DMRI 81 81 227 

46 DMRI 48 107 36 

47 DMRI 221 123 516 

48 DMRI 90 68 144 

49 DMRI 96 66 146 

Resultados ausentes (-) significa que o paciente não realizou ou não concluiu o teste. 
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Os resultados obtidos seguem de acordo com outros estudos que, mesmo utilizando outas 

técnicas, mostraram alterações na visão de cores em pacientes com DMRI seca inicial.  

Um trabalho utilizando um sistema computadorizado para o contraste cromático observou 

diferença na discriminação cromática nos três eixos avaliados, Protan, Deutan e Tritan 

(Frennesson et al., 1995). Arden (2004) também utilizou um sistema computadorizado e 

observou alterações apenas no eixo Tritan comparando pacientes com DMRI a participantes 

controles pareados por idade (Arden, 2004).  

Holz e colaboradores, em um trabalho prospectivo de 24 meses com pacientes com 

alteração na camada de Bruch, utilizando um sistema computadorizado, também encontraram 

um aumento no limiar restrito ao eixo Tritan (Holz et al., 1995). Alterações na camada de Bruch 

estão altamente ligadas ao desenvolvimento da DMRI exsudativa. Assim, foi inferido que a 

redução na discriminação do eixo Tritan pode predizer um pior prognóstico no desenvolvimento 

da DMRI. Como a concentração dos subtipos de cones não é igual, com os cones M mais 

numerosos, seguido pelos cones L e cones S, com 64, 33 e 3 % (Ahnelt et al., 1987; Kolb, 

2012), respectivamente, é válido pensar que alterações mínimas e/ou seletivas neste último 

subgrupo poderiam levar a maiores prejuízos na atividade celular e no limiar de discriminação 

cromática para o eixo Tritan. 

No trabalho de Midena e colaboradores usando o teste Farnsworth-Munsell 100, não 

revelou alterações de discriminação cromática no grupo DMRI comparado ao grupo controle 

pareado por idade (Midena et al., 1997). Entretanto, outro trabalho utilizando o teste 

Farnsworth-Munsell 100 juntamente com o teste Panel D-15, encontrou alteração no eixo 

Tritan, que se agrava com a duração e com o avanço da doença (Applegate et al., 1987). Feigl 

et al., (2005) também utilizou o teste Panel D-15 e obteve resultados similares, detectando 

apenas redução na discriminação no eixo Tritan (Feigl et al., 2005). 

Utilizando uma técnica de estimulação dos cones em fundo favorável e integrando a 

distribuição de potência para a obtenção da resposta de cada subtipo, Downie e colaboradores 

observaram sensibilidade reduzida em canais luminância e de cor, principalmente pela 

participação dos cones S, sensíveis a comprimentos de onda curtos (Downie et al., 2014). 

O teste Cone Contrast foi utilizado por Chandramohan e colaboradores e foi detectado 

déficit apenas na discriminação cromática do cone L em pacientes com DMRI inicial e 
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intermediária. Segundo os autores, esse resultado pode ser explicado pelo pequeno tamanho da 

amostra (10 participantes no grupo controle e 20 com DMRI, 8 no estágio 2 e 12 no estágio 3 

da classificação AREDS), ou pela opacificação da lente em alguns dos participantes 

(Chandramohan et al., 2016). 

O desempenho de pacientes assintomáticos, diagnosticados com DMRI seca inicial 

avaliado no teste CAD (do inglês, Color Assessment and Diagnosis) mostrou alterações de 

visão de cores no eixo vermelho/verde ou amarelo/azul ou em ambos quando comparado com 

grupo controle pareado por idade, com perdas maiores na discriminação cromática observadas 

em retinas com pseudodrusas reticulares (Vemala et al., 2017). 

Sabemos que, a discriminação cromática tende a melhorar durante a adolescência, mas 

com a idade as alterações no cristalino e nos meios ópticos levam a um aumento nos limiares 

de discriminação de luminância e de contraste cromático (Pinckers, 1980; Arden, 2004). 

Segundo Arden, esta redução no limiar de luminância, por si só, pode levar a alterações nos 

limiares cromáticos (Arden, 2004). A alteração encontrada no limiar do eixo Tritan por Holz e 

colaboradores não foi acompanhada de alterações nos eixos Protan e Deutan. A hipótese dos 

autores para esta seletividade é de que os cones S seriam mais susceptíveis ao dano causado 

pela DMRI (Holz et al., 1995).  

Em pacientes com DMRI intermediária, que apresentaram drusas grandes ou alterações 

pigmentares, Downie e colaboradores encontraram não só uma redução para a discriminação 

cromática como também para luminância (Downie et al., 2014). Isto indica que as alterações 

cromáticas podem anteceder outras alterações no sistema visual. Assim, nossos resultados 

indicam que o contraste cromático pode ser uma medida para avaliar a progressão da DMRI 

mesmo antes de manifestações de lesões maculares atróficas ou exsudativas associadas à perda 

visual. 
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A Tabela 5 apresenta um resumo dos trabalhos que realizaram testes de visão de cores 

em pacientes com DMRI. 

 

Tabela 5. Resumo dos trabalhos com visão de cores em pacientes com DMRI. Os diversos 

trabalhos envolveram testes de arranjo e testes computadorizados, porém, existem divergências nos 

resultados quanto as alterações nos eixos Protan e Deutan. 

