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RESUMO: 

Objetivo: Avaliar a amplitude de pulso ocular (APO) utilizando o tonômetro de 

contorno dinâmico (TCD) em pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) 

assimétrico e pressão intra-ocular (PIO) assimétrica. Métodos: 48 pacientes (96 olhos) com 

GPAA assimétrico foram recrutados. Três medidas da PIO e da APO foram aferidas 

utilizando o TCD. Para o diagnóstico de assimetria eram necessárias uma diferença de perda 

de campo visual maior que 6 dB no índice “mean deviation” (MD), e uma diferença de 5 

mmHg na PIO medida com o tonômetro de aplanação de Goldmann (TAG) entre o olho mais 

afetado e o contra-lateral. Todos os participantes se submeteram a um exame oftalmológico 

completo, incluindo paquimetria ultrassônica e ecobiometira. Os critérios de exclusão 

consistiram de: doenças ou cicatrizes corneanas, uso de medicação anti-glaucomatosa tópica 

ou sistêmica e cirurgia ocular prévia. Resultados: Não houve diferença com significância 

estatística (p = 0,142) entre o comprimento axial dos olhos do grupo melhor (22,95 +/- 0,91 

mm) e pior (22,85 +/- 0,97 mm). Houve diferença estatisticamente significativa (p = 0,011) 

entre a espessura corneana central do grupo de olhos melhores (537,08 +/- 29,54 μm) e do 

grupo de olhos piores (534,40 +/- 29,87 μm). Os valores da APO do grupo de olhos melhores 

(3.32 +/- 1.14 mmHg) foram significativamente menores (p = 0,001) do que os obtidos no 

grupo de olhos piores (3,83 +/- 1,27 mmHg). Quando corrigimos as medidas de APO pela 

diferença de PIO entre os olhos houve uma perda da significância estatística entre os grupos 

(p = 0,996). Conclusão: A APO é semelhante entre os dois olhos de pacientes portadores de 

GPAA assimétrico com PIO assimétrica. De acordo com esses dados não há evidência de que 

a APO possa ter um papel no GPAA hipertensivo assimétrico.   

 

Palavras chave: Glaucoma, Glaucoma de Ângulo Aberto, Pressão Intra-Ocular, 

Amplitude de Pulso Ocular, Glaucoma Assimétrico. 
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ABSTRACT 

Aim: To evaluate ocular pulse amplitude (OPA) using the dynamic contour tonometer 

(DCT) in patients with asymmetric primary open-angle glaucoma (POAG) and asymmetric 

intra-ocular pressure (IOP). Methods: The participants consisted of 48 patients (96 eyes) with 

asymmetric POAG. Three measurements of IOP and OPA were taken using DCT. The 

diagnosis of asymmetry required a difference of glaucomatous visual field loss greater than 6 

dB in the global index MD and a difference of 5 mmHg in IOP measured by Goldmann 

aplannation tonometry (GAT) between the more affected and the contra-lateral eye. All 

participants underwent full ophthalmologic clinical assessment including ultrasonic 

pachymetry and biometric measurements. Exclusion criteria were corneal diseases or scars, 

topical or systemic glaucomatous medications, and previous ocular surgery. Results: No 

difference (p = 0.142) was found between the axial length measurements of the better eyes 

group (22.95 +/- 0.91 mm) and worse eyes group (22.85 +/- 0.97 mm). There was a 

statistically significant difference (p = 0.011) between the central corneal thickness values of 

the better eyes group (537.08 +/- 29.54 μm) and worse eyes group (534.40 +/- 29.87 μm). The 

OPA values of the better eyes group (3.32 +/- 1.14 mmHg) were significantly lower (p = 

0.001) than those obtained on worse eyes group (3.83  +/- 1.27 mmHg). When correcting the 

OPA readings by the IOP there was a loss of statistical difference between groups (p = 

0.996).Conclusion: OPA is similar in both eyes of asymmetric hypertensive POAG patients 

with asymmetric IOP. According to this data there was no evidence that OPA could play a 

role in asymmetric hypertensive POAG. 

 

Key words: Glaucoma, Glaucoma Open-Angle, Intraocular Pressure, Ocular Pulse 

Amplitude, Asymmetric Glaucoma. 
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mm
2
 Milímetro quadrado 

mm
3
 Milímetro cúbico 

mmHg Milímetros de Mercúrio 

OBF tonômetro de fluxo sanguíneo ocular 

OHTS “Ocular Hypertension Treatment Study”, 

ou Estudo do Tratamento da Hipertensão 

Ocular 

OMS Organização Mundial de Saúde  
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PIO Pressão Intra-Ocular 

PIOs Pressões Intra-Oculares 

POBF “Pulsatile Ocular Blood Flow” ou Fluxo 

Sanguíneo Ocular Pulsátil 

TAG Tonômetro de aplanação de Goldmann 

TCD Tonômetro de Contorno Dinâmico 
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1.0 INTRODUÇÃO: 

 

 O termo glaucoma refere-se a um grupo de doenças que têm como características em 

comum a neuropatia óptica associada com alterações do campo visual, para o qual o aumento 

da pressão intra-ocular (PIO) é um dos principais fatores de risco (Simmons et al., 2006). A 

neuropatia óptica glaucomatosa é caracterizada pela morte das células ganglionares da retina 

com conseqüente perda de fibras nervosas, levando a mudanças estruturais do disco óptico e 

camada de fibras nervosas (Susanna Junior et al., 2005).  

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicados em 2002, o 

glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo, sendo a primeira das causas 

irreversíveis. A incidência de glaucoma primário de ângulo aberto (GPAA) foi avaliada em 

2,4 milhões de pessoas por ano (Simmons et al., 2006). Aproximadamente 66.8 milhões de 

pessoas são portadoras de GPAA e aproximadamente 10% desta população irão se tornar 

cegos de ambos os olhos devido a esta doença (Quigley, 1996; Phelan, 2002). Trabalhos de 

projeção sugerem que no ano de 2020 cerca de 80 milhões de pessoas estejam acometidas 

pela doença em todo o planeta (Quigley et al., 2006). 

 A principal conseqüência visual do glaucoma é a deteriorização progressiva no campo 

visual, que pode progredir centripetamente resultando em uma ilha de visão central ou 

temporal, evoluindo para cegueira (Quigley et al., 1989). 

 A prevalência do glaucoma varia entre os países e aumenta com a idade (Susanna 

Junior, 1999). Nos Estados Unidos (EUA) cerca de 120 mil americanos estão cegos devido ao 

glaucoma, o que representa um custo de cerca de US$ 1,5 bilhão por ano em benefícios, 

redução na receita de impostos e aumento dos gastos com saúde (Distelhorst et al., 2003). 

 No Brasil, estudos revelam que o glaucoma está listado entre as principais causas de 

deficiência visual. Embora o verdadeiro custo do glaucoma seja desconhecido, estimativas 

sugerem que este acarrete uma sobrecarga econômica significativa sobre os recursos de 

assistência médica. Além disto, resulta em perda de produtividade devido à morbidade e 

também na redução da qualidade de vida dos pacientes (Susanna Junior, 1999).  

 O diagnóstico tardio é uma das principais justificativas da perda de visão dos pacientes 

portadores de glaucoma. Dados epidemiológicos mostram que cerca de 50% das pessoas 

acometidas pelo glaucoma em países desenvolvidos não sabem que têm a doença, valor esse 
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que chega a 90% em países em desenvolvimento (Quigley, 2002). 

 Como muitas pessoas desconhecem que sofrem da doença, é fundamental a detecção 

precoce e o tratamento eficaz. Os programas de prevenção da cegueira devem ser estimulados 

através de ações educativas sistemáticas, por meio de boletins informativos, cartilhas e 

vídeos. A utilização dos meios de comunicação voltados para associações de bairro, 

indústrias, universidades, notadamente nas áreas de educação e saúde, é de suma relevância 

para a sensibilização dos cidadãos. Por meio deste esclarecimento maciço, a população terá 

acesso às informações sobre a doença e reconhecerá a importância do diagnóstico precoce. 

Além disto, será conscientizada para o fato de que o glaucoma pode levar à cegueira total e 

irreversível e que esta só poderá ser evitada através de um tratamento preventivo adequado 

(Susanna Junior, 1999). 

Há cada vez mais evidências que apontam para o envolvimento de anormalidades do 

fluxo sanguíneo ocular na patogênese do glaucoma (Fuchsjager-mayrl, et al., 2005). A 

amplitude de pulso ocular (APO) é um indicador indireto da perfusão coroidal, e reflete o 

fluxo sanguíneo ocular relacionado aos batimentos cardíacos em função do tempo (Hoffman, 

et al., 2004). Há estudos que demonstram que a APO pode ter um importante papel no curso 

clínico do glaucoma (Hoffman, et al., 2004). Recentemente, com o surgimento do tonômetro 

de contorno dinâmico (TCD, Swiss Microthecnology AG, a Ziemer Ophthalmic Systems 

Group Company) passamos a medir diretamente a PIO sem a necessidade de aplanação. Este 

novo tonômetro também nos fornece o valor da APO simultaneamente. 

 Atualmente todas as opções terapêuticas disponíveis no combate ao glaucoma são 

baseadas numa intervenção na PIO, buscando uma redução no seu valor. A APO pode 

representar um novo parâmetro a ser estudado e avaliado nos pacientes portadores de 

glaucoma. 
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2.0 OBJETIVO: 

 

 1 - Avaliar a amplitude de pulso ocular (APO) usando o tonômetro de contorno 

dinâmico em pacientes com glaucoma primário de angulo aberto assimétrico e pressões intra-

oculares assimétricas. 

 2 - Comparar os valores obtidos de APO nos olhos com estágios mais avançados de 

glaucoma com os olhos em estágios mais iniciais a fim de se verificar se há uma diferença 

estatisticamente significativa entre os dois olhos de cada paciente. 

 3 - Demonstrar através deste estudo se a APO pode vir a se tornar um novo parâmetro 

para diagnóstico, acompanhamento e prognóstico nos pacientes portadores de neuropatia 

óptica glaucomatosa. 



