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RESUMO 

 

De Moraes CG. Progressão estrutural e funcional da lesão glaucomatosa na 
mácula [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2019. 

OBJETIVOS: comparar a performance de parâmetros estruturais e 
funcionais convencionais (perimetria acromática 24-2 e tomografia de 
coerência óptica da camada de fibras nervosas retiniana peripapilar) com a 
dos parâmetros otimizados para a região macular (perimetria 10-2 e 
tomografia de coerência óptica da camada de células ganglionares retiniana 
macular) para detecção de progressão glaucomatosa. MÉTODOS: análise 
prospectiva e longitudinal de indivíduos saudáveis e pacientes suspeitos ou 
portadores de glaucoma de ângulo aberto, com perda inicial de campo visual 
24-2 (definida pelo desvio médio maior que -6 dB). Os participantes do 
estudo foram examinados com perimetria acromática 24-2 e 10-2, além de 
tomografia de coerência óptica de alta resolução da região peripapilar e 
mácula no mesmo dia. Todos os participantes foram seguidos em intervalos 
regulares por, no mínimo, um ano. Progressão por análise de tendência foi 
determinada usando-se regressão linear com modelos de efeitos mistos e 
estimativas Bayesianas multivariadas. Modelos de simulação computacional 
foram utilizados para se investigar a sensibilidade com especificidades 
pareadas de cada parâmetro sob diferentes frequências de exame e tempo 
total de seguimento. RESULTADOS: foram estudados 164 olhos de 153 
participantes (49 olhos de 49 indivíduos saudáveis e 115 olhos de 104 
pacientes glaucomatosos ou suspeitos de glaucoma). A média de idade foi 
57,8 ± 19,0 (amplitude: 18-85) anos. A maioria dos participantes (86,2%) era 
de raça branca e do sexo feminino (54,2%), como tempo de seguimento 
mediano de 2,2 (amplitude: 1 a 3) anos. Os parâmetros funcionais 
(perimetria 10-2) e estruturais (camada de células ganglionares retiniana) 
otimizados para a região macular exibiram taxas de progressão mais rápidas 
e com menor variância residual relativamente a seu intervalo dinâmico na 
análise de tendências do que parâmetros convencionais (perimetria 24-2 e 
camada de fibras nervosas retiniana peripapilar). A combinação de 
parâmetros convencionais com aqueles otimizados para a região macular 
resultou em redução da variabilidade. Estudos de simulação computacional 
indicaram um maior poder estatístico e menor tempo de seguimento para 
detecção de progressão glaucomatosa usando-se parâmetros otimizados 
para a região macular em relação aos parâmetros convencionais. Tais 
achados foram mais significativos ao se combinarem esses parâmetros. 
CONCLUSÕES: Os parâmetros estruturais e funcionais da mácula 
apresentaram melhor capacidade de detecção de progressão glaucomatosa 
do que os parâmetros convencionais, sem significativo comprometimento de 
especificidade. A combinação dos parâmetros (maculares e convencionais) 
pode apresentar aplicabilidade clínica na avaliação da progressão do 
glaucoma em pacientes com perda funcional inicial, com potencial 
implicação no desenho de ensaios clínicos randomizados em glaucoma. 

Descritores: 1. Glaucoma de ângulo aberto 2. Progressão da doença 3. 
Tomografia óptica 4. Testes de campo visual 5. Mácula lútea 

  



 
 

ABSTRACT 

 

De Moraes CG. Structural and Functional progression of glaucomatous 
damage to the macula [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2019 

OBJECTIVES: to compare the performance of conventional structural and 
functional parameters (24-2 achromatic perimetry and optical coherence 
tomography of the peripapillary retinal nerve fiber layer) with those optimized 
for the macular region (10-2 achromatic perimetry and optical coherence 
tomography of the macular ganglion cell layer) for the detection of 
glaucomatous progression. METHODS: prospective and longitudinal analysis 
of healthy subjects and patients with or suspected open-angle glaucoma with 
early visual field loss on the 24-2 (defined by the mean deviation greater than 
-6 dB). Study participants were tested with achromatic perimetry 24-2 and 
10-2, in addition to high-resolution optical coherence tomography of the 
peripapillary region and macula on the same day. All patients were followed 
at regular intervals for at least one year. Trend analysis with linear mixed 
effects models and multivariate Bayesian estimates were employed to 
measure rates of progression. Computer simulation models were used to 
investigate the sensitivity at matched specificities for each parameter under 
different examination frequencies and total duration of follow-up. RESULTS: 
164 eyes of 153 participants (49 eyes of 49 healthy subjects and 115 eyes of 
104 glaucomatous or suspected glaucoma patients) were studied. The mean 
age was 57.8 ± 19.0 (range: 18-85) years. Most participants (86.2%) were 
white and (54.2%) female followed for a median of 2.2 (range: 1-3) years. 
Functional (10-2 perimetry) and structural (retinal ganglion cell layer) 
parameters optimized for the macular region exhibited faster rates of 
progression and smaller residual variances relative to their dynamic range 
than conventional parameters (24-2 perimetry and peripapillary retinal nerve 
fiber layer). The combination of conventional and parameters optimized for 
the macular region resulted in decreased variability. Computer simulation 
models indicated a greater statistical power and a shorter follow-up time to 
detect glaucomatous progression using parameters optimized for the macular 
region compared to conventional parameters. These findings were more 
significant when these parameters were combined. CONCLUSIONS: 
Structural and functional parameters of the macula had improved ability to 
detect glaucomatous progression when compared to conventional 
parameters without significantly compromising specificity. The combination of 
these parameters (macular and conventional) may have clinical utility in the 
evaluation of glaucomatous progression in patients with early functional loss, 
with potential implication for the design of randomized clinical trials in 
glaucoma. 

Descriptors: 1. Glaucoma, open-angle 2. Visual field tests 3. Tomography, 
optical 4. Disease progression 5. Macula lutea 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A neuropatia óptica glaucomatosa é definida com base em alterações 

estruturais características que podem ou não estar associadas a 

anormalidades funcionais topograficamente correspondentes (1). Na prática 

clínica, as alterações estruturais são, muitas vezes, avaliadas com a 

fotografia de disco óptico, que, nas últimas décadas, tem sido auxiliada por 

diferentes modalidades de imagens computadorizadas, como a tomografia 

de coerência óptica (do inglês Optical Coherence Tomography [OCT]). Para 

avaliar as anormalidades funcionais, a perimetria automatizada acromática 

padrão (aqui chamada perimetria acromática) com a estratégia 24-2 ou 30-2 

vem sendo o padrão de referência não apenas na prática clínica, como 

também tem definido critérios primários de conversão e progressão 

glaucomatosa dos principais ensaios clínicos randomizados em  

glaucoma (2-6). 

O glaucoma vem sendo, convencionalmente, considerado uma 

neuropatia óptica que afeta primariamente o campo visual periférico, exceto 

nas fases mais tardias quando então passa a estender a áreas centrais ou 

paracentrais próximas à fixação (7). No entanto, há evidências estruturais e 

funcionais convincentes de que a lesão glaucomatosa pode ocorrer na 

mácula mesmo em estágios iniciais da doença (8). Em 1969, Drance (9) 

apontou pela primeira vez que o campo visual central pode ser afetado 

mesmo nos estágios iniciais do glaucoma. Desde então, há crescente 

evidência de que a lesão macular é mais comum do que o anteriormente 

suposta (8, 10-14). Esta informação é clinicamente importante porque a mácula 

(aqui definida como os 8 graus centrais ao redor da fóvea) inclui cerca de 

30% de todas as células da camada de células ganglionares retiniana 

(CCGR) (15) e fornece informação a mais de 60% do córtex visual  

primário (16). Dada esta alta densidade de células ganglionares na mácula e 

sua grande representação no córtex visual, não é surpreendente que o dano 
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à mácula afete substancialmente a qualidade de vida de pacientes com 

glaucoma (17-20), incluindo a habilidade de dirigir (21), leitura (22), deambulação 

e frequência de quedas da própria altura (23). O desgaste psicológico agrava-

se à medida que a qualidade visual deteriora, acompanhada do temor de 

cegueira, afastamento social e depressão (24). Uma vez que o tratamento do 

glaucoma tem como objetivo preservar a qualidade de vida dos pacientes, 

conservando a função visual, sem causar os efeitos indesejáveis 

decorrentes do tratamento (25), a monitorização do campo visual central é 

parte crucial de um adequado acompanhamento clínico do paciente 

glaucomatoso ou suspeito de glaucoma. 

Entretanto, a lesão glaucomatosa na mácula não será detectada na 

prática clínica se forem realizados apenas exames de perimetria com padrão 

24-2 e análise da camada de fibras nervosas retiniana (CFNR) peripapilar 

com OCT (26, 27), como é, frequentemente, realizada. Em particular, estudos 

demonstram que a lesão glaucomatosa na mácula é frequente entre os 

pacientes com glaucoma precoce ao se empregarem ferramentas 

apropriadas para sua avaliação, ou seja, perimetria com padrão 10-2 (11-13, 26) 

e varredura macular com OCT de alta resolução (8, 27-29). Tais exames serão 

aqui denominados exames otimizados para avaliação da região macular. 

Os dados da Figura 1 ilustram exemplos de como os exames de 

perimetria acromática 24-2 e 10-2 podem concordar ou discordar com 

relação à presença de lesão macular. Observa-se que, em razão da 

amostragem insuficiente da perimetria 24-2 na mácula (com espaçamento a 

cada 6 graus entre os pontos), a perimetria acromática convencional (24-2 

ou 30-2) apresenta maior probabilidade de não detectar anormalidades 

centrais. Traynis et al. (11) demonstraram que até 16% dos olhos com um 

resultado normal na perimetria acromática 24-2 apresentaram 

anormalidades significativas quando analisadas com padrão 10-2 em uma 

amostra de pacientes com perda funcional glaucomatosa precoce, definida 

pelo desvio médio (do inglês Mean Deviation [MD]) maior (mais positivo) que 

-6 dB na perimetria acromática 24-2 (30). Esse número é notável pois muitos 

dos chamados "suspeitos de glaucoma" ou "glaucoma pré-perimétrico" 
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podem de fato apresentar lesão macular que agora os classificaria como 

"glaucoma grave", conforme sistemas de classificação existentes (30-32). Com 

metodologia semelhante, Park et al. (12) demonstraram que 74% dos olhos 

com glaucoma inicial apresentavam um escotoma parafoveal detectado na 

perimetria 10-2. Em estudo prospectivo em que todos os indivíduos 

realizaram exames de perimetria acromática 24-2 e 10-2 na mesma visita no 

decorrer de 3 anos, De Moraes et al. (33) relataram que 61% dos olhos de 

pacientes com MD na perimetria 24-2 maior (mais positivo) que -6 dB 

apresentavam alterações na perimetria 10-2 não detectadas com o padrão 

24-2. Não obstante estes achados, é possível que alguns destes defeitos 

vistos com perimetria acromática 10-2 possam ser na verdade resultados 

falso-positivos (34). A confirmação, portanto, exigiria exames de OCT de alta 

resolução com varredura macular mostrando anormalidades estruturais e 

funcionais com correspondência topográfica.  

A análise convencional da CFNR peripapilar – mesmo com OCT de 

alta resolução – pode falhar na detecção de lesão macular definida com 

protocolos de varredura macular e perimetria 10-2, conforme ilustrado na 

Figura 2. De fato, entre os olhos classificados com anormalidade macular 

baseada em protocolos de varredura macular e perimetria 10-2, os 

quadrantes temporal e temporal inferior da CFNR peripapilar não detectaram 

anormalidades em até 36% dos olhos com defeitos maculares (27).  Portanto, 

o exame com OCT deve incluir não apenas a avaliação da CFNR peripapilar, 

mas também avaliação de alta resolução da mácula, a fim de excluir lesão 

glaucomatosa e minimizar os resultados falso-positivos da perimetria 

acromática. 

Em resposta à necessidade de se combinar estrutura e função para 

se minimizar o número de resultados falso-positivos que se observa quando 

estes exames são analisados isoladamente, De Moraes et al. (31) avaliaram 

sistemas de classificação de severidade em glaucoma e observaram que a 

maioria dos pacientes considerados portadores de dano funcional “inicial” 

apresentava dano na CCGR no OCT de mácula corroborado 

topograficamente por alterações na perimetria 10-2. Os autores sugeriram 
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que os atuais sistemas de classificação deveriam ser revisados para levar 

em consideração ferramentas como o OCT macular de alta resolução e a 

perimetria 10-2.  

O presente projeto visa a expandir o conhecimento acumulado até o 

momento utilizando dados transversais para diagnóstico de lesão macular 

para sua aplicação longitudinal com o objetivo de detectar e medir a 

progressão glaucomatosa com parâmetros otimizados para avalição macular 

(CCGR macular e perimetria 10-2), bem como sua comparação com 

parâmetros estruturais (CFNR peripapilar) e funcionais (perimetria 24-2), 

convencionalmente utilizados na prática e pesquisa clínica.  

