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Resumo
Objetivo: Avaliar as características microvasculares periféricas de pacientes portadores
de glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) e controles, bem como analisar as
concentrações séricas de endotelina-1 e a dosagem de autoanticorpos. Pacientes e
Métodos: Participantes foram submetidos a exames de campo visual (Humphrey Visual
Field Analyzer, Carl Zeiss, Dublin, USA), retinografia e tomografia de coerência óptica
com tecnologia swept source (SS-OCT) (DRI-OCT Triton, Topcon, Tokyo, Japan),
capilaroscopia periungueal (CPU) (Stereo Microscope SZ40, Olympus, Tokyo, Japan),
Laser Doppler Imaging (LDI) (Moor LDI-VR, Moor Instruments, Axminster, United
Kingdom) e coleta de sangue. Os testes oftalmológicos avaliaram a presença e o estágio
do GPAA e confirmaram a ausência de alterações em controles. A CPU avaliou a
presença e o número de micro-hemorragias, capilares enovelados, arbustos, ectasiados,
megacapilares e bizarros, além do número de alças/mm e do grau de deleção de
capilares. O LDI mediu o fluxo sanguíneo médio das polpas digitais (FPD) em quatro
momentos diferentes e amostras de sangue determinaram a concentração sérica de
endotelina-1 e também a presença de autoanticorpos. Resultados: Sessenta e oito
indivíduos (43 pacientes com GPAA e 25 controles) foram incluídos no estudo. Dos
pacientes com GPAA, 65,1% apresentaram micro-hemorragias na capilaroscopia
periungueal versus 25,0% em controles (p=0,003, teste qui-quadrado). Houve uma
diferença significativa no FPD basal em pacientes com GPAA versus controles (293,6 
100,2 vs. 388,8  52,0 unidades arbitrárias de perfusão [UP], p<0,001, respectivamente,
p<0,001, análise de modelos mistos), juntamente com diferença significativa nos
momentos 10 e 20 minutos após estímulo frio em GPAA versus controles (p<0,001, para
todas as comparações, análise de modelos mistos). No entanto, nem a análise da
concentração sérica de endotelina-1 (1,7 ± 1,4 vs. 1,6 ± 1,5 pg/ml, p=0,71, teste t de
Student) nem a presença de autoanticorpos demonstraram diferenças entre os dois
grupos (p>0,05 para todos, qui-quadrado). Houve correlação positiva entre o FPD basal
do LDI e a medida da camada de fibras nervosas da retina (CFN), obtida através do SSOCT (r=0,441, p=0,001, coeficiente de correlação de Pearson), assim como entre o FPD
basal e o índice mean deviation (MD) do campo visual (r=0,272, p=0,03, coeficiente de

xvi

correlação de Pearson). Conclusões: Pacientes com GPAA apresentaram mais
anormalidades vasculares periféricas em comparação aos controles. Este estudo
contribui com a teoria de que o GPAA seja uma doença sistêmica com componente
vascular.
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Abstract
Purpose: To evaluate peripheral microvascular characteristics of primary open-angle
glaucoma (POAG) patients and healthy controls, along with endothelin-1 serum
concentration and autoantibodies measurements. Patients and Methods: Subjects
underwent a visual field test (Humphrey Visual Field Analyzer, Carl Zeiss, Dublin, USA),
swept source optical coherence tomography (SS-OCT) (Deep Range Imaging OCT Triton,
Topcon, Tokyo, Japan), nailfold capillaroscopy (NFC) (Stereo Microscope SZ40, Olympus,
Tokyo, Japan), laser Doppler imaging (LDI) (Moor LDI-VR, Moor Instruments, Axminster,
United Kingdom) and venous blood collection. Ophthalmic tests evaluated the presence and
the stage of POAG and confirmed the absence of any abnormality among controls. NFC
evaluated the presence and the number of microhemorrhages, tortuous capillaries, branched
capillaries, dilated capillaries, mega-capillaries and bizarre capillaries, besides the number of
capillary loops/mm and the deletion score; LDI measured fingertip blood flow (FBF) in four
different timepoints and blood samples were evaluated for determination of serum
endothelin-1 concentrations along with serum auto-antibodies measurements. Results:
Sixty-eight subjects (43 patients with POAG and 25 healthy controls) were enrolled in the
study. 65.1% of POAG patients presented with hemorrhages in the nailfold capillaroscopy
versus 25.0% of healthy controls (p=0.003, chi-Square). There was a significant difference
in the mean FBF at baseline in POAG patients vs. controls (293.6  100.2 vs. 388.8  52.0
perfusion units [PU]), respectively, p<0.001, mixed models), together with a significant
difference in the mean FBF 10 and 20 minutes after cold stimulus in POAG patients in
comparison to controls (p<0.001 for all comparisons, mixed models). However, nor the
analysis of endothelin-1 concentrations (1.7 ± 1.4 vs. 1.6 ± 1.5 pg/ml, p=0.71, t-test) or the
autoantibodies measurements (p>0.05 for all, chi-square) showed any difference between
the groups. There was a positive correlation between basal FBF of LDI and retina nerve fiber
layer (RNFL) measurements from SS-OCT (r=0.441, p=0.001, Pearson’s correlation
coefficient), as well as between basal FBF and the mean deviation index of visual field
(r=0.272, p=0.03, Pearson’s correlation coefficient). Conclusions: POAG patients presented
significant peripheral microvascular abnormalities compared to healthy controls. This study
supports the vascular theory associated to POAG.

xviii

Introdução

1

INTRODUÇÃO

1.1

Glaucoma Primário de Ângulo Aberto

O termo glaucoma engloba uma ampla gama de doenças que apresenta como
desfecho comum a degeneração progressiva da camada de fibras nervosas (CFN) da
retina(1) e a aparência típica de disco óptico escavado com defeito funcional típico
correspondente.(2) Estima-se que as formas mais prevalentes de glaucoma ao redor do
mundo sejam o glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) e o glaucoma primário de
ângulo fechado(3) e que juntas, em 2010, essas duas doenças tenham afetado cerca de
60 milhões de pessoas.(3) Em uma década, as estimativas saltam para 20 milhões,
totalizando hoje 80 milhões de pessoas afetadas, sendo 75% delas portadoras de
GPAA.(3)
Embora a fisiopatologia do GPAA não tenha sido completamente elucidada, sabese que o nível de pressão intraocular é um fator inquestionavelmente associado à
fisiopatologia da morte da CFN.(4–6) Além disso, evidências mostram que o aumento da
escavação do disco óptico; as hemorragias de disco óptico; a elevação da pressão
intraocular e outros fatores demográficos, como histórico familiar da doença, raça negra
e idade avançada, estão associados ao aumento do risco de desenvolvimento do
GPAA.(7)
A pressão intraocular pode causar estresse mecânico sobre as estruturas
posteriores, principalmente sobre a lâmina crivosa, que tem sido implicada como um dos
locais principais de formação do dano glaucomatoso.(8) No entanto, sabe-se que muitos
pacientes desenvolvem progressão da doença mesmo com níveis normais,(4) fazendo
com que outras teorias, como a vascular, sejam postuladas a respeito da fisiopatologia
do GPAA.
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1.2

Teoria Vascular Associada ao Glaucoma Primário de Ângulo Aberto

Diversos estudos têm demonstrado que pode existir uma diminuição da pressão
de perfusão na prevalência, incidência e progressão do GPAA.(9–11) Também crescem as
evidências de que componentes vasculares e falta de autorregulação vascular sistêmica
possam exercer um papel fundamental na fisiopatologia do GPAA.(12,13)
A circulação ocular é bastante complexa e possui o comprometimento de nutrir
diversas estruturas sem afetar seu funcionamento.(14) O suprimento sanguíneo do nervo
óptico é peculiar, uma vez que as camadas superficiais recebem suprimento através de
pequenos ramos da artéria central da retina, enquanto a região pré-laminar é suprida por
ramos recorrentes das artérias coroidais e pelas artérias posteriores ciliares curtas.(15–17)
O sistema venoso ocorre através da veia central da retina. Tudo indica que o nervo óptico
seja a única parte que não possui as propriedades de barreira hematoencefálica, (18)
fazendo com que seja especialmente sensível a moléculas como endotelina-1 (ET-1) e
angiotensina II.(19)
Reduções do fluxo sanguíneo da retina e da cabeça do nervo óptico(20,21) em
pacientes com glaucoma vêm sendo o alvo de investigações de longa data. Além disso,
alterações do fluxo sanguíneo têm sido demonstradas aos diversos níveis da circulação
sanguínea ocular de pacientes com GPAA. O estudo publicado em 1997(22) utilizando
estudos histológicos e imagens angiográficas para avaliar a perfusão coroidal,
demonstrou espessura coroidal reduzida devido à perda das camadas internas dos
vasos coroidais.(22) Estudos que investigaram o fluxo sanguíneo ocular de pacientes com
GPAA através de Doppler demonstraram velocidade de fluxo reduzida nas artérias
oftálmicas(23) e nas artérias centrais da retina(24) em comparação a olhos normais e
hipertensos oculares.
Diferentes métodos de quantificação do fluxo sanguíneo ocular de pacientes com
glaucoma têm sido empregados ao longo das últimas décadas. No entanto, os métodos
atuais são limitados por não apresentarem validação e por serem muitas vezes
desafiadores e invasivos. Além disso, alguns deles medem aspectos únicos da estrutura
de perfusão ocular, dificultando a reprodutibilidade e as comparações entre técnicas.
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Recentemente, a angiotomografia de coerência óptica (Angio-OCT) surgiu de forma
promissora com possibilidade de análises vasculares quantitativas e níveis de precisão
ainda não vistos em outros métodos.(25,26) No entanto, ainda existe uma lacuna no que
tange a um método fácil, não invasivo, reprodutível e de baixo custo para o acesso da
microvasculatura de pacientes com glaucoma.
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1.3

Objetivos

Este estudo tem os seguintes objetivos:
•

A avaliação da morfologia vascular periférica de pacientes portadores de
glaucoma primário de ângulo aberto e a comparação com controles através de
capilaroscopia periungueal.

•

A avaliação quantitativa do fluxo sanguíneo periférico de pacientes com
glaucoma primário de ângulo aberto e a comparação com controles através de
Laser Doppler Imaging.

•

A análise sérica quantitativa de endotelina-1 e a avaliação quantitativa e
qualitativa de autoanticorpos em pacientes portadores de glaucoma primário
de ângulo aberto e a comparação com controles.

•

A análise e a avaliação da correlação entre os exames realizados.