16 
 

3.0 REVISÃO DA LITERATURA: 

 

 O glaucoma pode ser descrito como um grupo heterogêneo de doenças oculares, que 

tem como característica uma lesão progressiva do nervo óptico, gerando um aumento da 

escavação do disco óptico, a perda de fibras retinianas e do campo visual, e eventual cegueira 

(Susanna Junior, 1999). O aumento da PIO é o maior fator de risco (Distelhorst et al., 2003), 

estando correlacionado com a resistência na drenagem do humor aquoso (HA).  

 Sabe-se contudo que a neuropatia óptica glaucomatosa ocorre também em pacientes 

que apresentam níveis de PIO dentro dos limites da normalidade, assim como alguns 

pacientes que apresentam níveis elevados de PIO não chegam a desenvolver a doença (Sigal, 

et al., 2005). Neste contexto, acredita-se que o desenvolvimento da lesão glaucomatosa 

dependeria, dentre outros fatores, dos níveis de PIO e da susceptibilidade individual de cada 

paciente. Ou seja, o glaucoma ocorreria nos casos em que os níveis de PIO se apresentassem 

suficientemente elevados para um determinado indivíduo. Entretanto, as características 

anatômicas e fisiológicas individuais que predisporiam a uma maior susceptibilidade ao dano 

glaucomatoso permanecem mal compreendidas. 

 Recentes pesquisas vêm estudando a cabeça do nervo óptico como uma estrutura 

biomecânica, caracterizada pelas propriedades do tecido conectivo das várias estruturas 

anatômicas que a formam (lâmina cribrosa, esclera peri-papilar, parede do canal neural) 

(Sigal, et al., 2005). Segundo estes estudos, níveis suficientemente elevados de PIO podem 

provocar deformações temporárias e/ou permanentes (deformação plástica) na estrutura 

biomecânica da cabeça do nervo óptico, em particular num deslocamento posterior da lâmina 

cribrosa e da esclera peri-papilar. As variações anatômicas das estruturas biomecânicas que 

formam a cabeça do nervo nos diferentes indivíduos determinariam o grau de susceptibilidade 

a estas deformações. Uma vez estabelecidas, estas lesões permanentes predisporiam as fibras 

nervosas ao nível da cabeça do nervo óptico à lesão glaucomatosa, seja pelo mecanismo 

mecânico e/ou vascular (Sigal et al., 2005). 
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 3.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O GPAA 

 

Dentre as diferentes apresentações e classificações da patologia tem-se o tipo 

considerado o mais comum, chamado de GPAA, que se caracteriza pela resistência à 

drenagem do humor aquoso ocorrendo principalmente a nível ultra-estrutural da malha 

trabecular e dos tecidos adjacentes, podendo ser subclassificado como GPAA de pressão 

intra-ocular alta, e o glaucoma de pressão normal, sendo tipicamente bilaterais e 

provavelmente de base genética (Allingham et al., 2005). Barkan, em 1938, foi o primeiro a 

reconhecer o mecanismo que veio a diferenciar glaucomas ditos de ângulo fechado ou aberto 

(Barkan, 1938). 

 

 

 3.1.1 Patogênse do GPAA 

 

A patogênese da lesão glaucomatosa continua sendo objeto de controvérsia desde os 

meados do século XIX, quando duas hipóteses foram apresentadas no mesmo ano. Em 1858, 

Müller (Muller, 1858) sugeriu que o aumento da PIO leva à compressão direta e morte dos 

neurônios (teoria mecânica), enquanto Jaeger (Jaeger, 1858) sugeriu que a alteração vascular 

é a responsável pela atrofia óptica (teoria vascular). Em 1892, Schnabel (Schnabel, 1892) 

propôs outro conceito na patogênese da atrofia óptica glaucomatosa, sugerindo que a atrofia 

dos elementos neurais criaria espaços vazios que deslocariam a cabeça do nervo óptico 

posteriormente (atrofia cavernosa de Schnabel). 

Inicialmente, a teoria mecânica foi mais bem aceita (Laker, 1886, Schreiber, 1906, 

Fuchs, 1916). Este conceito se manteve durante os primeiros 25 anos do século XX, até que, 

em 1925, LaGrange e Beauvieux (LaGrange et al., 1925) popularizaram a teoria vascular. 

Acreditava-se por esta teoria que a atrofia óptica glaucomatosa fosse secundaria a isquemia, 

como resultado do aumento da PIO ou de uma lesão vascular não diagnosticada (Duke-Elder, 

1949, Duke-Elder, 1962, Gafner et al, 1955). Em 1968, porém, o papel do fluxo 

axoplasmático na atrofia óptica foi apresentado, dando nova evidência para a teoria mecânica, 

sem excluir a possível influência da isquemia. 

Fluxo axoplasmático, ou transporte axonal, refere-se ao movimento de material 

(axoplasma) ao longo do axônio de um nervo (o dendrito também pode apresentar esse tipo de 
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transporte), em modelo energia-dependente. Este fluxo pode ser ortógrado (da retina para o 

corpo geniculado lateral) ou retrógado (do corpo geniculado lateral para a retina) (Minckler et 

al, 1977). O mecanismo através do qual a PIO leva à obstrução do fluxo axoplasmático ainda 

não é claro, postula-se que nele podem estar envolvidos tanto a teoria mecânica quanto a 

vascular. 

Evidência atual sugere que a obstrução do fluxo axoplásmico pode estar envolvida na 

patogênese da atrofia óptica glaucomatosa. Entretanto, ainda não está claro se fatores 

mecânicos ou vasculares são primariamente responsáveis por esta obstrução, ou se outras 

alterações são também importantes na perda final dos axônios. Pode ser que todos esses 

fatores tenham algum grau de envolvimento ou, como sugerido por Spaeth (Spaeth, 1975, 

Spaeth, 1977), que haja mais de um mecanismo de atrofia óptica em olhos com glaucoma. Por 

exemplo, as diferenças observadas nos defeitos glaucomatosos de campo visual de pacientes 

com glaucoma de pressão normal ou com aumento da PIO sugerem que a isquemia pode ser o 

fator preponderante naqueles glaucomas de pressões mais baixas, ao passo que o efeito 

mecânico direto da pressão pode prevalecer nos casos com PIO mais alta (Caprioli et al, 

1984) (figura 1).      

 

 

 



19 
 

 

FIGURA 1. Representação teórica da influência relativa exercida pelas forças 

mecânicas e vasculares no desenvolvimento da atrofia óptica glaucomatosa em 

diferentes níveis de pressão intra-ocular (PIO). LTG = Glaucoma de pressão normal, 

HTG = Glaucoma com pressão elevada (de Caprioli et al., 1984). 

 

 

3.1.2 Classificação do GPAA 

  

 O glaucoma primário de ângulo aberto é uma neuropatia óptica crônica e progressiva, 

responsável pela incapacidade visual grave de milhões de pessoas no mundo (Quigley, 1996). 

É a forma mais freqüente do glaucoma, na qual se acredita que a resistência à drenagem do 

humor aquoso ocorreria principalmente no nível ultra estrutural da malha trabecular e dos 

tecidos adjacentes (Allingham et al., 2005). O GPAA pode ser subdividido em duas formas 

principais: o glaucoma de pressão intra-ocular alta e o glaucoma de pressão normal 

(Allingham et al., 2005). Esta subdivisão é baseada no nível da PIO, utilizando um valor 

limítrofe arbitrário de 21 mmHg. 

 No GPAA, a amplitude do seio camerular possibilita uma passagem normal do fluxo 

do HA. Contudo a resistência no escoamento pode ser resultado de uma disfunção lenta e 
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gradual do sistema de drenagem microscópica através da malha trabecular e do canal de 

Schlemm (Hughes et al., 2003). 

  

 

 3.1.3 Aspectos epidemiológicos do GPAA 

  

 Vários estudos epidemiológicos incluem a idade como fator de risco para o GPAA. 

Assim, sua influência na prevalência e no surgimento crescente da doença em indivíduos na 

faixa etária de 40 a 80 anos deve ser observada nos próximos 30 anos (Hitzl et al., 2007). 

 Observamos que a prevalência do glaucoma varia entre as diversas raças. De fato, um 

estudo realizado na região leste de Baltimore (EUA) comparou a prevalência de GPAA entre 

dois diferentes grupos étnicos dentro de uma mesma amostra (2395 negros e 2395 brancos) 

(Tielsch et al., 1991). Este estudo observou que os pacientes de raça negra apresentavam taxas 

de prevalência de GPAA de três a quatro vezes maiores do que os pacientes de raça branca. 

 De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), a população 

total da América Latina era de 558,3 milhões de habitantes em 2005 (ONU, 2006). O Brasil 

abrigaria cerca de 186,4 milhões de habitantes (em 2005), aproximadamente um terço da 

população da América Latina (ONU, 2006). Segundo os dados do Censo Nacional realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2000 (IBGE, 2006), 53,7% da 

população brasileira se consideram de raça branca, enquanto que 6,2% da população se 

consideram de raça negra e 38,4% se consideram de raça mulata (miscigenação da raça branca 

com a negra). Desta maneira, é provável que os diferentes grupos étnicos que compõem cada 

nação latino-americana, em particular o Brasil, apresentem diferentes taxas de prevalência do 

glaucoma. A tendência é também de incremento significante de portadores para os anos 

vindouros devido ao aumento da longevidade (Tielsch et al., 1991). 

 Outro importante fator de risco para o GPAA é a história familiar. O fato de ter 

parentes de primeiro grau (pais, irmãos, filhos) com glaucoma tem sido consistentemente 

associado com um aumento no risco de GPAA em estudos de prevalência (Rosenthal et al., 

1985, Tielsch et al., 1984, Nemesure et al., 1996, Wolfs et al., 1998, Mitchell et al., 2002). 
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 3.1.4 O tratamento do GPAA 

  

 Atualmente não dispomos de drogas no mercado que sejam neuroprotetoras e muito 

menos neurorregeneradoras, as quais seriam as indicadas para o tratamento de uma neuropatia 

crônica progressiva. Por este motivo utilizamos drogas hipotensoras oculares, embasados 

pelas fortes evidências de que a redução da PIO é fator protetor na progressão do dano 

glaucomatoso estrutural e funcional.  