A presente hipótese é que os parâmetros estruturais e funcionais 

otimizados para avaliação macular têm melhor performance do que a 

observada com parâmetros convencionais para detecção de progressão 

glaucomatosa em pacientes com dano funcional inicial. Além do mais, a 

combinação de parâmetros convencionais com parâmetros otimizados para 

avaliação macular pode ter significante papel complementar na prática 

clínica e no desenho de ensaios clínicos randomizados. 
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Figura 1 -  Perimetria 24-2 e 10-2, em associação com OCT de alta 
resolução com protocolo de varredura macular. Painel superior: A região 
dentro do contorno azul nos campos visuais 24-2 corresponde à região nos 
10 graus centrais testada pelos pontos da perimetria 10-2. Todos os campos 
são apresentados na projeção do olho direito. (A) Ambos os hemicampos 
superiores são anormais. (B) O hemicampo superior é normal no 24-2, mas 
anormal no 10-2. (C) O hemicampo superior é anormal no 24-2, mas dentro 
da normalidade no 10-2. (D) Mapa de estrutura-função combinado 
mostrando a relação entre os pontos testados com 24-2 e a espessura 
média da CCGR da mácula. Note que apenas quatro dos 54 pontos da 
perimetria 24-2 testam a área que inclui até 30% das células ganglionares. 
(E) Exemplo de um olho com resultados dentro da normalidade na perimetria 
24-2 mas anormais na perimetria 10-2 (seta vermelha). Note que os pontos 
anormais na perimetria 10-2 distribuem-se no intervalo entre aqueles da 
perimetria 24-2 (círculos vermelhos) 
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Fonte: Wang et al.(27) 
 

Figura 2 – Defeito arqueado não detectado pelo OCT da CFNR peripapilar. 
A e B) são impressos de OCT desenvolvidos no laboratório do Dr. Hood 
usados para classificar a mácula como anormal. C e D) são impressos da 
região peripapilar disponível comercialmente. (A) mapa de probabilidade da 
espessura da CFNR do disco e mácula com pontos da perimetria 10-2 
sobrepostos. (B) mapa de probabilidade de espessura da CCGR da mácula 
com pontos da perimetria 10-2 sobrepostos. A legenda nos painéis A e B 
mostra o nível de significância estatística. O círculo preto tem um raio de 8 
graus. C) O perfil de espessura do CFNR (linha preta) em relação ao banco 
de dados normativo (fundo colorido) e apresentado como um gráfico NSTIN. 
(D) Gráfico de quadrantes em horas de relógio (“gráfico de pizza”) com base 
na espessura da CFNR mostrada em C 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo tem por objetivos: 

 

2.1 Avaliar a taxa de progressão glaucomatosa utilizando-se parâmetros 

convencionais (OCT da CFNR peripapilar e perimetria 24-2) e 

otimizados para mácula (OCT da CCGR macular e perimetria 10-2); 

 

2.2 Avaliar a taxa de progressão glaucomatosa combinando-se 

parâmetros convencionais e otimizados para mácula para detecção 

de progressão glaucomatosa, bem como a combinação de 

parâmetros estruturais e funcionais em uma abordagem Bayesiana; e 

 

2.3 Testar a aplicabilidade da combinação de parâmetros convencionais e 

otimizados para mácula na prática clínica e ensaios clínicos 

randomizados por meio de um modelo de simulação computacional 

previamente descrito. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

  



Revisão da Literatura 11 

  
 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Métodos utilizados para avaliação da progressão glaucomatosa 

 

Embora exista um amplo conjunto de evidências que apoiem o uso de 

ferramentas otimizadas para avaliar o dano macular no diagnóstico do 

glaucoma, pouco se sabe sobre sua utilidade na avaliação de alterações 

longitudinais, ou seja, a progressão glaucomatosa na mácula. O 

conhecimento da taxa de progressão da doença é fundamental para 

preservação da função visual em pacientes com glaucoma, uma vez que 

determinará seu tratamento (35). Dada a importância da mácula (8), é notável 

que pouco se saiba até o presente sobre a progressão nesta região. 

As diretrizes do primeiro Consenso da Associação Mundial de 

Glaucoma estabeleceram que uma avaliação precisa de progressão do 

glaucoma requer uma combinação de testes estruturais e funcionais (36). Em 

particular, para a tomada de decisão e ajuste terapêutico, o oftalmologista 

deve procurar sinais objetivos de progressão auxiliada por softwares com 

algoritmos automatizados (36). O desenvolvimento de exames necessários 

para avaliação de progressão macular requer um banco de dados de 

exames estruturais e funcionais coletados a curto e longo prazos. O primeiro 

(curto prazo) tem por objetivo entender os limites de variabilidade teste-

reteste, e o segundo (longo prazo) auxilia na validação de critérios de 

progressão. Até o presente momento, não há este tipo de banco de dados 

publicado ou comercialmente disponível, não permitindo, assim, uma análise 

estatisticamente mais precisa e objetiva de progressão glaucomatosa na 

mácula e sua comparação com medidas convencionais. O presente estudo 

incluiu a coleta de dados contendo informação sobre a variabilidade a curto 

e longo prazos que possam ser úteis nessa avaliação. 
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3.1.1 Progressão funcional 

Em indivíduos saudáveis e glaucomatosos, os parâmetros da 

perimetria acromática não são totalmente reprodutíveis, visto que pontos 

individuais do exame apresentam variações de sensibilidade a curto e longo 

prazos (37). Esta variabilidade é maior no glaucoma (38, 39) e pode confundir a 

detecção de perda progressiva real daquela decorrente de variabilidade 

(ruído) da função visual. Distinguir a perda progressiva real do campo visual 

glaucomatoso em relação a variabilidade do exame representa, portanto, 

uma tarefa complexa. Os procedimentos utilizados para detecção da 

progressão perimétrica do glaucoma podem ser agrupados em quatro 

categorias: (1) julgamento clínico, que consiste em observação subjetiva 

simples de resultados de exames sequenciais; (2) sistemas de classificação 

de defeitos, que especificam os critérios usados para estratificar a perda 

perimétrica por meio de um sistema de pontuação e definem progressão 

baseada na mudança dessa pontuação ao longo do tempo; (3) análises de 

evento, que identificam eventos únicos de mudança significativa em relação 

à média de dois exames de referência (basais); (4) análises de tendência, 

que se baseiam na taxa de progressão (ou declive, do inglês slope), 

utilizando-se todos os testes (desde que confiáveis e elegíveis) realizados ao 

longo do tempo.  

Nas análises de evento, primeiramente, definem-se os testes basais a 

serem utilizados para comparação. Dependendo da variabilidade teste-

reteste (definida a curto prazo, já que progressão real é improvável em tão 

curto intervalo), definem-se os limites de variabilidade (tradicionalmente com 

percentis 5 e 95) ajustados para excentricidade e grau de severidade (uma 

vez que a variabilidade aumenta do centro para a periferia e com a piora da 

severidade funcional) (37-39). Por exemplo, usando-se of impresso do 

Glaucoma Progression Analysis do perímetro Humphrey (GPA, Carl Zeiss 

Meditec, Inc., Dublin, CA, Estados Unidos da América), caso a mudança do 

valor de sensibilidade exceda o limite inferior dessa variabilidade ajustada 

em, pelo menos, três pontos em dois exames consecutivos, a progressão é 
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considerada “possível”. Caso se confirme no terceiro exame seguinte, a 

progressão passa a ser “provável”. 

Nas análises de tendência, avaliam-se os parâmetros do teste, 

sequencialmente, para determinar os padrões temporais que possam existir 

nos dados. Esta análise é capaz de determinar as tendências a longo prazo 

usando as informações de todos os exames de perimetria (confiáveis e 

elegíveis) realizados em um paciente. Portanto, este método tem o potencial 

de discriminar perda progressiva mesmo na presença de considerável 

variabilidade nos testes. É possível empregar este método com qualquer 

variável contínua que quantifique a informação perimétrica, projetando-se os 

valores em relação ao tempo e encontrando-se a linha de melhor ajuste (isto 

é, aquela que minimiza o quadrado dos resíduos da regressão linear). A 

análise de tendência tem alta sensibilidade e especificidade para a detecção 

de progressão funcional, desde que haja um número suficiente de exames 

(40, 41). Apesar desse número mínimo de exames depender da variabilidade 

do campo de cada paciente, da frequência de exames e tempo de 

seguimento (41), a literatura, geralmente, recomenda o mínimo de cinco a 

seis exames (40, 42-45). Além disso, a análise de tendência é menos 

influenciada pela variabilidade a curto e longo prazos do que os métodos 

baseados em evento (46). Outra vantagem é que, em lugar de um resultado 

binário (progressão versus estável) fornecido por métodos baseados em 

evento, a análise de tendência fornece uma variável contínua (em dB/ano ou 

%/ano, por exemplo) que permite medidas objetivas de progressão e de 

efeitos do tratamento. Por exemplo, a análise de tendência permite a 

determinação do quanto da perda de dB representa uma progressão 

"clinicamente significativa". Para fins deste estudo, todas as análises de 

progressão serão baseadas em análise de tendência com regressão linear. 

Embora haja discussão sobre o uso de métodos de regressão não lineares 

para sensibilidades perimétricas pontuais (47, 48), a regressão linear é 

amplamente utilizada e considerada robusta para análises de índices globais 

e com períodos de seguimento relativamente curtos (de 1 a 5 anos)(41, 45, 49). 
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De Moraes e colaboradores publicaram vários estudos usando a 

análise de tendência para detectar progressão na perimetria 24-2 e 30-2, 

bem como testando a relação entre as taxas de progressão, fatores de risco 

do glaucoma e efeitos do tratamento clínico e cirúrgico (42-44, 50-59). Por 

exemplo, em estudo com Demirel et al. (44) o grupo avaliou o banco de dados 

de perimetria acromática 30-2 do Estudo do Tratamento da Hipertensão 

Ocular (do inglês Ocular Hypertension Treatment Study [OHTS]) e, pela 

primeira vez, relatou as taxas de progressão do MD do campo visual nos 

grupos tratados e não tratados desse ensaio clínico randomizado. Além 

disso, De Moraes et al. (51) relataram que o benefício do tratamento neste 

estudo foi significativo, tanto entre os participantes que não converteram 

baseados no MD (-0,17 ± 0,6 vs. -0,01 ± 0,5 dB/ano, P <1%) como entre 

aqueles que converteram em glaucoma (-0,51 ± 0,8 vs. vs. -0,27 ± 0,7 

dB/ano, P <1%), conforme os critérios originais do estudo. Como exemplo 

das vantagens do uso de medidas quantitativas da progressão do campo 

visual com análise de tendência, os autores relataram que para cada 1 mm 

Hg de diminuição na pressão intraocular, a taxa de progressão reduziu a 

magnitude de 0,1 dB/ano (51). Estes estudos foram importantes, entre outras 

razões, porque uma das preocupações com os resultados do OHTS foi que, 

uma vez que o desvio padrão convencional corrigido (do inglês Corrected 

Pattern Standard Deviation [CPSD]) da perimetria 30-2 foi um fator preditivo 

na conversão para glaucoma (6), poder-se-ia argumentar que a inclusão de 

pacientes com doença limítrofe poderia ter influenciado seus resultados. Em 

outras palavras, os participantes do OHTS cujos campos visuais eram mais 

severos e mais próximos do limiar inferior do CPSD estavam obviamente 

mais propensos a desenvolver perda perimétrica manifesta, uma vez que os 

critérios do OHTS exigiam um CPSD normal (P >5%) para inclusão no  

estudo (6). Nesse estudo, a análise de tendências foi importante, portanto, 

para esclarecer o papel da severidade funcional basal na taxa de progressão 

futura. 

Por fim, em pacientes com glaucoma manifesto no Estudo do 

Tratamento do Glaucoma de Pressão Baixa (do inglês Low-pressure 
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Glaucoma Treatment Study [LoGTS]), De Moraes et al. (43) observaram um 

efeito semelhante da terapia de redução da pressão intraocular na taxa de 

progressão medida com análise de tendência (Figura 3). Portanto, 

oftalmologistas podem agora estimar a magnitude de redução da pressão 

intraocular necessária para prevenir a progressão da cegueira de pacientes 

baseada em sua expectativa de vida e nível de dano funcional basal (60).  

 

 

 
Fontes: De Moraes et al.(43), De Moraes et al.(44) ,  
 

Figura 3 -  Análise de tendência em ensaios clínicos randomizados. A) 
Dados do LoGTS: comparação das taxas de progressão (dB/ano) do MD 
entre os olhos que progrediram (cinza claro) e estáveis (cinza escuro). A 
curva preta corresponde a uma função Gaussiana com base nas estimativas 
de todos os pacientes do estudo. A taxa de progressão (com base na análise 
de tendência) foi média ± desvio padrão: -0,87 ± 0,7 versus -0,04 ± 0,8 dB / 
ano (P <1%) nos olhos que progrediram e olhos estáveis (com base na 
análise de evento), respectivamente. Estes resultados confirmam a 
percepção de que os olhos que progrediram (baseados em evento) têm 
taxas mais rápidas de deterioração de sensibilidade ao longo do tempo. B) 
Dados OHTS: comparação entre as alterações da pressão intraocular 
absoluta (mm Hg, abcissa) e alterações no MD do campo visual (dB/ano, 
eixo y), após o tratamento. A linha preta corresponde à linha de regressão 
linear (P <1%) e representa uma relação significativa entre a magnitude de 
redução da pressão intraocular e a mudança quantitativa na taxa de 
progressão 
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Em relação à perimetria acromática 10-2, estudos recentes 

investigaram o padrão e as taxas de progressão perimétrica em bancos de 

dados retrospectivos (52, 58, 61). Foi descrito, por exemplo, um padrão de 

progressão na perimetria 10-2 similar ao observado em estudos utilizando-se 

a perimetria 30-2 realizada há mais de 30 anos (38). Como ilustrado nos 

dados da Figura 4, os olhos com defeitos de hemicampo superior na 

perimetria 10-2 apresentam um padrão arqueado, aproximadamente, 3 a 5 

graus acima da fixação, que se torna mais profundo (com valores pontuais 

mais negativos) com a progressão da doença. À medida que a gravidade 

aumenta, o escotoma, então, alonga-se em direção à mancha cega e 

estende-se em direção à periferia nasal, poupando a área correspondente 

ao feixe papilomacular. Para defeitos de hemicampo inferior, observou-se 

um padrão semelhante, embora ligeiramente mais distante da fixação (61). 

 

 

 
Fonte: Su et al.(61) 

 

Figura 4 -  Mapas de PSD de escotomas parafoveais de um banco de 
dados transversal. Todos os mapas de olhos foram invertidos para 
representar olhos direitos. Os resultados da perimetria 10-2 foram divididos 
em subgrupos com base na gravidade do glaucoma usando seu PSD. Os 
dados foram extraídos para criar um mapa de média de PSD que foi gerado 
pela média dos valores de mapa PSD da perimetria 10-2, ponto por ponto, 
dentro de cada subgrupo (A, B, C e D). A legenda de tons de cinza é 
mostrada à direita. Os defeitos superiores estão presentes (A) no exame 
mais inicial, como um defeito arqueado difuso; (B) mais tarde, na evolução 
da doença, observa-se um defeito mais profundo acima do ponto de fixação 
(C e D). O defeito aparece mais tarde mais próximo da mancha cega e da 
periferia nasal, poupando a área correspondente ao feixe papilomacular 
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Hood et al. (62) avaliaram um modelo anatômico de lesão 

glaucomatosa na mácula com dados de perimetria de alta densidade. A 

parte do modelo associada ao campo visual superior (retina inferior) é 

mostrada nos dados da Figura 5. O modelo previu com precisão uma "zona 

mais vulnerável” e uma "zona menos vulnerável" na mácula (do inglês, More 

Vulnerable Zone [MVZ] e Less Vulnerable Zone [LVZ], respectivamente). 

Observa-se que há uma correspondência entre essas regiões de 

vulnerabilidade e o padrão de dano perimétrico descrito nos dados da  

Figura 4. 