Revisão de Literatura

2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Capilaroscopia Periungueal

As doenças do tecido conectivo podem apresentar acometimento vascular dos
mais variados níveis entre os diversos órgãos e sistemas humanos.(27) Esse
acometimento pode ser avaliado através de diferentes métodos, entre eles, a
capilaroscopia periungueal (CPU), cujo foco principal é investigar a microestrutura do
leito capilar periungueal.(28)
Os primeiros registros do exame de CPU datam do início do século 19, quando
pesquisadores detalharam as anormalidades vasculares presentes durante o fenômeno de
Raynaud, associado à esclerose sistêmica.(29) No entanto, somente em 1973, as primeiras
descrições científicas de padrões capilares anormais associados a doenças do tecido
conectivo, observadas ao exame de CPU, foram reportadas.(30) Neste estudo, 75 pacientes
portadores de artrite reumatoide, esclerodermia, dermatopolimiosite e lúpus eritematoso
sistêmico permitiram a distinção de três alterações vasculares relevantes: (i) aumento da
visibilidade do plexo ungueal subpapilar, (ii) dilatação capilar e (iii) perda capilar focal.(30)
A CPU é um método in vivo, simples, não invasivo e acessível, que permite a
visualização direta e ampliada da fileira distal dos capilares da região periungueal das
mãos.(29,31,32) É considerada hoje um método de baixa complexidade e de baixo custo
para o acesso da microvasculatura de pacientes com doenças reumatológicas,
principalmente o fenômeno de Raynaud e a esclerose sistêmica.(33) Além disso, é
considerada capaz de distinguir entre o fenômeno de Raynaud primário e o secundário
e, também, de prever quais pacientes evoluirão do fenômeno de Raynaud primário
isolado para o secundário, relacionado ao espectro da esclerodermia.(34) Recentemente,
a capilaroscopia foi incluída entre os critérios do Colégio Americano de Reumatologia e
da Liga Europeia contra o Reumatismo para classificação da esclerose sistêmica.(35)
O leito ungueal pode ser avaliado através de diversos equipamentos, entre eles,
estereomicroscópios, oftalmoscópios, dermatoscópios e videocapilaroscópios.(36) Esse
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local específico é a região anatômica de escolha para melhor observação vascular, uma
vez que, nessa região, os microvasos apresentam trajeto paralelo à superfície da pele,
enquanto que, em outras áreas, eles apresentam trajeto perpendicular à superfície da
pele.(29,31) Em pacientes saudáveis, os capilares periungueais apresentam regularidade
e uniformidade em distribuição e em diâmetro (Figura 1A).(29) Já em pacientes portadores
de doenças do colágeno, como a esclerodermia, diversas anormalidades podem
aparecer, incluindo capilares dilatados, perda de alças capilares, micro-hemorragias,
neoangiogeneses e áreas de desvascularização (Figura 1B).(30,37)

Fonte: Cortesia fornecida pela Dra. Cecília Agapyto (2020).
Figura 1. Capilaroscopia periungueal normal em “A” e exemplos de alterações em pacientes
portadores de doenças do colágeno em “B”.

Estudos prévios utilizando a CPU em pacientes com glaucoma de ângulo aberto
demonstraram que esse grupo de pacientes pode apresentar capilares dilatados,
hemorragias e deleção de capilares periungueais.(38–40) Já pacientes com glaucoma
exfoliativo podem apresentar diâmetro capilar significativamente alterado em
comparação a pacientes com GPAA e controles.(41) Capilaroscopia periungueal alterada
também já foi descrita em pacientes com glaucoma de pressão normal e defeito
campimétrico paracentral.(42)
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2.2

Laser Doppler Imaging

A quantificação da perfusão sanguínea cutânea periférica pode ser realizada
através de diversas técnicas, entre elas, termografia, ultrassonografia, fluxometria laser
Doppler e Laser Doppler Imaging (LDI).(43) A grande vantagem do Laser Doppler Imaging
sobre as demais técnicas mencionadas é a capacidade de mapear uma extensa área de
pele, fornecendo valores quantitativos e reprodutíveis.(44)
O Laser Doppler Imaging (LDI) é uma modalidade não invasiva de avaliação da
microcirculação cutânea. O efeito Doppler foi aplicado pela primeira vez para medir a
circulação sanguínea em 1975(45) e, desde então, vem sendo utilizado para inúmeras
finalidades, incluindo diagnóstico e monitoramento de doenças reumatológicas e
vasculares.(46–49) O LDI funciona através da emissão de um laser infravermelho com
aproximadamente 1 milímetro (mm) de penetração tecidual. O feixe de luz é direcionado
ao tecido de interesse em duas dimensões, através de um espelho em movimento,
situado a uma distância de 40 centímetros (cm) da superfície da pele (Figura 2).(49) O
aparelho fornece medidas objetivas e contínuas da perfusão tecidual e permite não
apenas avaliações em repouso, mas também respostas dinâmicas, quando associado a
testes provocativos de frio e calor.(50)

Revisão de Literatura | 10

Fonte: Reimpresso de Murray, A. K., Herrick, A. L. & King, T. A. Laser Doppler Imaging: a developing
technique for application in the rheumatic diseases. Rheumatology 43, 1210–1218 (2004), com a
permissão de Oxford University Press (Anexo 1).
Figura 2. Mecanismo de funcionamento do Laser Doppler Imaging.

Um estudo publicado em 1998 utilizando um dispositivo de fluxometria laser
Doppler comparou o fluxo vascular cutâneo do dedo médio da mão esquerda de
pacientes com glaucoma capsular (antiga denominação de glaucoma exfoliativo), GPAA
e controles. Não houve diferenças entre o fluxo basal de pacientes com GPAA e
controles. Também não houve diferença entre os três grupos em relação à redução de
fluxo induzida pelo estímulo frio. A recuperação após estímulo frio foi mais lenta no grupo
com glaucoma capsular em relação aos demais grupos, mas não entre pacientes com
GPAA e controles.(51)
Estudos recentes utilizaram a videocapilaroscopia periungueal para avaliar fluxo
sanguíneo periférico de pacientes com GPAA(52) e glaucoma pseudoexfoliativo.(53) No
entanto, as aferições utilizadas no estudo foram obtidas de imagens estáticas analisadas
manualmente através de método não automatizado e não validado.
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2.3

Endotelina-1 e Autoanticorpos

As endotelinas são peptídeos de 21 resíduos de aminoácidos produzidos no
endotélio, consideradas as substâncias vasoconstritoras mais potentes da circulação
sanguínea humana.(54) São representadas por endotelina-1 (ET-1), endotelina-2 (ET-2)
e endotelina-3 (ET-3), sendo a ET-1 a mais abundante.(55)
Níveis elevados de ET-1 já foram demonstrados em inúmeras doenças, incluindo
a esclerodermia.(56) Estudos apontando a ligação entre a ET-1 e o glaucoma são
controversos. Pacientes com glaucoma podem não apenas apresentar níveis
plasmáticos elevados em comparação com pacientes normais,(57) como também níveis
semelhantes.(51) Além disso, estudos prévios demonstraram que não há correlação entre
os níveis plasmáticos de ET-1 e a severidade do glaucoma, assim como não existem
diferenças entre as concentrações desse peptídeo em diferentes tipos de glaucoma:
GPAA, glaucoma de pressão normal (GPN) e glaucoma primário de ângulo fechado
(GPAF).(57) No entanto, existe evidência de que os níveis de ET-1 são mais elevados em
pacientes com GPAA em progressão do que em pacientes com a doença estável.(58)
Autoanticorpos são anticorpos que reagem contra o sistema do próprio organismo
ao qual pertencem. Podem ser encontrados em qualquer tipo de célula e podem incluir
proteínas, nucleácidos, carboidratos, lipídeos e combinações entre essas substâncias.(59)
Existem comprovações de que mecanismos imunes podem estar relacionados ao
glaucoma. Já foi sugerido que níveis séricos elevados de autoanticorpos em pacientes
com glaucoma aumentem a susceptibilidade do nervo óptico ao dano glaucomatoso
através de mudanças na lâmina crivosa e, talvez, até em sua vasculatura.(60) Além disso,
pacientes com GPN podem ter prevalência maior de doenças autoimunes que pacientes
portadores de hipertensão ocular.(61) No entanto, estudos prévios não são unânimes ao
demonstrar a presença de níveis aumentados de autoanticorpos em pacientes com
glaucoma.(62,63)
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2.4

Justificativa

Diversos biomarcadores oculares são de grande valia no diagnóstico de GPAA,
sem que haja um único marcador sistêmico validado da doença.(38) Inúmeros candidatos
a biomarcadores de GPAA têm sido estudados, entre eles, enzimas, proteínas,
anticorpos, hormônios, aminoácidos, detectáveis na circulação sistêmica, no humor
aquoso ou até mesmo no canal de Schlemm.(64) No entanto, o grande desafio é identificar
um biomarcador que seja de fácil acesso e que preceda as alterações glaucomatosas
significativas e debilitantes.
Tanto a CPU como o LDI apresentam-se como potenciais candidatos a
biomarcadores no diagnóstico e no acompanhamento do GPAA. A presença de
alterações microvasculares ao exame de CPU em pacientes com GPAA foi demonstrada
em estudos anteriores, porém a literatura ainda é escassa. Até o presente momento, a
avaliação do fluxo vascular cutâneo de pacientes com GPAA foi limitada e não
demonstrou alterações significativas nessa população.
Alguns pontos relacionados ao perfil da circulação sistêmica desse grupo de
pacientes ainda necessitam de confirmação científica, uma vez que estudos prévios
exibem grande controvérsia acerca das concentrações séricas de ET-1 e das dosagens
de autoanticorpos entre pacientes com GPAA.

MÉTODOS

3

MÉTODOS

3.1

Desenho do Estudo

Este é um estudo transversal, observacional e comparativo entre pacientes
portadores de glaucoma primário de ângulo aberto e controles. O estudo foi realizado
nos departamentos de Oftalmologia e Reumatologia da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP), sob o protocolo n° 1.971.313, aprovado pela Comissão de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (Anexo 2), estando de acordo
com as normas da Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e com
as diretrizes da Declaração de Helsinque. Todos os participantes foram informados sobre
os objetivos e procedimentos do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

3.2

Participantes

3.2.1 Glaucoma primário de ângulo aberto

Pacientes adultos, portadores de glaucoma primário de ângulo aberto, de pressão
alta e de pressão normal, oriundos do setor de glaucoma do Departamento de
Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, que corresponderam aos critérios
de inclusão previamente estabelecidos e não apresentaram nenhum dos critérios de
exclusão previamente estabelecidos, foram convidados a participar deste estudo. Os
pacientes foram informados previamente de que passariam por uma avaliação inicial
para confirmar sua elegibilidade como paciente portador de GPAA e, caso
apresentassem algum critério de exclusão ou alguma objeção ao recrutamento durante
essa avaliação ou ao longo das etapas seguintes do estudo, seriam automaticamente
descontinuados sem prejuízo para sua assistência.
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3.2.2 Grupo-Controle

Pacientes adultos, oriundos do setor de catarata do Departamento de
Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo, sem anormalidades oftalmológicas
conhecidas, além da presença de catarata, que corresponderam aos critérios de inclusão
previamente estabelecidos e não apresentaram nenhum dos critérios de exclusão
previamente estabelecidos, foram convidados a participar deste estudo. Para os
pacientes já submetidos à remoção da lente cristaliniana, foi estipulado um prazo mínimo
de três meses após o procedimento para participação no estudo. Da mesma forma,
familiares e acompanhantes não consanguíneos de pacientes oriundos do ambulatório
de osteoartrite do Departamento de Reumatologia da Universidade Federal de São
Paulo, que corresponderam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e não
apresentaram nenhum dos critérios de exclusão previamente estabelecidos, foram
convidados a participar deste estudo. Os pacientes foram informados previamente de
que passariam por uma avaliação inicial para confirmar sua elegibilidade como controle
e, caso apresentassem algum critério de exclusão ou alguma objeção ao recrutamento
durante essa avaliação ou ao longo das etapas seguintes do estudo, seriam
automaticamente descontinuados sem prejuízo para sua assistência.

