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SEM  CONFLITO  

DE INTERESSES 



 INTRODUÇÃO 

Avaliam estruturas 
 

 objetivos, reprodutíveis 
 

 Rápida execução 
 

  Diagnóstico precoce 
 glaucoma pré-perimétrico 
 

 Efeito de “tecto” (50-70% CFN) (glaucoma avançado) 
 

 Escala linear (μm) 

Possibilita a caracterização da estrutura do nervo ótico (NO) 
 de forma integrada segundo um plano de ánalise multimodal. 

O  OCT (tomografia de coerência ótica) representa  
atualmente um instrumento indispensável ao seguimento 
de doentes com glaucoma. 

Integra o conjunto de exames estruturais 

 

  objetivos, reprodutíveis, rápida execução 
 

   Diagnóstico precoce 
  glaucoma pré-perimétrico 

 

  Efeito de “chão” (50-70% CFN) (glaucoma avançado) 
 

  Escala linear (μm) 
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OBJETIVOS 

Camada de fibras nervosas (CFN) 

Abertura da M.Bruch 

Parâmetros maculares 

Ferramentas de análise de progressão 
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Outros: 
Lâmina Crivosa 
Espessura da Coróide 
Angio-OCT do NO 





CAMADA DE FIBRAS NERVOSAS (CFN) 

 

 camada hiperreflectiva mais superficial da retina  

 representa os axónios não mielinizados das células ganglionares; 

 

 Glaucoma: espessura CFN peripapilar (CFNp) 

  avaliada e comparada com a base de dados de referência.  

 

 CFNp é  determinável em quase todas as morfologias do disco ótico (DO). 

 

 Análise setorial vs análise global; 

 

 Parâmetros morfológicos da cabeça do NO. 



SPECTRALIS SD- OCT (HE®) 



SPECTRALIS SD- OCT (HE®) 



CIRRUS OCT  (ZEISS®) 



 Margem do DO carece de uma base anatómica e geométrica sólida; 

 Boa associação fisiológica entre o anel NR e o tamanho do DO quando se usa a BMO; 

 Proposta como plano de referência zero para a quantificação da cabeça do NO; 

 Poderá ter utilidade no seguimento e monitorização de HTO e glaucoma  

pré-perimético; 

 Limitações em áreas  de atrofia peripapilar e em olhos míopes  

 Segmentação automática; 

 Avalia a espessura do anel NR 

 

ABERTURA DA MEMBRANA DE BRUCH 
BMO-MRW 

BMO-MRW  
 menor distância entre a abertura da membrana de Bruch (BMO) e a membrana limitante interna (MLI)  



Cirrus® 

 

Spectralis® 

PRINTOUTS 
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PARÂMETROS MACULARES 



PARÂMETROS MACULARES 

Parâmetros maculares bidimensionais 
– Espessura CFN (+ usado) 

 50% de um milhão de células ganglionares da retina (CGR) estão conce
ntradas em 4.5 mm da fóvea, distribuídas em mais de uma camada (7) 

  CGR+CFN representam 30-35% da espessura macular total 

 

Plataformas OCT - SD 

– RTVue: Complexo CG+CFN 

– Cirrus : CGR + PLI 

– Spectralis HRA:  Mapa assimetrias PP/CCR 
 

 
Todos os parâmetros maculares estão     
significativamente reduzidos no glaucoma vs N 

Interferência com doenças não-glaucomatosas 
que afetam espessura/volume macular 

Análise macular não é  
superior à medição da 
espessura da CFN  



Cirrus® 

 

PRINTOUTS 
Spectralis® 



Medições objetivas e quantitativas com uma precisão aceitável. 
 
Aplicável a diferentes parâmetros: 

– CFN; 
– BMO; 
– CCG; 
– Razão C/D; 
– Densidade dos vasos. 

 
Limitações: 
 
 variabilidade intra e inter –aparelhos: 
 

– Populações dos Estudos ≠  prática clínica; 
– Estudos de progressão – ausência de um referencial standard 

perfeito. 

 

PROGRESSÃO 

 Análise tendências 
 

 Análise de eventos 



PRINTOUTS Spectralis® 



PRINTOUTS 
Cirrus® 



ANÁLISE DA LÂMINA CRIVOSA (LC) 

 Axónios das CGR mais suscetíveis à PIO na LC 
 “Ameaça” à sua integridade – propriedades biomecânicas+ disfunção   
nutricional e mecânica 

→ biomarcador de risco aumentado de perda neural 
 

Fundamento: 
 

 Deslocamento posterior e abaulamento da LC (flutuações de PIO)  
– ausente noutro tipo de neuropatias 
 

 Gradiente de pressão translaminar 
 LC mais fina nos casos de glaucoma 
 Maior risco progressão em glaucoma avançados 

 
 

Histologia 
 poros grandes nos polos S e I com  baixa densidade de tecido conjuntivo  

 

Tecnologia EDI/SS 

Estrutura fenestrada da parte posterior da esclera,suportada por 
tecido conjuntivo da esclera peripapilar 



Profundidade (vertical e horizontal) 
 Abaulamento posterior e deslizamento da inserção laminar; 

 Fatores relacionados: PIO, idade, género, C.axial, raça; 

 Variação ampla da sua profundidade na população N – limita capacidade 
diagnóstica. 

 

Curvatura 
 

Espessura 
 

• Bom parâmetro na discriminação olhos N vs  glaucomatosos 

• Boa reprodutibilidade tanto módulo EDI quanto SS -OCT. 