 

Figura 5 -  Modelo estrutura-função macular de Hood et al. De acordo com 
o modelo de Hood, existe uma "região macular vulnerável" (VMR em inglês, 
em cor magenta) e uma "região macular menos vulnerável" (LVMR em 
inglês, em azul). A) A porção do modelo associada ao campo visual superior 
(retina inferior) contém uma LVMR (azul) e uma VMR (magenta). B) As 
regiões do disco associadas ao LVMR e VMR são indicadas pelas linhas 
diagonais magenta e azul, respectivamente  
  

 

Uma vez definido o padrão de dano glaucomatoso usando-se a 

perimetria 10-2, pesquisadores investigaram os critérios baseados em 

análise de tendência que resultassem em melhor sensibilidade e 

especificidade para detecção da progressão glaucomatosa (52, 58). Decorrente 

da falta de um banco de dados de referência com dados de teste-reteste, De 

Moraes et al. (58) utilizaram uma definição pautada no pressuposto de que 

slopes positivos (isto é, sugerindo melhora perimétrica) representavam 
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resultados falso-positivos, pois o glaucoma é, por definição, uma doença 

progressiva. Utilizando a análise dos componentes principais (do inglês 

Principal Components Analysis [PCA]), os autores definiram setores da 

perimetria 10-2 onde os conglomerados de pontos em progressão foram 

observados com maior frequência e com slopes mais negativos (58). Deve-se 

salientar que esses setores apresentaram boa concordância com as zonas 

de vulnerabilidade da perimetria 10-2 representadas nos dados das Figuras 

4 e 5. 

De Moraes et al. (52) investigaram se a perimetria 10-2 detectaria 

progressão com maior frequência do que a perimetria convencional 24-2 em 

uma coorte de dados retrospectivos. Ao comparar as taxas de progressão do 

índice de campo visual (do inglês Visual Field Index [VFI]) da perimetria 24-2 

com o índice de campo central (do inglês Central Field Index [CFI]) da 

perimetria 10-2 desenvolvido pelos autores, as taxas de progressão usando-

se o 10-2 foram até duas vezes mais rápidas do que as correspondentes ao 

24-2 realizadas nos mesmos olhos no mesmo período de seguimento. Como 

parte do Objetivo 2, será investigada a utilidade clínica da combinação dos 

parâmetros convencionais e otimizados para mácula para detecção de 

progressão glaucomatosa, utilizando-se um banco de dados prospectivo e 

longitudinal. 

 

3.1.2 Progressão estrutural 

Alterações estruturais podem preceder alterações funcionais em 

muitos pacientes com glaucoma. A fotografia de disco óptico vem sendo 

amplamente utilizada para detecção da doença, bem como a monitorização 

de progressão glaucomatosa estrutural na prática clínica, incluindo-se 

ensaios clínicos randomizados (2, 6). Entretanto, esta técnica apresenta baixa 

concordância intra- e entre-observadores (63). Para superar esta limitação, as 

últimas duas décadas observaram uma rápida evolução de exames de 

imagem computadorizados que auxiliem na detecção e monitorização do 

dano estrutural glaucomatoso de forma mais objetiva e reprodutível. Entre 
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estas modalidades de exames, a que obteve maior aceitação e difusão entre 

clínicos e pesquisadores foi o OCT, particularmente, na última década com o 

advento do OCT de alta resolução com tecnologias de domínio espectral (do 

inglês spectral domain [SD]) e fonte de varredura (do inglês swept source 

[SS]).  

Vários estudos vêm demonstrando a utilidade dessa tecnologia não 

só para diagnóstico de glaucoma como também detecção de progressão (64-

66). A maior parte destes estudos baseou-se em medidas da CFNR 

peripapilar em vista da importância dessa região já longamente conhecida 

no campo de estudo das neuropatias ópticas. Recentemente, atenção maior 

vem sendo dada à região macular em decorrência de achados de estudos 

discutidos acima (67-69). Uma recente metanálise sugeriu que a performance 

para detecção de lesão glaucomatosa estrutural é semelhante entre 

protocolos de varredura da CFNR peripapilar e CCGR macular (70). Este é 

um achado marcante, uma vez que o padrão de referência utilizado em 

estudos de performance diagnóstica para definição do glaucoma ser a 

fotografia de disco óptico e a perimetria 24-2, ambos insuficientes para 

avaliação macular.   

A comparação da utilidade destes dois parâmetros estruturais para a 

progressão do glaucoma em estudos prospectivos é escassa. Utilizando-se 

dados do multicêntrico Estudo de Imagem Avançada em Glaucoma (do 

inglês Advanced Imaging for Glaucoma Study [AIGS]), Zhang et al. (71) não 

observaram significância estatística na comparação da performance da 

CFNR peripapilar e CCGR macular para detecção de progressão em 

indivíduos com ou suspeitos de glaucoma. No entanto, entre aqueles com 

glaucoma mais avançado, a CCGR macular apresentou melhor 

performance, possivelmente, em vista de seu maior intervalo dinâmico 

(definido como a diferença entre os valores máximo e mínimo, ou seus 

intervalos de confiança). Quando comparado com a perimetria acromática 

24-2, no entanto, tanto o OCT da CFNR peripapilar como CCGR macular 

detectaram progressão com maior frequência e, em média, 2 anos antes que 

a perimetria, mesmo após ajuste para especificidade (Figura 6). 
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Em estudo retrospectivo de 151 pacientes coreanos, Kim et al. (72) 

observaram que, em olhos com glaucoma inicial, a alteração progressiva da 

CCGR macular foi detectada com maior frequência antes da alteração 

correspondente da CFNR peripapilar. Mais recentemente, Marshall et al. (73) 

relataram que pacientes tratados com glaucoma de pressão intraocular mais 

baixa apresentaram progressão estrutural mais precoce na CCGR macular 

do que CFNR peripapilar. Em conjunto, estes estudos sugerem que, pelo 

menos em alguns pacientes, atenção mais detalhada deve ser dada à região 

macular para detecção de sinais de progressão da doença. 

 

Fonte: Zhang et al.(71) 
 

Figura 6 -  Gráficos de Kaplan-Meier de progressão de glaucoma 
detectados pelo OCT e perimetria acromática 24-2 em olhos 
com glaucoma pré-perimétrico 

 

 

3.1.3 Estrutura versus função 

Atualmente, as principais técnicas utilizadas na prática clínica para se 

detectar a progressão glaucomatosa são, no Brasil, a fotografia do disco 

óptico (74) (ou OCT nos EUA (75) ) e a perimetria acromática 24-2. No entanto, 
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a forma como estas técnicas são utilizadas hoje é, com frequência, de 

natureza subjetiva e estudos vêm demonstrando que a concordância entre 

oftalmologistas na definição de progressão usando esses métodos é, no 

máximo, moderada (63, 76, 77). Esta é uma observação perturbadora uma vez 

que o manejo adequado do glaucoma depende da capacidade de medir a 

progressão de forma objetiva (35, 36). 

Para superar estas limitações, estudos recentes (78, 79) que integraram 

os resultados dos testes estruturais e funcionais para aprimorar a detecção 

de progressão glaucomatosa, adotaram abordagens estatísticas Bayesianas, 

em grande parte em razão do crescente avanço da capacidade 

computacional. Esta abordagem é consistente com as diretrizes do primeiro 

Consenso da Associação Mundial de Glaucoma (36), isto é, uma avaliação 

precisa da progressão do glaucoma requer uma combinação de testes 

estruturais e funcionais. Medeiros et al. (78) usaram um modelo conjunto de 

efeitos aleatórios mistos multivariados dentro de uma estrutura de 

modelagem hierárquica Bayesiana para integrar informações das medidas 

longitudinais do VFI da perimetria 24-2 e espessura média da CFNR 

peripapilar medida com polarimetria de varredura laser (do inglês Scanning 

Laser Polarimetry [SLP]) em um estudo longitudinal. Os autores observaram 

que o novo método aprimorou a detecção de progressão do glaucoma em 

comparação com a regressão linear convencional do VFI, disponível 

comercialmente com o GPA. 

De forma semelhante, Russell et al. (79) aplicaram regressão linear 

Bayesiana em uma amostra de pacientes com hipertensão ocular e 

utilizaram medidas da área do anel neurorretiniano obtidas pela 

oftalmoscopia confocal de varredura a laser (do inglês, Confocal Scanning 

Laser Ophthalmoscopy [CSLO], como informação estrutural a priori, para 

prever mudanças funcionais ao longo do tempo (a posteriori). Comparado 

com a regressão linear convencional, o método Bayesiano demonstrou que 

as taxas de progressão perimétrica podem ser estimadas com maior 

precisão. No entanto, ambos os estudos aqui descritos utilizaram parâmetros 

globais, tais como o VFI e MD para análises de tendência e não exploraram 
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as informações contidas nas correlações espaciais entre pontos da 

perimetria e medidas de espessura da CCGR (disponíveis com a OCT de 

alta resolução). Portanto, idealmente, os modelos de progressão deveriam 

incluir informações espaciais (isto é, a relação entre os pontos de perimetria 

e as medidas da OCT) para minimizar o efeito negativo decorrente da 

variabilidade (ou ruído). 

Seguindo esta recomendação, Zhu et al. (80) descrevem um modelo 

estatístico inferencial chamado análise com Regressão Não-estacionária do 

Erro de Weibull e Aprimoramento Espacial (do inglês Analysis with Non-

Stationary Weibull Error Regression and Spatial Enhancement [ANSWERS]). 

Em contraste com os modelos de regressão linear convencionais, 

ANSWERS incorpora a correlação espacial de medidas usando uma 

estrutura Bayesiana. O modelo detectou progressão significativamente mais 

precoce do que os métodos convencionais, com taxas de resultados falso-

positivos semelhantes (80). No Objetivo 2, será aplicado um modelo 

Bayesiano multivariado conjunto incorporando-se o OCT com varredura 

macular e peripapilar em conjunto com a perimetria 24-2 e 10-2 com o 

objetivo de aprimorar a sensibilidade e a especificidade para detectar 

progressão glaucomatosa. 

Tomados em conjunto, os estudos citados acima forneceram 

evidência de que uma abordagem Bayesiana pode melhorar a acurácia para 

detectar progressão clinicamente significativa de glaucoma. No entanto, até 

a presente data, as técnicas descritas acima vêm sendo limitadas a 

laboratórios e não foram traduzidas para a prática diária. Muitas vezes, os 

oftalmologistas não têm o conhecimento ou tempo para realizar estas 

análises estatísticas avançadas. Na prática, fazem diferentes exames 

diagnósticos (perimetria, fotografia de disco e OCT) com o intuito de 

aumentar a sensibilidade de detecção de dano glaucomatoso e/ou sua 

progressão. No entanto, sua combinação sem ajustes estatísticos 

adequados pode resultar no aumento desproporcional de resultados falso-

positivos (i.e., redução da especificidade), que, por sua vez, pode ser tão 

prejudicial quanto a não detecção (resultados falso-negativos, ou baixa 
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sensibilidade). Como alternativa à análise Bayesiana, o presente estudo 

também investigará a frequência de aumento de resultados falso-positivos 

quando todos os quatro exames são utilizados (i.e., OCT macular e 

peripapilar, perimetria 24-2 e 10-2) e como se comparam quando ajustados 

para a mesma especificidade.  

Combinando-se os métodos estatísticos acima mencionados, e tendo 

em vista estudos preliminares descrevendo seu desempenho, será testada a 

hipótese de que a combinação de medidas convencionais àquelas 

otimizadas para avaliação da região macular pode aumentar a sensibilidade 

sem excessivo aumento de resultados falso-positivos (ou redução da 

especificidade) na detecção de progressão glaucomatosa, com ou sem 

modelos Bayesianos. Caso confirmada, os resultados poderão servir de 

base para o melhor entendimento de como empregar estes exames (de 

forma mais racional) na prática clínica e em futuros ensaios clínicos, 

reduzindo a duração e os custos de pesquisa, além de auxiliar no cuidado de 

pacientes nos níveis individual e personalizado. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Banco de dados do projeto 

 

No presente estudo, longitudinal e prospectivo, a participação de 

indivíduos foi voluntária e acompanhada de assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro Médico da Universidade de Columbia. O estudo foi 

executado em conformidade com os princípios da Declaração de Helsinki. O 

estudo incluiu participantes do Estudo de Avaliação e Progressão Macular 

(do inglês Macular Assessment and Progression Study [MAPS]) financiado 

pelo Instituto Nacional de Olhos (do inglês National Eye Institute [NEI]) dos 

Institutos Nacionais de Saúde (do inglês National Institutes of Health [NIH]) 

dos Estados Unidos da América (Investigador Principal: Carlos Gustavo de 

Moraes). O estudo foi registrado no site clinicaltrials.gov sob o número de 

inscrição NCT02547740. O estudo iniciou-se em outubro de 2015 e continua 

em andamento na presente data. 

 

4.2 Dados coletados para este estudo 

 

Os dados coletados em dois centros colaboradores em Nova Iorque 

(Centro Médico da Universidade de Columbia e Laboratório de Ciências 

Visuais do Dr. Hood na Universidade de Columbia) foram incluídos. Utilizou-

se o mesmo dispositivo de OCT (Spectralis SD-OCT, Glaucoma Module 

Premium Edition software; Heidelberg Engineering, Dossenheim, Alemanha) 

nos dois centros, além do equipamento de perimetria acromática (Humphrey 

Field Analyzer II / III, Carl Zeiss, Meditec, Inc., Dublin, CA, Estados Unidos 

da América). 
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4.2.1 Tomografia de coerência óptica (OCT) 

O dispositivo de OCT Spectralis foi usado como modalidade de 

imagem (Figura 7). Todos os indivíduos foram submetidos à: varredura de 

linha horizontal e vertical da mácula, círculo peripapilar, mácula 

tridimensional. Para o presente estudo, apenas os dados de círculo 

peripapilar (com 3.5 mm de diâmetro, com referência no centro da Abertura 

da Membrana de Bruch) e mácula tridimensional (61 linhas horizontais x 15 

verticais [volumes de 30 x 25 graus de varredura centrados na fóvea]) foram 

analisados. As imagens foram adquiridas usando o software de alinhamento 

automático Anatomic Positioning System (TruTrack; Heidelberg Engineering, 

Heidelberg GmbH, Heidelberg, Alemanha). 