3.3

Coleta de dados

Todos os candidatos a participantes responderam a um formulário de anamnese
e antecedentes médicos gerais e oftalmológicos (Anexo 4) na data da assinatura do
TCLE, e seus prontuários médicos foram consultados para averiguação de histórico
médico, condição oftalmológica e presença de histórico de hemorragias de disco óptico.
Dados demográficos (idade, sexo e etnia) foram obtidos através do cadastro realizado
no prontuário eletrônico do Hospital São Paulo (HSP) ou através de questionamento
direto. Dados relativos a condições médicas preexistentes, como diabetes mellitus,
hipertensão arterial sistêmica, alterações vasculares significantes e doenças do tecido
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conectivo, foram registrados. Cirurgias e procedimentos oculares e outras informações
referentes ao estadiamento do glaucoma também foram registrados. Medicações de uso
ocular e sistêmico foram registradas.

3.4

Avaliação Oftalmológica para Seleção de Participantes

Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3), os
seguintes exames oftalmológicos foram realizados em ambos os olhos para seleção dos
pacientes que permaneceriam no estudo:
•

Teste de acuidade visual com a melhor correção de erro refracional.

•

Exame biomicroscópico de segmento anterior.

•

Tonometria de aplanação de Goldmann.

•

Exame gonioscópico com lente de indentação de quatro espelhos (Volk
Optical, Mentor, USA).

•

Exame biomicroscópico de segmento posterior sob dilatação e com lente de
90 e 78 dioptrias (Ocular, Bellevue, USA).

•

Paquimetria ultrassônica da córnea com Paquímetro SP-3000 Ultrasound
Biometer/Pachymeter (TOMEY, Phoenix, USA).

3.5

Critérios de Inclusão e de Exclusão

3.5.1 Critérios de inclusão de pacientes portadores de GPAA

Após a realização dos exames oftalmológicos iniciais, foram convidados a
participar das demais etapas do estudo os pacientes portadores de GPAA que
apresentaram os seguintes critérios de inclusão:
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•

Diagnóstico clínico de glaucoma primário de ângulo aberto, definido através da
aparência do disco óptico compatível com sinais de neuropatia óptica
glaucomatosa, associada ao típico padrão glaucomatoso de dano funcional.(1)

•

Acuidade visual corrigida maior ou igual a 20/60 em pelo menos um dos olhos.

•

Exame gonioscópico demonstrando ângulo da câmara anterior aberto, em
ambos os olhos, sem alterações e com observação da malha trabecular
posterior em 360 graus, sem manobras de indentação.

3.5.2 Critérios de exclusão de pacientes portadores de GPAA

Foram descontinuados do estudo os pacientes portadores de GPAA que
apresentaram os seguintes critérios de exclusão:
•

Erro refracional maior que  6,00 dioptrias esféricas ou  3,00 dioptrias de
astigmatismo.

•

Torção do disco óptico maior que 15 graus ou disco inclinado com razão maior
que 1,3.

•

Outra patologia ocular significante, além do glaucoma.

•

Patologia vascular significante ou doença do tecido conectivo.

•

Uso de medicações sistêmicas vasoativas.

3.5.3 Critérios de inclusão de controles

Após a realização dos exames oftalmológicos iniciais, foram convidados a
participar das demais etapas do estudo os participantes controles que apresentaram os
seguintes critérios de inclusão:
•

Acuidade visual corrigida melhor ou igual a 20/60 em ambos os olhos.
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•

Exame gonioscópico demonstrando ângulo da câmara anterior aberto, em
ambos os olhos, sem alterações e com observação da malha trabecular
posterior em 360 graus, sem manobras de indentação.

•

Pressão intraocular menor que 21 mmHg.

•

Nervos ópticos com aspecto saudável e sem sinais de neuropatia óptica
glaucomatosa.

3.5.4 Critérios de exclusão de controles

Foram descontinuados do estudo os participantes controles que apresentaram os
seguintes critérios de exclusão:
•

Erro refracional maior que  6,00 dioptrias esféricas ou  3,00 dioptrias de
astigmatismo.

•

Torção do disco óptico maior que 15 graus ou disco inclinado com razão maior
que 1,3.

•

Glaucoma, suspeita de glaucoma ou presença de outra patologia ocular
significante.

3.6

•

Histórico familiar de glaucoma.

•

Patologia vascular significante ou doença do tecido conectivo.

•

Uso de medicações sistêmicas vasoativas.

Exames Oftalmológicos Complementares

Todos os pacientes recrutados, portadores de GPAA e controles, que, após
exame oftalmológico completo, análise do questionário médico e revisão do prontuário
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médico, preencheram os critérios de inclusão e não apresentaram critérios de exclusão,
foram submetidos aos exames oftalmológicos complementares.

3.6.1 Exame de campo visual com campímetro Humphrey

Todos os pacientes recrutados foram submetidos a exame de campo visual
(Humphrey Visual Field Analyzer, Carl Zeiss, Dublin, USA), usando o algoritmo de limiar
interativo sueco (SITA), do inglês Swedish Interactive Threshold Algorithm, estratégia 24-2.
Pacientes portadores de GPAA foram submetidos a pelo menos dois exames consecutivos
para confirmação de dano funcional glaucomatoso correspondente ao aspecto de dano
estrutural encontrado ao exame do nervo óptico. Controles foram submetidos ao exame
de campo visual para confirmação da ausência de anormalidades. Os critérios de
Anderson(65) foram utilizados para a definição de anormalidades: presença de três ou
mais pontos contíguos, não periféricos no gráfico de probabilidades de desvio padrão
(PSD), do inglês, pattern standard deviation, com p<5%, sendo um desses pontos com
p<1%; valor do índice PSD <5%; ou teste hemicampo para glaucoma (GHT), do inglês
glaucoma hemifield test, fora dos limites normais (Anexo 5).
Em ambos os grupos, apenas testes confiáveis (taxa de perda de fixação ≤33%,
taxa de falsos positivos ≤20% e taxa de falsos negativos ≤20%) foram utilizados.
Pacientes, cujos testes não foram confiáveis, foram submetidos a um novo teste.
O índice MD foi utilizado para classificar a severidade do GPAA, de acordo a
escala de Hodapp-Anderson-Parrish.(65) Valores de MD menores que -6 dB foram
classificados como casos iniciais; valores entre -6 dB e -12 dB foram classificados como
moderados; e valores maiores que -12 dB foram classificados como graves. Pacientes
com exames que apresentavam três ou mais pontos contíguos com sensibilidade
retiniana menor que -5 dB, localizados nos 10 graus centrais do hemicampo superior ou
do hemicampo inferior foram considerados portadores de defeitos paracentrais.(66)
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3.6.2 Retinografia e tomografia de coerência óptica com tecnologia swept
source

Todos os pacientes recrutados foram submetidos ao exame de retinografia e
tomografia de coerência óptica com tecnologia swept source (SS-OCT) (Deep Range
Imaging OCT Triton, Topcon, Tokyo, Japan). Os pacientes foram dilatados com colírio
de fenilefrina a 1% para obtenção de imagens com a melhor qualidade possível. Imagens
obtidas com mal-alinhamento ou de baixa qualidade foram desprezadas e repetidas
sempre que possível.
O DRI-OCT Triton é um retinógrafo e tomógrafo de alta resolução, que utiliza um
laser de varredura com comprimento de onda de 1.050 nm e uma velocidade de
varredura de 100.000 A-scans/segundo.(67) Essas características permitem melhor
penetração em estruturas profundas dos tecidos oculares e velocidade de varredura
duas vezes mais rápida que a de outros dispositivos com tecnologia de domínio
espectral.(67)
Para a obtenção da medida da espessura da camada de fibras nervosas da retina,
foram adquiridas imagens de alta densidade (512 A-scans para cada 256 B-scans),
utilizando o módulo 3D Disc Scan, em uma área de 6,0 mm x 6,0 mm, com foco no disco
óptico. O local de medida foi automaticamente selecionado a 3, 4 mm do centro do disco
óptico, conforme localização validada na literatura (68) e amplamente utilizada. Tanto a
espessura média da CFN da retina como a dos quadrantes superior, inferior, nasal e
temporal foram determinadas através de um software de segmentação, que identifica a
área entre a membrana limitante interna e o limite interno da camada de fibras nervosas
da retina(67,69) Os valores obtidos são automaticamente comparados aos do banco de
dados do dispositivo, que é composto por medidas da CFN da retina de indivíduos
normais. A comparação é feita com indivíduos de mesma idade e gênero do paciente
examinado. Os valores analisados e comparados aos do banco de dados são reportados
em um gráfico de cores (3D Disc Report) (Anexo 6). As espessuras da CFN da retina na
faixa normal são mostradas em fundo verde; aquelas anormais ao nível de 5%, em fundo
amarelo; e as anormais ao nível de 1%, em fundo vermelho.(70)
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Adicionalmente foram adquiridas imagens utilizando o módulo Macula Line
Horizontal para descartar possíveis alterações maculares em ambos os grupos. Imagens
de retinografia foram examinadas de forma detalhada em relação à presença de outras
doenças retinianas significativas e em relação ao dano estrutural característico
glaucomatoso. O disco óptico foi extensamente avaliado em relação à presença de
hemorragias peridiscais em qualquer fase de evolução.
Pacientes classificados como portadores de GPAA que apresentaram integridade
da CFN da retina, apesar de aparente dano estrutural ao exame do segmento posterior,
foram descontinuados do estudo. Igualmente, controles com exame suspeito para
glaucoma ou qualquer outra neuropatia óptica (evidenciado através de CFN da retina
anormal em algum dos quadrantes) foram descontinuados do estudo.

3.7

Exames Específicos

Participantes portadores de GPAA, que apresentaram defeito funcional
confirmado ao exame de campo visual e dano estrutural confirmado ao exame de SSOCT, permaneceram no estudo e foram encaminhados para a realização de exames
específicos. Da mesma forma, participantes controles, que não apresentaram defeito
funcional ao campo visual e dano estrutural ao exame de SS-OCT, permaneceram no
estudo e foram encaminhados para a realização de exames específicos. Exames
complementares oftalmológicos e exames específicos foram realizados com uma
distância máxima de 6 meses.