 O tratamento clínico medicamentoso apresenta vantagens: produz, realmente, a 

diminuição da PIO, impedindo ou retardando a perda visual progressiva sem a necessidade de 

uma terapia mais agressiva. Alguns obstáculos, porém, dificultam a eficácia do tratamento 

clínico (Costa et al., 2006) tais como: 

· Não-conhecimento preciso da evolução da doença, esta poderia se dar de modo contínuo ou 

intermitente. São desconhecidos, também, os níveis de flutuação de cada indivíduo afetado, 

em 24 horas e ao longo do tempo;  

· Número elevado de medicações: estima-se que 40% dos pacientes utilizem duas ou mais 

medicações para o tratamento do glaucoma ou hipertensão ocular;  

· Ocorrência de efeitos colaterais: locais e sistêmicos, discretos ou graves podem desestimular 

o uso crônico de drogas para uma doença muitas vezes assintomática; 

· A incapacidade de instilar corretamente a medicação prescrita: ocorre com freqüência, 

relatada em mais de 30% dos pacientes. No caso de indivíduos carentes, seja por serem 

idosos, solitários, terem problemas de saúde geral, não possuírem destreza para a instilação ou 

por serem de nível sociocultural baixo, esta incapacidade é fator adicional considerável para 

abandono ou incorreção no tratamento; 

· A falta de conhecimento da população brasileira em relação à gravidade da doença e às 

conseqüências de um tratamento inadequado; 

· O custo da medicação é fator determinante para a interrupção ou aplicação inadequada do 

tratamento; 

 O paradigma atual do tratamento do GPAA ainda é a instilação de colírios associada, 

excepcionalmente, à administração de drogas por via oral. 

 Somente quando este esquema terapêutico falha no controle do glaucoma é que se 

recorre ao tratamento cirúrgico. Em 2007 foi publicado um estudo desenvolvido na Índia, 

envolvendo 60 pacientes submetidos a tratamento clínico convencional ou a cirurgia precoce 

(Anand et al., 2007). Nele, os autores apontam a importância do papel da trabeculectomia 

primária para tratamento do GPAA nos países em desenvolvimento. 



22 
 

 Assim, podemos considerar uma possível solução para beneficiar pacientes brasileiros 

de baixa condição socioeconômica: a dispensa do uso de medicamentos e a prescrição de 

tratamento cirúrgico como primeira opção terapêutica, ou seja, a trabeculectomia (Jay et al., 

1988; Konstas et al., 2006). Vale lembrar que a esclerectomia profunda não penetrante 

também consiste numa outra opção cirúrgica no tratamento do GPAA, que vem ganhando 

espaço e adeptos em nosso meio nos últimos anos.    

 Quando optamos pelo tratamento clínico, o uso correto da medicação deve ser 

incentivado, com a recomendação de fidelidade ao tratamento aos indivíduos que se mantêm 

estáveis quanto à evolução da doença, com efeitos colaterais mínimos ou ausentes e que, além 

disto, podem arcar com o custo do tratamento. 

 

 

3.2 AFERIÇÃO DA PIO 

 

Todos os tonômetros para aferição não invasiva da PIO baseiam-se em técnicas 

indiretas. Os dispositivos como Schiotz, tonômetro de aplanação de goldmann (TAG), 

Perkins, Mackay-Marg, Draeger e tonômetros de não contato (sopro) funcionam baseados na 

determinação da força necessária para gerar um certo grau de deformidade corneana. Essa 

peculiaridade física foi descrita como identação e aplanação respectivamente (Kanngiesser et 

al., 2005). Kanngiesser defende que esse tonômetros deveriam ser denominados “tonômetros 

de força” ao invés de “tonômetros de pressão”. A PIO é calculada baseada numa série de 

constantes que assume-se serem uniformes em todos os olhos. Os tonômetros de aplanação 

são regidos pela lei de Imbert-Fick, a qual diz que quando uma esfera de paredes finas e 

elástica é aplanada, a força por unidade de área aplicada à esfera e a força por unidade de área 

gerada pela pressão interna desta esfera equalizam-se. Devemos lembrar que a esclera e 

córnea humanas não são uniformemente elásticas, nem finas (Punjabi et al., 2006). Além 

disso, o olho não é uma esfera perfeita.  

Mais detalhadamente, esta lei estabelece que uma força externa (F) aplicada contra 

uma esfera iguala a pressão na esfera (Pt) vezes a área aplanada pela força externa (A) : 

F = Pt x A    (figura 2 A) 
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A validade da lei requer que a esfera seja perfeitamente elástica, seca, perfeitamente 

flexível e com paredes infinitamente finas. A córnea não satisfaz nenhuma dessas 

características, já que é asférica, úmida e não é perfeitamente flexível, e nem infinitamente 

fina. A umidade cria uma tensão superficial (S) e a falta de flexibilidade requer uma força 

para deformar a córnea (B), que é independente da pressão interna. Ainda, porque a córnea 

tem uma espessura central de aproximadamente 550 µm, a área externa de aplanação (A) não 

é a mesma da área interna (A1). Foi necessário modificar a lei de Imbert-Fick da seguinte 

maneira para ajustá-la a estas características da córnea (Allingham et al., 2005): 

F + S = Pt x A1 + B (figura 2 B) 

Quando A1 = 7,35 mm
2
, S equilibra B e F = Pt. Esta área interna de aplanação é obtida 

quando o diâmetro de área externa de aplanação da córnea é de 3,06 mm, o que é utilizado no 

instrumento padrão. O volume de deslocamento produzido pela aplanação em uma área com 

diâmetro de 3,06 mm é aproximadamente de 0,50 mm
3
, de tal forma que Pt é muito próximo a 

à P0 e a rigidez ocular não influencia a medida. 

 

FIGURA 2. 

A: A lei de Imbert-Fick (F = Pt x A). 

B: Modificação da lei de Imbert-Fick para córneas (F + S = Pt x A1 + B). 

F=força externa, Pt=pressão na esfera, A=área aplanada pela força externa, 

S=tensão superficial, A1=área interna aplanada, B=força para deformar a córnea. 
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É muito relevante que possamos aferir a PIO o mais precisamente possível. Entretanto, 

alguns estudos nos mostraram que algumas propriedades corneanas, como por exemplo a 

espessura corneana central (ECC), influencia, de alguma forma, todos os tipos de “tonômetros 

de força” (Wolfs et al., 1997, Bhan et al., 2002, Bron et al., 1999, Shah et al., 1999, 

Stodtmeister et al., 1998, Copt et al., 1999, Brandt et al., 2001, Dohadwala et al., 1998). 

Devido à hemodinâmica ocular, a PIO sofre uma variação rítmica ao longo do tempo. Com 

um tonômetro estático, apenas a pressão média pode ser obtida, o que pode sofrer um viés 

devido à experiência do profissional responsável pela aferição. A definição adequada desse 

fenômeno biofísico só pode ser determinada com um tonômetro dinâmico que registra 

exatamente a curva de pressão com as pressões sistólicas, diastólicas e a sua diferença, que 

consiste na APO. 

A fim de evitar erros e incertezas associadas com tonômetros indiretos, alguns 

experimentos forma realizados por alguns autores com sensores de pressão incorporados a 

ponteiras planas ou em lentes de contatos (Entenmann et al., 1997, Dekker et al., 1999, 

Kanngiesser et al., 1996). Infelizmente, constatou-se que esses tipos de tonômetros geram 

medidas mais elevadas que a pressão intra cameral real e que a medida do TAG ainda é o 

padrão-ouro em termos de tonometria não invasiva. Outros métodos diretos de medida da PIO 

envolvem medidas invasivas (Ehlers et al., 1975, Whitacre et al., 1993). Estes não são 

aplicáveis na prática clínica por razões óbvias.        

 

 

3.3 O TONÔMETRO DE CONTORNO DINÂMICO  

 

Por mais de quatro décadas o padrão ouro para a medida da PIO consiste na 

tonometria de aplanação de Goldmann, pois este é um método fácil de utilizar e com baixa 

variabilidade inter e intra observadores (Dielmans et al., 1994). Entretanto, a acurácia do TAG 

depende de vários fatores, como por exemplo, ECC, curvatura corneana, estrutura corneana e 

comprimento axial (Whitacre et al., 1993). A ECC merece um maior destaque, pois já foi 

comprovada como um fator com efeito substancial nas medições obtidas com o TAG (Brandt 

et al., 2001). 
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O TCD consiste numa nova tecnologia de medição da PIO de modo direto e não 

invasivo. Também foi proposto que o mesmo não sofre influências da espessura e elasticidade 

corneanas. Ele nos fornece uma medida contínua da PIO baseada na detecção da pressão trans 

corneana. O sensor deste tonômetro está envolto por uma capa com forma muito semelhante 

ao contorno corneano, o que minimiza a deformação corneana durante a aferição da PIO 

(Punjabi et al., 2006) (figuras 3, 4, 5 e 6).  

 

FIGURA 3. O tonômetro de contorno dinâmico e o seu receptor de sinais sem fio. 

A - braço do sensor, B - visor digital, C - botão para calibração, D - ponteira,                  

E - proteção da ponteira, F - receptor de sinais. 

 

FIGURA 4. O Tonômetro de contato dinâmico acoplado na lâmpada de fenda em 

uso num paciente. Destaque para os dados de pressão intra-ocular (IOP) e amplitude de 

pulso ocular (OPA) demonstrados no visor digital. 
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FIGURA 5. Ponteira do tonômetro. 

 

 

 

FIGURA 6. Imagem vista pelo examinador durante a aferição da pressão intra-

ocular. 

Provas conclusivas de que as medidas do TCD são independentes das propriedades 

corneanas só poderiam ser obtidas ao compararmos o TCD com aferições por manometria in 

vivo em olhos normais. Porém este é um estudo com viabilidade muito reduzida, devido à 

dificuldade de se realizar a manometria in vivo. Outros estudos que comparam TCD com 

TAG sugerem que as medidas do TCD independem das propriedades corneanas (Punjabi et 

al., 2006).  