Autor Amostra Idade Teste Resultado 

Applegate et 

al., (1987) 
3 DMRI 66 ± 8,2 FM-100 

Redução da sensibilidade 

apenas no eixo Tritan 

Frennesson et 

al., (1995) 

29 Controles 

27 DMRI 
69,7 ± 6,4 D-15 panel 

Redução da sensibilidade 

nos eixos Protan, Deutan e 

Tritan 

Holz et al., 

(1995) 

84 pacientes 

(prospectivo) 
68,8 ± 6,2 

Sistema 

Computadorizado 

Redução da sensibilidade 

apenas no eixo Tritan 

Arden et al., 

(2004) 

109 Controles 

24 DMRI 
71,5 

Sistema 

Computadorizado 

Redução da sensibilidade 

apenas no eixo Tritan 

Feigl et al., 

(2005) 

13 Controle 

13 DMRI 
63-77 

Panel D-15 e D-

15d 

Redução da sensibilidade 

apenas no eixo Tritan 

Downie et al., 

(2014) 

10 Controles 

20 DMRI 
72,5 

Sistema 

Computadorizado 

Redução da sensibilidade 

nos eixos Protan, Deutan e 

Tritan 

Vemala et al., 

(2017) 
90 DMRI 70 CAD 

Redução da sensibilidade 

nos eixos Protan, Deutan e 

Tritan 

 

Os resultados obtidos no CCT também estão correlacionados aos parâmetros observados 

no OCT. Observamos uma correlação positiva fraca entre a presença de depósitos drusenóides 

e o eixo Protan (p < 0,05 e r = 0,385), e moderada para os eixos Deutan (p < 0,01 e r = 0,595) 

e Tritan (p < 0,01 e r = 0,517). Também há uma correlação fraca entre alterações no complexo 

epitélio pigmentado – membrana de Bruch – coriocapilar e os eixos Protan (p < 0,05 e 

r = 0,396), Deutan (p < 0,01 e r = 0,488) e Tritan (p < 0,01 e r = 0,448). Embora os três eixos 

tenham apresentado alterações, apenas o eixo Tritan apresentou uma correlação positiva fraca 

com alterações na camada dos fotorreceptores (p < 0,01 e r = 0,435). 
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Sabemos que a perda de fotorreceptores indica para um pior prognóstico da DMRI 

(Curcio, 2001; Bhutto & Lutty, 2012). Embora a correlação desta alteração morfológica com a 

diminuição da discriminação no eixo Tritan tenha sido fraca, é possível que alterações no eixo 

azul-amarelo também possam indicar pior prognóstico da DMRI, e ser usado como marcador 

clínico da evolução da doença. Para esclarecer isso, seriam necessários estudos de seguimento 

destes pacientes. 

De forma geral, parece haver um consenso sobre a redução no limiar do contraste 

cromático no eixo Tritan na DMRI, porém, os estudos ainda não são conclusivos quando às 

alterações observadas nos demais eixos. Embora a maioria dos estudos tenha detectado 

alteração seletiva da visão de cores, restrita ao eixo Tritan (Applegate et al., 1987; Holz et al., 

1995; Arden, 2004; Feigl et al., 2005), alguns demonstraram perdas nos três eixos (Frennesson 

et al., 1995; Downie et al., 2014; Vemala et al., 2017), como o que foi encontrado no presente 

trabalho. Além disso, a alteração do limiar para os eixos Protan e Deutan teve correlação 

moderada com a presença de depósitos drusenóides detectados pelo OCT em pacientes com 

DMRI. Sugerindo que a redução na discriminação no eixo verde-vermelho seja alteração 

precoce na DMRI. 

Deve ser ressaltado que como algumas funções visuais, como por exemplo, sensibilidade 

ao contraste, acuidade e estereopsia, a visão de cores também é alterada com a idade (Knoblauch 

et al., 2001; Paramei, 2012; Chandramohan et al., 2016), sendo que o eixo Tritan parece ser o 

mais afetado pelo envelhecimento (Werner et al., 2010). Porém, os dados obtidos com CCT 

foram comparados ao grupo controle pareado pela idade, e mesmo assim, as alterações no eixo 

Tritan foram significativas 

Assim, nossos resultados são consistentes com testes de função do cone em pacientes com 

DMRI inicial, o que sugere que as funções integradas do cone, incluindo sensibilidade ao 

contraste, visão de cores e a sensibilidade do cone S, são indicadores prognósticos confiáveis 

da DMRI (Shelley, 2009). 
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4.3. Reflexo pupilar à luz 

Seguindo o protocolo clínico desenvolvido por Park et al. (2011) para avaliar a 

participação dos fotorreceptores na constrição pupilar, a Figura 26 apresenta a resposta média 

para os grupos controle e DMRI quando estimulados com -3 log cd.m-2 a um comprimento de 

onda igual a 470 nm, responsável por promover uma maior participação dos bastonetes na 

constrição pupilar. 

 

 

Figura 26. Resposta pupilar mediada pelos bastonetes. As linhas contínuas representam a média 

das respostas dos participantes do grupo Controle (em azul) e DMRI (em laranja) e as linhas 

pontilhadas representam os desvios padrões das médias. A resposta mediada por bastonetes é obtida 

com estímulo de 470 nm de comprimento de onda e -3 log cd.m-2 de intensidade. A resposta foi 

normalizada, para cada grupo, pela média do diâmetro pupilar nos 3 segundos antes do estímulo. É 

possível observar que as curvas se sobrepõem tanto em amplitude e latência para o pico, quanto na 

resposta após o estímulo. 
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A Figura 27 apresenta a resposta média para o estímulo de 2,4 log cd.m-2, com 

comprimento de onda igual a 631 nm, apresentado após adaptação a um fundo com intensidade 

igual a 0,78 log cd.m-2, com comprimento de onda igual a 470 nm, responsável por promover 

uma maior participação dos cones na constrição pupilar. 