3.7.1 Capilaroscopia periungueal

Todos os pacientes recrutados foram submetidos ao exame de capilaroscopia
periungueal, do segundo ao quinto quirodáctilo, de ambas as mãos, através de um
estereomicroscópio panorâmico (Stereo Microscope SZ40, Olympus, Tokyo, Japan). O
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aparelho utilizado possui magnificação de 10 a 25 vezes(71) (Figura 3A) e permite uma
avaliação global do leito ungueal através de parâmetros qualitativos e semiquantitativos.
Pacientes com achados representativos foram submetidos à videocapilaroscopia
(VideoCap 3.0, DS Medica, Itália) para registro. O videocapilaroscópio consiste de um
microscópio óptico e uma câmera digital conectados a um computador (Figura 3B).
Antes da realização dos exames, todos os pacientes foram convidados a aguardar
pelo menos 15 a 20 minutos em ambiente climatizado (temperatura em torno de 20 a 22
graus Celsius). Os pacientes foram orientados a não utilizar esmaltes e a não realizar a
retirada das cutículas para que não houvesse resíduos ou ferimentos. Para melhor
visualização da área de interesse, uma gota de óleo de imersão foi colocada sobre as
cutículas dos oito dedos analisados. Duas reumatologistas experientes (CK e CA), cegas
em relação ao diagnóstico do paciente, foram responsáveis pela avaliação dos pacientes
recrutados.
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Fonte: Cortesia fornecida pela Dra. Cecília Agapyto (2018).
Figura 3. Imagens dos aparelhos de capilaroscopia periungueal utilizados no estudo.
Estereomicroscópio panorâmico (Stereo Microscope SZ40, Olympus, Japan) em “A” e paciente
sendo examinado através de videocapilaroscópio (VideoCap 3.0, DS Medica, Itália) em “B”.
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O padrão capilaroscópico normal inclui capilares de tamanho, formato e cor
homogêneos, com disposição transversal ao longo da cutícula (Figura 4A), e os achados
capilaroscópicos podem variar entre os dedos das mãos de um mesmo indivíduo. (29) O
número de capilares por milímetro (mm) varia entre 7 e 12 unidades.(72)
Os parâmetros normalmente avaliados durante investigações reumatológicas são:
densidade capilar (número de alças capilares), morfologia capilar (formato dos capilares),
dimensão dos capilares (largura do ápice capilar) e presença ou ausência de microhemorragias. No presente estudo, foram avaliados os seguintes parâmetros: quantidade
de micro-hemorragias, capilares enovelados, capilares em formato de arbusto, capilares
ectasiados, megacapilares, capilares bizarros, número de alças capilares/mm e grau de
deleção focal. Micro-hemorragias são definidas por áreas escuras ou avermelhadas,
borradas e facilmente visualizadas ao exame (Figura 4B). Capilares enovelados são
definidos por vasos, cujos ramos se enrolam sobre eles mesmos; capilares em arbusto
são definidos por vasos aglomerados e altamente arborizados; e capilares ectasiados
são definidos por vasos, cujas três faces (aferente, apical e eferente) apresentam
diâmetro 4 a 9 vezes maior que o de um capilar normal (Figura 4C).(30,37,73–76)
Megacapilares ou capilares gigantes são definidos por vasos, cujo diâmetro ultrapassa
10 ou mais vezes o diâmetro de um capilar normal (33); e capilares bizarros são definidos
como vasos com aspecto serpenteado e bizarro.(77) O número de micro-hemorragias,
enovelados, arbustos, ectasiados, megacapilares e bizarros encontrados em cada um
dos oito dedos examinados foi registrado em um formulário de avaliação, assim como a
localização de cada uma dessas alterações (Anexo 7). A quantidade total de achados
identificados nos oito dedos avaliados e a média de alterações entre os oito dedos
avaliados foram registradas para posterior análise.
O número de alças capilares/mm foi avaliado no quarto e no quinto quirodáctilo e,
em seguida, efetuou-se a média entre eles para posterior análise.(31) A contagem inferior
a 7 alças capilares/mm caracteriza presença de desvascularização difusa. O grau de
deleção focal é quantificado de acordo com a escala de Lee(78), que define deleção focal
como ausência de dois ou mais capilares consecutivos e classifica a alteração em quatro
estágios: 0 - nenhuma área de deleção; 1 - uma ou duas áreas de deleção descontínuas;
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2 - mais de duas áreas de deleção descontínuas; e 3 - áreas extensas e confluentes de
desvascularização.

A

B

C

Fonte: Própria, 2018.
Figura 4. Exemplos de exames de capilaroscopia periungueal encontrados no estudo. Exame com
padrão normal em “A”, presença de micro-hemorragia em “B” e capilares ectasiados em “C”.

3.7.2 Laser Doppler Imaging

Todos os pacientes recrutados foram submetidos ao exame de Laser Doppler
Imaging (Moor LDI-VR, Moor Instruments, Axminster, UK) para avaliação do fluxo
sanguíneo da microvasculatura cutânea das mãos (Figura 5A). O teste avaliou a média
de fluxo sanguíneo do dorso das extremidades dos quatro dedos da mão não dominante,
excluindo os primeiros quirodáctilos.
Antes da realização dos exames, todos os pacientes foram convidados a aguardar
em repouso pelo menos 15 a 20 minutos em ambiente climatizado (temperatura em torno
de 20 a 22 graus Celsius). O teste foi realizado em quatro momentos diferentes. O
primeiro momento foi o de base, e os demais momentos foram 1, 10 e 20 minutos após
teste provocativo com estímulo frio (ES). O estímulo frio consiste em imersão de ambas
as mãos em água fria a 15 graus Celsius, durante 60 segundos. Neste estudo, o ES foi
realizado em aparelho termostático próprio para realização desse teste (Unitemp 116,
Fanem, Guarulhos, Brasil) (Figura 6). Antes de iniciar cada momento do teste, os
participantes foram orientados a utilizar óculos de proteção e foram acomodados em
posição sentada com o braço da mão não dominante ao nível do coração (Figura 5B).
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Fonte: Cortesia fornecida pela Dra. Cecília Agapyto (2018).
Figura 5. Aparelho de Laser Doppler Imaging (Moor LDI-VR, Moor Instruments, Axminster, UK) em
“A” e paciente sendo examinada utilizando óculos de proteção em “B”.

Fonte: Cortesia fornecida pela Dra. Cecília Agapyto (2019).
Figura 6. Aparelho de banho ultratermostático utilizado para realização do estímulo frio (Unitemp
116, Fanem, Guarulhos, Brasil).
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O aparelho adquire as imagens através de um sistema de emissão de laser
vermelho com aproximadamente 1 mm de penetração tecidual, com tempo de aquisição
de 3 minutos e 15 segundos para cada momento avaliado.(79,80) Todas as imagens foram
captadas com velocidade de 4 pixels/milissegundo. A distância entre o dispositivo e a
superfície examinada é de aproximadamente 40 cm, totalizando uma área de
abrangência de 168,5 cm2 (10,4 cm × 16,2 cm).(48,80)
O fluxo sanguíneo das polpas digitais (FPD) é obtido através do estabelecimento
da região de interesse, definida como a área acima da articulação interfalageana
proximal, incluindo o leito periungueal, em cada um dos quatro dedos avaliados. As
imagens e medidas obtidas (Figura 7) são armazenadas através de um software
automatizado (Moor LDI system software V5.2) e instalado no computador acoplado ao
dispositivo. O FPD de cada dedo é fornecido de forma automatizada, e a média global
entre os quatro dedos gera o valor final, conforme protocolo já descrito
anteriormente.(48,80) Neste estudo, foram geradas quatro médias correspondentes aos
quatro momentos nos quais o fluxo sanguíneo foi avaliado, e cada um deles foi
comparado entre os dois grupos, além da comparação entre os momentos em cada um
dos grupos. O fluxo sanguíneo da área avaliada é expresso em unidades arbitrárias de
perfusão (UP) em relação à calibração interna padrão do aparelho e diretamente
proporcional ao produto da velocidade média e da concentração das células
sanguíneas.(79)
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Fonte: Cortesia fornecida pela Dra. Cecília Agapyto (2018).
Figura 7. Imagem obtida através do Laser Doppler Imaging e armazenada em computador
acoplado ao dispositivo.

3.7.3 Dosagem sérica de endotelina-1 e autoanticorpos

Todos os pacientes recrutados foram submetidos à coleta de sangue venoso,
preferencialmente pela manhã e após 5 a 10 minutos de repouso. Depois de 30 minutos
em ambiente climatizado (temperatura em torno de 20 a 22 graus Celsius), o sangue
venoso coletado foi submetido à centrifugação a 3.000 rpm durante 15 minutos e, então,
o soro obtido foi imediatamente aliquotado em criotubos de 0,3 ml. Esses criotubos foram
mantidos em temperatura inferior a -20 graus Celsius até serem devidamente
processados. A pesquisa de autoanticorpos e a concentração de ET-1 foram avaliadas
ao final da coleta de dados, de forma simultânea, em todas as amostras coletadas.
A determinação da concentração quantitativa de ET-1 foi realizada através de kit
de ensaio de imunoabsorção enzimática, específico para dosagem quantitativa de ET-1
(Quantikine ELISA, Endothelin-1 Immunoassay; R&D, Inc., Minneapolis, USA), seguindo
as instruções do fabricante, amplamente difundidas e descritas de forma resumida a
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seguir. As amostras são pipetadas dentro de poços prefixados com anticorpo monoclonal
específico para ET-1. Dessa forma, qualquer substância que não se fixa aos poços é
lavada e desprezada. Em seguida, o anticorpo monoclonal específico para ET-1 ligado
à enzima é adicionado aos poços. Após lavagem para remover qualquer substância não
ligada ao reagente, a solução substrata é adicionada aos poços e ocorre o aparecimento
de coloração proporcional à quantidade de ET-1 presente na amostra. Finalmente, a
intensidade da coloração é então quantificada.
A avaliação quantitativa e qualitativa do fator antinuclear (FAN) foi realizada
através da técnica de imunofluorescência indireta, utilizando como substrato antigênico
células do epitelioma humano tipo 2 (HEp-2), do inglês, human epitheal type 2, (ANA
HEp-2, Bion Enterprises, Des Plaines, USA). Foram consideradas reagentes as
titulações maiores que 1/80. A pesquisa de anticorpos contra antígenos nucleares
extraíveis pela salina (AENA) foi realizada através da técnica de imunodifusão dupla,
utilizando como substrato antigênico extrato de baço suíno. A pesquisa de anticorpos
anti-DNA nativo (ADNA) foi realizada através da técnica de imunofluorescência indireta,
utilizando como substrato antigênico Crithidia luciliae. A pesquisa de anticorpos
antiescleroderma (ASCL70) foi realizada por meio da técnica de imunodifusão dupla,
utilizando como substrato antigênico extrato de timo de coelho (Rabbit Thymus Acetone
Powder, Pel-Freez, Rogers, USA).

3.8

Análise Estatística

A análise estatística foi realizada com base nos dados obtidos de apenas um dos
olhos. Em pacientes com GPAA, o critério de escolha foi o olho com maior envolvimento
glaucomatoso, definido pela menor média de espessura da CFN da retina. Nos controles,
os dados do olho direito foram analisados, a menos que houvesse algum impedimento,
por exemplo, baixa qualidade das imagens de SS-OCT. Os dados obtidos foram
expressos em médias  desvio padrão para variáveis contínuas ou porcentagem para
variáveis categóricas. Variáveis categóricas foram comparadas entre pacientes com
GPAA e controles utilizando teste qui-quadrado ou teste exato de Fischer. Variáveis
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contínuas foram comparadas entre pacientes com GPAA e controles através do teste t
de Student. A distribuição de micro-hemorragias, capilares enovelados e capilares
ectasiados foi avaliada mediante teste de Kruskal-Wallis. A comparação entre os dois
grupos nos diferentes momentos de avaliação do LDI foi realizada através da análise de
modelos lineares mistos. A análise de covariância (ANCOVA) foi utilizada para verificar
a influência da idade nas avaliações de fluxo vascular obtidas no LDI entre os grupos. A
correlação entre variáveis contínuas foi analisada por meio do teste de coeficiente de
correlação de Pearson. A associação entre variáveis categóricas foi realizada mediante
o teste qui-quadrado de Pearson. Todas as análises estatísticas foram realizadas
utilizando o programa Stata (Stata Corp, Texas, USA), versão 13.0. O valor de alpha foi
definido a 0,05 (erro tipo I).