 Outra característica da versão comercial do TCD (DCT, Swiss Microtechnology AG, 

a Ziemer Ophthalmic Systems Group Company) é que ele nos fornece simultaneamente ao 

valor da PIO a medida da APO. A APO é um indicador indireto da perfusão coroidal, e reflete 

o fluxo sanguíneo ocular relacionado aos batimentos cardíacos em função do tempo (Hoffman 
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et al., 2004). Há estudos que demonstram que a APO pode ter um importante papel no curso 

clínico do glaucoma (Hoffman et al., 2004). Uma redução do fluxo sanguíneo pode causar 

hipóxia, morte celular e, portanto, iniciar doenças como glaucoma e talvez outros distúrbios 

circulatórios. 

Alguns trabalhos já compararam o TCD com o TAG (padrão-ouro para a aferição da 

PIO) e chegaram às seguintes conclusões: (Kaufmann et al., 2004) 

- PIO medida pelo TCD é, em média, 1,7 mmHg maior que a medida pelo TAG. 

- O TAG sofre influência da ECC no momento da aferição da PIO, já o TCD 

independe desse fator. 

- Já a curvatura corneana, profundidade da câmara anterior, e comprimento axial não 

influenciam nenhum dos dois tonômetros. 

- PIO por aplanação (TAG) subestima a PIO real. 

Outro estudo de Kaufmann (Kaufmann et al., 2003) confirmou o fato de que a PIO 

medida pelo DCT resulta em valores maiores que os do TAG. 

Já Hoffmann et al, não encontrou diferenças entre a PIO aferida pelo GAT e pelo DCT 

(Hoffmann et al., 2004). Desta forma o TAG ainda permanece como padrão-ouro para a 

medida da PIO. 

 

 

3.3.1 Princípios do funcionamento do TCD 

 

Segundo a lei de Pascal, a pressão é definida pelo livre deslocamento de moléculas em 

líquidos e gases como uma força uniformemente distribuída e agindo perpendicularmente em 

todos os seus limites (lei de pressão hidrostática de Blaise Pascal [1623-1662]). Pressão não é 

definida entre materiais rígidos e semi rígidos como a ponteira de um tonômetro e a córnea. 

Um método direto e não invasivo para a medição da PIO implica na geração de forças fora da 

córnea que correspondem, o mais próximo possível, a forças geradas pela pressão intra 
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cameral (exemplo: as forças que atuam perpendicularmente e com a mesma intensidade na 

interface da córnea com a ponteira do tonômetro). 

A chave para a tonometria de contorno dinâmico é a forma hipotética da córnea 

(contorno) que é alcançada quando a pressão nos dois lados da córnea são iguais. A 

distribuição de forças necessária para a adaptação da superfície corneana a esse contorno 

hipotético contrabalanceia a distribuição de forças geradas pela PIO. A ponteira de um 

tonômetro que se propõe a realizar a medida da PIO de modo trans corneano deve ser 

fabricada com esse contorno hipotético, e que ao tocar a córnea altere a sua forma para o 

contorno desejado. A distribuição das forças na interface entre a ponteira e a córnea equivale 

à distribuição de forças gerada pela PIO. Portanto, um sensor de pressão localizado 

centralmente e embutido de modo côncavo nessa ponteira pode medir precisamente a pressão 

ocular de modo trans corneano.   

Alguns passos teóricos direcionaram o desenvolvimento do TCD. Primeiramente, 

devemos considerar a córnea como uma estrutura esférica feita de um material com 

resistência a pressão, e flexível a deformações. Para a construção de um dispositivo ideal que 

pudesse aferir a PIO de modo trans corneano, precisamos imaginar um globo ocular dentro de 

um recipiente totalmente rodeado por uma resina de modelagem (figura 7). Neste sistema 

fechado a resina em volta do olho está submetida a uma pressão p que possui exatamente o 

mesmo valor que a pressão dentro do olho. As forças F que são geradas pela PIO (P) agem 

perpendicularmente por toda a córnea e esclera e uniformemente por toda a interface bulbo 

ocular / resina. Estas são contra balanceadas pelas forças externas causadas pela pressão na 

resina. Desta forma o olho flutua na resina num estado de total relaxamento, onde as pressões 

intra e extra ocular são iguais. Quando a resina secar, haverá um espaço que corresponde 

exatamente ao tamanho e formato do olho “relaxado”. Se pudermos substituir um pequeno 

pedaço da parede da resina que agora está em contato com um espaço vazio por um sensor de 

pressão com forma idêntica a da superfície, o sensor será capaz de medir a pressão p que 

corresponde exatamente à pressão P.  
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FIGURA 7. Dispositivo hipotético para a medida trans corneana da pressão 

(primeiro passo). p=pressão na resina, P=pressão intra-ocular, F=forças geradas pela 

pressão intra-ocular. 

Outro modelo ainda hipotético, porém mais realístico pode ser considerado. 

Imaginemos um recipiente preenchido com resina para modelagem em contato perpendicular 

com o ápice da córnea (figura 8). Como no modelo prévio a pressão p na resina e a pressão P 

dentro do globo estão contrabalanceadas. Não há espaço entre a córnea e o recipiente com a 

resina.  

Como no outro exemplo, a resina seca e forma o contorno inverso do ápice da córnea. 

Agora colocamos um sensor de pressão com um formato de superfície idêntico ao ápice da 

córnea no recipiente côncavo. O sensor externo pode, supostamente, medir a PIO. Entretanto, 

em contraste ao modelo anterior, neste a córnea assume uma forma diferente do formato em 

seu estado de “total relaxamento”. 

 



30 
 

 

FIGURA 8. Dispositivo hipotético para a medida trans corneana da pressão 

(segundo passo). P=pressão intra-ocular, F=forças geradas pela pressão intra-ocular. 

  Finalmente, adaptamos uma ponteira cilíndrica com uma superfície com contorno 

idêntico ao da resina seca da figura 8. O diâmetro da ponteira é maior que a do exemplo 

anterior. Trabalhamos com a mesma força de aposição do exemplo anterior. 

Consequentemente, a distribuição de forças e a área onde o contorno da ponteira e da córnea 

são iguais é idêntica as do 2º exemplo. 

As forças F geradas pela PIO P produzem tensões tangenciais no interior da córnea. 

Dentro da área de contato Ac definida pelo diâmetro d, onde a ponteira toca a córnea, as 

forças F agem nos dois lados da córnea e assim se anulam. Portanto nenhuma força tangencial 

é gerada dentro de Ac (figura 9). 

 

 

FIGURA 9. Tonômetro de contorno dinâmico; área de contato Ac determinada 

pelo diâmetro d. P=pressão intra-ocular, F=forças geradas pela pressão intra-ocular. 
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A córnea utilizada neste modelo hipotético é idealizada e não existe in vivo. 

Entretanto, o contorno adaptado a córnea ideal iguala-se de modo suficientemente fisiológico 

ao formato das córneas humanas.  

A cabeça do TCD consiste numa ponteira cilíndrica com uma superfície com um 

contorno muito semelhante ao contorno corneano quando as pressões nos dois lados são 

iguais. O sensor de pressão “piezo resistente” localizado na ponteira possui uma curvatura 

semelhante a da ponteira. Seu diâmetro é menor que 0,25 mm
2
. A resolução é melhor que 0,1 

mmHg. A distribuição das forças externas na interface ponteira / córnea iguala a distribuição 

das forças internas geradas pela PIO.  

Evidência conclusiva a respeito da independência das medidas do TCD às 

características da córnea só pode ser obtida ao compararmos os valores da PIO do TCD com 

resultados de manometria in vivo. Este é um estudo de difícil realização e com problemas do 

ponto de vista ético devido ao seu teor invasivo (Punjabi et al., 2006). 

 

 

3.4 O PAPEL DA APO NO GPAA 

 

Há cada vez mais evidências que apontam para o envolvimento de anormalidades do 

fluxo sanguíneo ocular na patogênese do glaucoma (Fuchsjager-Mayrl et al., 2005). A APO é 

um indicador indireto da perfusão coroidal, e reflete o fluxo sanguíneo ocular relacionado aos 

batimentos cardíacos em função do tempo (Hoffman et al., 2004). Trata-se da diferença da 

PIO durante os momentos de sístole e diástole cardíaca. Há estudos que demonstram que a 

APO pode ter um importante papel no curso clínico do glaucoma (Hoffman et al., 2004). Uma 

redução do fluxo sanguíneo pode causar hipóxia, morte celular e, portanto, iniciar doenças 

como glaucoma e talvez outros distúrbios circulatórios. De acordo com Schmidt (Schmidt et 

al, 1998), uma redução na APO pode ser correlacionado com progressão de perdas no campo 

visual. Scwenn et al (Schwenn et al, 2002) e Romppainen et al (Romppainen et al, 2007) 

demonstraram que pacientes portadores de glaucoma de pressão normal possuíam menores 

valores de APO, enquanto pacientes portadores de hipertensão ocular tinham maiores valores 

de APO.  
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3.4.1 Aferição da APO com diferentes tipos de tonômetros 

 

A maioria dos estudos sobre a hemodinâmica pulsátil ocular é baseada na aferição 

através de equipamentos desenvolvidos a partir do pneumotonômetro de Langham e 

McCarthy (Langham et al, 1968) como o tonômetro de fluxo sanguíneo ocular (OBF 

Laboratories Ltd, Malmesbury, England) ou o analisador de fluxo sanguíneo ocular (ocular 

blood flow analyzer, Paradigm Medical Industries, Salt Lake City, Utah). A confiabilidade 

das medidas dos pneumotonômetros são repetidamente questionadas. As medidas de PIO 

captadas pelo OBF são mais dependentes da espessura e curvatura corneana do que as 

aferições do TAG (Bhan et al, 2002, Gunvant et al., 2004, Ko et al., 2005). No analisador de 

fluxo sanguíneo ocular também já foi demonstrada a influência da espessura corneana nas 

medidas (Morgan et al., 2002), e a reprodutibilidade do sistema OBF é desfavorável quando 

comparada a TAG (Bhan et al., 2003). Com o analisador de fluxo sanguíneo ocular a 

espessura corneana central interfere na medida da PIO, mas não as medidas de APO, 

enquanto a curvatura corneana afeta a aferição da APO mas não as medidas de PIO ( Morgan 

et al., 2002). Já o TCD pode fazer medições diretas da PIO e APO independentemente das 

propriedades corneanas. Em olhos normais as medidas da PIO com o TCD não são afetadas 

pelas propriedades corneanas e as variabilidades inter e intra observador são favoráveis ao 

TCD quando comparadas as variabilidades do TAG (Kaufmann et al., 2004). Além disso, os 

valores de PIO obtidos com o TCD são mais próximos das pressões medidas por manometria 

quando comparada aos valores fornecidos pelo TAG (Kniestedt et al., 2004).  