 

Figura 27. Resposta pupilar mediada pelos cones. As linhas contínuas representam a média das 

respostas dos participantes do grupo Controle (em azul) e DMRI (em laranja) e as linhas 

pontilhadas representam os desvios padrões das médias. A resposta mediada por cones é obtida 

através de um estímulo de 1 segundo com comprimento de onda igual a 631 nm e luminância de 2,4 

log cd.m-2 após adaptação da retina a um fundo com 470 nm de comprimento de onda e luminância 

igual a 6 log cd.m-2 por um minuto. A resposta foi normalizada pela média do diâmetro pupilar nos 

3 segundos antes do estímulo. Nota-se a sobreposição das curvas tanto na latência e amplitude como 

para a resposta após o estímulo. 
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Como apresentado anteriormente, as células ipRGCs estão relacionadas a manutenção da 

constrição pupilar e seu pigmento tem absorção próxima em 470 nm. Esta atividade fica mais 

evidente ao isolarmos a resposta das ipRGCs do reflexo pupilar através de da estimulação em 

um comprimento de onda que não seja absorvido pelo fotopigmento. Dessa forma, estímulos 

com a mesma intensidade, mas com comprimento de ondas diferentes são usados como controle 

na estimulação da atividade das ipRGCs. A Figura 28 apresenta a diferença a atividade das 

células ipRGCs na resposta pupilar quando apresentado um estímulo com comprimento de onda 

de 470 nm (azul) e outro de 631 nm (vermelho). 

 

 

Figura 28. Exemplo de resposta de mesma intensidade e comprimento de onda diferente na 

atividade das ipRGCs no reflexo pupilar. No reflexo pupilar, as células ganglionares 

intrinsecamente fotossensíveis (ipRGCs) estão relacionadas à manutenção da constrição pupilar. Seu 

fotopigmento, a melanopsina, tem absorção máxima por volta dos 470 nm (azul), portanto, estímulos 

fora dessa faixa de comprimentos de onda não irão promover ativação das ipRGCs. A resposta 

pupilar à luz apresentada em vermelho for obtida com estímulo de comprimento de onda de 631 nm 

(linha vermelho) e intensidade igual a 2,4 log cd.m-2 e, desta forma, não apresenta atividade das 

ipRGCs. Porém, ao estimular com a mesma intensidade, mas com comprimento de onda igual a 

470 nm (linha azul) é possível observar a ativação e resposta das ipRGCs através da manutenção da 

contração pupilar. 
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Assim, a participação das células ipRGCs na constrição pupilar foi observada no estímulo 

com intensidade de 2,4 log cd.m-2 em um comprimento de onda igual a 470 nm (Figura 29). 

 

Figura 29. Resposta pupilar mediada pelas ipRGCs. As linhas contínuas representam a média 

das respostas dos participantes do grupo Controle (em azul) e DMRI (em laranja) e as linhas 

pontilhadas representam os desvios padrões das médias. A resposta mediada pelas células 

ganglionares fotossensíveis (ipRGCs) é obtida através de um estímulo de 1 segundo com 

comprimento de onda igual a 470 nm e luminância de 2,4 log cd.m-2. A atividade desta célula é 

avaliada através da constrição média após 6 a 8 segundos do estímulo. A resposta foi normalizada 

pela média do diâmetro pupilar nos 3 segundos antes do estímulo. Observamos uma redução na 

amplitude da resposta para o grupo DMRI quando comparado ao grupo controle. 

 

Os parâmetros obtidos das respostas pupilares para análise comparativa foram a linha de 

base, a latência, o tempo de redilatação e a resposta sustentada. 

Sabe-se que o diâmetro pupilar também diminui com a idade (Arden, 2004), e que 

diversas doenças que afetam o sistema nervoso central podem alterar o diâmetro pupilar basal. 

Assim, além de parear os grupos pela idade, é importante observar alterações no diâmetro 

pupilar no estado basal para descartar qualquer alteração prévia.  
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A Figura 30 apresenta o gráfico de comparação da linha de base para os estímulos dos 

bastonetes, cones e ipRGC. 

 

 

Figura 30. Linha de base entre Controles e DMRI. Os símbolos representam a média da linha de 

base dos participantes do grupo Controle (em azul) e DMRI (em laranja) e as barras representam 

os desvios padrões das médias. A linha de base foi obtida através da média do diâmetro pupilar nos 

3 segundos antecedentes ao estímulo, no escuro para os bastonetes e para as ipRGC e sob adaptação 

de fundo de 0,78 log cd.m-2 em 470 nm para os cones. Não houve diferença na linha de base para os 

estímulos dos bastonetes (p = 0,3584), os cones (p = 0,1694) e para as células ipRGCs (p = 0,6265). 

 

Os resultados mostram que não houveram diferenças entre a média do pupilar na linha de 

base antes dos estímulos para avaliação da resposta dos bastonetes (p = 0,3584), cones 

(p = 0,1694) e das células ipRGCs (p = 0,6265). 

Também avaliamos o tamanho pupilar entre o primeiro e o último estímulo dos exames e 

observou-se que não houve diferença intragrupo, tanto para o grupo controle (p = 0,6371) 

quanto para o grupo DMRI (p = 0,2319). Também se observou que não houve diferenças 

intergrupo (p = 0,9608). Esta análise permitiu observar se o tempo de intervalo entre um 

estímulo e outro foi suficiente para a recuperação ao estado basal e se os grupos respondiam 

igualmente a esta recuperação. 
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A latência para o pico da reposta para cada tipo de fotorreceptor está apresentada na 

Figura 31. Conforme observado, não houve diferenças na latência entre os grupos, para os 

estímulos aos bastonetes (p = 0,4435), cones (p = 0,0622) e ipRGC (p = 0,8573). 