RESULTADOS

4

RESULTADOS

O período de recrutamento de participantes e a realização dos exames pertinentes
ao estudo ocorreram entre março de 2017 e abril de 2019. Sessenta e oito participantes
(43 pacientes com GPAA e 25 controles) foram incluídos no estudo e completaram as
devidas etapas. O grupo de pacientes com GPAA incluiu 12 pacientes com glaucoma de
pressão normal e 31 com glaucoma de alta tensão. Cinco pacientes com GPAA e 1 do
grupo-controle não realizaram coleta de sangue; 3 pacientes com GPAA não realizaram
LDI e 1 do grupo-controle não realizou exame de capilaroscopia.

4.1

Dados Demográficos e Sistêmicos

A média de idade entre os pacientes com GPAA foi de 65,4 ± 11,9 anos, enquanto
a média de idade entre os controles foi de 61,5 ± 5,7 anos (p=0,06, teste t de Student)
(Tabela 1). Em ambos os grupos, houve predominância de mulheres, sendo 72,1% no
grupo GPAA e 76,% no grupo-controle (p=0,94, teste qui-quadrado). A distribuição étnica
foi bastante semelhante entre os grupos, sendo 46,5% de pacientes brancos no grupo
GPAA e 60,0% no grupo-controle (p=0,41, teste qui-quadrado). Demais etnias que
compuseram os grupos participantes foram: negros (11,6% no grupo GPAA e 12% no
grupo-controle), pardos (23,3% no grupo GPAA e 20,0% no grupo-controle) e asiáticos
(18,6% em GPAA e 8,0% no grupo-controle), não havendo diferença estatisticamente
significante (p>0,05 para todos, teste qui-quadrado). Dos pacientes com GPAA, 23,2%
eram portadores de diabetes mellitus, assim como 16,0% de participantes do grupocontrole (p=0,47, teste qui-quadrado). Hipertensão arterial sistêmica esteve presente em
44,2% dos pacientes com GPAA e 56,0% dos controles (p=0,34, teste qui-quadrado).
Dos pacientes com GPAA, 23,2% estavam em uso de antiagregantes plaquetários, assim
como 8,0% dos controles (p=0,11, teste qui-quadrado). Dos pacientes com GPAA, 9,5%
estavam em uso de betabloqueadores orais, assim como 16,7% dos controles (p=0,48,
teste qui-quadrado). Dos pacientes com GPAA, 9,5% estavam em uso de diuréticos
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tiazídicos orais, assim como 20,8% dos controles (p=0,43, teste qui-quadrado). Dos
pacientes com GPAA, 19,0% estavam em uso de bloqueadores de canal de cálcio, assim
como 25,0% dos controles (p=0,63, teste qui-quadrado). E, finalmente, 19,0% dos
pacientes com GPAA estavam em uso de inibidores da enzima conversora de
angiotensina, assim como 16,7% dos controles (p=0,83, teste qui-quadrado).

Tabela 1. Características demográficas e sistêmicas entre pacientes com GPAA e controles.
GPAA
(n=43)

Controles
(n=25)

Valor de p

Idade
(anos)

65,4 ± 11,9

61,5 ± 5,7

0,06

Gênero
N (%) de sexo feminino

31 (72,1)

19 (76,0)

0,94

Etnia
N (%) de brancos

20 (46,5)

15 (60,0)

0,41

Diabetes mellitus
N (%)

10 (23,2)

4 (16,0)

0,47

Hipertensão arterial
sistêmica N (%)

19 (44,2)

14 (56,0)

0,34

2 (8,0)

0,11

Uso de
antiagregante plaquetário
10 (23,2)
N (%)
Nota: * Valor de p estatisticamente significante a 0,05.

4.2

Exames Oftalmológicos

Todos os pacientes tiveram ambos os olhos examinados. A média de acuidade
visual corrigida (logMAR) foi de 0,2 ± 0,2 em pacientes com GPAA e de 0,0 ± 0,1 em
controles (p=0,006, teste t de Student) (Tabela 2). A média de pressão intraocular, aferida
no dia dJJa avaliação inicial, através de tonometria de aplanação de Goldmann foi de
15,4 mmHg ± 3,9 mmHg em olhos com GPAA e de 15,2 mmHg ± 3,0 mmHg em controles
(p=0,85, teste t de Student). A média de espessura corneana foi de 508,8 μm ± 33,1 μm
em olhos com GPAA e de 543,7 μm ± 35,9 μm em controles (p=0.001, teste t de Student).
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No olho eleito para análise, 35 de 43 pacientes com GPAA estavam em uso de colírios
hipotensores. Desses pacientes, 75,0% estavam em uso de colírios betabloqueadores
tópicos; 41,7%, em uso de colírios alfa-agonistas; 16,7%, em uso de colírios inibidores
da anidrase carbônica; e 66,7%, em uso de colírios análogos das prostaglandinas. Dos
pacientes com GPAA, 10 pacientes já haviam sido submetidos à cirurgia incisional
antiglaucomatosa (trabeculectomia) no olho elegido para análise e 4 pacientes já haviam
sido submetidos à trabeculoplastia seletiva a laser. Controles não estavam usando
nenhuma medicação oftalmológica, exceto colírios lubrificantes.

Tabela 2. Características clínicas entre pacientes com GPAA e controles.
GPAA
(n=43)

Controles
(n=25)

Valor de p

Acuidade visual
corrigida (logMAR)

0,2 ± 0,2

0,0 ± 0,1

0,006*

Pressão intraocular
(mmHg)

15,4 ± 3,9a

15,2 ± 3,0

0,85

Campo visual MD
(dB)

-8,4 ± 6,5

-2,2 ± 2,4

<0,001*

Campo visual PSD
(dB)

7,4 ± 4,0

2,5 ± 1,2

<0,001*

Média de espessura da
CFN (µm)

71,1 ± 13,3

106,2 ± 9,6

<0,001*

Nota: a Dos pacientes com GPAA, 35 de 43 estavam em uso de medicação hipotensora.
Abreviações: MD = Mean deviation; PSD = Pattern standard deviation; CFN = Camada de fibras
nervosas da retina.
* Valor de p estatisticamente significante a 0,05.

A média do índice MD do campo visual foi de -8,4 dB ± 6,5 dB no grupo GPAA e de
-2,2 dB ± 2,4 dB no grupo-controle (p<0,001, teste t de Student). A média do índice PSD
do campo visual foi 7,4 dB ± 4,0 dB no grupo GPAA e 2,5 dB ± 1,2 dB no grupo-controle
(p<0,001, teste t de Student). Quando a severidade da doença foi classificada de acordo
com os índices MD(65), 44,0% dos pacientes apresentaram o quadro inicial da doença;
33,0%, o quadro moderado; e 23,0%, a forma avançada da doença (Figura 8).
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A média da espessura da CFN foi 71,1 μm ± 13,3 μm em pacientes com GPAA e
106,2 μm ± 9,6 μm em controles (p<0,001).

Figura 8. Percentagem de pacientes portadores de GPAA em cada estágio da doença.

4.3

Capilaroscopia Periungueal

Cerca de dois terços dos pacientes com GPAA (65,1%) apresentaram microhemorragias ao exame de capilaroscopia periungueal, enquanto apenas 25,0% dos
controles apresentaram essa alteração (p=0,003, teste qui-quadrado) (Tabela 3). Além
disso, pacientes com GPAA apresentaram uma quantidade muito maior de microhemorragias quando estas estavam presentes (p=0,004, teste de Kruskal-Wallis) (Figura
9). O número máximo de micro-hemorragias observadas em um único paciente com
GPAA foi 17, enquanto esse número foi de apenas 6 em controles. O uso sistêmico de
antiagregantes plaquetários não demonstrou associação com a quantidade de microhemorragias periungueais (p=0,75, Kruskal-Wallis) (Figura 10).
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Tabela 3. Comparação entre as anormalidades microvasculares periféricas detectadas através da
CPU entre pacientes portadores de GPAA e controles.
GPAA
(n=43)

Controles
(n=24)

Valor de p

Frequência de microhemorragias (%)

65,1%

25,0%

0,003*

Frequência de capilares
enovelados (%)

37,2%

25,0%

0,41

Frequência de capilares
ectasiados (%)

36,6%

16,7%

0,09

Nota: * Valor de p estatisticamente significante a 0,05.

Figura 9. Histograma demonstrando a distribuição de micro-hemorragias entre controles e
pacientes com GPAA (p=0,004, teste de Kruskal-Wallis).
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Figura 10. Histograma demonstrando a ausência de associação entre micro-hemorragias
periungueais e o uso sistêmico de antiagregantes plaquetários (p=0,74, teste de Kruskal-Wallis).

Pacientes com GPAA também apresentaram uma frequência maior de capilares
enovelados em relação aos controles (37,2% vs. 25,0%, respectivamente, p=0,41, teste
qui-quadrado) e também de capilares ectasiados (36,6% vs. 16,7%, respectivamente,
p=0,09, teste qui-quadrado), apesar de essa diferença não ser estatisticamente
significativa. Não houve diferença em relação à distribuição de capilares enovelados
(Figura 11) e de ectasiados (Figura 12) entre os dois grupos (p=0,33 e p=0,10,
respectivamente, teste de Kruskal-Wallis)

Resultados | 37

Figura 11. Histograma demonstrando a distribuição de capilares enovelados entre controles e
pacientes com GPAA (p=0,33, teste de Kruskal-Wallis).

Figura 12. Histograma demonstrando a distribuição de capilares ectasiados entre controles e
pacientes com GPAA (p=0,10, teste de Kruskal-Wallis).
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Não houve diferença entre a frequência de micro-hemorragias, capilares
enovelados e capilares ectasiados entre pacientes com glaucoma de pressão normal e
alta tensão (teste exato de Fisher, p>0,05 para todos).
Capilares em arbustos, megacapilares e capilares bizarros não estiveram
presentes em nenhum dos pacientes com GPAA ou controles. A média do número de
alças/mm estava dentro dos padrões normais em todos os pacientes avaliados, tanto
portadores de GPAA quanto controles. O grau de deleção focal ou área avascular foi
igual a zero em todos os pacientes avaliados. Ou seja, nenhuma área de deleção foi
visualizada.