 

 

 
Figura 7 -  Impresso (Hood Report) do SD-OCT Spectralis (Heidelberg 
Engineering, Dossenheim, Alemanha). A) Varredura B do círculo peripapilar 
com delineação da CFNR; B) gráfico NSTIN com perfil da CFNR peripapilar 
e sua espessura relativa ao banco de dados normativo do aparelho; C) 
gráfico de probabilidades por setores da região peripapilar; D) mapa de 
desvio de espessura da CFNR incluindo mácula e região peripapilar; E) 
mapa de desvio de espessura da CCGR incluindo mácula e região 
peripapilar; F) e G) o mesmo que D) e F), mas, em projeção de campo, 
mostrando a localização dos pontos testados pela perimetria 24-2 e 10-2, 
respectivamente 
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4.2.2 Espessura da camada de fibras nervosas e de células 

ganglionares da retina  

A segmentação do algoritmo do Spectralis define a CFNR como o 

intervalo entre as linhas que delimitam a membrana limitante interna e a 

CCGR. Esta medida ao redor do disco gera um mapa em dupla-corcova 

(chamado TSNIT ou NSTIN), em razão da maior espessura dessa camada 

nos pólos superior e inferior do disco óptico. O presente estudo utilizou a 

medida global (média) de 360 graus ao redor do disco. Estudos de estrutura-

função em glaucoma demonstraram uma correlação linear moderada entre 

essa medida global (ou por quadrantes, em escala linear [micra]) e aquelas 

obtidas pela perimetria 24-2 (em escala logarítmica [dB]) em regiões 

correspondentes (81, 82). Esta correlação torna-se mais forte quando a 

estrutura e a função são ambas medidas em escala linear (micra e Lambert, 

respectivamente) (83). 

A melhor resolução dos atuais dispositivos de OCT de alta resolução 

incentivou pesquisadores a examinarem a espessura local da CCGR como 

uma medida alternativa, ou adjuvante, da estrutura retiniana. Diferentes 

empresas fabricantes de OCT calculam a espessura das camadas internas 

da mácula de distinta maneira, ora medindo-se a CCGR isoladamente, ora 

em combinação com a CFNR ou camada plexiforme interna. No presente 

estudo, utilizou-se a medida da espessura (em micra) da CCGR medida 

isoladamente. O Laboratório de Ciências Visuais Dr. Hood tem disponível o 

software para exportar estas medidas da CFNR e CCGR, após correção 

semiautomática da segmentação. 

Em todos os participantes do estudo, exames com varreadura de 

nervo óptico e mácula foram realizados em 2 ou 4 dias diferentes no 

intervalo de 2 meses, para se definir o estado estrutural basal (aqui chamada 

sessão teste-reteste basal). Em indivíduos saudáveis (ver descrição abaixo), 

as visitas de seguimento foram realizadas a cada 6 meses. Em indivíduos 

glaucomatosos ou suspeitos de glaucoma, as visitas de seguimento foram 

realizadas a cada 4 meses. 
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4.2.3 Perimetria acromática 

Os exames de perimetria acromática foram obtidos com o Humphrey 

Field Analyzer II ou III (Carl Zeiss Meditec, Inc., Dublin, CA, Estados Unidos 

da América) utilizando os programas 10-2 e 24-2 com a estratégia padrão 

(do inglês Swedish Interactive Threshold Algorithm [SITA]). Tecnólogos 

treinados e certificados realizaram os exames no mesmo dia, com intervalo 

de 20 minutos para minimizar fadiga. Em cada visita, programas 10-2 e 24-2 

foram realizados em sequência aleatória para se minimizar viés de 

sequência que poderia resultar em exames de pior qualidade realizados em 

segundo lugar. 

No presente estudo, a variável dependente utilizada foi o MD, que 

representa o desvio médio das sensibilidades medidas na perimetria 

acromática (10-2 ou 24-2) após o ajuste (pela média ponderada) dando-se 

maior peso aos valores mais centrais por apresentarem menor variância (σ2) 

e, portanto, maior precisão (1/σ2). 

Em todos os participantes do estudo, tanto a perimetria 10-2 como 24-

2 foram realizadas em 2 ou 4 dias diferentes no intervalo de 2 meses para se 

definir o estado funcional basal (sessão teste re-reteste). Em indivíduos 

saudáveis, as visitas de seguimento foram realizadas a cada 6 meses. 

Assim como para o OCT, em indivíduos glaucomatosos ou suspeitos de 

glaucoma, as visitas de seguimento foram realizadas a cada 4 meses. Todos 

os participantes do estudo já possuíam experiência prévia na realização de 

exames perimétricos com, pelo menos, três exames confiáveis e sem 

evidência de efeito aprendizado, antes das visitas basais do presente 

estudo. 

 

4.2.4 Outros 

Todos os participantes do estudo foram submetidos a exame 

oftalmológico completo que incluiu acuidade visual corrigida, exame 

biomicroscópico, e fotografia do disco óptico obtido com câmara de fundo 

midriática Nidek 3-Dx (Nidek, Inc., Japão). A pressão intraocular foi medida 
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por oftalmologistas treinados utilizando-se tonometria de aplanação de 

Goldmann (Haag Streit, GmBH, Koniz, Suíça). A espessura central da 

córnea foi medida por paquimetria ultrassônica (DGH-550; DGH Technology, 

Inc., Exton, PA, Estados Unidos da América). 

 

4.3 Elegibilidade 

 

Os critérios de elegibilidade seguiram a metodologia do Estudo de 

Avaliação de Glaucoma em Afrodescendentes (do inglês African Descent 

and Glaucoma Evaluation Study [ADAGES]), conforme descritos na literatura 

(84). Todos os participantes do estudo apresentavam melhor acuidade visual 

corrigida na tabela de Snellen ≥20/40 no olho de estudo. Se ambos os olhos 

preenchessem todos os critérios de elegibilidade, ambos foram incluídos no 

estudo. 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

4.3.1.1 Indivíduos saudáveis 

• Fotografia tridimensional de disco óptico normal baseada na 

interpretação de dois especialistas em glaucoma (Jeffrey M. 

Liebmann e Carlos Gustavo de Moraes). Em caso de 

discordância, a decisão final descrita no prontuário médico foi 

utilizada para classificação; 

• Perimetria acromática 24-2 confiável com Glaucoma Hemifield 

Test (GHT) dentro dos limites da normalidade e Pattern Standard 

Deviation (PSD) com P >5% em dois exames consecutivos; 

• Confiabilidade definida pela presença de resultados falso-

negativos <33%, falso-positivos <15% e perdas de fixação <20%; 
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• Pressão intraocular <22 mmHg com tonometria de Goldmann em, 

pelo menos, dois dias diferentes (mínimo 7 e máximo 30 dias). 

 

4.3.1.2 Indivíduos suspeitos de glaucoma 

• Fotografia tridimensional de disco óptico sugestiva de neuropatia 

óptica glaucomatosa baseada na interpretação de dois 

especialistas em glaucoma; 

• Perimetria acromática 24-2 confiável com GHT dentro dos limites 

da normalidade e PSD com P >5% em dois exames consecutivos; 

• Pressão intraocular <22 mmHg com tonometria de Goldmann em, 

pelo menos, 2 dias diferentes (mínimo 7 e máximo 30 dias); 

• Olho contralateral com glaucoma a perda funcional (ver abaixo). 

 

4.3.1.3 Indivíduos glaucomatosos com perda funcional inicial 

• Fotografia tridimensional de disco óptico sugestiva de neuropatia 

óptica glaucomatosa baseada na interpretação de dois 

especialistas em glaucoma; 

• Perimetria acromática 24-2 confiável com GHT fora dos limites da 

normalidade ou PSD com P <5% em dois exames consecutivos; 

• Desvio médio (MD) da perimetria 24-2 >-6 dB no exame basal; 

 

Em todos os grupos acima, o ângulo era aberto na gonioscopia (pelo 

menos, trabeculado anterior visível nos quatro quadrantes) na ausência de 

iridotomia a laser. Todos os pacientes glaucomatosos apresentavam 

diagnóstico de Glaucoma Primário de Ângulo Aberto, Glaucoma Pigmentar 

ou Glaucoma Pseudoesfoliativo. 

Para fins deste estudo, indivíduos saudáveis foram denominados 

grupo Controle, e suspeitos de glaucoma e pacientes com glaucoma, grupo 
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Caso, conforme a metodologia do ADAGES (84). Apenas indivíduos com, ao 

menos, seis visitas de estudo em, pelo menos, um ano de seguimento foram 

incluídos no presente estudo. Todos os pacientes glaucomatosos ou 

suspeitos de glaucoma foram tratados no decorrer do estudo conforme 

determinação subjetiva do especialista em glaucoma responsável pelo 

paciente. Indivíduos saudáveis permaneceram não tratados. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

Tanto para o grupo Controle como grupo Caso, participantes do 

estudo foram excluídos se apresentassem alterações oculares que, 

potencialmente, afetassem a interpretação dos exames diagnósticos, tais 

como: 

• catarata significante (resultando em melhor acuidade visual 

corrigida <20/40); 

• erro refrativo maior que 6 dioptrias esféricas ou 3 dioptrias 

cilíndricas; 

• doenças neuro-oftalmológicas; 

• alterações retinianas como retinopatia diabética de qualquer 

severidade; 

• degeneração macular relacionada à idade de qualquer 

severidade; 

• edema macular ou membrana epirretiniana de qualquer etiologia; 

• oclusão de veia ou artéria central da retina ou seus ramos; e 

• distrofias ou cicatrizes retinianas; 

Pacientes glaucomatosos em decorrência de causas secundárias 

(excluindo-se Glaucoma Pigmentar e Glaucoma Pseudoesfoliativo) também 

foram excluídos. Resultados de exames de perimetria acromática (24-2 e 10-

2) que não preenchessem os critérios de confiabilidade descritos acima no 
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decorrer do estudo não foram analisados. Exames de OCT com qualidade 

menor que 15 dB também foram excluídos. 

 

4.4 Análise estatística 

A análise computadorizada foi realizada com os seguintes softwares: 

STATA (versão 14.2; StataCorp LP, College Station, Texas, Estados Unidos) 

e R [R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL 

http://www.R-project.org/]. A probabilidade de erro tipo 1 (α) foi definida  

em 5%. 

 

4.4.1 Análise descritiva 

Variáveis categóricas são descritas como proporções e percentagens. 

A comparação entre grupos foi feita com o teste exato de Fisher bicaudal. 

Estimativas de centro de variáveis contínuas são descritas como 

média ou mediana, dependendo de sua distribuição (paramétrica ou não 

paramétrica, respectivamente). Estimativas de dispersão de variáveis 

contínuas são descritas com desvio padrão (DP) ou intervalo interquartílico, 

dependendo de sua distribuição (paramétrica ou não paramétrica, 

respectivamente). O teste de Kolmogorov–Smirnov foi utilizado para acessar 

a normalidade de distribuição de cada variável. A comparação entre grupos 

foi feita com modelos lineares generalizados (que ajustam para inclusão de 

ambos os olhos do mesmo individuo) com teste bicaudal. 

 

4.4.2 Avaliação da taxa de progressão 

Tanto para as medidas de perimetria acromática como do OCT, a taxa 

de progressão por unidade de tempo (ano) foi calculada utilizando-se 

modelos de efeitos mistos lineares. 

http://www.r-project.org/
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Modelos de efeitos mistos lineares são uma extensão de modelos 

lineares simples para permitir efeitos fixos e aleatórios e, particularmente, 

são usados quando há interdependência nos dados, como surge de uma 

estrutura hierárquica e longitudinal. Por exemplo, ambos os olhos podem ser 

amostrados de um mesmo indivíduo e para cada olho múltiplas medidas são 

obtidas no decorrer do seguimento. Embora sejam amplamente utilizados 

pela indústria e pesquisadores, modelos lineares simples não são 

recomendados quando há mais de uma medida dentro da mesma hierarquia 

(como no caso de dois olhos do mesmo individuo) ou quando há 

interdependência entre os resíduos (como no caso de múltiplas medidas no 

mesmo olho no decorrer do tempo) (85). Modelos de efeitos mistos lineares 

permitem, portanto, ajustar para inclusão de ambos os olhos do mesmo 

paciente ao mesmo tempo que levam em consideração medidas repetidas; 

por esse motivo, vêm sendo amplamente utilizados em pesquisa 

oftalmológica, particularmente, em estudos de progressão glaucomatosa (86-

88). 

O princípio básico dos modelos mistos é que eles incorporam efeitos 

fixos e aleatórios na regressão. Um efeito fixo é um parâmetro que não varia, 

como por exemplo, a linha de regressão (slope) da população, β, para qual 

se tem uma estimativa, β’. Em contraste, efeitos aleatórios são parâmetros 

que variam entre indivíduos. Por exemplo, pode-se dizer que β é distribuída 

como variável aleatória com média μ e desvio padrão σ, ou em forma de 

equação: 

 

β ∼ N(μ,σ) 

 

Essa relação é análoga à observada na regressão linear simples, 

onde assumimos que os dados são variáveis aleatórias, mas os parâmetros 

são efeitos fixos. Em modelos mistos, os dados e os parâmetros são 

variáveis aleatórias, mas são fixos no nível mais alto (por exemplo, média 

geral da população, μ). 
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Em modelos mistos, temos: 

 

y = Xβ + Zu + ε 

 

Onde y é a variável dependente com um vetor com N×1 colunas; X são as 

variáveis preditoras de uma matriz de dimensões N×p; β é um vetor com p×1 

colunas com os coeficientes de regressão de efeitos fixos (βs); Z é a matriz 

N×q para os q efeitos aleatórios (o complemento aleatório para o X); u é um 

vetor q×1 com efeitos aleatórios (o complemento aleatório de β); e ε é um 

vetor N×1 dos resíduos (isto é, a diferença entre o valor previsto pelo 

modelo, Xβ + Zu, e o dado observado).  

No entanto, em estatística clássica, não se estima u. Em vez disso, 

assume-se que: 

 

u ∼ N(0,G) 

 

Isto é, u é distribuído como variável de distribuição normal com média zero e 

variância G, onde G é a matriz de variância-covariância dos efeitos 

aleatórios. Como se estimam diretamente os efeitos fixos, incluindo o valor 

estimado basal (do inglês intercept) do efeito fixo, os complementos de 

efeitos aleatórios são avaliados no modelo como desvios do efeito fixo e, 

portanto, têm zero de média. Os efeitos aleatórios são apenas desvios em 

torno do valor de β. 

Várias parametrizações e restrições permitem simplificar o modelo 

como, por exemplo, assumindo que os efeitos aleatórios são independentes, 

o que implicaria que a estrutura seja: 
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No entanto, no glaucoma a relação entre intercepts e slopes é 

usualmente correlacionada (isto é, quanto mais severo o valor basal do MD, 

mais rápida a taxa de progressão, em média) (89). Para os modelos no 

presente estudo, assume-se uma covariação α ao invés de zero, sendo que 

α é estimado empiricamente baseado nos dados observados através de uma 

matriz de covariância não estruturada (do inglês Unstructured Covariance 

Matrix). 