 

Figura 31. Latência para o pico da constrição pupilar para a resposta dos fotorreceptores. A 

latência foi observada como o tempo entre o início do estímulo e o tempo para atingir o menor valor 

de constrição pupilar. Observou-se não haver diferença entre os grupos para nenhum dos estímulos 

dos fotorreceptores, bastonetes (p = 0,4435), cones (p = 0,0622) e ipRGC (p = 0,8573). 

 

O tempo de latência é um parâmetro simples, mas que pode dizer muito da fisiologia 

intracelular dos neurônios da retina, uma vez que a latência é dependente da cascata de 

fototransdução dos fotorreceptores e envio dos sinais pela retina neuronal. Assim, quando 

colocados lado a lado, os parâmetros acabam sendo observados como controles uns dos outros, 

uma vez que, se observada uma alteração em apenas um tipo celular, é possível identificar que 

este tipo celular apresenta alguma alteração no envio dos sinais. Porém, se fossem observadas 

alterações em todos os tipos celulares, seria possível que as alterações fossem mediadas pelo 

sistema nervoso autônomo (Bergamin & Kardon, 2003). 

Outro parâmetro avaliado foi a amplitude da resposta, que diz respeito a capacidade do 

estímulo a um grupo celular de promover constrição pupilar. Não observamos alterações para 

cones (p = 0,8805) e bastonetes (p = 0,5104). Porém, a resposta das ipRGCs no grupo DMRI 
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se mostrou significativamente menor quando comparado ao grupo controle (p = 0,0384; Figura 

32).  

 

 

Figura 32. Amplitude da constrição pupilar para os estímulos para bastonete, cone e ipRGC. 

A amplitude é a constrição máxima da pupila dividida pela linha de base. Não houve diferença entre 

os grupos para os estímulos dos bastonetes (p = 0,8805) e cones (p = 0,5104). Porém, foi observada 

uma redução na amplitude da resposta ao estímulo para ipRGC (p = 0,0384). 

 

Embora não seja usualmente um parâmetro observado nos estímulos para ipRGC, uma 

vez que ainda não se sabe exatamente quais os grupos celulares que estão participando da fase 

inicial da constrição pupilar, é interessante observar esta resposta. Observando a Figura 28 é 

possível notar que a amplitude da resposta para o estímulo em 2,4 log cd.m-2 no comprimento 

de onda igual a 470 nm produz uma resposta maior que as observadas nos estímulos para os 

bastonetes (Figura 26) e cones (Figura 27). Assim, a hipótese é que as ipRGCs também 

participem da fase inicial da constrição pupilar neste estímulo. Este padrão, de maior amplitude 

de resposta em estímulos para ipRGC, também foi observado nos trabalhos de Park & McAnany 

(2015) e Park et al. (2011) em sujeitos saudáveis, contudo, observamos uma redução da 

amplitude nos pacientes com DMRI quando comparado aos controles. 

D
iâ

m
e

tr
o

 p
u

p
il

a
r
 (

n
o

r
m

a
li

z
a

d
o

)

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

*

B a s to n e te C o n e ip R G C



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

DECLEVA, D. 94 

 

Esta redução na amplitude do estímulo para as ipRGCs também foi encontrada em 

pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) moderado e avançado, 

não sendo observada nos sujeitos do grupo GPAA leve (Duque-Chica et al., 2018). Maynard e 

colaboradores, mesmo utilizando outro tipo de estímulo também observaram redução na 

amplitude da resposta nos estímulos para as células ipRGCs em pacientes com DMRI 

intermediária (AREDS 2 e 3) (Maynard et al., 2015). Uma hipótese para resposta é que a 

amplitude neste estímulo apresente contribuição dos outros fotorreceptores, principalmente dos 

cones. Contudo, a amplitude para este estímulo foi maior que a amplitude obtida no estímulo 

para os cones. Dessa forma, acreditamos que as ipRGCs também participem da amplitude da 

resposta para o estímulo, uma vez que estímulos de mesma intensidade mas comprimentos de 

onda diferente, produzem respostas com amplitudes diferentes, como observado na Figura 28. 

Portanto, esta redução na amplitude poderia indicar alterações na atividade da ipRGCs mesmo 

sem alterações na resposta sustentada. 

O tempo de recuperação de 75 % do tamanho inicial da pupila é um parâmetro mais 

voltado à observação de alterações no sistema nervoso simpático, envolvido na redilatação 

pupilar. Observamos que não houve diferença no tempo de recuperação entre os grupos, em 

nenhum dos estímulos, bastonetes (p = 0,4864), cones (p = 0,6055) e ipRGC (p = 0,0679; 

Figura 33). 
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Figura 33. Tempo para recuperação de 75 % do diâmetro pupilar de base. O tempo de 

recuperação de 75 % do tamanho inicial da pupila é um parâmetro mais voltado a observação de 

alterações no sistema nervoso simpático. Não foi observado diferenças no tempo de recuperação 

para nenhum dos estímulos dos bastonetes (p = 0,4864), cones (p = 0,6055) e ipRGC (p = 0,0679). 