4.4

Laser Doppler Imaging

Através das avaliações fornecidas pelo dispositivo Laser Doppler Imaging, foram
obtidas as médias globais dos quatro dedos avaliados dos participantes. Cada um deles
apresentou um valor global médio de FPD por momento analisado. Pacientes com GPAA
tiveram redução importante do FPD basal em relação ao FPD basal apresentado pelos
controles (293,6 ± 100,2 vs. 388,8 ± 52,0 UP, respectivamente, p<0,001, análise de
modelos mistos) (Tabela 4, Figura 13) e não houve influência da idade no parâmetro
avaliado (p=0,74, ANCOVA). Da mesma forma, após estímulo frio, houve diferença
significativa entre o PFD de pacientes com GPAA e de controles aos 10 minutos (254,2
± 100,0 vs. 359,9 ± 78,9 UP, respectivamente, p<0,001, análise de modelos mistos) e
aos 20 minutos (265,8 ± 107,7 vs. 362,5 ± 76,6 UP, respectivamente, p<0,001, análise
de modelos mistos). Um minuto após estímulo frio, tanto pacientes com GPAA quanto
controles apresentaram redução significativa do FPD em relação a seus respectivos
valores basais (219,3 ± 89,5 vs. 293,6 ± 100,2 UP, p<0,001; 289,4 ± 85,9 vs. 388,8 ±
52,0 UP, p<0,001, respectivamente, análise de modelos mistos) e a diferença entre os
dois grupos é marginalmente significativa (Figura 14).
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Tabela 4. Fluxo sanguíneo médio das polpas digitais ao exame de LDI entre pacientes com GPAA
e controles.
GPAA
(n=40)

Controles
(n=25)

Valor de p

Basal
(PU)

293,6 ± 100,2

388,8 ± 52.0

<0,001*

1 minuto após ES
(PU)

219,3 ± 89.5

289,4 ± 85,9

0,06

10 minutos após ES
(PU)

254,2 ± 100,0

359,9 ± 78,9

<0,001*

20 minutos após ES
(PU)

265,8 ± 107,7

362,5 ± 76,6

<0,001*

Nota: 1 minuto, 10 minutos e 20 minutos se referem ao tempo decorrido após teste de estímulo frio.
* Valor de p estatisticamente significante a 0,05.

Fonte: Própria, 2018.
Figura 13. Imagem representativa de Laser Doppler Imaging entre os grupos analisados. Acima
um paciente com GPAA e abaixo um controle, nos diferentes momentos analisados.
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Figura 14. Gráfico de perfis do fluxo sanguíneo médio das polpas digitais entre os grupos
analisados, nos seguintes momentos: basal, 1, 10 e 20 minutos após estímulo frio.

Não houve diferença no FPD basal entre pacientes com GPAA que apresentavam
comprometimento paracentral de campo visual e pacientes com GPAA que
apresentavam defeitos que não comprometiam a região paracentral do campo visual
(298,3 ± 96,1 vs. 289,4 ± 106,0 PU, respectivamente, p=0,78, teste t de Student). Da
mesma forma, nos demais momentos (1, 10 e 20 minutos pós-ES), não houve diferença
do valor de FPD entre esses dois grupos (p>0,05 em todos os momentos).
Não houve diferença no FPD basal entre pacientes com glaucoma de pressão
normal e glaucoma de alta tensão (310,9 ± 123,0 vs. 286,2 ± 90,3 PU, respectivamente,
p=0,54, teste t de Student). Da mesma forma, nos demais momentos (1, 10 e 20 minutos
pós ES), não houve diferença do valor de FPD entre esses dois grupos (p>0,05 em todos
os momentos).
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4.5

Análise das Amostras de Sangue

A média da concentração de ET-1 foi similar entre os pacientes com GPAA e
controles (1,7 ± 1,4 pg/ml vs. 1,6 ± 1,5 pg/ml, p=0,71, teste t de Student) e também entre
pacientes com glaucoma de pressão normal e alta tensão (1,8 ± 1,8 pg/ml vs. 1,7 ± 1,3
pg/ml, p=0,89, teste t de Student).
Entre os pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto, 21,0% apresentaram
fator antinuclear reagente, assim como 20,1% dos controles (p=0,99, teste exato de
Fisher). Nenhum dos participantes apresentou exame reagente para autoanticorpos
AENA, ADNA ou ASCL70.

4.6

Associações e Correlações Entre os Testes Realizados

4.6.1 Correlação entre CPU e SS-OCT

Houve associação entre a presença de micro-hemorragias detectadas ao exame
de CPU e a espessura da CFN da retina obtida através do SS-OCT, quando todos os
participantes são analisados (p=0,02, teste t de Student). No entanto, em uma subanálise
incluindo apenas os pacientes portadores de GPAA, não existe associação entre a
presença de micro-hemorragias detectadas ao exame de CPU e a espessura da CFN da
retina (p=0,83, teste t de Student).
Houve correlação negativa baixa entre a quantidade de micro-hemorragias
detectadas ao exame de CPU e a espessura da CFN da retina obtida através do SSOCT (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,29, p=0,02), quando todos os pacientes
participantes são analisados (Figura 15). No entanto, em uma subanálise incluindo
somente pacientes portadores de GPAA, não existe correlação entre a quantidade de
micro-hemorragias detectadas ao exame de CPU e a espessura da CFN da retina obtida
através do SS-OCT (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,14, p=0,40) (Figura 16).
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Figura 15. Gráfico de dispersão mostrando a correlação negativa entre a quantidade de microhemorragias periungueais e a espessura da CFN da retina incluindo todos os pacientes do estudo
(coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,29, p=0,02).
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Figura 16. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre a quantidade de microhemorragias periungueais e a espessura da CFN em subanálise incluindo somente pacientes
portadores de GPAA (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,14, p=0,40).

4.6.2 Correlação entre CPU e campo visual

Não houve correlação entre a quantidade de micro-hemorragias detectadas ao
exame de CPU e o índice MD do campo visual nem na análise incluindo todos os
participantes (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,03, p=0,84) (Figura 17) nem na
subanálise incluindo somente pacientes portadores de GPAA (coeficiente de correlação
de Pearson, r=0,10, p=0,50) (Figura 18).
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Figura 17. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre a quantidade de microhemorragias periungueais e o índice MD do campo visual incluindo todos os participantes do
estudo (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,03, p=0,84).
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Figura 18. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre a quantidade de microhemorragias periungueais e o índice MD do campo visual incluindo somente pacientes
portadores de GPAA (coeficiente de correlação de Pearson, r=0,10, p=0,50).

4.6.3 Correlação entre LDI e SS-OCT

Houve correlação positiva moderada entre o FPD basal do LDI e as medidas de
espessura da CFN da retina, obtidas através do SS-OCT (coeficiente de correlação de
Pearson, r=0,441, p=0,001), quando todos os participantes são analisados (Figura 19).
No entanto, quando efetuada uma subanálise envolvendo somente os participantes
portadores de GPAA, não há correlação entre o FPD basal do LDI e as medidas da CFN
da retina (coeficiente de correlação de Pearson, r=0,07, p=0,68) (Figura 20).
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Figura 19. Gráfico de dispersão mostrando a correlação positiva entre o fluxo basal das polpas
digitais e a espessura da CFN incluindo todos os participantes (coeficiente de correlação de
Pearson, r=0,441, p=0,001).
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Figura 20. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre o fluxo basal das polpas
digitais e a espessura da CFN incluindo somente pacientes portadores de GPAA (coeficiente de
correlação de Pearson, r=0,07, p=0,68).

4.6.4 Correlação entre LDI e campo visual

Houve correlação positiva baixa entre o FPD basal do LDI e o índice MD do campo
visual (coeficiente de correlação de Pearson, r=0,272, p=0,03) (Figura 21) quando
analisados todos os participantes. No entanto, em subanálise envolvendo somente
pacientes portadores de GPAA, não houve correlação entre esses dois parâmetros
(coeficiente de correlação de Pearson, r=0,07, p=0,66) (Figura 22).
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Figura 21. Gráfico de dispersão mostrando a correlação positiva entre o fluxo basal das polpas
digitais e o índice MD do campo visual incluindo todos os participantes (coeficiente de correlação
de Pearson, r=0,272, p=0,03).
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Figura 22. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre o fluxo basal das polpas
digitais e o índice MD do campo visual incluindo somente pacientes portadores de GPAA
(coeficiente de correlação de Pearson, r=0,07, p=0,66).

4.6.5 Correlação entre CPU e LDI

Não houve correlação entre a quantidade de micro-hemorragias periungueais e o
FPD basal do LDI quando analisados todos os participantes (coeficiente de correlação
de Pearson, r=-0,07, p=0,55) (Figura 23).
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Figura 23. Gráfico de dispersão mostrando a ausência de correlação entre a quantidade de microhemorragias periungueais e o fluxo basal do LDI incluindo todos os participantes (coeficiente de
correlação de Pearson, r=-0,07, p=0,55).

4.6.6 Correlações envolvendo as concentrações séricas de endotelina-1

Houve correlação negativa baixa entre as concentrações séricas de ET-1 e os
valores de pressão intraocular, obtidos na data da avaliação oftalmológica inicial, quando
todos os participantes são incluídos na análise (coeficiente de correlação de Pearson,
r=-0,27, p=0,03) (Figura 24). No entanto, em uma subanálise envolvendo somente
pacientes portadores de GPAA, não houve correlação entre os dados (coeficiente de
correlação de Pearson, r=-0,13, p=0,45) (Figura 25).
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Figura 24. Gráfico de dispersão mostrando a correlação negativa entre as concentrações séricas
de endotelina-1 e os valores de pressão intraocular incluindo todos os participantes (coeficiente
de correlação de Pearson, r=-0,27, p=0,03).
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Figura 25. Gráfico de dispersão mostrando ausência de correlação entre as concentrações séricas
de endotelina-1 e os valores de pressão intraocular incluindo somente pacientes portadores de
GPAA (coeficiente de correlação de Pearson, r=-0,13, p=0,45).

Não houve correlação significativa entre as concentrações de ET-1 e a espessura
da CFN da retina, medida pelo SS-OCT (coeficiente de correlação de Pearson, r=0,40,
p=0,77, n=57) (Figura 26), o índice MD do campo visual (coeficiente de correlação de
Pearson, r=-0,60, p= 0,65, n=61), ou o FPD basal do LDI (coeficiente de correlação de
Pearson, r=-0.13, p= 0.33), quando avaliados todos os participantes.
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Figura 26. Gráfico de dispersão mostrando ausência de correlação entre as concentrações séricas
de endotelina-1 e os valores de espessura da CFN incluindo todos os participantes (coeficiente de
correlação de Pearson, r=-0,04, p=0,77).

4.6.7 Demais Correlações

Não houve correlação entre a presença de micro-hemorragias detectadas ao
exame de CPU e o histórico ou a presença de hemorragias de disco óptico (p=0,98, teste
qui-quadrado de Pearson).

DISCUSSÃO

5

DISCUSSÃO

O presente estudo mostra que pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto
apresentam mais alterações microvasculares periféricas aos exames de CPU e LDI,
quando comparados aos controles. A literatura atual é bastante escassa em relação ao
uso dos dois exames citados na detecção de alterações microvasculares em pacientes
portadores de GPAA, principalmente quando se trata do LDI.