O elemento final do modelo misto é a matriz de variância-covariância 

dos resíduos, ε, que segue: 

 

R = Iσ2ε 

 

Onde I é uma matriz de identidade (matriz diagonal com valor 1) e σ2ε é a 

variância dos resíduos. É importante notar que σ2ε reflete o grau de 

variabilidade não explicado pelo modelo, tendo, portanto, efeito na detecção 

de progressão estatisticamente significativa (isto é, quanto maior σ2ε, mais 

exames serão necessários para se detectar a progressão). 

Para os resultados das análises utilizando-se modelos mistos, são 

descritos a taxa de progressão média (slope) da população e seu intervalo 

de confiança (IC) de 95%. Para comparação entre Controles e Casos, o 

modelo permite testar sua diferença ao se adicionar ao modelo linear misto a 

interação Grupo x Tempo. Caso valor P do coeficiente desta interação seja 

significante, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se que Controles e Casos 

progridem a taxas diferentes.  
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4.4.3  Combinação de parâmetros convencionais e otimizados para 

mácula 

4.4.3.1  Obtenção da média do MD da perimetria acromática 24-2 

e 10-2 

Para combinação dos dados funcionais convencionais e otimizados 

para mácula, a média de sensibilidade de todos os pontos dos exames 24-2 

e 10-2 foi calculada. Primeiramente, os valores de TD de cada teste (52 

pontos do 24-2, após exclusão dos pontos acima abaixo da mancha-cega, e 

68 pontos do 10-2) foram exportados automaticamente dos perímetros. 

Como os valores de sensibilidade são fornecidos em escala logarítmica (dB), 

primeiramente, cada valor foi convertido em escala linear (Lambert, L), 

usando-se a equação: 

 

dB = 10 * log (1/L)] 

 

A seguir, a média aritmética ponderada dos 120 pontos combinados 

foi calculada para cada par de exames (24-2 e 10-2) realizados no mesmo 

dia. Os pesos das médias ponderadas são derivados da precisão de cada 

ponto (1/σ2), conforme realizado no Humphrey (90). Como estes dados são 

proprietários da empresa (Carl Zeiss) e não disponíveis em domínio público, 

utilizaram-se os dados obtidos na sessão teste-reteste deste estudo (isto é, 

duas ou quatro visitas no intervalo de 2 meses). O valor médio ponderado foi 

então convertido em dB, usando-se a mesma equação acima. Esta variável 

dependente passa a ser aqui denominada Função Combinada e tem a 

mesma interpretação que o MD do 24-2 ou 10-2 (isto é, quanto em média a 

sensibilidade global desvia-se em relação à média de indivíduos controles de 

mesma faixa etária). 
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4.4.3.2  Obtenção da média de desvio de espessura da CCGR 

macular e CFNR peripapilar 

A combinação dos dados estruturais convencionais e otimizados para 

mácula tem maiores desafios do que utilizando-se os dados de perimetria 

acromática. Embora sejam medidas na mesma unidade (micra), trata-se de 

estruturas diferentes com distintos intervalos dinâmicos (CFNR peripapilar e 

CCGR macular). Portanto, a simples média das duas camadas não seria 

adequada. Uma abordagem diferente e nova foi aqui adotada para se 

calcular a média global de espessuras da região macular e peripapilar. 

Primeiramente, os valores globais da CCGR macular e CFNR peripapilar 

foram exportados automaticamente do aparelho de OCT. Em analogia aos 

valores de TD, calculamos o desvio médio dos valores globais, usando-se a 

equação: 

 

DNEij = (μ - Eij) / σ 

 

Onde DNEi é o desvio normalizado de espessura do olho i do paciente j; μ é 

a espessura média do banco de dados normativo do aparelho para o mesmo 

grupo etário; Eij e a espessura medida do olho i do paciente j; e σ é o desvio 

padrão do banco de dados normativo do aparelho (os valores do banco de 

dados normativo foram generosamente cedidos pela Heidelberg). 

Inicialmente, os cálculos acima foram realizados para a espessura da CCGR 

e da CFNR separadamente. 

Finalmente, a média ponderada aritmética de DNE da CCGR e da 

CFNR foi calculada para cada par de varreduras (macular e peripapilar) 

realizadas no mesmo dia. Os pesos foram derivados da medida de precisão 

(1/σ2) das medidas teste-reteste (semelhante ao realizado para perimetria). 

Note que esse valor final não tem unidade e será aqui referido ‘U’, sendo o 

parâmetro final aqui denominado Estrutura Combinada.  
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4.4.3.3 Modelo Bayesiano de regressão conjunta 

Para combinação dos dados estruturais e funcionais, um modelo de 

regressão conjunta foi implementado utilizando-se uma estrutura de modelo 

hierárquica Bayesiana para integrar as quatro medidas longitudinais, isto é, 

estrutural (OCT da CFNR peripapilar e CCGR macular) e funcional 

(perimetria 10-2 e 24-2). Detalhes desta abordagem podem ser encontrados 

na literatura (78). Em uma abordagem conjunta usando-se modelos 

hierárquicos, são assumidos efeitos aleatórios para cada parâmetro e os 

diferentes parâmetros são associados impondo uma distribuição multivariada 

conjunta nos efeitos aleatórios. Esta abordagem tem grande flexibilidade e 

permite combinar modelos para medidas de diferentes intercepts e também 

com distintos números de observações por indivíduos. No primeiro nível, 

cada parâmetro é descrito usando um modelo linear: 

 

Y1i = α1j[i] + β1j[i] x time + ε1i,  ε1i  ~ N(0, δ1y
2) 

 

Y2i = α2j[i] + β2j[i] x time + ε2i,  ε2i  ~ N(0, δ2y
2) 

 

Y3i = α3j[i] + β3j[i] x time + ε3i,  ε3i  ~ N(0, δ3y
2) 

 

Y4i = α4j[i] + β4j[i] x time + ε4i,  ε4i  ~ N(0, δ4y
2) 

 

Para i = 1, 2, 3, 4…, n 

 

Onde Y1i, Y2i, Y3i e Y4i representam as medidas longitudinais de MD do 24-

2, MD do 10-2, espessura da CFNR peripapilar e CCGR macular, 

respectivamente, para um olho j tomado no instante i; α1, α2, α3 e α4 

correspondem aos intercepts aleatórios, respectivamente, para cada 

parâmetro; β1, β2, β3 e β4 correspondem aos slopes aleatórios para cada 

parâmetro; ε1, ε2, ε3 e ε4 são os termos de erro de cada equação e assume-

se que seguem uma distribuição normal com média ‘zero’ e variância δ12, 

δ22, δ23 e δ24, respectivamente. As trajetórias de resposta de cada 
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parâmetro são conectadas por meio de uma distribuição multivariada de 

efeitos aleatórios. Ou seja, no modelo Bayesiano, os intercepts e slopes 

devem seguir uma distribuição t multivariada e esta distribuição multivariada 

atua como dados a priori para a estimação de intercepts e slopes a posteriori 

para cada olho individualmente.  

Os parâmetros desta distribuição multivariada podem ser estimados 

empiricamente. As estimativas das distribuições posteriores dos parâmetros 

de interesse podem ser obtidas por procedimentos de Monte Carlo Markov 

Chain. Após estimativas das distribuições posteriores, calculam-se medidas 

sumárias, como média e intervalos de credibilidade (em estatística Baysiana 

não se denominam intervalos de confiança). Utilizando metodologia 

semelhante, Medeiros et al. (78) encontraram uma relação mais precisa entre 

os slopes da perimetria e as medidas da oftalmoscopia de varredura 

confocal calculadas pelo modelo de regressão da conjunta Bayesiana em 

comparação com o método regressão linear convencional. Além disso, 

verificaram que o erro quadrático médio das previsões de regressão linear 

convencional foi menor que os das previsões Bayesianas. Estes resultados 

suportam a importância de se combinar dados estruturais e funcionais para 

avaliação da progressão glaucomatosa, que pode determinar medidas de 

slope mais próximas à “real” e menos afetadas por variabilidade perimétrica. 

No presente estudo, a função mvglmer do pacote estatístico JMbayes do 

programa R.(91) Os parâmetros adotados na presente análise são aqueles 

definidos como padrão (do inglês default) descritos na referência.(91) Para 

testar a hipótese de que o modelo Bayesiano apresentou melhor acurácia, 

comparou-se o índice de goodness-of-fit denominado critério de informação 

de desvio (do inglês deviance information criterion [DIC]) com aquele obtido 

quando apenas o MD do 24-2 foi estudado. Esse índice é particularmente útil 

em problemas de seleção de modelos Bayesianos onde as distribuições 

posteriores dos modelos foram obtidas pela simulação de Monte Carlo 

Markov Chain. A ideia é que os modelos com menor DIC são superiores aos 

modelos com maior DIC. O DIC é penalizado pelo número de parâmetros 

testados, ou seja, ele é ajustado para fato de que modelos com um maior 
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número de variáveis teriam uma melhor acurácia em relação a modelos mais 

simples. 

 

4.4.3.4 Modelos de simulação computacional 

Esta abordagem vem sendo adotada por diferentes investigadores (34, 

49, 92, 93) pois permite uma maior flexibilidade de ajuste de parâmetros (como 

frequência de exames e duração de seguimento), além de ajustar-se para 

definição de progressão baseada na especificidade do parâmetro em 

questão. Por exemplo, quanto maior o tempo de seguimento e frequência de 

exames, maior a probabilidade de se detectar progressão com um 

determinado parâmetro (41). Ao mesmo tempo, a observação de um 

parâmetro mais sensível à detecção de progressão (i.e., aquele que detecta 

mais pacientes progredindo do que outro a despeito do mesmo tempo de 

seguimento e frequência de exames) pode ser decorrente de uma maior taxa 

de resultados falso-positivos (ou detecção de progressão em excesso). 

Modelos de simulação permitem estabelecer uma predeterminada 

especificidade (100 – % falso-positivos), como por exemplo 95% (100 – 5%), 

e testar qual parâmetro realisticamente tem melhor performance. O modelo 

aqui adotado foi baseado no estudo publicado por Wu e Medeiros (93). 

Em resumo, utilizaram-se dados estruturais e funcionais do presente 

banco de dados longitudinal (aqui denominado “real”, pois foi extraído da 

coorte incluída neste estudo) para se extrair as taxas de progressão (slopes) 

dos diferentes parâmetros ao longo do tempo. Além disso, o banco de dados 

“real” foi utilizado para se extrair informação sobre a variabilidade (resíduos) 

dos parâmetros. 

O primeiro passo para desenvolver o modelo foi calcular a taxa de 

progressão dos parâmetros estruturais e funcionais ao longo do tempo (ou 

“sinal”) por meio de regressões lineares de mínimos quadrados (do inglês 

Ordinary Least Squares [OLS]) no banco de dados “real”. A variabilidade (ou 

“ruído”) foi então estimada pelos resíduos do modelo OLS, que foram 
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obtidos subtraindo-se os valores observados dos valores estimados pelo 

modelo. 

As estimativas de variabilidade foram então agrupadas em intervalos 

(do inglês bins) de mesmo tamanho, a cada 1 dB ou 10 micra, de acordo 

com os valores estimados pelo modelo. Para se reconstruir o parâmetro 

“real” (estrutural ou funcional) em cada ponto do seguimento, o parâmetro 

“real” foi determinado pelo slope e intercept estimado para cada olho. O 

componente “ruído” (ou resíduo) foi, então, selecionado aleatoriamente da 

distribuição do bin correspondente, sendo adicionado ao valor “real”; 

ilustrações deste procedimento são mostradas na Figura 8. Este tipo de 

análise permite levar em consideração o fato de que a variabilidade (resíduo) 

aumenta com a severidade da doença em glaucoma (39). Apesar da Figura 8 

exemplificar a avaliação do MD do 24-2, os mesmos princípios foram 

utilizados para o MD do 10-2, espessura da CFNR, CCGR e parâmetros 

combinados.  
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Fonte: Wu e Medeiros(93)  

 

Figura 8 -  A) À esquerda, slope de valores previstos pelo modelo obtido 
por regressão linear de valores MD. À direita, os valores de ruído (resíduos) 
foram adicionados, aleatoriamente, a cada valor previsto pelo modelo 
baseado no bin de resíduos derivados a que o valor previsto corresponde. B) 
Exemplos de três bins de distribuição de resíduos de diferentes valores de 
MD 
 

 

Três tipos de paradigma de frequência de testes foram testados, dois 

refletindo a prática clínica e o terceiro um potencial ensaio clínico 

randomizado.  

Para os paradigmas da prática clínica, simularam-se (A) dois exames 

basais seguidos de exames de seguimento a cada 4 meses por um período 

de 5 anos, com um total de 17 exames, além de (B) dois exames basais 

seguidos de exames de seguimento a cada 6 meses por um período de 5 

anos, com um total de 12 exames. Para se determinar o poder estatístico de 

cada parâmetro (funcional ou estrutural) na prática clínica (testados a cada 4 

ou 6 meses), a progressão foi avaliada pela realização de análises de 
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regressão linear para cada olho simulado nos diferentes momentos ao longo 

do estudo. Em todas as análises, exigiu-se confirmação em dois exames 

consecutivos. Para se garantir a comparabilidade entre os diferentes 

parâmetros investigados, as especificidades foram pareadas em 95%. Para 

tal fim, foram realizadas simulações gerando-se parâmetros estruturais e 

funcionais de 10.000 olhos seguidos conforme cada paradigma, assumindo-

se que o slope fosse de 0 dB/ano (ou 0 micra/ano); isto é, que os olhos eram 

de fato estáveis do ponto de vista do glaucoma. A variabilidade obtida de 

cada parâmetro do banco de dados “real” foi então adicionada de forma 

semelhante àquela descrita nos dados da Figura 8. Em seguida, obtiveram-

se pontos de corte para os valores de P que asseguraram a especificidade 

correspondente (95%).  