 

Um aumento na atividade simpatomimética devido ao aumento da sinalização de 

noradrenalida e serotonina leva a midríase e redução no tempo de recuperação do reflexo 

pupilar (Hall & Chilcott, 2018). Por outro lado, pacientes com lesão cerebral traumática leve 

apresentaram um tempo de recuperação aumentado, mesmo para estímulos de baixa 

luminância, de aproximadamente 3 cd.m-2 (Urosevich & Capo-Aponte, 2013). Os dados do 

presente estudo sugerem não haver alterações no sistema simpático dos pacientes com DMRI 

inicial. 

A atividade das células ipRGC é avaliada através do parâmetro de resposta sustentada, 

também designada como resposta pupilar pós iluminação (em inglês, post illumination pupil 

response) (Adhikari et al., 2015). Contudo, não observamos diferenças na resposta sustentada 

quando comparamos as respostas entre os grupos (p = 0,1540; Figura 34). 
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Figura 34. Resposta sustentada. A resposta sustentada é o parâmetro utilizado para avaliar a 

atividade das células ipRGCs. O parâmetro é obtido como a média da constrição pupilar entre 6 e 8 

segundos após um estímulo de 1 segundo com comprimento de onda igual a 470 nm e luminância 

de 2,4 log cd.m-2. Não foi observada diferença na resposta sustentada pelas ipRGCs entre os grupos 

(p = 0,1540). 

 

Este resultado contraria estudos que mostraram alterações na atividade das células ipRGC 

em pacientes com DMRI (Maynard et al., 2015). Contudo, os procedimentos e os estímulos 

usados naqueles trabalhos variam substancialmente em relação ao estímulo utilizado por Park 

e colaboradores, seguido também neste trabalho (Park et al., 2011). Estes estudos que 

apresentaram diferenças na atividade das ipRGCs empregaram um estímulo senoidal com 

frequência de 0,5 Hz, apresentando 6 ciclos em 11,9 segundos, 464 nm de comprimento de 

onda, fornecendo irradiância retiniana igual a 14,5 log quanta.cm-2.s-1 e 14,9 log quanta.cm-2.s-

1 para o estímulo referência, de comprimento de onda igual a 638 nm.  

Contudo, no mesmo trabalho de Park e colaboradores, foram comparados tempos 

diferentes de apresentação dos estímulos e, concluiu-se que a apresentação do estímulo por 1 

segundo apresenta melhor relação tempo de estímulo para resposta sustentada (6 segundos após 

o término do estímulo), usualmente avaliado como atividade da melanopsina (Park et al., 2011). 
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Também houve diferença no procedimento quanto aos pacientes avaliados. Maynard et 

al. (2015) realizou a indução de cicloplegia com a utilização de Tropicamida 1 % (Minims, 

Chauvin Pharmaceuticals Ltd., Romford, UK) nos pacientes previamente a realização da 

avaliação pupilométrica, enquanto no protocolo desenvolvido por Park et al. (2011) não houve 

indução de cicloplegia. O número de sujeitos avaliados também é diferente entre os trabalhos, 

enquanto Maynard e colaboradores avaliaram 20 pacientes com DMRI e 20 sujeitos controle, 

avaliamos neste trabalho 19 controles e 30 no grupo DMRI. , a diferença principal reside na 

seleção do pacientes, em que Maynard e colaboradores além dos pacientes com classificação 2 

do AREDS, também selecionaram pacientes com a classificação 3, que inclui pacientes com 

diversas drusas intermediárias ou, ao menos, uma drusa grande (> 124 μm de diâmetro), ou 

seja, pacientes com quadro mais avançado da doença que o examinado no presente estudo, e 

estes pacientes foram responsáveis por 35 % do total de sujeitos do grupo DMRI.  

A pupilometria cromática mostra-se como uma tecnologia promissora para o diagnóstico 

não invasivo para uma série de condições e patologias. No entanto, há algumas limitações que 

exigem consideração e mais pesquisas para permitir sua implementação em ambientes clínicos. 

A existência de muitos fatores intrínsecos e extrínsecos que influenciam o reflexo pupilar, 

como, sexo (Fan et al., 2009), idade (Straub et al., 1992) e cor da íris (Bergamin et al., 1998), 

diferentes estímulos, incluindo padrões de estrutura espacial, (Slooter & van Norren, 1980; 

Adhikari et al., 2015) podem levar a variações inter e intra exames, fatores estes a serem sempre 

observados nas avaliações (Wilhelm, 2011). Portanto, é fundamental que protocolos 

padronizados sejam desenvolvidos para permitir o uso da pupilometria como uma ferramenta 

diagnóstica e fatores limitantes devem ser considerados como covariáveis ou critérios de 

exclusão em estudos do reflexo pupilar à luz para permitir comparações entre estudos (Wang 

et al., 2016).  

Outra limitação desta técnica no presente contexto está relacionada à sua sensibilidade, 

uma vez que alterações nos cones foram detectadas pelo CCT, porém, estas alterações não 

foram detectadas na pupilometria, exceto pela redução na amplitude da resposta ao estímulo de 

2,4 cd.m-2 em 470 nm nos pacientes com DMRI. 

Pesquisas adicionais também são necessárias para estabelecer se as mudanças observadas 

no reflexo pupilar à luz associadas a diferentes distúrbios são suficientes em termos de 

especificidade e sensibilidade para serem usadas diagnosticamente. No entanto, a facilidade de 
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uso, a natureza não invasiva e o baixo custo do reflexo pupilar à luz facilitam sua inclusão em 

avaliações para diagnóstico precoce e poderiam complementar outros exames na busca de 

pacientes em grupos de risco do desenvolvimento de algumas patologias. Hall e Chilcott 

sugerem a aplicação da pupilometria cromática para avaliação diversas condições, incluindo 

alterações neurodegenerativas (Hall & Chilcott, 2018). 