5.1

Capilaroscopia Periungueal

Este estudo confirma achados prévios de anormalidades microvasculares em
pacientes com GPAA, detectadas à capilaroscopia periungueal, como microhemorragias.(38,40) Um estudo pioneiro(81), publicado em 2011, avaliou diversos
parâmetros morfológicos dos capilares periungueais, mas não a presença de microhemorragias. Maior tortuosidade vascular foi encontrada entre pacientes com glaucoma
de tensão normal versus pacientes com glaucoma de alta tensão. Tanto o estudo
publicado por Park et al.(40), em 2011, quanto o publicado por Pasquale (38), em 2015,
encontraram, além de micro-hemorragias, capilares dilatados ou ectasiados e áreas
avasculares associadas a pacientes portadores de GPAA. No presente estudo, foram
encontradas apenas micro-hemorragias, em maior frequência e em maior quantidade,
associadas a pacientes com GPAA. Também foram encontradas maiores frequências de
enovelados e ectasiados nessa população, porém sem significância estatística, o que
pode estar relacionado ao poder limitado da amostra. Capilares normais podem
apresentar variações discretas em sua morfologia e incluir eventuais alças capilares
tortuosas ou enoveladas(32) não sendo, portanto, de grande significância clínica o achado
de uma frequência maior de capilares enovelados em pacientes portadores de GPAA.
No entanto, a presença de capilares dilatados pode significar alteração microvascular
substancial(30), e estudos mais amplos podem confirmar se este achado pode fazer parte
das alterações que estão associadas ao GPAA. O número de alças capilares/mm estava
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dentro da normalidade em ambos os grupos, e nenhuma área de deleção difusa ou focal
(desvascularização) foi visualizada entre pacientes com GPAA ou controles,
contrariando os estudos de 2011 e 2015.
Um estudo recente avaliando o uso de CPU em uma população europeia de
pacientes portadores de glaucoma de pressão normal encontrou uma frequência maior
de micro-hemorragias em comparação com controles saudáveis e jovens.(39) Além disso,
encontrou mais capilares enovelados e arbustos em pacientes com glaucoma de pressão
normal do que em controles pareados pela idade. No presente estudo, foram recrutados
pacientes portadores de GPAA e controles pareados por idade, devido ao possível fator
de confusão gerado pelo envelhecimento da microcirculação periférica. (82) Discordando
do estudo europeu, neste estudo não foram encontrados capilares em arbustos.
Outro estudo recente, publicado em 2019 por Maric et al.(41), encontrou diferenças
significativas em relação ao diâmetro capilar e à tortuosidade dos capilares de pacientes
portadores de glaucoma exfoliativo em comparação com portadores de GPAA. Ademais,
encontrou diferenças entre a distribuição das alças capilares e a das áreas avasculares
entre pacientes com glaucoma exfoliativo e controles. O presente estudo não incluiu
pacientes com glaucoma exfoliativo. Novamente, estudos mais amplos e com maior
diversidade de apresentações de glaucoma são necessários para consolidar as
alterações vasculares periféricas relacionadas ao espectro do glaucoma.
O estudo publicado por Park et al.(40) demonstrou associação entre a presença de
alterações do leito ungueal e a de hemorragias de disco óptico, tanto em pacientes com
glaucoma de alta tensão, como nos de tensão normal. Já o estudo publicado por Pasquale
et al.(38) não conseguiu esclarecer se essa associação se confirma, e os autores acreditam
que as hemorragias de disco óptico sejam mais raras que as de leito ungueal devido ao
arcabouço ósseo que protege as estruturas oculares. É preciso considerar que, no primeiro
estudo citado, a maioria dos pacientes participantes eram portadores de glaucoma de
pressão normal (86 participantes com glaucoma de pressão normal vs. 22 com glaucoma
de alta pressão).(40) No presente estudo, não houve associação entre a presença de
hemorragias periungueais e a presença ou o histórico de hemorragias de disco óptico. No
entanto, a grande maioria dos pacientes apresentava glaucoma de alta tensão. Também
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é preciso considerar que hemorragias de disco óptico são efêmeras e podem estar
subdiagnosticadas em alguns pacientes, não sendo possível garantir que os pacientes
participantes deste estudo não tenham apresentado hemorragias de disco óptico ao longo
do curso da doença ou que não venham a apresentar no futuro. Estudos mais amplos e
prospectivos são necessários para melhor descrever a relação entre micro-hemorragias
periungueais e hemorragias de disco óptico.
Houve uma associação positiva entre a presença de micro-hemorragias periungueais
e a espessura da CFN, assim como uma correlação negativa entre a quantidade de microhemorragias periungueais e a espessura da CFN. Ou seja, quanto maior a quantidade de
hemorragias presentes nos pacientes que apresentaram tal alteração, menor é a espessura
da CFN da retina. No entanto, quando são analisados apenas pacientes portadores de
GPAA, essa correlação não se mantém. Esse achado pode sinalizar que, apesar de existir
uma frequência e uma distribuição maior de micro-hemorragias em pacientes com GPAA, a
quantidade e a frequência não aumentam conforme o agravamento da doença. No estudo
publicado por Pasquale et al.(38), também foi observada correlação entre a presença de
anormalidades microvasculares periungueais e a gravidade do GPAA determinada pelo
campo visual. Poucos estudos correlacionaram a CPU e a avaliação estrutural tomográfica
da retina nessa população.(83,84) O estudo publicado por Rong et al., em 2020, demonstrou
correlação negativa entre a densidade vascular periungueal e a espessura do complexo de
células ganglionares e entre a densidade dos capilares radiais peripapilares, obtidos através
do angio-OCT.(83)
Não houve correlação entre a quantidade de micro-hemorragias periungueais e o
índice MD do campo visual, tanto em análise incluindo todos os participantes, como em
análise somente dos pacientes portadores de GPAA. Ao contrário da medida da
espessura da CFN, os índices MD e PSD do campo visual sofrem interferência da
habilidade individual de cada paciente ao realizar o exame. Isso significa que, mesmo na
presença de parâmetros confiáveis, pode não corresponder de forma fidedigna ao
verdadeiro estado funcional do paciente.
Não houve correlação entre a quantidade de micro-hemorragias periungueais e o
FPD basal obtido através do LDI. Este é o primeiro estudo envolvendo CPU e LDI em
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pacientes com GPAA. Esse resultado pode indicar que micro-hemorragias periféricas e
diminuição de fluxo vascular periféricos possam ser oriundos de mecanismos
fisiopatológicos diferentes nessa população específica.

5.2

Laser Doppler Imaging

A literatura é escassa em relação ao uso do LDI para medida do fluxo vascular
cutâneo de pacientes com glaucoma. Este é o primeiro estudo utilizando o LDI e
demonstrando diferenças significativas entre pacientes com GPAA e controles. Um
estudo publicado em 1998(51), utilizando a fluxometria laser Doppler, não estabeleceu
diferenças entre o fluxo basal da polpa digital de pacientes com GPAA e controles, mas
entre pacientes com glaucoma exfoliativo e controles. No entanto, no estudo citado
acima, avaliou-se apenas o dedo médio de cada paciente, uma vez que a avaliação
através do dispositivo utilizado é limitada a um único ponto da pele. No presente estudo,
foram avaliados todos os dedos, exceto polegares.
Tanto o estudo publicado por Cousins et al.(85) como o publicado por Philip et al.(53),
ambos em 2019, utilizaram a videocapilaroscopia para medir o fluxo vascular periférico
de pacientes com GPAA. Imagens bidimensionais foram extraídas, e o fluxo sanguíneo
foi calculado através de método ainda não validado para essa finalidade. Estudos
comparativos utilizando esse método e o LDI seriam de grande valia.
Este é primeiro estudo correlacionando o FPD e a espessura da CFN.
Demonstrou-se correlação positiva não apenas entre os valores de FPD basal dos
participantes ao exame de LDI e a espessura da CFN do SS-OCT, mas também entre
os valores de FPD basal e o índice MD do campo visual, quando analisados todos os
participantes. No entanto, quando analisados somente pacientes portadores de GPAA,
não houve correlação entre esses mesmos parâmetros. Isso significa que, quanto menor
é o fluxo basal, menor é a espessura da CFN e o índice MD, e esse exame diferencia
controles e pacientes com a doença. No entanto, pode não diferenciar os diversos
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estágios da doença. Estudos mais amplos e com avaliação prospectiva podem ajudar na
elucidação do papel do LDI na avaliação da progressão de pacientes com GPAA.

5.3

Endotelina-1 e Autoanticorpos

Não houve elevação das concentrações séricas de ET-1 em pacientes com GPAA.
Tampouco houve correlação entre os níveis desse peptídeo e a severidade do glaucoma.
Estudos anteriores são controversos, e os pacientes com glaucoma apresentaram não
apenas níveis plasmáticos elevados em comparação a pacientes normais(57), mas
também níveis semelhantes.(51) Igualmente, não houve correlação entre os níveis desse
peptídeo e a severidade do glaucoma. No entanto, existe evidência de que os níveis de
ET-1 sejam mais elevados em pacientes com GPAA em progressão detectada ao exame
de campo visual do que em pacientes com a doença estável.(58)
Poucos estudos avaliaram a correlação entre a concentração de ET-1 e a
severidade do glaucoma. O estudo publicado por Chen et al., em 2013, demonstrou
níveis elevados de ET-1 entre pacientes com GPAA, GPAF e GPN, em comparação a
controles. No entanto, não houve diferença nas concentrações de ET-1 entre os três
tipos de glaucoma avaliados. Tampouco houve correlação entre as concentrações de
ET-1 e a severidade da doença avaliada pelo tomógrafo Stratus,(57) pertencente à
primeira geração de OCT. O presente estudo avaliou a severidade do glaucoma através
do exame de campo visual e também através de exame de tomografia de coerência
óptica com tecnologia swept source, considerada a terceira geração de OCT. Nenhum
outro estudo utilizou essa modalidade de avaliação na correlação com níveis de ET-1.
Não houve correlação entre os níveis séricos de ET-1 e o FPD basal do LDI. Este
é o primeiro estudo a investigar essa associação. O estudo publicado por Polak et al.,
em 2001, demonstrou que a administração exógena de ET-1 em indivíduos normais
poderia resultar em uma significante redução de fluxo sanguíneo na cabeça do nervo
óptico.(86) O estudo encontrado na literatura que mais se assemelha ao presente estudo
é o publicado por Holló et al., em 1998, que não encontrou correlação entre as
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concentrações plasmáticas de ET-1 e o fluxo capilar cutâneo do dedo médio,
quantificado através da fluxometria laser Doppler.(51)
Neste estudo, houve uma correlação negativa entre as concentrações séricas de
ET-1 e os níveis de pressão intraocular, quando analisados todos os participantes. No
entanto, quando analisados apenas pacientes portadores de GPAA, essa correlação não
se mantém. Não é possível estabelecer qualquer conclusão a esse respeito. Estudos
mais amplos e prospectivos são necessários para esclarecer o papel da ET-1 na
fisiopatologia do glaucoma primário de ângulo aberto.
Não existe consenso na literatura acerca de níveis elevados de autoanticorpos
entre pacientes portadores de GPAA. O estudo publicado por Tezel et al.(60), em 1999,
mostra não somente níveis elevados de FAN e AENA entre pacientes com glaucoma,
mas também o reconhecimento das glicosaminoglicanas do nervo óptico por parte
desses autoanticorpos. Esse achado sugere que a ligação entre autoanticorpos e
glicosaminoglicanas seja responsável por mudanças nos tecidos do nervo óptico,
levando a maior susceptibilidade ao dano glaucomatoso. No presente estudo, nenhum
paciente apresentou AENA positivo e não houve diferença em relação à presença de
FAN entre pacientes com GPAA e controles. No entanto, ao contrário do estudo
publicado por Tezel et al., cuja amostra era composta por quase dois terços de pacientes
portadores de glaucoma de tensão normal, este estudo foi composto por menos de um
terço de pacientes com essa condição. Além disso, as taxas de prevalência de FAN
positivo na população geral podem variar bastante. No presente estudo, a taxa de
prevalência foi de aproximadamente 21% em ambos os grupos. Esse dado está de
acordo com o estudo publicado por Fernandez et al.(87), em 2003, que aponta taxa de
prevalência de 22,6% em amostra de 500 pacientes brasileiros jovens. Outros estudos
relatam taxas menores em outras populações, como 13% na população Belga(88), 4,7%
na população Mexicana(89) e 13,3% em um estudo multicêntrico.(90) Níveis mais elevados
podem ser encontrados em pacientes com idade mais avançada.(82) Neste estudo, a
média geral de idade dos participantes foi de 64 anos. Além disso, devido ao caráter
heterogêneo da população brasileira, estudos mais amplos, abordando os diversos
componentes étnicos, são necessários para esclarecimentos sobre a presença de
autoanticorpos na circulação sistêmica de pacientes com GPAA.
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5.4