 

 

3.5 CAMPO VISUAL, ASSIMETRIA DE PIO E PROGRESSÃO DO GPAA 

 

Segundo a analogia feita por Traquair, o campo visual constitui “uma ilha de visão 

rodeada por um mar de cegueira”. Este conceito tridimensional pode ser reduzido a valores 

quantitativos, através da demarcação de linhas (isópteras), em vários níveis, em volta da ilha, 

ou através da mensuração da altura (sensibilidade), em diferentes pontos dentro da ilha de 

visão (Allingham et al, 2005). O glaucoma pode se apresentar com defeitos típicos de campo 
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visual. Com o advento da perimetria automatizada na década de 70, conseguimos aumentar a 

reprodutibilidade e confiabilidade dos exames de campo visual, pois se reduziu a influência 

do perimetrista no resultado do exame, e estes passaram a constituir importante ferramenta 

para acompanhamento e diagnóstico de pacientes glaucomatosos. A perimetria automatizada 

com estímulo branco num fundo branco é considerada como padrão-ouro para este 

procedimento (Allingham et al, 2005). Um dos índices fornecidos pela perimetria estática é o 

chamado desvio médio, no idioma inglês: mean deviation (MD). Este reflete, primariamente, 

defeitos difusos de campo visual. Uma das formas de analisarmos assimetria de campos 

visuais é através do estudo de diferenças neste índice. Esta metodologia já foi utilizada por 

Kuba et al (Kuba et al., 2002), e Plange et al (Plange et al., 2006).           

O “Ocular Hypertension Treatment Study” (OHTS) demonstrou que alterações do 

campo visual e assimetria da PIO são significativamente relacionadas ao surgimento de 

glaucoma primário de ângulo aberto (Levine et al., 2006). Estudos de Cartwright, Anderson, 

Crichton et al (Lewis et al., 1993) têm demonstrado que a maioria dos pacientes portadores de 

glaucoma de pressão normal têm mais alterações de campo visual no olho com PIO média 

mais elevada, apesar do fato de que nesses pacientes as pressões de ambos os olhos 

encontrem-se dentro de níveis considerados normais.  

Desta forma observamos que alterações no campo visual podem nos fornecer uma 

indicação da gravidade e da progressão da neuropatia óptica glaucomatosa em cada olho 

estudado. Além disso, verificamos que olhos com glaucoma em estágio mais avançado 

possuem não só alterações mais importantes de campo visual assim como uma PIO mais 

elevada. 
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4.0 MATERIAL E MÉTODO  

 

Foi realizado um estudo transversal observacional em pacientes encaminhados para 

avaliação no setor de glaucoma do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da 

Universidade Federal Fluminense, em Niterói, RJ, Brasil. Também foram incluídos no 

trabalho pacientes oriundos da clínica privada Centro de Oftalmologia Ocular, localizada em 

Niterói. 

 

 

4.1 TÉCNICA UTILIZADA PARA AFERIÇÃO DA APO 

 

Os dados foram coletados em fichas com informações sobre o número do prontuário, 

nome do paciente, sexo, idade, classificação do glaucoma e descrição dos exames. Estes 

continham informações sobre a data de sua realização, acuidade visual, PIO, exame 

biomicroscópico, procedimentos realizados e tratamento em curso. Como parâmetros, 

utilizamos os dados dos pacientes avaliados no setor de Glaucoma do HUAP, não constando 

como critérios de inclusão a faixa etária, a etnia, o sexo, a cor e a classe social. Os pacientes 

foram selecionados pelo exame oftalmológico na avaliação do setor de Glaucoma do HUAP, 

enquadrando-se, portanto, na indicação da realização da aferição da PIO e da APO pelo TCD. 

Obtivemos três medidas da PIO e APO com o TCD (Pascal, tonômetro de contorno dinâmico; 

Swiss Microtechnology AG, Port, Suíca). Somente utilizamos medidas com grau de qualidade 

um. Os dados de APO avaliados consistiram de uma média dessas 3 aferições consecutivas.  

Todos os participantes do estudo sujeitaram-se a uma consulta oftalmológica completa, 

incluindo a aferição da paquimetria através do paquímetro ultrassônico (Humphrey ultrasoinc 

pachometer, modelo 885; Humphrey System Inc., Dublin, CA). Além da paquimetria também 

foi realizada a biometria ultra sônica (UltraScan
®
 Imaging System, Alcon Inc, Huenberg, 

Suíça), que consiste na medida do diâmetro antero posterior do globo ocular. Somente 

pacientes com acuidade visual mínima corrigida de 20/25 ou melhor, e meios transparentes 

foram selecionados.  
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Utilizamos os seguintes critérios de exclusão: cicatrizes e patologias corneanas, uso de 

medicação anti glaucomatosa, tanto tópica como sistêmica, e cirurgias oculares prévias.  

Para pacientes que interromperam a medicação anti glaucomatosa, respeitou-se os 

seguintes prazos para “wash-out”: 7 dias para mióticos, e inibidores da anidrase carbônica 

tópicos ou sistêmicos, 14 dias para alfa 2 agonistas ou alfa e beta agonistas, 28 dias para beta 

bloqueadores e análogos de prostaglandina. 

 Dois examinadores treinados (MPV e MJK) realizaram exame oftalmológico completo 

em cada paciente, incluindo a melhor acuidade visual corrigida aferida pela tabela de Snellen 

e a refração manifesta e objetiva (refração automatizada e ceratometria, biomicroscopia na 

lâmpada de fenda, pressão intra-ocular mediada pelo TAG e pelo TCD, e biomicroscopia de 

fundo realizada com a lente de Volk). 

  As medidas da PIO tanto com o TAG quanto com o TCD foram precedidas do exame 

oftalmológico completo. Antes da aferição da PIO foi instilado o colírio anestésico 

(Anestalcon® / Cloridrato de Proximetacaína – Alcon, Brasil), sendo que antes da utilização 

do TAG também fizemos uso do colírio Fluoresceína® / Fluoresceína sódica 1% - Allergan, 

Brasil).  

Para caracterizarmos a assimetria, os pacientes foram submetidos ao exame de 

perimetria automatizada acromática com o aparelho Humphrey Field Analyser II 750 

(Humphrey Systems Inc, Dublin, CA) usando a estratégia “full-threshold” 24-2.  O 

diagnóstico de assimetria necessitava de uma alteração de campo visual com diferença de 

perda maior de 6 dB no índice mean deviation (MD) e uma diferença de 5 mmHg nas PIOs 

medidas com o TAG entre o olho mais afetado e o olho contra lateral do mesmo paciente. 

Foram incluídos no estudo noventa e seis olhos de 48 pacientes (26 do sexo feminino e 

22 do sexo masculino) com GPAA assimétrico. A idade média foi 56,2 anos (intrevalo: 44 – 

71 anos).   

O termo de consentimento informado foi obtido de cada paciente e todos foram 

avaliados de acordo com os princípios da Declaração de Helsinki e da Associação Médica 

Mundial, observados os critérios de respeito em pesquisa com seres humanos. O estudo 

clínico também foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP CMM/HUAP nº 138/08).  
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4.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Durante a análise estatística utilizamos um modelo linear de efeito fixo para 

correlacionar os valores de APO com as aferições de PIO. As medidas do diâmetro axial 

possuíam distribuição normal em ambos os grupos e foram comparadas com o teste t de 

student para amostras pareadas. Os valores da APO e ECC nos grupos de olhos melhores e 

piores não possuíam distribuição normal e foram analisados com o teste de postos com sinais 

de Wilcoxon. Valor de p < 0,05 foi considerado como estatisticamente significativo. O pacote 

S-Plus
®
 8.0 for Windows Insightful Corp. foi utilizado nas análises estatísticas.  

.  
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5.0 RESULTADOS 

 

Observando os dados da tabela 1, constatamos que a PIO era mais elevada no grupo de 

olhos piores, isto é, em estágio de glaucoma mais avançado. A diferença de PIO de 5 mmHg 

(medida pelo TAG) entre os dois olhos consistia num dos fatores determinantes para 

caracterizar a assimetria. As medidas de PIO obtidas com o TCD (média: 24,1 mmHg, DP +/- 

4,0 mmHg) foram maiores que as medidas aferidas pelo TAG (média: 22,2 mmHg, DP +/- 3,9 

mmHg) (p < 0,05). 

O índice MD do campo visual foi maior no grupo de olhos piores (média: 16,4 dB, DP 

+/- 5,5 dB) do que o obtido no grupo de olhos melhores (média: 3,4 dB, DP +/- 2,1 dB). 

Não encontramos diferença estatisticamente significativa (p = 0,142) entre o 

comprimento axial do grupo de olhos mais afetados (média: 22,85 mm, Desvio padrão: +/- 

0,97 mm) e o grupo de olhos menos afetados (média: 22,95 mm, Desvio padrão: +/- 0,91mm).  