 

4.4. Eletrorretinograma (ERG) 

O ERG foi usado para avaliar as vias cromática e de luminância através do protocolo de 

flicker heterocromático na frequência temporal de 12 e 36 Hz, respectivamente.  

A Figura 35 apresenta o resultado gráfico da amplitude para o 1º harmônico da frequência 

temporal de 12 Hz nas três modulações de estímulos testadas. 

 

Figura 35. Média da amplitude do 1º harmônico em 12 Hz para os grupos Controle e DMRI. 

Os símbolos representam a média dos grupos e as barras o desvio padrão. O estímulo de 12 Hz 

promove ativação da via cromática. Porém, não foi possível observar diferenças significativas na 

amplitude das respostas entre os grupos para as modulações 0 (p = 0,4731), 0,5 (p = 0,1543) e 1 

(p = 0,4769). 
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Ao analisarmos os resultados, não observamos diferenças significativas na amplitude das 

respostas do 1º harmônico na frequência de 12 Hz entre os grupos para as modulações 0 

(p = 0,4731), 0,5 (p = 0,1543) e 1 (p = 0,4769). 

A Figura 36 apresenta o resultado gráfico da média da fase para o 1º harmônico da 

frequência temporal de 12 Hz nas três condições testadas. 

 

 

Figura 36. Média da fase da resposta do 1º harmônico da frequência temporal de 12 Hz. Os 

símbolos representam a média dos grupos para a fase das repostas e as barras representam os desvios 

padrões das repostas. O estímulo de 12 Hz promove ativação da via cromática. Observa-se que o 

grupo DMRI tem um leve atraso de fase no estímulo de modulação 0, porém, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos na fase das respostas para as condições 0 (p = 0,1831), 0,5 

(p = 0,6404) e 1 (p = 0,4939).  

 

Assim como na amplitude, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

na fase das respostas do 1º harmônico na frequência de 12 Hz entre os grupos para as 

modulações 0 (p = 0,1831), 0,5 (p = 0,6404) e 1 (p = 0,4939). 
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A amplitude do 2º harmônico da frequência temporal de 12 Hz para as três modulações 

do estímulo está apresentada na Figura 37. 

 

 

Figura 37. Média da amplitude do 2º harmônico da frequência de 12 Hz para os grupos 

Controle e DMRI. Os símbolos representam a média dos grupos para a amplitude das repostas e as 

barras representam os desvios padrões das repostas. O estímulo de 12 Hz promove ativação da via 

cromática. O grupo DMRI apresentou amplitude de resposta levemente maior na condição 1, mas 

sem apresentar diferença estatística tanto para a condição 1 (p = 0,1780), quanto para 0,5 

(p = 0,4054) e 0 (p = 0,6637).  

 

O grupo DMRI apresentou amplitude de resposta levemente maior na condição 1, porém, 

assim como no 1º harmônico, não observamos diferenças estatísticas para a amplitude das 

respostas nas condições 0 (p = 0,6637), 0,5 (p = 0,4054) e 1 (p = 0,1780). 

É possível observar que as respostas dos grupos são similares tanto para a amplitude 

quanto para a fase das repostas em todas as condições testadas na frequência de 12 Hz. A análise 

estatística não identificou diferenças entre os grupos, Controle e DMRI, nas amplitudes ou fases 

das respostas nas condições testadas na frequência de 12 Hz. 
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 O estímulo de 36 Hz promove ativação da via de luminância. A Figura 38 apresenta o 

gráfico da amplitude da resposta nas modulações 0, 0,5 e 1.  

 

Figura 38. Média da amplitude do 1º harmônico da frequência de 36 Hz para os grupos 

Controle e DMRI. Os símbolos representam a média dos grupos para a amplitude das repostas e as 

barras representam os desvios padrões das repostas. O estímulo de 36 Hz promove ativação da via 

de luminância. Ao compararmos as respostas dos grupos, observamos não haver diferença estatística 

entre as amplitudes das respostas aos estímulos modulados em 36 Hz nas modulações 0 (p = 0,6142), 

0,5 (p = 0,8408) e 1 (p = 0,9203). 

 

Observa-se que as amplitudes das respostas dos grupos são similares e ao realizarmos os 

testes estatísticos não observamos diferenças para as condições 0 (p = 0,6142), 0,5 (p = 0,8408) 

e 1 (p = 0,9203). 
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A Figura 39 apresenta a média da fase para a resposta do 1º harmônico para as 

modulações de estímulo em 36 Hz. 

 

Figura 39. Média da fase do 1º harmônico da frequência temporal de 36 Hz. Os símbolos 

representam a média dos grupos para a amplitude das repostas e as barras representam os desvios 

padrões das repostas. O estímulo de 36 Hz promove ativação da via de luminância. Não foi 

observada diferenças significativas entre os grupos nos estímulos de modulação 0 (p = 0,6471), 0,5 

(p = 0,8935) e 1 (p = 0,3009). 

 

Assim como para a amplitude da resposta em 36 Hz, também não houveram diferenças 

significativas para a fase das respostas nas condições 0 (p = 0,6471), 0,5 (p = 0,8935) e 1 

(p = 0,3009). Nesta frequência, a amplitude e fase são dependentes do contraste do verde e do 

vermelho e, embora tenhamos encontrado alterações na visão de cores no eixo verde-vermelho, 

não foi observada alteração para a via de luminância. 