Interferência do Uso de Medicações Tópicas e Sistêmicas

O uso de antiagregantes plaquetários estava distribuído de forma homogênea
entre os grupos e não houve correlação entre pacientes que estavam em uso dessa
medicação e a presença de micro-hemorragias ao exame de CPU. Outras medicações
que pudessem interferir nos testes realizados ou com potencial efeito vasoativo, como
betabloqueadores orais, diuréticos, inibidores de canais de cálcio e inibidores da enzima
conversora da angiotensina, também estavam distribuídos de forma homogênea entre
as duas populações.
Dos pacientes com GPAA, 35 de 43 estavam em uso de medicação ocular
hipotensora e, entre as classes medicamentosas comumente utilizadas para tratamento
do GPAA, também se encontram os betabloqueadores. Essas medicações podem
apresentar efeito vasoconstritor local(91), mas dificilmente efeito sistêmico. Uma única
dose de 80 mg de cloridrato de propanolol administrado via oral, em pacientes portadores
de doença hipertensiva, pode levar à diminuição imediata e significativa do fluxo
sanguíneo cutâneo e muscular.(92) No entanto, a administração endovenosa de três
drogas betabloqueadoras (propranolol, metoprolol e pindolol) em doses mais baixas
(0,20 mg/kg, 0,25 mg/kg e 0,04 mg/kg, respectivamente), em pacientes portadores de
fenômeno de Raynaud primário e hipertensão arterial sistêmica primária, não
demonstrou alterações imediatas no fluxo sanguíneo medido através do LDI.(93) Em
ambos os casos, não é possível avaliar com precisão os resultados do uso contínuo
dessas medicações na circulação sistêmica. Tampouco é possível extrapolar resultados
de dados sistêmicos no uso tópico dessas medicações.

5.5

Considerações Gerais

Apesar dos achados deste estudo, a fisiopatologia que envolve a presença de
anormalidades microvasculares periféricas e o glaucoma permanece incerta. Inúmeros
fatores não abordados neste estudo podem estar associados ao dano microvascular
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relacionado à doença, como redução do número de células progenitoras endoteliais (94)
ou diminuição da secreção do óxido nítrico.(95)
É importante considerar que existe uma lacuna na literatura em relação à maneira
de avaliar a microvasculatura de pacientes com glaucoma. A maioria dos métodos atuais
são desafiadores e imprecisos. Outros métodos ainda precisam ser testados em
diferentes populações.
Estudos prospectivos, mais amplos e com a inclusão de outras formas de glaucoma
podem ajudar na elucidação da fisiopatologia da teoria vascular associada ao glaucoma
primário de ângulo aberto. Além disso, podem ajudar a elucidar qual o papel da CPU e do
LDI para diagnóstico, estadiamento e acompanhamento da progressão do glaucoma.

5.6

Limitações

É importante observar alguns pontos específicos deste estudo. Primeiramente,
devido à característica transversal do estudo, a CPU e o LDI foram realizados apenas
uma vez e não foi possível avaliar se as anormalidades microvasculares ocorreram antes
ou depois do desenvolvimento do glaucoma. Tampouco é possível presumir causa e
efeito para esse tipo de estudo. Futuros estudos longitudinais podem ser efetuados para
elucidar a causa e o efeito desses achados na fisiopatologia do glaucoma. Além disso, a
amostra é relativamente pequena, e somente foram incluídos pacientes com glaucoma
primário de ângulo aberto. Provavelmente, amostras maiores e com outras
apresentações de glaucoma poderiam auxiliar de forma mais eficiente na compreensão
desses achados. Finalmente, não é possível avaliar com precisão o efeito individual do
uso de medicações tópicas e sistêmicas na circulação sanguínea. Idealmente, deveriam
ser avaliados apenas pacientes que não estivessem em uso de qualquer medicação.
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CONCLUSÕES

•

A avaliação da morfologia dos capilares da microvasculatura periférica
confirmou a presença de alterações significativas em pacientes portadores de
glaucoma primário de ângulo aberto em relação a controles.

•

A avaliação quantitativa do fluxo sanguíneo da microvasculatura periférica,
utilizando o LDI, demonstrou alterações significativas em pacientes com
glaucoma primário de ângulo aberto em comparação a controles.

•

Tanto a análise quantitativa sérica de ET-1 quanto a dosagem sérica de
autoanticorpos confirmaram estudos prévios que demostravam a ausência de
diferenças entre pacientes portadores de glaucoma primário de ângulo aberto
e controles.

•

Correlações entre testes demonstraram que tanto a CPU quanto o LDI têm o
potencial de diferenciar pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto e
controles. Entretanto, podem não ser exames adequados para a monitorização
de progressão da doença.
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Raynaud, bem como sobre a necessidade de medidas farmacológicas. Os benefícios esperados
pela pesquisa incluem a melhor compreensão das doenças estudadas, além do tratamento de
novas doenças diagnosticadas.
Após

o

término

da

pesquisa, os

participantes

da

pesquisa

retornarão

ao

acompanhamento e assistência que possuíam previamente ao estudo. Os participantes da
pesquisa têm a plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em
qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma ou prejuízo ao seu tratamento. Os
participantes da pesquisa têm a garantia da manutenção do sigilo e da privacidade das
informações relacionadas a pesquisa em todas as fases desta. As informações obtidas serão
analisadas em conjunto com outros participantes da pesquisa, não sendo divulgada a
identificação de nenhum participante da pesquisa. Aos participantes da pesquisa serão
disponibilizadas duas vias originais do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, sendo que
uma via ficará com o participante, a outra via ficará com o pesquisador. Ambas as vias deverão

ser rubricadas em todas as páginas e assinadas na última página pelo participante da pesquisa
(ou seu representante legal) e pelo pesquisador.
Os participantes da pesquisa não terão despesas em relação aos exames realizados na
pesquisa. Em caso de dano pessoal, diretamente provocado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos pelo estudo (nexo causal comprovado), o participante terá direito a tratamento médico
na instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e os materiais coletados somente
para esta pesquisa. Durante qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal
é a médica oftalmologista Elise Vivan Taniguchi Müller, pertencente à pós-graduação do Hospital
São Paulo que pode ser encontrada na Oftalmologia, na Rua Botucatu, 821 – 2° andar, (fone:
5576-4981). Havendo qualquer dúvida quanto à ética desta pesquisa, os participantes da
pesquisa deverão se dirigir ao Comitê de Ética em Pesquisa, situado na Rua Botucatu, 572,
primeiro andar, (fone: 5571-1062).
Acredito ter recebido explicações suficientes a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo da CARACTERIZAÇÃO OFTALMOLÓGICA E
VASCULAR DE PACIENTES PORTADORES DE FENÔMENO DE RAYNAUD, DISFUNÇÃO
AUTONÔMICA E GLAUCOMA PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO.
Eu discuti com a Dra. Elise Vivan Taniguchi Müller sobre a minha decisão de participar
voluntariamente deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os
procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que a minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia ao acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento antes, durante e após o mesmo, sem que haja penalidade
ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido ou no meu atendimento
neste serviço.

_______________________________
Nome do participante da pesquisa

_______________________________

Assinatura do participante da pesquisa

Data ___/___/_____

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido deste participante da pesquisa para a participação neste estudo.

_______________________________
Nome do pesquisador

________________________________
Assinatura do pesquisador

Data ___/___/_____

Anexo 4. Formulário de anamnese e avaliação oftalmológica

Nome:
Raça: ( )Asiático ( )Branco ( )Negro

DN:
( )Pardo ( )Outros

Sexo: F / M

Medicações oftalmológicas:
OD: ( )Timolol ( )Brimo ( )Dorzo ( )Brinzo ( )Bimato ( )Travo ( )Latano
OE: ( )Timolol ( )Brimo ( )Dorzo ( )Brinzo ( )Bimato ( )Travo ( )Latano
Condições sistêmicas:
Medicações sistêmicas:
( )AAS ( )Varfarina ( )Captopril ( )Metformina ( )Glibenclamida
( ) Outras:
Sono:

Péssimo

Excelente

HD: (
(
(
(
(
(
(

) GPAA
) GPN
) Raynaud 1
) Raynaud 2
) Esclerodermia
) Disautonomia
) Outros:

AP: (
(
(
(

) Glaucoma
) Cirurgia
) Trauma
) Outros:

OFTALMOLOGIA
AV OD _________ (_______ DE _______ DC _______)

AF: ( ) Glaucoma
( ) Cegueira
( ) Outros:

OE _________ (_______ DE _______ DC _______)
BIO OD

BIO OE

Córnea: ( ) transp ( ) outros: _____

Córnea: ( ) transp ( ) outros: _____

CA grau: ( ) IV ( ) III ( ) II ( ) I

CA grau: ( ) IV ( ) III ( ) II ( ) I

Íris: ( ) trófica ( ) irido/iridec ( ) outros:

Íris: ( ) trófica ( ) irido/iridec ( ) outros:

Cristalino: ( ) transp ( ) catarata ( ) LIO

Cristalino: ( ) transp ( ) catarata ( ) LIO

PIO OD: ______ mmHg às _____ h

Paqui OD: ______

OE: ______ mmHg

OE: ______

Gonio OD

Gonio OE

Ângulo: ( ) Aberto: ________

Ângulo: ( ) Aberto: ________

( ) Fechado: ______

( ) Fechado: ______

( ) Indentação: ____

( ) Indentação: ____

Pig ( ) leve ( ) mod ( ) intensa

Pig ( ) leve ( ) mod ( ) intensa

( ) sinéquias ( ) neovasos

( ) sinéquias ( ) neovasos

FO OD

FO OE

DO: ( ) pequeno ( ) médio ( ) grande

DO: ( ) pequeno ( ) médio ( ) grande

( ) roseo ( ) amarelo ( ) pálido

( ) roseo ( ) amarelo ( ) pálido

Esc: ______ x ______ ( ) HD ____

Esc: ______ x ______ ( ) HD ____

Rima: ( ) 360o ( ) Notch _______

Rima: ( ) 360o ( ) Notch _______

CFN: ( ) Ok ( ) Hoyt ______

CFN: ( ) Ok ( ) Hoyt ______

PP: ( ) Ok ( ) drusas ( ) outros: ______

PP: ( ) Ok ( ) drusas ( ) outros: ______

Retino: ( ) Ok

OCT: ( ) Ok

CV: ( ) Ok

Pupilometria: ( ) Ok

Anexo 5. Exemplo de impresso de campo visual com campímetro de Humphrey de olho
direito de paciente portador de glaucoma primário de ângulo aberto

Anexo 6. Exemplo do relatório “3D Disc Report” emitido pelo dispositivo DRI-OCT Triton
em olho direito de paciente portador de glaucoma primário de ângulo aberto

Anexo 7. Exemplo de impresso de laudo de capilaroscopia periungueal
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