Para o paradigma de ensaio clínico randomizado, simularam-se seis 

exames basais (no decorrer de um mês), dois exames no 8o mês, dois 

exames no 16o mês e seis exames no final (no decorrer de um mês), por um 

período de 2 anos, com um total de 16 exames (Figura 9). Esta frequência 

de exames foi escolhida para fins de concordância com o trabalho de Wu e 

Medeiros (93), que se basearam no trabalho de simulação de Garway-Heath 

e Crabb (92) que demonstrou uma melhor capacidade de detecção de 

progressão glaucomatosa quando se agrupam exames no começo e fim de 

estudo (do inglês Wait-and-See Approach). Na avaliação do tamanho de 

amostra e poder estatístico para um ensaio clínico hipotético, apenas os 

parâmetros funcionais (24-2, 10-2 e Função Combinada) foram avaliados em 

decorrência de nos Estados Unidos da América (e na maior parte do mundo 

hoje) as agências regulatórias apenas aceitarem o dados funcionais como 

variável principal (do inglês endpoint) em ensaios clínicos (94). Por 

simplicidade, investigou-se o tamanho de amostra necessária para se 

detectar o efeito de tratamento que resultasse em 30% de redução nas taxas 

médias de progressão funcional. No entanto, sabe-se que, para efeitos 

maiores (e.g.: 40 ou 50%), o tamanho da amostra seria menor, mantendo-se 

fixos os demais parâmetros (93). 
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Fonte: Wu e Medeiros (93)  

 
Figura 9 -  Paradigma de frequência de exames funcionais utilizados para 
simulação de ensaio clínico randomizado 
 

As estimativas de tamanho da amostra necessárias para um ensaio 

clínico foram obtidas pela simulação de 10.000 sequências para cada 

parâmetro funcional. Durante cada simulação, olhos com diferentes valores 

de MD basais e taxa de progressão foram selecionados aleatoriamente sem 

substituição, e um grupo com mesmas características, mas com efeito de 

tratamento de 30% nos slopes, foi simulado para refletir o grupo tratado. 

Para cada ensaio simulado, o efeito benéfico do novo tratamento foi avaliado 

usando-se modelos lineares de efeitos mistos aleatórios para se determinar 

a diferença de slope ao longo do tempo entre os grupos. A significância 

estatística do efeito do tratamento foi determinada examinando-se a 

interação entre a variável Grupo X Tempo (em outras palavras, se houve 

uma diferença significativa na taxa de progressão entre os dois grupos). A 

probabilidade de erro tipo 1 de 5% com teste bicaudal foi aplicada. A 

estimativa do tamanho da amostra necessária para cada desenho foi obtida 

observando-se o tamanho da amostra onde um efeito benéfico 

estatisticamente significativo poderia ser detectado em 80% ou 90% das 

sequências simuladas, ou seja, com poder (100% -  erro tipo 2) de 80% ou 

90% (93). 
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5 RESULTADOS 

 

 

A população inicial incluiu 376 olhos de 198 indivíduos, dos quais 257 

olhos de 137 indivíduos tinham glaucoma ou suspeita de glaucoma e 119 

olhos de 61 indivíduos foram classificados como saudáveis. Após aplicados 

os critérios de inclusão e exclusão, os dados de 115 olhos de 104 Casos e 

49 olhos de 49 Controles que completaram pelo menos seis visitas e, pelo 

menos, um ano de seguimento foram analisados. Os dados da Tabela 1 

descrevem as características dos participantes. A maioria dos indivíduos do 

estudo foi do sexo feminino (54,2%) e raça branca (86,2%). A idade média (± 

DP) na visita basal foi 57,8 ± 19,0 anos (amplitude: 18-85), e a mediana do 

tempo de seguimento foi 2,2 anos (intervalo interquartílico: 1,3 a 2,5; 

amplitude: 1 a 3 anos).  

Os dados da Figura 10 mostram a distribuição da média dos valores 

de TD da perimetria 24-2 e 10-2 na vista basal do Grupo Caso. Nota-se uma 

distribuição de pontos com maior severidade correspondente à zona de 

maior vulnerabilidade descrita por Hood et al.(8), como descrito nos dados 

das Figuras 4 e 5. Três olhos (6,1%) no Grupo Controle e 42 (36,5%) no 

Grupo Caso apresentavam anormalidade na perimetria 10-2 (definida como 

PSD <5%) na visita basal. Na varredura peripapilar do OCT, nenhum olho no 

Grupo Controle apresentava anormalidade na zona de vulnerabilidade 

macular (definida pela presença de áreas com probabilidade <1% no gráfico 

TSNIT da CFNR), e 60 (52,1%) o apresentavam no Grupo Caso. Embora a 

varredura macular do OCT Spectralis não forneça probabilidades até o 

presente momento, notou-se que todos os olhos com alteração na zona de 

vulnerabilidade macular apresentavam regiões de afilamento na CCGR em 

formato arqueado. 
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Tabela 1 -  Características clínicas da população final do estudo na visita 
basal 

 

Parâmetros 

Casos 

(115 olhos de 104 
indivíduos) 

Controles 

(49 olhos de 49 
indivíduos) 

P 

Idade (Anos) 67,2 (11,6) 36,1 (15,1) <0,001 

Sexo (Feminino) 55 28 0,728 

Raça (Branca) 92 40 0,314 

Pressão intraocular 
(mmHg) 

14,5 (3,5) 14,1 (4,2) 0,652 

Número de 
medicações 

antiglaucomatosas 
1 (0 a 3)* 0 (0 a 0)* <0,001 

Espessura central da 
córnea (micra) 

532,8 (39,2) 550,2 (38,0) 0,012 

MD 24-2 (dB) -2,0 (2,4) -1,1 (1,8) 0,031 

MD 10-2 (dB) -2,2 (2,8) -1.2 (1,5) 0,021 

Espessura média da 
CFNR (micra) 

75,7 (18,5) 100,2 (9,3) <0,001 

Espessura média da 
CCGR (micra) 

25,6 (3,7) 31,0 (2,3) <0,001 

Número de visitas 8 (6 a 10)* 6 (6 a 8)* <0,001 

* Valores correspondem à mediana (intervalo interquartílico).  
Demais valores correspondem à média (DP). 

 

 

 

Figura 10 -  Distribuição dos valores médios de desvio total do Grupo Caso. 
Projeções de olho direito. A) Perimetria 24-2; B) Perimetria 10-2 
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5.1  Objetivo 1: Avaliar a taxa de progressão glaucomatosa utilizando-

se parâmetros convencionais (OCT da CFNR peripapilar e 

perimetria 24-2) e otimizados para mácula (OCT da CCGR e 

perimetria 10-2) 

 

As taxas de progressão (slopes) baseadas em cada parâmetro são 

descritas nos dados da Tabela 2. Nota-se que, para todos os parâmetros 

investigados, o IC de 95% no grupo Caso não incluiu o valor zero, o que 

sugere que esse grupo sofreu perda progressiva significante no período do 

estudo. No entanto, no grupo Controle, o IC de 95% dos mesmos 

parâmetros incluiu o valor zero, o que sugere que não houve progressão 

significante nesse grupo. Para todos os parâmetros investigados, o valor P 

da interação Grupo X Tempo foi estatisticamente significante (P <5%, 

modelo de efeitos lineares mistos), o que sugere que Casos (glaucoma e 

suspeitos) progrediram mais rapidamente que Controles (saudáveis).  

Nota-se que a taxa de progressão do MD do 10-2 foi mais negativa 

(isto é, mais distante da hipótese nula) do que o MD do 24-2, ao mesmo 

tempo em que apresentaram menores variâncias dos resíduos. Nota-se 

ainda que os parâmetros estruturais apresentaram menores variâncias de 

resíduos relativamente ao intervalo dinâmico de suas medidas quando 

comparados aos parâmetros funcionais. 

Estes achados sugerem, pelo menos potencialmente, uma melhor 

performance na detecção de progressão glaucomatosa utilizando-se 

medidas da perimetria acromática 10-2 e OCT da CCGR. Esta hipótese será 

testada de forma mais sistemática no Objetivo 3 por meio de modelos de 

simulação que permitam ajustar para especificidades, frequência de testes e 

tempo de seguimento. 
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Tabela 2 -  Taxa de progressão dos diferentes parâmetros estruturais e 
funcionais no decorrer do estudo 

 

Parâmetros Casos Controles 
90% do 
intervalo 
dinâmico 

Variância 
dos 

resíduos 

Variância 
dos 

resíduos/ 
90% 

intervalo 
dinâmico 

MD 24-2 
(dB/ano) 

-0,20  

(-0,31 a -0,10) 

-0,04 

(-0,09 a 0,01) 
-5,2 a 1,4 0,77 0,11 

MD 10-2 
(dB/ano) 

-0,37 

(-0,55 a -0,19) 

-0,02 

(-0,15 a 0,11) 
-6,5 a 1,0 0,68 0,09 

Espessura da 
CFNR 

(micra/ano) 

-0,68 

(-1,00 a -0,35) 

0,81 

(-0,20 a 1,8) 
54,6 a 110,9 3,20 0,05 

Espessura da 
CCGR 

(micra/ano) 

-0,20 

(-0,31 a -0,08) 

0,10 

(-0,05 a 0,25) 
19,9 a 34,1 0,18 0,01 

(Os valores em parênteses correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média). 
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5.2 Objetivo 2: Avaliar a taxa de progressão glaucomatosa 

combinando-se parâmetros convencionais e otimizados para 

mácula para detecção de progressão glaucomatosa, bem como a 

combinação de parâmetros estruturais e funcionais em uma 

abordagem Bayesiana 

 

5.2.1 Análise frequentista 

Quando se definiu progressão funcional pela presença de MD com 

slope negativo e P <5% no Grupo Caso, 16 olhos (13,9%) progrediram no 

24-2 e 23 (20,0%) no 10-2. Ao definir-se pela progressão no 24-2 ou 10-2, 

este número foi 28 olhos (24,3%). No Grupo Controle (como estimativa de 

resultados falso-positivos), estes valores foram 4 (8,1%), 7 (14,2%) e 8 olhos 

(16,3%). 

Usando-se as definições semelhantes para dados estruturais (slope 

negativo e P <5%), 23 olhos (20,0%) progrediram na CFNR e 14 (12,1%) na 

CCGR. Ao definir-se pela progressão na CFNR ou CCGR, o número foi 26 

olhos (22,6%). No Grupo Controle, estes valores foram 6 (12,2%), 3 (6,1%) e 

7 (14,2%). Nota-se, portanto, que a combinação de parâmetros 

convencionais e otimizados para a região macular aumentou a sensibilidade, 

mas ao custo de piora da especificidade neste tipo de análise. 

Os dados da Tabela 3 mostram os valores da taxa progressão 

utilizando-se os parâmetros combinados funcionais (MD do 24-2 + MD do 

10-2, ou Função Combinada) e estruturais (espessura da CFNR + espessura 

da CCGR macular, ou Estrutura Combinada), conforme descrita na 

Metodologia. Em ambas as análises, diferenças de taxas de progressão de 

Casos e Controles foram estatisticamente significantes (P <5%, modelo de 

efeitos lineares mistos). 

Nota-se uma redução na variância dos resíduos relativamente ao 

intervalo dinâmico das novas medidas quando comparados aos parâmetros 

individuais (Tabela 2).  
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Nas análises acima, algumas das limitações são o curto intervalo de 

seguimento e um tamanho de amostra relativamente pequeno. Estas 

limitações resultam em intervalos de confiança amplos, além de baixo poder 

estatístico para se detectar diferenças entre os métodos (que, portanto, não 

foram testadas neste momento). Além disso, em razão da falta de um 

padrão-ouro para se definir progressão glaucomatosa, as proporções acima 

observadas não podem ser adequadamente comparadas sem uma análise 

de especificidade pareada. Enquanto a avaliação de indivíduos saudáveis 

permite acessar taxas de resultados falso-positivos para fins diagnósticos, 

ela não é adequada para avaliação de resultados falso-positivos no que se 

refere à progressão (os valores fornecidos acima tiveram fins descritivos). 

Para uma adequada avaliação de progressão, é necessário um grupo de 

pacientes (Casos) sabidamente estáveis no decorrer do seguimento. Tal 

definição é, portanto, dependente de um padrão-ouro do qual não se dispõe 

em glaucoma.  Para superar estas limitações, modelos de simulação 

computacional foram aplicados para se comparar os diferentes métodos no 

presente estudo (Objetivo 3). 

 

Tabela 3 –  Taxa de progressão dos diferentes parâmetros estruturais e 
funcionais combinados no decorrer do estudo 

 

Parâmetros Casos Controles 
90% do 
intervalo 
dinâmico 

Variância 
dos 

resíduos 

Variância 
dos 

resíduos/ 
90% 

intervalo 
dinâmico 

Função 
Combinada 

(dB/ano) 

-0,22 

(-0,30 a -0,15) 

-0,05 

(-0,10 a 0,01) 
-4,2 a 1,3 0,45 0,08 

Estrutura 
Combinada 

(U/ano) 

-0,04 

(-0,07 a -0,02) 

0,02 

(-0,01 a 0,04) 
-3,2 a 0,1 0,01 0,001 

(Os valores em parênteses correspondem ao intervalo de confiança de 95% da média). 
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5.2.2 Análise Bayesiana 

Os dados da Tabela 4 sumarizam os resultados da análise 

multivariada Bayesiana, incluindo os quatro parâmetros em estudo, bem 

como o resultado ao analisar-se a perimetria acromática 24-2 isoladamente. 

Nota-se que a taxa de progressão do MD do 24-2 foi mais negativa (isto é, 

mais distante da hipótese nula) na análise multivariada do que univariada, 

sugerindo que a análise do 24-2, isoladamente, subestimou a taxa de 

progressão glaucomatosa quando comparada à combinação de parâmetros 

estruturais e funcionais. Para se determinar qual das abordagens seria mais 

correlacionada à “real”, observa-se que o DIC foi menor quando houve 

combinação de parâmetros do que o 24-2 isoladamente, o que sugere que o 

primeiro teve melhor goodness-of-fit e, portanto, deve refletir melhor o 

estado “real” de progressão da população em estudo. 

 

Tabela 4 -  Taxa de progressão dos diferentes parâmetros estruturais e 
funcionais combinados no decorrer do estudo 

 

  
Média 

Posteriori 

Intervalo de 
credibilidade Bayesiano P DIC 

2,5% 97,5% 

Multivariado 

Intercept 
(dB) 

-1,96 -2,53 -1,40 <0,001  

Slope 
(dB/ano) 

-0,22 -0,39 -0,03 0,026 1991,37 

Univariado 

Intercept 
(dB) 

-1,73 -2,30 -1,15 <0,001  

Slope 
(dB/ano) 

-0,20 -0,35 -0,01 0,04 2328,56 
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5.3  Objetivo 3: Testar a aplicabilidade da combinação de parâmetros 

convencionais e otimizados para mácula na prática clínica e 

ensaios clínicos randomizados por meio de um modelo de 

simulação computacional previamente descrito 

 

5.3.1 Paradigmas clínicos 

Testou-se o poder (100% – erro tipo 2) para detecção de progressão 

estatisticamente significante, após pareamento para especificidade, 

conforme a metodologia acima descrita. Os dados das Tabelas 5 e 6 

mostram o número de olhos com progressão perimétrica, confirmada no 

decorrer do tempo de seguimento de 5 anos no modelo de simulação em 

que os exames foram realizados a cada 4 ou 6 meses, respectivamente. 