Ao correlacionar os resultados do ERG com os parâmetros do OCT, encontramos uma 

correlação fraca e negativa entre a amplitude do estímulo de 36 Hz na modulação 0,5 e 

alterações na camada de fotorreceptores. Em outras palavras, alterações na camada dos 

fotorreceptores levam a uma redução na amplitude da resposta, que é mediada pela via de 

luminância. 
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Embora não tenham sido observadas diferenças para as vias cromática e de luminância 

em pacientes com DMRI, o protocolo de flicker heterocromático é sensível para detectar 

alterações nessas vias em pacientes com glaucoma, como demonstrado por Barboni e 

colaboradores, que detectaram alterações de fase no primeiro e segundo harmônicos em 

pacientes perimétricos no estímulo de 12 e 36 Hz quando comparados aos controles. Em 

pacientes pré-perimétricos, observou-se apenas alterações na fase do segundo harmônicos do 

estímulo de 36 Hz (Barboni et al., 2011). 

Porém, uma limitação quanto ao protocolo foi sua realização em campo total, uma vez 

que a resposta pode ser atenuada pela atividade dos fotorreceptores da periferia. Como a 

principal área afetada da DMRI é a mácula, sugerimos a utilização de um menor ângulo de 

estimulação, com objetivo de obter resposta exclusivamente macular. Foi encontrado que a fase 

e amplitude do estímulo de 12 Hz são dependentes de um estímulo com ângulo menor que 10º. 

Já o estímulo de 36 Hz apresenta um perfil oposto, tendo sua amplitude dependente do maior 

ângulo de estimulação (Jacob et al., 2015; Martins et al., 2016). Estes dados têm como base a 

distribuição dos fotorreceptores na retina, os cones, que participam do contraste cromático, e 

são estimulados a 12 Hz, estão mais concentrados na fóvea, o centro da mácula, portanto, um 

menor grau de estimulação obteremos maior dependência desses fotorreceptores. Por outro 

lado, a via de luminância, estimulada em 36 Hz, apresenta uma maior dependência dos 

bastonetes, que têm maior densidade na retina periférica.  

As respostas do ERG de flicker heterocromático fornecem resultados da atividade 

funcional das vias de luminância e de oponência dos cones através de uma técnica não invasiva 

e não sensível aos efeitos da idade (Barboni et al., 2011). Contudo, é importante observar o 

local de estimulação na retina a fim de se obter melhores respostas dos tipos de fotorreceptores. 

Assim, a hipótese é de que a estimulação a aproximadamente, 20 graus da fóvea, possa obter 

melhores respostas, revelando alterações encontradas também na visão de cores. 

Contudo, este trabalho é pioneiro na aplicação do protocolo de flicker heterocromático 

em pacientes com DMRI e outros trabalhos são necessários para a comparação e discussão dos 

achados.
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Em conclusão, não foram observadas alterações funcionais nos fotorreceptores avaliados 

pelo ERG usando o protocolo de flicker heterocromático, apontando para a preservação da 

integridade das vias magno- e parvocelulares. 

A pupilometria cromática também não revelou alterações no sistema nervoso autônomo 

dos pacientes com DMRI. Da mesma forma, não houve alterações nas respostas pupilares 

mediadas por cones e bastonetes. Porém, houve uma redução significativa na amplitude da 

resposta para o estímulo azul de alta luminância, o mesmo usado para detectar a resposta das 

células ipRGCs, sugerindo possível alteração na contribuição das respostas das ipRGCs para a 

constrição máxima pupilar neste estímulo. 

Além disso, o presente estudo mostrou perda na discriminação de cores nos eixos Protan, 

Deutan e Tritan na fase inicial da DRMI. Estes resultados sugerem que o CCT seja um teste 

sensível para detectar alterações na discriminação cromática de forma precoce na DMRI. 

Observamos também correlação positiva entre a presença de depósitos drusenóides e os limiares 

nos eixos Protan, Deutan e Tritan. Estes resultados de discriminação cromática também 

apresentaram correlação positiva com alterações no complexo epitélio pigmentado – membrana 

de Bruch – coriocapilar. Contudo, apenas as perdas no eixo Tritan estão correlacionadas 

positivamente com alterações na camada dos fotorreceptores. 

Portanto, o estudo mostrou que alterações visuais dos pacientes portadores de DMRI 

podem ser detectadas no desempenho da tarefa de discriminação de cores e que essas perdas se 

correlacionam com os parâmetros morfológicos obtidos no OCT. 
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7. Apêndices 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Instituto de Psicologia 

 

Avaliação das Funções Visuais e Cognitivas de Pacientes portadores de 
Degeneração Macular Relacionada à Idade  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Avaliação das Funções 
Visuais e Cognitivas de Pacientes portadores de Degeneração Macular Relacionada 
à Idade”, que tem como objetivo examinar as possíveis alterações da visão e das 
funções cognitivas que podem ocorrer na Degeneração Macular Relacionada à Idade. 

Após a sua avaliação oftalmológica de rotina no Núcleo de Oftalmologia da 
Prevent Senior que consiste no exame oftalmológico completo incluindo: acuidade 
visual, biomicroscopia anterior, mapeamento de retina, OCT (Tomografia de 
Coerência Óptica) e demais exames que seu oftalmologista julgar necessário, caso 
deseje participar e se enquadre nos critérios de inclusão do estudo, você será 
encaminhado ao Laboratório de Eletrofisiologia e Psicofísica Visual do IPUSP e, 
posteriormente, serão realizados os seguintes testes: 

Inventário de depressão (Inventário Beck de Depressão): é composto por 
afirmações às quais o participante deverá atribuir uma “nota” de acordo com a 
adequação do conteúdo da frase com seu momento de vida atual; 