Já, no que diz respeito a ECC havia um diferença com significância estatística entre os 

dois grupos. A comparação da ECC do grupo de olhos menos afetados (média: 537,08 µm, 

Desvio padrão: +/- 29,54 µm) e do grupo de olhos mais afetados (média: 534,40 µm, Desvio 

padrão: +/- 29,87µm) resultou num p = 0,011. Porém, ao comparamos as duas variáveis numa 

curva vemos que a ECC não influenciou as medidas da APO (p = 0,598) (Figura 10). 

Ao analisar um gráfico comparando os valores da APO com a PIO aferida pelo TAG 

vemos uma relação entre as duas variáveis no sentido em que quanto mais eleva-se a PIO 

maior é a APO (p = 0,011) (Figura 11). 

O mesmo efeito é encontrado quando comparamos a APO com as medidas obtidas 

com TCD (p = 0,022) (Figura 12). 

Considerando que o valor da APO tem estreita relação com o valor da PIO, realizamos 

uma compensação para anular este efeito através de uma regressão linear. Na equação obtida: 

y = 1,778 + 0,008 x; Onde x é igual ao valor da PIO. Através dela surgiu a possibilidade de 

medirmos o efeito da PIO no valor final da APO. Desta forma tornou-se possível equalizar os 

valores da APO em ambos os grupos anulando a diferença da APO originada pela assimetria 

da PIO nos dois grupos.  

Os valores da APO do grupo de olhos com menos lesões (média: 3,32 mmHg, Desvio 

padrão: +/- 1,14 mmHg) foram significativamente menores (p = 0,001) do que os obtidos no 

grupo de olhos mais afetados (média: 3,83 mmHg, Desvio padrão: +/- 1,27 mmHg) (Figura 

13). 
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Quando corrigimos o valor da APO pela diferença do valor da PIO aferida com o TAG 

nos dois grupos, não obtivemos mais uma significância estatística (p = 0,996), resultando 

numa APO (do pior grupo) corrigida média de 3,32 mmHg, Desvio padrão: +/- 1,32 mmhg) 

(Figura 13). 

 

TABELA 1. Resumo dos resultados comparando olhos melhores e piores. 

 Olhos Piores Olhos Melhores 

TAG (mmHg) 25,40 ± 2,26 19,06 ± 2,43 

TCD (mmHg) 27,28 ± 2,73 21,04 ± 2,37 

MD (dB) 16,4 ± 5,5 3,4 ± 2,1 

ECC (µ) 534,40 ± 29,87 537,08 ± 29,54 

CA (mm) 22,85 ± 0,97 22,95 ± 0,91 

 

TAG=Tonômetro de aplanação de Goldman, TCD=Tonômetro de contorno dinâmico, 

MD=índice mean deviation, ECC=espessura corneana central, CA=comprimento axial 
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FIGURA 10. Relação entre a PIO aferida pelo TCD e a ECC. Os pontos 

representam os dados não transformados e não corrigidos. 
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FIGURA 11. Relação entre a PIO aferida pelo TAG e a APO. Os pontos 

representam os dados não transformados e não corrigidos. 
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FIGURA 12. Relação entre a PIO aferida pelo TCD e a APO. Os pontos 

representam os dados não transformados e não corrigidos. 
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FIGURA 13. Gráfico comparando as médias da APO nos diferentes grupos. 
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6.0 DISCUSSÃO 

 

Desde o século XIX a patogênese do glaucoma é estudada. O que sabemos de concreto 

até o presente o momento é que a PIO representa o principal fator de risco para a progressão 

da neuropatia óptica glaucomatosa. Todo arsenal terapêutico disponível consiste na tentativa 

de redução da PIO, porém, ainda não obtivemos um método que pudesse aferi-la de maneira 

correta, pois o padrão ouro atual, que consiste no TAG sofre influências de propriedades 

corneanas no momento da sua medida. Esses “erros” de leitura da PIO real podem nos induzir 

a tomar decisões incorretas que podem vir acabar prejudicando o acompanhamento e 

tratamento adequado dos nossos pacientes.    

Alguns tonômetros foram desenvolvidos na tentativa de se obter medições da PIO com 

maior acurácia. Porém, até o presente momento todos demonstraram-se inferiores ao TAG. 

Com o recente surgimento do TCD passamos a ter a possibilidade de uma aferição da PIO de 

modo mais independente das propriedades corneanas. Além disso, por tratar-se de uma 

tonometria dinâmica, obtivemos valores de PIO diferentes de acordo com a sístole e diástole 

cardíaca. A diferença entre estes dois valores consiste na APO (Stalmans et al., 2008). Como 

acreditamos no envolvimento de fatores vasogênicos na patogênese do glaucoma, a APO 

poderia refletir um novo parâmetro para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes 

glaucomatosos. 

Outros analisadores de fluxo sanguíneo ocular já tinham sido desenvolvidos no 

passado como o pneumotonômetro de Langham e McCarthy (Langham et al, 1968), o 

tonômetro de fluxo sanguíneo ocular (OBF Laboratories Ltd, Malmesbury, England), e o 

analisador de fluxo sanguíneo ocular (ocular blood flow analyzer, Paradigm Medical 

Industries, Salt Lake City, Utah). Porém todos se mostraram falhos, pois suas medidas são 

afetadas pelas propriedades corneanas, ou têm a reprodutibilidade das suas aferições 

questionadas (Bhan et al, 2002, Gunvant et al., 2004, Ko et al., 2005, Morgan et al., 2002). 

Logo, acredita-se que a APO fornecida pelo TCD seja a mais próxima possível dos valores 

reais de manometria in vivo. 

Levine et al (Levine et al., 2006), analisando os dados do OHTS chegou a algumas 

conclusões: 



44 
 

a) PIOs assimétricas parecem ser um importante preditor de GPAA, possuíndo até um 

valor preditivo mais importante que o nível da PIO isoladamente. 

b) Cada aumento de 1 mmHg na assimetria da PIO entre os 2 olhos está associado a 

um aumento de 21% no risco para o desenvolvimento de glaucoma.  

c)  O olho com a maior PIO de um par assimétrico encontra-se sob um maior rsico 

para conversão para GPAA do que olhos com PIO elevada sem assimetria (Levine et al., 

2006).  

Esses dados nos fornecem evidência para supor que a assimetria de PIO é um 

importante fator para conversão para GPAA. Entretanto o papel da APO nesses pacientes com 

PIO assimétrica ainda não foi estudado. No presente estudo, um grupo específico de pacientes 

glaucomatosos com assimetria tanto na PIO quanto no campo visual foi estudado.   

A perimetria automatizada acromática consiste no padrão ouro para avaliação de 

alterações de campo visual. Para a caracterização de assimetria optamos por utilizar um dos 

índices fornecidos por este exame: o valor do MD; pois este já tinha sido estudado em outros 

trabalhos. Kuba et al (Kuba et al., 2002) considerou como assimetria diferença nos valores de 

MD maior ou igual a 8dB entre os dois olhos de um mesmo paciente. Já Plange et al (Plange 

et al., 2006) utilizou discrepâncias de MD maior ou igual a 6 dB. Optamos no nosso trabalho 

por uma diferença de MD maior ou igual a 6 dB. 

 Ao utilizarmos no estudo pacientes com GPAA assimétricos tanto no que diz respeito 

ao campo visual quanto na PIO aferida pelo TAG, dispensamos a utilização de um segundo 

grupo de pacientes como controle. Isto porque o controle passou a ser o olho com lesões 

menos graves de glaucoma. Este é um diferencial de outros estudos já realizados sobre o 

tema, nos quais o grupo controle sempre é constituído de pacientes sem glaucoma. Logo, no 

trabalho apresentado, os dois olhos estão submetidos a mesma pressão arterial sistêmica e 

frequência cardíaca; condições importantíssimas quando desejamos relacionar fatores 

vasculares e irrigação sanguínea do nervo óptico com o glaucoma.  

Kuba et al (Kuba et al., 2002) encontrou um menor valor de APO no olho mais afetado 

de pacientes com GPAA assimétrico. Porém este utilizou como definição de assimetria 

apenas uma diferença de MD no campo visual maior ou igual a 8 dB. Neste estudo as PIOs 

eram semelhantes em ambos os olhos. 
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Alguns fatores de origem ocular podem interferir nas medições da APO. 

A paquimetria foi estudada em diversos artigos como Schwenn et al, Stalmans et al, 

Kaufmann et al e Villas-Bôas et al. Em todos eles conclui-se que a paquimetria não interfere 

na medida da APO (Schwenn et al., 2002, Stalmans et al., 2008, Kaufmann et al., 2004, 

Villas-Bôas et al., 2009). No nosso estudo houve uma diferença com significância estatística 

entre os grupos de olhos melhores e piores no que diz resepito as medições da ECC. Porém, 

clinicamente as médias 537,08 µm e 534,40 µm constituem valores muito próximos. Além 

disso, nosso trabalho demonstrou que a ECC não influencia as medidas da PIO pelo TCD (p = 

0,598).   

Outro exemplo é o comprimento axial do globo ocular. Yokota et al, num artigo que 

verificou a relação entre a APO e retinopexia verificou que a APO é menor em olhos com 

aumento do diâmetro antero posterior. McKee et al no trabalho onde correlacionou o aumento 

da APO com um caso de insuficiência de válvula aórtica também verificou que a APO é 

menor em olhos com grande comprimento axial (Yokota et al., 2005, McKee et al., 2004). 

Podemos tentar compreender essa relação inversa entre a APO e o comprimento axial 

da segunite forma: Quanto maior o diâmetro antero posterior de um globo ocular, maior será 

este olho, e este acomodará melhor o seu “volume interno”; submetendo as paredes, no caso a 

esclera, a uma menor tensão. Quanto menor for esta tensão nas paredes do globo, menor será 

a repercussão interna (APO) da entrada do fluxo sanguíneo ocular a cada ciclo cardáico. No 

nosso estudo não houve diferença estatística entre os 2 grupos no que diz respeito ao 

comprimento axial (p = 0,142). 

Observamos durante a análise dos resultados que os olhos com maiores pressões e 

mais defeitos de campo visual, possuíam uma maior PIO e uma maior APO. Portanto quanto 

maior a APO de um olho, maior seria o risco dele desenvolver lesões glaucomatosas.  