Como esperado, o poder de detecção aumenta à medida que mais testes 

são realizados no decorrer do tempo. Nota-se ainda que a perimetria 10-2 

apresentou maior sensibilidade que a perimetria 24-2. Por sua vez, a Função 

Combinada foi mais sensível que as duas modalidades analisadas 

isoladamente. 

Baseado em uma frequência de exames a cada 6 meses, o tempo 

médio para detecção de progressão funcional de 0,50 dB/ano (considerada 

clinicamente significante segundo De Moraes et al. (95)) para um poder 

estatístico de 80 e 90%, usando-se o MD do 24-2, foi de 5,2 e 5,8 anos; com 

10-2 foi 4,6 e 5,2 anos; com a Função Combinada foi 3,8 e 4,5 anos, 

respectivamente. 

Resultados semelhantes foram observados com os dados estruturais 

(Tabelas 7 e 8). Baseado em uma frequência de exames a cada 6 meses, o 

tempo médio para detecção de progressão estrutural correspondente àquela 

observada na perimetria com poder estatístico de 80% e 90%, usando-se a 

espessura da CFNR peripapilar foi 4,4 e 4,8 anos; com CCGR macular foi 

3,5 e 3,8 anos; com a Função Combinada foi 2,9 e 3,3 anos, 

respectivamente. 
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De modo geral, as medidas do OCT detectariam progressão com 

maior poder estatístico que as médias correspondentes na perimetria 

acromática; para um mesmo poder estatístico, a progressão seria detectada, 

em média, de 6 a 12 meses antes com OCT do que com a perimetria, com 

um efeito ainda mais pronunciado com parâmetros combinados. Vale 

ressaltar que os resultados acima são ajustados para especificidade, o que 

adiciona informação aos resultados descritos na análise frequentista do 

Objetivo 2. 
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Tabela 5 -  Poder estatístico para detecção de progressão funcional 
confirmada (duas visitas consecutivas) em olhos seguidos a 
cada 4 meses 

  

Taxa de 
progressão 

(dB/ano) 

Tempo (anos) 
 

2 3 4 5 

24-2 

-0,25 4,69 10,18 20,06 36,38 

-0,5 11,92 33,93 66,7 91,39 

-1,0 42,94 89,84 99,84 100,00 

10-2 

-0,25 4,84 10,91 22,46 40,34 

-0,5 13,63 38,4 72,7 94,7 

-1,0 48,55 93,38 100,00 100,00 

Função Combinada 

-0,25 7,14 18,28 37,24 62,78 

-0,5 22,78 61,53 92,17 99,72 

-1,0 72,42 99,48 100,00 100,00 

 

 

Tabela 6 -  Poder estatístico para detecção de progressão funcional 
confirmada (duas visitas consecutivas) em olhos seguidos a 
cada 6 meses 

  

Taxa de 
progressão 

(dB/ano) 

Tempo (anos) 
 

2 3 4 5 

24-2 

(dB/ano) 

-0,25 3,85 7,55 14,69 26,48 

-0,5 9,85 25,82 52,09 79,74 

-1,0 34,59 78,88 98,37 99,99 

10-2 

(dB/ano) 

-0,25 3,92 7,96 15,71 28,76 

-0,5 10,59 28,29 56,08 83,94 

-1,0 37,31 82,4 99,01 99,99 

Função Combinada 

(dB/ano) 

-0,25 5,75 12,88 26,94 47,71 

-0,5 17,54 47,17 81,2 97,61 

-1,0 59,08 96,51 100,00 100,00 
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Tabela 7 -  Poder estatístico para detecção de progressão estrutural 
confirmada (duas visitas consecutivas) em olhos seguidos a 
cada 4 meses 

  

Taxa de progressão 
Tempo (anos) 

 

2 3 4 5 

CFNR 

(micra/ano) 

-0,65 5,74 13,79 29,82 53,21 

-1,3 15,78 45,81 82,98 98,21 

-2,6 57,4 97,21 99,99 100,00 

CCGR 

(micra/ano) 

-0,2 9,06 23,59 49,62 77,18 

-0,4 30,01 75,34 97,81 99,98 

-0,8 85,48 99,95 100,00 100,00 

Estrutura Combinada 

(U/ano) 

-0,03 12,34 34,78 68,33 92,31 

-0,06 45,28 90,65 99,87 100,00 

-0,12 96,19 100,00 100,00 100,00 

 

 

Tabela 8 -  Poder estatístico para detecção de progressão estrutural 
confirmada (duas visitas consecutivas) em olhos seguidos a 
cada 6 meses 

  

Taxa de progressão 
Tempo (anos) 

 

2 3 4 5 

CFNR 

(micra/ano) 

-0,65 4,41 10,19 20,41 36,65 

-1,3 12,77 36,05 68,94 92,52 

-2,6 45,98 90,94 99,83 100,00 

CCGR 

(micra/ano) 

-0,2 14,15 25,33 43,53 67,25 

-0,4 33,12 67,27 93,36 99,68 

-0,8 78,88 99,61 100,00 100,00 

Estrutura Combinada 

(U/ano) 

-0,03 16,07 32,89 58,07 83,25 

-0,06 41,35 82,5 99,11 100,00 

-0,12 90,55 99,98 100,00 100,00 
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5.3.2 Paradigma de um ensaio clínico randomizado 

Investigou-se o tamanho de amostra necessário para se detectar o 

efeito de 30% nas taxas de progressão dos diferentes parâmetros funcionais 

(MD do 24-2, MD do 10-2, e Função Combinada) em um estudo de 2 anos 

com aglomerados de testes do início e final do estudo (conforme “Wait-and-

See Aproach” (92)). Os dados da Tabela 9 mostram os resultados referentes 

ao número mínimo de pacientes por grupo (em desenho balanceado 1 para 

1) para um poder estatístico de 80% ou 90%. 

Nota-se que, para uma população com características similares a 

deste estudo (i.e.: suspeitos de glaucoma ou glaucomatosos com dano 

funcional inicial), o uso do MD do 10-2 como endpoint requer um número 

menor de pacientes do que o 24-2, mesmo com especificidades pareadas.  

Além disso, a combinação de parâmetros funcionais permitiria reduzir esses 

números em 10% a 20% em estudo com duração relativamente curta, desde 

que seguindo a frequência de testes aqui definida. Por exemplo, para um 

poder estatístico de 90%, o número mínimo necessário de olhos/pacientes 

por grupo (tratamento versus placebo) seria 230, 180 e 160 para o MD do 

24-2, 10-2, e Função Combinada, respectivamente.  

 

Tabela 9 -  Tamanho mínimo da amostra por grupo para atingir poder 
estatístico de 80% e 90% em um ensaio clínico randomizado 
com efeito de 30% na taxa de progressão e erro tipo 1 de 5% 

 

 80% 90% 

24-2 170 230 

10-2 110 180 

Função Combinada 100 160 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo teve por objetivos: (i) avaliar a taxa de progressão, 

utilizando-se parâmetros convencionais e otimizados para mácula; (ii) avaliar 

a taxa de progressão combinando-se parâmetros convencionais e 

otimizados para mácula; (iii) testar a aplicabilidade da combinação de 

parâmetros convencionais e otimizados para mácula na prática clínica e 

ensaios randomizados por meio de um modelo de simulação computacional 

previamente descrito.  

Com base nos resultados aqui descritos: (i) pacientes com ou 

suspeitos de glaucoma progridem a taxas de progressão estrutural e 

funcional mais rápidas que aquelas observadas em indivíduos saudáveis, 

mesmo durante um tempo de seguimento relativamente curto, o que foi 

consistente, tanto ao utilizar-se parâmetros convencionais como aqueles 

otimizados para mácula; além disso, parâmetros otimizados para mácula 

exibiram variâncias de resíduos menores relativamente ao intervalo 

dinâmico; (ii) a combinação dos parâmetros convencionais e otimizados para 

mácula confirmou as diferenças nas taxas de progressão entre pacientes 

com ou suspeitos de glaucoma e indivíduos saudáveis ao mesmo tempo que 

reduziu ainda mais a variância dos resíduos observados na regressão linear; 

além disso, um modelo Bayesiano que combina dados estruturais e 

funcionais melhorou a acurácia da medida de taxa de progressão da 

perimetria 24-2, atualmente considerada o padrão de referência para 

avaliação de progressão funcional;  e (iii) modelos de simulação 

computacional demonstraram maior sensibilidade dos parâmetros estruturais 

e funcionais otimizados para mácula em relação aos parâmetros 

convencionais na detecção de progressão glaucomatosa, mesmo após 

ajuste para especificidade e levando-se em consideração diferentes 

frequências de exames; estes resultados foram aprimorados ao se combinar 

os parâmetros otimizados para mácula com os parâmetros 
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convencionalmente usados na prática clínica, sugerindo ainda sua potencial 

utilidade no desenho de ensaios clínicos randomizados em glaucoma. 

Estudos comparando exames estruturais e funcionais (maculares ou 

não) são escassos até o presente o momento. No estudo AIGS, os autores 

relataram uma melhor performance de parâmetros estruturais (CNFR 

peripapilar e CCGR macular) que funcionais (MD do 24-2) na detecção de 

progressão em indivíduos com glaucoma inicial (71). Em pacientes do Estudo 

de Tratamento do Glaucoma no Reino Unido (do inglês United Kingdom 

Glaucoma Treatment Study [UKGTS]), Garway-Heath et al. (96) relataram que 

métodos que combinam dados de perimetria acromática e OCT identificaram 

progressão mais precoce do que métodos baseados na perimetria 

isoladamente, além de resultarem em estimativas mais precisas da taxa de 

progressão. Abe et al. (97) avaliaram uma coorte com 462 olhos com 

glaucoma em diferentes estágios da doença e 62 controles seguidos por um 

tempo médio de 3,8 anos e concluíram que, em olhos com doença menos 

avançada, progressão foi detectada com maior frequência na CFNR do OCT 

do que no MD da perimetria acromática 24-2; com o piora na gravidade da 

doença, progressão foi detectada com maior frequência na perimetria 24-2 

que no OCT. Para cada 1 dB mais positivo no MD, houve um aumento de 

5% na chance de se detectar progressão por OCT do que pela perimetria 

24-2 (97). Embora haja resultados concordantes entre os estudos acima e o 

presente no que se refere às vantagens do OCT, este foi o primeiro a 

incorporar dados maculares (estruturais e funcionais) na avaliação de 

progressão glaucomatosa de forma prospectiva e longitudinal. 

Susanna et al. (35) descreveram as causas mais relevantes que levam 

à cegueira  por glaucoma no mundo, entre elas (i) o não diagnóstico ou 

diagnóstico tardio da doença e (ii) avaliação inadequada da taxa de 

progressão. O presente projeto aborda ambas as causas de forma direta ou 

indireta. Primeiro, conforme demonstrado por vários autores utilizando-se 

dados transversais (12, 13, 28), incluindo-se estudos realizados por De Moraes 

e colaboradores que serviram de premissa para o presente estudo (8, 11, 26, 27, 

31), o uso exclusivo de perimetria acromática 24-2 e OCT de CFNR 
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peripapilar pode levar a não detecção de dano funcional e estrutural na 

mácula. Por exemplo, De Moraes et al. (31) demonstraram que a perimetria 

24-2 pode não detectar lesão funcional e estrutural na mácula em até 70% 

dos pacientes considerados suspeitos de glaucoma ou portadores de 

glaucoma inicial. A detecção de dano funcional central nesses pacientes não 

só altera seu diagnóstico (de suspeito ou pré-perimétrico para glaucoma 

manifesto), como também os classifica como tendo defeito avançado (30), 

com provável impacto em sua qualidade de vida (18-20). A avaliação 

inadequada da taxa de progressão pode levar ao tratamento insuficiente ou 

excessivo, ambos com importante repercussão clínica. A inclusão da 

perimetria acromática 10-2 e OCT da CCG macular no seguimento podem, 

potencialmente, fornecer uma melhor estimativa da velocidade de 

progressão estrutural e funcional. Por sua vez, esta combinação de exames 

poderá fornecer dados mais objetivos que auxiliem na decisão de tratamento 

clínico ou cirúrgico. Finalmente, medidas mais precisas de progressão que 

incluam a avaliação estrutural e funcional da mácula possam auxiliar no 

desenho de futuros ensaios clínicos testando-se novas modalidades 

terapêuticas no glaucoma. A mácula concentra mais de 30% de todas as 

células da CCGR, apesar de corresponder a uma área relativamente 

pequena (2% da retina) (15). Esta alta densidade de células neurais, que 

podem ser avaliadas do ponto de vista funcional e estrutural, não têm outro 

equivalente em medicina, daí seu potencial foco em neuroproteção (95). Com 

o crescente interesse em novas terapias neuroprotetoras, a avaliação 

macular poderá se mostrar útil na definição de taxas de progressão, 

auxiliando no cálculo da amostra e do tempo necessário de seguimento em 

ensaios clínicos. Com a redução de custos, estes ensaios clínicos poderão 

se tornar mais frequentes e com potencial aceleração do desenvolvimento 

de novas drogas (com efeito hipotensor ou não) efetivas para tratamento do 

glaucoma. Com melhor habilidade de detecção da doença, métodos mais 

sensíveis e específicos para monitorização de progressão e novas formas de 

terapia, a taxa de cegueira por glaucoma no mundo poderia ser 

significativamente reduzida (35).  



Discussão 62 

  
 

 

Uma forma de se avaliar a generalização dos presentes resultados é 

compará-los a outros estudos que adotaram metodologia semelhante. Em 

relação ao MD do 24-2, Wu et al. (49) encontraram que o tempo necessário 

para se detectar progressão estatisticamente significante em pacientes 

progredindo a -0,50 dB/ano testados a cada 6 meses com poder de 80% e 

90% foi 5,7 e 6,5 anos. No presente estudo, encontrou-se 5,2 e 5,8. Para 

taxas de progressão mais rápidas (-1,00 dB/ano), Wu et al encontraram 3.6 

e 4.2 anos, mas o presente estudo mostrou 3,2 e 3,9 anos, respectivamente. 

Embora seja uma diferença pequena, esta poderia ser em razão do fato de 

que os pacientes examinados no presente estudo possuírem glaucoma com 

dano funcional inicial (MD melhor que -6 dB), os quais sabidamente têm 

menor variabilidade de testes funcionais. O estudo de Wu et al. (49) incluiu 

olhos com dano até -15 dB no MD do 24-2, nos quais a detecção de 

progressão funcional pode ser mais demorada pela maior variabilidade (41). 