Bateria de exames neuropsicológicos (CANTABeclipse): inclui testes 
computadorizados de atenção, memória, linguagem, funções viso-espaciais, 
raciocínio abstrato e funções intelectuais gerais. Serão apresentadas algumas tarefas 
no monitor e o participante deverá executá-las de acordo com as orientações do 
pesquisador; 

Teste de visão de cores (CCT): avalia a capacidade de discriminação de cores. 
Estímulos são apresentados em um monitor e o participante tem a função de identificar 
a posição desses estímulos; 

Pupilometria: tem como objetivo avaliar a resposta pupilar à luz. Serão 
apresentados flashes de luz vermelha e azul de diferentes intensidades. Uma câmera 
irá filmar os movimentos da pupila em resposta à apresentação dos estímulos; 

Eletrofisiologia visual: no exame de eletrorretinograma um colírio será pingado 
para dilatação da pupila. Durante o exame, o participante fica sentado em frente a 
uma cúpula onde aparecerão luzes piscando para estimular a retina e verificar seu 
funcionamento. As respostas serão captadas por um eletrodo colocado na parte 
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inferior do olho. Para evitar desconforto durante o exame, será feita anestesia prévia 
da córnea com uso de colírio anestésico. O eletrodo será descartado após utilização. 

Os exames não são invasivos, no entanto, para a realização dos exames de 
eletrorretinograma no Laboratório de Eletrofisiologia e Psicofísica Visual do IPUS, e 
mapeamento de retina e OCT no Núcleo de Oftalmologia da Prevent Senior, será 
necessário a dilatação da pupila utilizando colírio midriático tópico (tropicamida 1%). 

 Após a dilatação, é comum a visão ficar embaçada e ocorrer sensibilidade à luz 
durante 4 a 6 horas após a dilatação. Em caso raros, após a dilatação pupilar, pode 
haver risco de glaucoma agudo de ângulo fechado em pacientes que apresentem uma 
condição anatômica conhecida como câmara rasa. No entanto, durante sua avaliação 
oftalmológica no Núcleo de Oftalmologia da Prevent Senior , esta contraindicação para 
dilatação pupilar será pesquisada, pois a dilatação pupilar se faz necessária para 
realização de exames oftalmológicos como mapeamento de retina e OCT que 
auxiliarão no diagnóstico e tratamento do seu quadro clínico, e que serão indicados 
pelo seu oftalmologista independente da sua participação nesta pesquisa, pois fazem 
parte da rotina oftalmológica do Núcleo de Oftalmologia da Prevent Senior .  

Durante o exame de pupilometria, é normal sentir um desconforto causado pelo 
estímulo luminoso. O incômodo desaparecerá alguns minutos após o final do exame.  

Aos participantes não serão oferecidos benefícios financeiros por sua 
participação no estudo. No entanto, sua participação no estudo nos ajudará 
compreender os mecanismos de doenças que afetam a retina e as formas de minimizar seus 

prejuízos, como a cegueira. Além disso, caso seja detectada qualquer alteração grave 

nos exames realizados Laboratório de Eletrofisiologia e Psicofísica Visual do IPUSP, 
será fornecido relatório detalhado que será encaminhado ao seu oftalmologista no do 
Núcleo de Oftalmologia da Prevent Senior. Reforçamos que você receberá o mesmo 
acompanhamento e tratamento oftalmológico no Núcleo de Oftalmologia da Prevent 
Senior independente de aceitar a participar da pesquisa ou não.  

Caso aceite participar da pesquisa, há uma possibilidade de você ser convocado 
novamente após 2 anos para repetir os testes no realizados Laboratório de 
Eletrofisiologia e Psicofísica Visual do IPUSP. 

Os resultados serão sigilosos e o nome do participante não será divulgado. 
Apenas os dados dos resultados da avaliação poderão ser divulgados em publicações 
científicas. 

Como participante desta pesquisa: 

- Você está livre para esclarecer quaisquer dúvidas sobre este estudo antes, 
durante e depois do curso da pesquisa; 

- Sua participação é voluntária e você tem liberdade de se recusar a participar 
ou retirar seu consentimento a qualquer momento e sem qualquer penalização ou 
prejuízo; 

- Você poderá ter conhecimento dos dados obtidos mediante relatório; 
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- Caso seja detectada qualquer alteração grave, será fornecida orientação 
quanto à necessidade de encaminhamento. 

“Após leitura das informações acima, declaro estar consciente da 
utilidade do presente estudo e autorizo a utilização dos resultados dos exames 

para análise de dados e publicações científicas”. 

  

___________________________   ________________________ 

Assinatura do Pesquisador   Assinatura do Participante 

  

 

 

Identificação do participante: 

Nome: 

R.G.:      Data de nascimento: 

Endereço: 

Cidade:      Estado: 

Telefones: 

São Paulo, __________ de __________________ de 2019. 

Este termo de consentimento dispõe de duas vias, sendo uma de posse do 
participante e outra do pesquisador.  

 
 
 
 
*Pesquisador: Kallene Summer Moreira Vidal, Diego Decleva, Paulo Augusto Hidalgo de 

Menezes e Dora Fix Ventura 
Endereço: Instituto de Psicologia da USP - Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco B 
Cidade Universitária, SP, São Paulo. CEP: 05508-030. 
Telefone para contato: (11) 30914263. 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CPH-IPUSP) 
 
Endereço: Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco G, 2º andar, sala 27 

CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP 
E-mail: ceph.ip@usp.br - Telefone: (11) 3091-4182 
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6. BIBLIOGRAFIA 

 

DECLEVA, D. 129 

 

 



6. BIBLIOGRAFIA 

 

DECLEVA, D. 130 

 

 