Stalmans et al (Stalmans et al., 2008) encontrou um valor de APO menor em pacientes 

glaucomatosos quando comparados com indivíduos sem glaucoma. Este resultado vai contra 

ao que obtivemos. Vale lembrar que neste estudo os pacientes estavam em uso de terapia anti 

glaucomatosa o que pode ter influenciado nos resultados. 

Alguns artigos ponderaram a respeito da  ligação ente a APO e a PIO.  



46 
 

O primeiro a tentar mensurar esta relação entre a PIO e a APO foi Kaufmann. Em seu 

artigo onde estudou a medição da APO com o TCD em indivíduos saudáveis ele conclui que 

para cada 1 mmHg de aumento da PIO, temos uma elevação da APO em 0,12 mmHg 

(Kaufmann et al., 2006). 

Stalmans et al. concluiu em seu estudo que a PIO influencia a APO no sentido em que 

quando elevamos o valor da PIO aumentamos a APO também (Stalmans et al., 2008). 

Já Zinkernagel et al. em seu estudo a respeito do efeito da acetazolamida na APO 

encontrou uma forte correlação entre a PIO a APO. Neste trabalho ele concluiu que para cada 

aumento de 1 mmHg na PIO há uma elevação de 0,19 mmHg na APO (Zinkernagel et al., 

2009). 

No trabalho a respeito da correlação entre a variação diurna da pressão intra-ocular, 

amplitude de pulso e propriedades estruturais corneanas Villas-Bôas et al também estudou a 

relação entre a PIO e a APO. Neste artigo concluíram que para cada aumento de 1 mmHg na 

PIO há um aumento de 0,21 mmHg na APO (Villas-Bôas et al., 2009). 

Em recente artigo Stalmans et al fez uma reflexão a respeito dessa estreita ligação 

entra a PIO e a APO. Ele infere que alterações volumétricas idênticas em uma esfera (causada 

pelo volume sanguíneo bombeado para o olho a cada ciclo cardíaco) pode causar maiores 

alterações pressóricas (APO) dentro desta esfera (olho) quando a pressão (PIO) for maior. Em 

analogia, quando você pressiona com um dedo uma bola de futebol cheia, maiores alterações 

pressóricas são induzidas no interior desta bola do que as induzidas utilizando a mesma força 

nesta mesma bola murcha.  

Além disso, as propriedades da esclera parecem ter uma importante influência na 

APO. De fato, as propriedades esclerais (rigidez) podem variar de acordo com o nível da PIO, 

o que pode contribuir ao fato que a APO aumenta com PIO mais elevada (Stalmans et al., 

2008). 

 Outro possível exemplo seria o da vibração das cordas de um violão. A partir de um 

certo ponto até um dado momento, quanto maior for a tensão imposta as cordas do violão 

maior será a vibração dessas cordas ao aplicarmos a mesma força sobre elas.  
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Ao corrigirmos o valor da APO de acordo com a diferença de PIO entre os dois grupos 

vimos a perda de significância estatística da diferença das medidas de APO entre os dois 

olhos dos pacientes incluídos na pesquisa (p = 0,996). 

Na tabela 2 apresentamos as principais publicações a respeito da APO em pacientes 

com glaucoma.  
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TABELA 2. Artigos relacionando APO e glaucoma 

Autor Técinca Diagnóstico Número de 

participantes 

APO 

(mmHg) 

Conclusões 

Stalmans et 

al. 2008 

 

TCD GPAA 

GPN 

Controle 

19 

28 

22 

2,5 

2,2 

3,3 

APO está 

reduzida em 

GPAA e 

GPN 

Ventura et al. 

2007 

TCD GPAA 

Assimétrico 

e PIO 

assimétrica 

48 (melhor) 

48 (pior) 

 

3,3 

3,4 

APO é 

semelhante 

em GPAA 

assimétrico 

Schwenn et 

al. 2002 

 

Smartlens GPAA 

GPN 

Controle 

20 

20 

20 

3,8 

3,0 

3,9 

APO está 

reduzida em 

GPN mas 

não em 

GPAA 

Kuba et 

al.2002 

 

POBF GPAA 

Assimétrico 

e PIOs 

semelhantes 

15 (melhor) 

15 (pior) 

 

2,41 

2,17 

 

APO é 

menor no 

olho mais 

afetado 

Schmidt et 

al. 1998 

 

POBF 

 

GPN 

Controle 

 

11 

10 

 

2,0 

3,1 

 

APO está 

reduzida em 

GPN 

 

TCD=tonômetro de contorno dinâmico, APO=amplitude de pulso ocular, 

GPAA=glaucoma primário de ângulo aberto, GPN=glaucoma de pressão normal, 

PIO=pressão intra-ocular, POBF=Fluxo sanguíneo ocular pulsátil. 
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A maioria das publicações a respeito deste assunto concluíram que a APO é 

significativamente menor em olhos com glaucoma de pressão normal (GPN) em relação a 

indivíduos normais. Esses achados são esperados no GPN onde fatores de risco de origem 

vascular estão intimamente relacionados a patogênese. Diferentemente, nosso estudo incluiu 

pacientes com GPAA com PIOs elevadas e assimetrícas. Parece que a PIO possui uma maior 

influência que a APO no prognóstico do GPAA assimétrico.  

Este fato pode representar que a APO encontra-se tão intimamente ligada a PIO que 

não poderíamos considerá-la como um fator independente na avaliação de pacientes 

portadores de GPAA assimétrico.  
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7.0 CONCLUSÃO 

  

 A APO é semelhante nos dois olhos de pacientes portadores de GPAA hipertensivo 

assimétrico. De acordo com esses dados, não há evidência de que a APO possa ter um papel 

na fisiopatologia do GPAA assimétrico e hipetensivo. 
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9.0 APÊNDICES 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TÍTULO DO ESTUDO:  

AMPLITUDE DE PULSO OCULAR EM PACIENTES COM GLAUCOMA 

PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO ASSIMÉTRICO. 

 

 Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que tem a finalidade de 

avaliar uma característica do olho humano chamada “amplitude do pulso ocular” e como ela 

pode influenciar no glaucoma. A amplitude do pulso ocular é medida através de um aparelho 

chamado tonômetro de contorno dinâmico. Este exame é  feito no Setor de Glaucoma do 

Hospital Universitário Antônio Pedro ou no Centro de Oftalmologia Avançada. Utilizamos 

apenas colírio anestésico. Não há qualquer risco físico, apenas mínimo desconforto durante o 

exame. 

 

 Você terá seu exame oftalmológico de rotina feito da mesma forma que a habitual, 

acrescido da realização de 3 (três) exames complementares específicos para o glaucoma. Será 

então realizado da seguinte maneira: 

 

Perguntaremos à você sobre como está sua visão, se existe alguma queixa oftalmológica, no 

presente ou no passado, quais são os remédios que você está usando e se há algum caso de 

doença ocular em sua família. Dura em média dez minutos e não existe nenhum tipo de 

desconforto. 

Exame Oftalmológico de rotina : Você lerá algumas letras em uma tabela, terá seu exame das 

parte externa e interna dos olhos feita através de aparelhos especiais. Dura em média vinte 

minutos e há mínimo desconforto causado pela luz emitida pelos aparelhos e pelo uso de 

colírio para anestesia para medir a pressão do olho e examinar com lente especial. 

Exames Complementares: você será posicionado, em sequência, em três aparelhos: 
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1. O tonômetro de contorno dinâmico – Para medir a amplitude do pulso ocular. 

   2.  Paquimetria – Para medir a espessura da córnea. 

   3. Campímetro automatizado - Para avaliar o campo visual de cada olho. 

 

Os primeiros dois exames duram em torno de 2 (dois) minutos e há somente mínimo 

desconforto, relacionado a ardência nos olhos que pode haver após pingar o colírio anestésico. 

O último exame dura em torno de 15 (quinze) minutos e não oferece qualquer tipo de 

desconforto. 

 Você será informado sobre todos os procedimentos e exames realizados, e tem o 

direito de perguntar e se recusar a realizar os mesmos. 

 

 Você terá seu exame Oftalmológico completo realizado, não resultando em nenhum 

prejuízo em favor da coleta dos dados. 

 

 Não há nenhum risco de contaminação ou transmissão de doenças com a realização 

dos exames acima citados, nem necessidade de cuidados especiais ou uso de medicamentos 

após os mesmos, uma vez que não há indução de danos ou ferimentos. 

Garantia de acesso às informações: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais/médicos responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal investigador é o Dr Marcelo Jarczun Kac, que pode ser encontrado no endereço: 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana 680 sl. 1203, Copacabana, Rio de Janeiro.  Telefone 

2236-2799, ou 9954-2932. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense – Niterói. 

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Direito de confidencialidade / segurança – As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 
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Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

Despesas e compensações: não há despesas (custos) pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo: 

 

AMPLITUDE DE PULSO OCULAR EM PACIENTES COM GLAUCOMA 

PRIMÁRIO DE ÂNGULO ABERTO ASSIMÉTRICO. 

 

 Eu discuti com o Dr Marcelo Jarczun Kac, ou com um dos outros investigadores, 

sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço. 

 

------------------------------------------------- Identidade / CPF: --------------------------------     

Idade: ------------ anos 

------------------------------------------------------- 

 

Assinatura do paciente / representante legal 

------------------------- 

 

Data         /       /        

  

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

(Somente para o responsável do projeto) 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /       
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10.0 ARTIGO FINAL 

 

Introduction: 

 There is increasing evidence that ocular blood flow abnormalities are involved in the 

pathogenesis of glaucoma [1]. The ocular pulse amplitude (OPA) is an indirect indicator of 

the choroidal perfusion and may reflects the ocular blood flow corresponding to the heart 

pulse as a function of time [2].There is evidence that OPA could play a role in the clinical 

course of glaucoma [2]. A reduction of the blood flow may cause hypoxia and further cell 

death and therefore may also initiate diseases like glaucoma and maybe other circulatory 

problems [2]. The dynamic contour tonometry (DCT, Swiss Microtechnology AG, a Ziemer 

Ophthalmic Systems Group Company) represents a novel type of continuously recording 

tonometry giving a simultaneous reading of intraocular pressure (IOP) and OPA [3]. 