Referente ao MD do 10-2 em uma população diferente à do estudo anterior, 

agora testada com 24-2 e 10-2 no mesmo dia e com severidades 

semelhantes ao do presente estudo, Wu et al. (34) encontraram que, em 

pacientes progredindo a -0,50 dB/ano testados a cada 6 meses, progressão 

significante pode ser detectada em 4,5 e 5,0 anos com poder de 80% e 90%, 

respectivamente. Estes valores foram bastante semelhantes aos do presente 

estudo (4,6 e 5,2 anos). No entanto, os autores não avaliaram os resultados 

do 24-2 global, que seriam necessários para a comparação direta entre os 

estudos. Em outro estudo de Wu e Medeiros (93), avaliando o tamanho da 

amostra necessário para um ensaio clínico randomizado sob frequência de 

testes semelhantes à atual (16 testes em 2 anos), para um efeito do 

tratamento de 30%, os autores encontraram um mínimo de 237 

pacientes/olhos por grupo; o presente estudo encontrou 230 pacientes/olhos. 

Mais uma vez, a diferença pode ser decorrente das diferenças em 

severidade das populações estudadas e seu impacto na variabilidade 

perimétrica. Não há, até o momento, estudos que permitam a comparação 

desses números, usando-se o MD do 10-2 ou parâmetros derivados do OCT 
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(peripapilares ou maculares) para fins de comparação, sendo a presente 

análise a primeira a abordar este tema. 

Uma potencial implicação dos presentes resultados refere-se ao 

desenvolvimento de novas estratégias perimétricas incorporando mais 

pontos centrais à grade do 24-2. Embora muitos pesquisadores e clínicos 

concordem com a importância de se avaliar a mácula mesmo no glaucoma 

inicial ou suspeito, dificuldades práticas e logísticas impedem sua ampla 

utilização. Exames de perimetria acromática são, em geral, demorados e 

altamente dependentes do estado de atenção do paciente. A realização de 

exame 24-2 e 10-2 no mesmo dia ou em dias próximos tem grande peso aos 

pacientes, bem como ao médico e sistema de saúde. Wu et al. (34) 

demonstraram que a perimetria 10-2 pode detectar progressão entre 4 e 7 

meses antes que a região central do 24-2, mas discutiram que esse 

benefício talvez não seja justificável do ponto de vista socioeconômico. A 

nova estratégia 24-2-C, a ser em breve disponibilizada no mercado brasileiro 

(mas já disponível nos Estados Unidos da América), foi baseada em estudos 

transversais para diagnóstico de dano macular (8, 12-14) e adiciona mais 10 

pontos aos 10 graus centrais do 24-2 (Figura 11). O uso desta estratégia 

pode ser uma alternativa para os desafios acima descritos. No entanto, 

futuros estudos ainda são necessários para se determinar sua performance 

em relação aos exames 24-2 e 10-2 (isolados ou em associação).  

O presente estudo apresenta limitações que devem ser levadas em 

consideração. Primeiro, não se pode extrapolar os resultados funcionais e 

estruturais a pacientes com perda funcional mais severa, uma vez que os 

critérios de inclusão aqui aplicados exigiram MD melhor que -6 dB. É 

possível que as medidas de variabilidade, tanto da perimetria como do OCT 

sejam maiores (e talvez mais significativas para detecção de progressão) em 

pacientes com MD mais severo, conforme comparações com os estudos 

descritos acima (34, 49, 93). O tempo de seguimento aqui também foi 

relativamente curto. Uma determinação de taxas de progressão e 

variabilidade mais próximas às “reais” (seja para estimação empírica ou 
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modelo de simulação) beneficiar-se-ia de tempo de seguimento mais longo 

com essas modalidades de exames.   

Nota-se também que a diferença de idade média de indivíduos 

Controle e Casos foi estatisticamente significante, com uma diferença média 

de 30 anos. Apesar de diferenças de idade serem relevantes para fins 

diagnósticos (uma vez que a comparação com bancos de dados normativos 

ser com frequência pareada para grupo etário), não se sabe qual seu papel 

na comparação de taxas de progressão, sejam elas estruturais e funcionais.  

Mais importante, o foco principal do presente estudo foi a comparação da 

performance de exames realizados nos mesmos indivíduos, no mesmo 

intervalo de tempo, sob mesma frequência; portanto, para efeitos 

comparativos no mesmo indivíduo, o efeito da idade é insignificante. 
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Figura 11 -  A) Perimetria 24-2C de um olho saudável; B) Perimetria 10-2 
do mesmo olho em A), confirmando ausência de anormalidades na região 
macular. C) Perimetria 24-2C de um olho com glaucoma; D) Perimetria 10-2 
do mesmo olho em C), confirmando anormalidades na região paracentral 
superior 

 

Outro fator que limita a extrapolação destes achados relaciona-se à 

distribuição racial de nossa amostra. Um estudo comparativo de indivíduos 

de raça negra e branca demonstrou que, mesmo em indivíduos saudáveis, 
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aqueles de raça negra apresentavam maior variabilidade de parâmetros de 

perimetria 24-2 (98). Este efeito foi, recentemente, demonstrado como capaz 

de afetar a capacidade de detecção da progressão funcional em indivíduos 

de raça negra, como detecção significativamente mais tardia (99). Nossa 

amostra talvez não tivesse o poder suficiente de testar esta relação e seu 

efeito na detecção de progressão se os grupos raciais fossem analisados 

separadamente. 

Outro ponto de importância é que, tanto o presente projeto (análise de 

progressão) como o trabalho anterior de De Moraes e colaboradores (focado 

no diagnóstico) (8, 11, 27, 31) não visam a substituir as medidas convencionais 

de estrutura (CFNR peripapilar) e função (perimetria 24-2). Estas devem ser 

vistas como medidas complementares. Há, no entanto, conhecimento 

intuitivo (também baseado em estatística) que, quanto maior o número de 

exames realizados, maior será a sensibilidade, seja para diagnóstico ou 

detecção de progressão. No entanto, esse aumento vem às custas de uma 

redução da especificidade. Este é um dos motivos que clínicos deveriam 

evitam solicitar exames em excesso para manejo de doenças crônicas, 

como o glaucoma. Nota-se, por exemplo, na análise frequentista do Objetivo 

2 um número alto (e até inaceitável) de resultados falso-positivos resultantes 

da simples adição de exames otimizados para mácula. Ao se solicitar mais 

exames complementares (em adição aos convencionais 24-2 e fotografia de 

disco óptico), corre-se o risco de tratar pacientes que não têm glaucoma ou 

que não estão progredindo significativamente. O efeito desse erro pode ser 

tão grave quanto o não diagnóstico da doença ou de sua progressão do 

ponto de vista de saúde pública. Os resultados aqui apresentados sugerem, 

no entanto, que do ponto de vista estatístico, o benefício de se combinar a 

avaliação macular aos exames convencionais (funcionais e estruturais) 

excede aquele decorrente do aumento de resultados falso-positivos. Ainda, a 

combinação de parâmetros estruturais e funcionais (aqui testados com 

abordagem Bayesiana) também sugere o benefício de se combinar OCT 

(macular e peripapilar) e a perimetria (24-2 e 10-2). Quanto ao OCT, por 

exemplo, a varredura macular adiciona, aproximadamente, 2 minutos na 
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duração do exame, mas fornece, por sua vez, informação importante para 

diagnóstico e seguimento. Quanto à perimetria 10-2, no entanto, a fadiga 

pode representar uma limitação para sua realização na mesma visita que a 

perimetria 24-2. Não obstante, conforme discutido acima em relação às 

novas estratégias perimétricas com maior densidade de pontos no campo 

central (24-2C), esta limitação deverá ser superada em breve, o que poderá 

tornar a discussão sobre o uso da perimetria 24-2 versus 10-2 irrelevante no 

futuro próximo.  

Deve-se considerar também que a combinação de exames nas mãos 

de especialistas é feita de forma diferente daquela baseada em índices 

sumários (como MD e CFNR). Especialistas procuram por padrões de 

defeito de forma topográfica que permitam distinguir resultados falso-

positivos de casos de progressão real. O uso de exames otimizados para 

mácula tem óbvias vantagens para avaliação dessa importante área da 

retina, mas também por razões óbvias não permite a avaliação de áreas 

extramaculares onde o dano glaucomatoso, frequentemente, se inicia e pode 

progredir (100). A disponibilidade de mapas funcionais e estruturais completos 

(combinando mácula e áreas extramaculares) permite ao clínico analisar a 

presença de dano glaucomatoso e sua progressão de forma mais completa 

e minimizando a ocorrência de resultados falso-positivos. Portanto, não só 

do ponto de vista estatístico, mas também do ponto de vista prático, há 

vantagens de se combinar abordagens convencionais àquelas otimizadas 

para a região macular.  

 Para prática clínica e em saúde pública, entretanto, futuros estudos 

avaliando o custo benefício da adição desses exames ainda são necessários 

antes de sua ampla aplicação. Por exemplo, um bom treinamento na 

avaliação do disco óptico em fotografias e na avaliação da perimetria 24-2 

podem ter impacto semelhante ou até superior, do ponto de vista 

socioeconômico, aos aqui demonstrados uma vez levado em consideração o 

custo desses exames adicionais. 
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 Outra informação relevante descrita no presente estudo – e 

consistente com a literatura – é que a maior parte dos pacientes com ou 

suspeitos de glaucoma progridem a taxas lentas quando tratados 

adequadamente (42, 101). Usando-se o MD do 24-2, por exemplo, a taxa de 

progressão foi menor que -0,20 dB/ano na maioria dos pacientes. A esta 

taxa, o paciente glaucomatoso médio deste estudo (67 anos de idade na 

visita basal e MD de -2,0 dB) levaria 60 anos para atingir um nível de 

severidade funcional de -14 dB (considerado significante o suficiente para 

considerar o indivíduo desabilitado funcionalmente (60)) ou 100 anos para 

atingir cegueira legal (MD do 24-2 de -22 dB, conforme a Organização 

Mundial de Saúde) (60). Um dos objetivos da pesquisa clínica em glaucoma é 

identificar pacientes em alto risco de progressão a taxas rápidas (exemplo, -

1,00 dB/ano (41)), para que na prática clínica tratamentos mais agressivos 

sejam oferecidos mais precocemente a esses pacientes, conforme sugerido 

por Susanna et al. (35) Métodos para identificação desses pacientes foram 

sugeridos por De Moraes e Susanna (42) e serão o objetivo de futuras 

análises, usando-se o presente banco de dados. 

Outra futura direção do presente projeto é incorporar informação 

topográfica (e não apenas índices globais) na avaliação de progressão 

estrutural e funcional do glaucoma. Por exemplo, Wang et al. (102) forneceram 

evidência de que a espessura topográfica (local) da CCGR correlaciona-se 

com a perda de sensibilidade em pacientes com glaucoma. Raza et al. (103) 

mostraram ainda uma boa concordância quantitativa entre a espessura da 

CCGR e a perda de sensibilidade, quando o deslocamento das CGR em 

relação aos fotorreceptores perto da fóvea foi levado em consideração 

(Figura 12). A incorporação de dados topográficos pode ser realizada por 

modelos estatísticos mistos em que cada dado local (como valores de TD ou 

setores na CCGR macular) é incorporado dentro de uma hierarquia que leva 

em consideração sua autocorrelação no decorrer do tempo. Modelos 

Bayesianos (como ANSWERS (80)) também permitem esse tipo de análise ao 

mesmo tempo que ajustam para correlações entre estrutura e função por 

setores. No presente estudo, a escolha de índices globais foi decorrente de 
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sua disponibilidade nos impressos comerciais dos aparelhos, facilitando-se, 

assim, a aplicação dos presentes resultados na prática clínica. Além disso, 

apesar de se perder informação espacial com sua utilização, índices globais 

têm por natureza uma menor variabilidade quando comparados a medidas 

pontuais ou regionais (45). Na prática, entretanto, recomenda-se a 

monitorização do glaucoma, tanto com índices globais como topográficos 

(104, 105). 
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Fonte: Raza et al. (103) 

 
Figura 12 -  Estrutura-função na mácula. Um exemplo da relação estrutura-
função de um paciente glaucomatoso, com uma ilustração da redução da 
variabilidade resultante do ajustamento para o deslocamento das células 
ganglionares da retina em relação aos fotorreceptores. A espessura (C) e a 
relação quantitativa entre todos os valores de desvio TD da perimetria 10-2 e 
a espessura da camada de células ganglionares + camada plexiforme 
externa (do inglês Retinal Ganglion Cell + Inner Plexiform [RGCP]) do 
paciente na região correspondente (B). Um ponto no campo visual nas 
coordenadas x, y de 1 °, -1 ° (quadrado vermelho) é mostrado com o ponto 
de dados correspondentes no gráfico função-estrutura (quadrado verde, 
parte E) e na posição correspondente na área (quadrado azul, parte B). Sem 
considerar o deslocamento espacial de células ganglionares, a relação entre 
espessura e sensibilidade é fraca (B). D-F) a relação melhora e o ponto no 
quadrado verde agora se encontra na distribuição dos valores da estrutura-
função após a contabilização do deslocamento das células ganglionares 

 

 

Em resumo, embora os resultados apresentados correspondam a 

uma amostra de indivíduos com dano glaucomatoso inicial e com curto 

tempo de seguimento, eles sugerem que a incorporação da avaliação 

macular na propedêutica de progressão do glaucoma tem vantagens além 
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daquelas já descritas para seu diagnóstico. Além disso, sua combinação 

(incluindo-se dados estruturais e funcionais) pode auxiliar no manejo de 

pacientes com glaucoma de forma mais personalizada, com identificação 

mais precoce da progressão glaucomatosa, bem como uma potencial 

redução no custo de futuros ensaios clínicos testando novas intervenções 

para tratamento do glaucoma e prevenção de cegueira. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

(1) Parâmetros estruturais e funcionais otimizados para avaliação macular 

demonstraram performance superior àquela observada usando-se 

parâmetros convencionalmente utilizados na prática clínica; 

(2)  A combinação desses parâmetros demonstrou performance superior à 

de quando esses parâmetros (maculares ou não) foram avaliados 

isoladamente, mesmo após ajuste para taxa de resultados falso-

positivos; 

(3) Parâmetros estruturais derivados do OCT tiveram performance superior 

aos parâmetros funcionais derivados da perimetria acromática 24-2, 

mesmo após ajuste para taxa de resultados falso-positivos; 

(4) Uma abordagem Bayesiana que incorpora estrutura e função pode 

melhorar a acurácia de medida da taxa de progressão funcional medida 

com o atual padrão de referência (perimetria acromática 24-2); e 

(5) O uso de parâmetros estruturais ou funcionais otimizados para 

avaliação macular (ou sua combinação) pode aprimorar a performance 

para detecção da progressão glaucomatosa na prática clínica e em 

ensaios randomizados independente do aumento de resultados falso-

positivos que se esperaria pela simples adição de mais exames 

complementares. 
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