 

Defeitos focais 
Biomarcadores de perda de CV 

 

Microarquitectura 3D 

PARÂMETROS DA LC 

EDI 

SS 



*Park SC, Brumm J Furlanetto RL et al; Lamina cribrosa depth in different stages of glaucoma.  
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Feb 26;56(3):2059-64. 
  

LIMITAÇÕES (LC) 

  Dificuldade em visualizar LC periférica por sombra escleral, vasos  sanguíneos 
e imagens cortadas; 

 

  Segmentação/delimitação manual  >>>  automáticos ainda não disponíveis;  
 

  Ausência de base normativa;  
 difícil estabelecer N vs anormal 

 

  Discos com torsão/ tilted; 
 

  Sem correlação com MD do CV ou CFN*. 



 Coróide peripapilar pouco estudada; 
 

  afinamento significativo da coróide na região macular e peripapilar com a 
idade; 
 
   1.1 um/ano e 10 um/mm de Caxial (“normal ageing”) 
 

 Diferenças ainda > em doentes com glaucoma nos quais a atrofia da coróide 
à volta do NO é comum; 

 
  Conclusões distintas… 
 

ESPESSURA DA CORÓIDE (EC) 



ESPESSURA DA CORÓIDE (EC) 

ESPESSURA DA CORÓIDE (EC) 



OCT- A DO DISCO ÓTICO 

 Elevada repetibilidade e reprodutibilidade; 
 

 Bom poder discriminatório: 

  olhos normais vs glaucoma  

 glaucoma precoce vs olhos normais (~OCT) 
 

 Mais correlacionado com a função visual que o OCT convencional; 
 

 Atinge o efeito de “chão” num estádio mais avançado da doença que o OCT; 
 

 Capaz de detetar progressão em olhos com glaucoma. 

 

Optical Coherence Tomography Angiography in Glaucoma: A Review. 
Van Melkebeke L, Barbosa-Breda J, Huygens M, Stalmans I. 
Ophthalmic Res. 2018;60(3):139-151.  

 



OCT- A: DENSIDADE DE VASOS 

Razão da área ocupada pelos vasos/área total medida 

Redução da perfusão do NO como mecanismo fisiopatológico do 
glaucoma: 
 
-  da densidade de vasos na cabeça do NO e região peripapilar 
- evidência recente  da  de densidade vasos macular 
 

Densidade de vasos 
 - Capacidade diagnóstica inferior à determinação da área do anel 
NR/CFN  peripapilar e CGR em olhos com glaucoma 

ÍNDICE DE PERFUSÃO 

Carácter qualitativo/adujvante 



PRINTOUTS 

Spectralis® 



PRINTOUTS 

Angioplex [Cirrus]® 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4p8rz6PffAhVv1-AKHavlCw4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.zeiss.com/meditec/int/products/ophthalmology-optometry/glaucoma/diagnostics/oct/oct-optical-coherence-tomography/cirrus-oct-with-angioplex.html&psig=AOvVaw3VIRGgW6ywSHRpWqS44ndE&ust=1547917684118162


 EXEMPLOS 



 EXEMPLOS 



 EXEM
PLOS   SPECTRALIS 



 EXEM
PLOS   SPECTRALIS 



 EXEM
PLOS   SPECTRALIS 



 EXEMPLOS 

CIRRUS 



 EXEMPLOS  CIRRUS 



 EXEMPLOS 
CIRRUS 



 EXEMPLOS 



 EXEMPLOS 



VALIDADE 

VARIAÇÕES ENTRE APARELHOS: 

 Algoritmo de aquisição 

 Monitorização movimentos do olho 

 Segmentação das camadas 

 Bases normativas 

╘ Repetibilidade/reprodutibilidade (CFNp/BMO-MRW e BMO-MRA). 
╘  Avaliação precisa destes parâmetros suporta a deteção estrutural do dano 
glaucomatoso e progressão 

Limitações  ⇔ AQUISIÇÃO 
Tamanho disco ótico 
 Miopia (anatomia/comprimento axial) 
“Força do sinal” (SSI) 
 Centragem  
 Posição da cabeça 

Limitações  ⇔ DOENTE 
 Opacidade de meios 
 Pupila miótica 



VALIDADE 

SCAN  
TRUNCADO 



CAUTELA NA ANÁLISE… 

Errada interpretação dos artefactos  

Perdas localizadas da CFN ou espessura macular classificadas como N 
devido à média dos valores do setor/quadrante/hemisfério 

Falha no reconhecimento de outras neuropatias não glaucomatosas:  

 NOIA, distrofias retinianas, oclusão venosa hemisférica… 

Não utilizar formatos de printouts que não apresentem os scans 



CAUTELA NA ANÁLISE… 

Altos míopes 
NOIA,distrofias retinianas,  
Oclusão venosa hemisférica… 

Defeitos focais omissos 
MER/ edema macular 
Tração VR 

DOENÇA DO VERMELHO DOENÇA DO VERDE DOENÇA DO VERMELHO DOENÇA DO VERDE 



CAUTELA NA ANÁLISE… 



CAUTELA NA ANÁLISE… 

Altos míopes 
NOIA,distrofias retinianas,  
Oclusão venosa hemisférica… 

Defeitos focais omissos 
MER/ edema macular 
Tração VR 

DOENÇA DO VERMELHO DOENÇA DO VERDE 



  

A imagem por OCT ocupa uma posição central no       
glaucoma, como ferramenta objetiva de quantificação d
o dano da cabeça do NO e da CFN ao longo do tempo, 
estimando a progressão da doença 

JUNTANDO AS PEÇAS… 

DX 

Glaucoma  

Avaliação da 

progressão 

de glaucoma 

Rastreio de 

glaucoma 