 Several studies [4,5,6] demonstrated that OPA is reduced in low tension glaucoma 

patients compared with healthy subjects. Some of them [5,6] also concluded that OPA is 

elevated in eyes with ocular hypertension.  

 Whether this is only true for patients with normal tension glaucoma or also in 

hypertensive primary open-angle glaucoma (POAG) is controversial.   

 Ocular Hypertension Treatment Study demonstrated that visual field damage and IOP 

asymmetries are significantly related to POAG onset [7]. The OPA´s role in these patients is 

not known.  

 The aim of this study was to evaluate the OPA using the DCT in patients with 

asymmetric POAG and asymmetric IOP. 

Methods: 

 The study included ninety six eyes of 48 participants (26 women and 22 men) with 

asymmetric hypertensive POAG. The mean age was 56.2 years (range: 44 – 71) with a 

standard deviation of 6.9 years. Informed consent was obtained from all the participants after 

the nature and possible consequences of the study were explained. The study protocol was 

adhered to the tenets of the declaration of Helsinki and was approved by the local Institutional 
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Review Board (IRB of Hospital Antonio Pedro, Federal Fluminense University) with the 

registration number: 138/08.  

 Only patients with a minimum best-corrected visual acuity of 20/25 or better and clear 

media were selected. Exclusion criteria were corneal diseases or scars, and previous ocular 

surgery. The minimum period for wash-out of antiglaucomatous drugs were 7 days for 

miotics and oral or topical carbonic anhydrase inhibitors, 14 days for alpha agonists or alpha 

and beta agonists, 28 days for beta antagonists and prostaglandins.  

 The diagnosis of asymmetry required a difference of glaucomatous visual field loss 

greater than 6 dB in the global index MD and a difference of 5 mm Hg in IOP measured by 

Goldmann aplannation tonometry (GAT) between the more affected and the contra-lateral eye 

of the same patient. Three measurements of IOP and OPA were taken with DCT. Only 

measurements with quality 1 readings were used. The OPA data used in this study consisted 

of the average of these 3 consecutive measurements. 

 Standard achromatic perimetry was performed by the Humphrey Field Analyzer II 750 

(Humphrey Systems Inc, Dublin, CA) using full-threshold 24-2 program. All participants 

underwent full ophthalmologic clinical assessment including ultrasonic pachymetry 

(Humphrey ultrasonic pachometer, model 885; Humphrey System Inc, Dublin, CA) and axial 

length measurements (UltraScan
®
 Imaging System, Alcon Inc, Huenberg, Switzerland).  

 For statistical analysis a linear model of fixed effect was used to assess OPA values 

and its relationship with IOP. The axial length values were normally distributed in both 

groups and compared with paired t-Test. The OPA values and central corneal thickness (CCT) 

of better and worse eyes groups were not normally distributed and were analyzed with 

Wilcoxon signed-rank test. For all analyses p < 0.05 was taken as statistically significant. S-

Plus
®
 8.0 for Windows Insightful Corp. was used for statistical analysis. 

  

Results: 

 Patient Characteristics:  

 Table 1 summarizes the patient characteristics. The IOP measurements with DCT were 

higher (mean 24.1 mmHg, SD +/- 4.0 mmHg) than that obtained with GAT (mean 22.2 

mmHg, SD +/- 3.9 mmHg). The visual field MD index was higher in the worse eyes group 
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(mean 16.4 dB, SD +/- 5.5 dB) than the one obtained in the better group (mean 3.4 dB, SD +/- 

2.1 dB). The axial length values of better eyes group (mean 22.95 mm, SD +/-0.91 mm) and 

worse eyes group (mean 22.85 mm, SD +/- 0.97 mm) were similar in both groups, without 

statistical significance. 

 The difference between CCT values of the better eyes group (mean 537.08 μm, SD +/- 

29.54 μm) and worse eyes group (mean 534.40 μm, SD +/- 29.87 μm) were statistically 

significant (p = 0.011). The IOP measurements with the DCT were not influenced by the CCT 

(p = 0.598) (figure 1).  

 Relationship of OPA with IOP: 

 There was a significant effect of the IOP measured by GAT in the OPA score (p = 

0.011). There was also a significant effect of the IOP obtained by DCT in the OPA score (p = 

0.022). Thus, the higher the IOP, the higher the OPA score (figure 2 and 3). 

 Comparison between OPA in worst and better groups: 

 Before correcting by the IOP, the OPA values of  better eyes group (mean 3.32 

mmHg, SD +/- 1.14 mm Hg) were significantly lower than those obtained on worse eyes 

group (mean 3.83 mmHg, SD +/- 1.27 mmHg), p = 0.001 (figure 4). 

 When correcting the OPA values of the worse eyes group by the IOP, there was no 

statistical difference (mean 3.32 mmHg, SD +/- 1.32 mmHg), p = 0.996 (figure 4).  
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TABLE 1. Summary of the Results Comparing Worse and Better Eyes 

 Worse Eyes Better Eyes 

GAT (mmHg) 25.40 ± 2.26 19.06 ± 2.43 

DCT (mmHg) 27.28 ± 2.73 21.04 ± 2.37 

MD (dB) 16.4 ± 5.5 3.4 ± 2.1 

CCT (µ) 534.40 ± 29.87 537.08 ± 29.54 

AL (mm) 22.85 ± 0.97 22.95 ± 0.91 

 

GAT = Goldmann aplannation tonometry, DCT = Dynamic contour tonometry, MD = mean 

deviation, CCT = central corneal thickness, AL = axial length. 
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Figure1: Relationship between IOP measured by DCT and CCT. The dots represent the 

untransformed and uncorrected data. 
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Figure 2: Relationship between OPA and GAT. The dots represent the untransformed and 

uncorrected data. 
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Figure 3: Relationship between OPA and DCT. The dots represent the untransformed and 

uncorrected data. 
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Figure 4: Boxplot comparing OPA means in different groups. 

 

Discussion:   

 Glaucoma´s pathophysiology has been studied since the nineteenth century. At the 

moment IOP is considered the main risk factor for glaucoma´s neuropathy progression. All 

the treatments available nowadays target an IOP reduction. The gold standard for measuring 

the IOP is the GAT, but it can be influenced by corneal properties leading us to occasionally 

mistakes. The DCT is a relatively new technology that claims to measure IOP independently 

of corneal properties, although this is controversial. A continuous IOP measurement allows 

the determination of the OPA, which represents the difference between mean systolic and 

mean diastolic IOP [8]. As we believe in the influence of vascular factors in glaucoma, the 

OPA could be a new parameter for diagnostic and management of this disease. The CCT was 

studied in many articles [5,8,9,10] and all of them concluded that OPA is not influenced by 

the CCT. In our study there was a statistical difference between the better and worse eyes 

groups in respect to CCT measurements. But clinically the means 537.08 and 534.40 
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respectively are very close. Furthermore our study demonstrated no influence of CCT on IOP 

measurements by DCT (p = 0.598). 

 Kuba et al [11] showed a lower OPA in the more affected eye in patients with 

asymmetric POAG although the patients included in this study presented equal IOP. 

Differently, our study included patients with asymmetric IOP. 

 Some ocular characteristics can influence the OPA values. Yokota et al [12] described 

lower OPA values in eyes with higher axial lengths. To understand this concept we should 

comprehend that the higher the axial length of an eye, the better it will accommodate its 

internal volume; submitting the walls of the eye (the sclera) to a lower tension. The lower the 

wall´s tension is, the lower will be the internal repercussion as blood flows enters the eye in 

each cardiac cycle. In our study there was no statistical difference between the axial length 

values of both eyes groups (p = 0.142). 

 Levine et al analyzing data from Ocular Hypertension Treatment Study (OHTS) had 

several conclusions: a) Asymmetric IOP appears to be an important predictor of POAG 

beyond the predictive value of the IOP level itself. b) Each additional 1mmHg increase in IOP 

asymmetry between eyes is associated with a significant 21% increase in risk for development 

of glaucoma. c) The higher IOP eye of an asymmetric pair is at an even greater risk of 

converting to POAG than eyes with symmetric high IOP levels [7]. This data supports 

evidence to suppose that IOP asymmetry is an important factor for converting to POAG. 

However the role of OPA in these patients with asymmetric IOP has not been studied. In the 

present study, a specific group of glaucomatous patients with an asymmetry in the IOP as 

much as in the visual field were studied. We can assume that both eyes of these patients were 

submitted to the same arterial pressure and heart beat frequency, dismissing the need for a 

control group.  

  Stalmans et al [8] detected lower OPA values in normal tension and POAG patients 

compared with healthy subjects. This is an opposite result from what we found. It is important 

to emphasize that in this study the glaucomatous patients were using medication, and this 

could have influenced the results.  

 Some studies analyzed the relation between IOP and OPA. Kaufmann et al was the 

first to try to correlate these two values. This study with healthy subjects concluded that for 

each 1mmHg in IOP elevation there will be an increase of 0.12 mmHg in the OPA [3]. Other 
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authors found the same type of correlation but with different values. For each 1 mmHg in IOP 

rise they found an OPA increase of 0.19 mmHg [13] and 0.21 mmHg [10].  

 When we corrected the OPA values by the IOP difference between both groups there 

was a loss of the statistical significance with a p value of 0.996. The majority of publications 

about this subject concluded that OPA is significantly lower in eyes of normal tension 

glaucoma (NTG) patients than in normal subjects. These findings are expected in NTG where 

risk factors mainly of vascular origin have been proposed for the pathogenesis. Differently, 

our study included patients with asymmetric hypertensive POAG. It appears that IOP has 

more influence than OPA itself in the prognostic of asymmetric POAG.   

Conclusion: 

 OPA is similar in both eyes of asymmetric hypertensive POAG patients. According to 

this data there was no evidence that the OPA could play a role in asymmetric hypertensive 

POAG. 
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