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RESUMO 
 
 

A ambliopia é uma desordem neurológica do desenvolvimento visual que se manifesta com a 
redução de capacidades sensoriais em ambos os olhos ou mais comumente de forma monocular, 
diante da total correção óptica e na ausência de anormalidades do exame clínico. Está associada 
ao estrabismo e a anisometropia e menos frequentemente à privação visual. As ambliopias 
estrábica e anisometrópicas apresentam diferenças nas suas fisiopatologias.  Comparamos as 
respostas eletrofisiológicas das ambliopias estrábica e anisometrópicas com o 
eletroretinograma padrão (PERG) e o potencial evocado visual padrão (PVEP). Cinquenta e 
seis pacientes, 18 crianças amblíopes anisometrópicas hipermetrópicas (idade média e desvio-
padrão 9,7 ± 2,5); 19 crianças com ambliopia estrábica esotrópica (idade média e desvio padrão 
10,3 ± 2,6) e 19 crianças emétropes normais (idade média e desvio-padrão 10,1 ± 2,2) foram 
divididos em três grupos. Após o exame oftalmológico de rotina, o eletroretinograma padrão 
(PERG) e o potencial evocação visual padrão (PVEP) foram registrados em respostas a um 
estímulo de padrão reverso à taxa de duas reversões/segundo. A diferença entre ambliopia 
anisometrópica hipermetrópica e ambliopia estrábica em relação às latências das ondas P100 / 
P50 / N95 (p = 0,055 / 0,855 / 0,132) e as amplitudes P100 / P50 / N95 (p = 0,980 / 0,095 / 
0,045) não foi estatisticamente significante. No entanto, houve uma diferença estatística 
significante entre a ambliopia estrábica e os controles com relação às latências das ondas P100 
/ P50 / N95 (p = 0,000 / 0,006 / 0,004). Nossos achados indicam que, apesar das diferenças 
clínicas e fisiopatológicas entre pacientes amblíopes estrábicos esotrópicos e os pacientes com 
ambliopia anisometrópica hipermetrópica, não foram encontradas diferenças nas respostas de 
PVEP e PERG. Os componentes anormais do PVEP e PERG em crianças amblíopes podem 
refletir uma disfunção da retina e da via visual. 
	
 

Palavras chave: Ambliopia, estrabismo, anisometropia, potencial evocado visual, 
eletrorretinograma. 
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ABSTRACT 
 

Amblyopia is a neurological disorder of visual development manifested by the reduction of 
sensory abilities in both eyes or more commonly monocular in the face of total optical 
correction and absence of clinical examination abnormalities. It is associated with strabismus 
and anisometropia, and less often with visual deprivation. Strabismus amblyopia and 
anisometropic amblyopia present clinical differences and their pathophysiology. We compared 
the electrophysiological responses of the strabismic and anisometropic amblyopia with the 
pattern electroretinogram (PERG) and the pattern visual evoked potential (PVEP). Fifty-six 
patients, 18 hypermetropic anisometropic amblyopic children (mean age and standard deviation 
9.7 ± 2.5); 19 children with esotropic strabismus amblyopia (mean age and standard deviation 
10.3 ± 2.6) and 19 normal emetopic children (mean age and standard deviation 10.1 ± 2.2) were 
divided into three groups. After routine ophthalmologic examination, the pattern 
electroretinogram (PERG) and standard visual evoked potential (PVEP) were recorded in 
responses to a reverse pattern stimulus at the rate of two reversions/second. The difference 
between hypermetropic anisometropic amblyopia and strabismus esotropic amblyopia in 
relation to P100 / P50 / N95 wave latencies (p = 0.055 / 0.855 / 0.132) and P100 / P50 / N95 
amplitudes (p = 0.980 / 0.095 / 0.045) was not statistically significant. However, there was a 
statistically significant difference between strabismic amblyopia and controls with respect to 
P100 / P50 / N95 wave latencies (p = 0.000 / 0.006 / 0.004). Our findings indicate that, despite 
clinical and pathophysiological differences between esotropic strabismus-amblyopic patients 
and patients with hypermetropic anisometropic amblyopia, no differences in PVEP and PERG 
responses were found. Abnormal PVEP and PERG components in amblyopic children may 
reflect retinal and visual pathway dysfunction. 
 
 
 
Keywords: Amblyopia, strabismus, anisometropia, visual evocated potential, 
electroretinogram. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ambliopia (do grego amblíos; embotado, fraco; ops, visão) (Bicas, 2004) é uma 

desordem neurológica do desenvolvimento visual que se manifesta com a redução de 

capacidades sensoriais em ambos os olhos, ou mais frequentemente de forma monocular, 

mesmo diante da total correção de aberrações ópticas e; principalmente na ausência de 

anormalidades detectadas pelo exame clínico. É definida a partir de uma diferença de acuidade 

visual entre os dois olhos, de 2 linhas das tabelas de optotipos, medidas com a melhor correção 

optica (Burian & von Noorden, 1975; Dias & Diaz, 2002). Entretanto, evidências de 

anormalidades estruturais tem sido demonstradas na retina (Huynh et al., 2009; Walker et al., 

2011); no corpo geniculado lateral (Noorden 1973; Dhruv & Carandini 2014; ), e no córtex 

visual (Krasodomska et al. 2010; Dhruv & Carandini, 2014; Chen et al., 2014a). 

 Suas principais associações são o estrabismo e anisometropia (ou ambas associadas 

ou uma forma mista) e menos frequentemente as formas de privação visual, como catarata 

congênita e ou blefaroptose, todas ocorrendo durante o período de plasticidade neuronal. 

Constitui-se numa resposta adaptativa diante de um desalinhamento dos olhos, na sua forma 

estrábica, quando as fóveas recebem imagens diferentes. Ou quando uma das imagens de um 

olho ou de ambos é menos nítida, como acontece na anisometropia ou ainda, na privação total 

de uma imagem, como ocorre em casos de catarata congênita.  Neste contexto, a ausência de 

estímulos adequados ou insuficientes atuarão nas fases de maturação da via visual, causando 

anormalidades estruturais possivelmente em toda via visual, em diferentes neurônios (Dias & 

Diaz, 2002; Arakaki et al., 2004; Couto et al., 2010; Oliveira et al., 2010 Repka & Holmes, 

2012). 

 A prevalência de ambliopia varia 2 a 4% por cento em diferentes povos e etnias 

(Oliveira et al. 2010; Couto et al,  2010; Ying et al., 2013) e é uma das mais comuns causas de 

redução da capacidade visual monocular em crianças e adultos. É um importante distúrbio 

visual que afeta significativamente a qualidade de vida de seu portador, interferindo de algum 

modo no desenvolvimento de habilidades ou limitando o indivíduo para determinadas tarefas 

do dia-a-dia e expondo-o a maiores riscos de deficiências visuais mais profundas (Simons & 

Preslan 1999; van Leeuwen et al. 2007). Pode passar os primeiros anos de vida sem sintomas 

que auxiliem na sua detecção precoce e tratamento (Partnerships, 2011; Pascual et al. 2014; 

Sanchez et al. 2016).   

 Os principais fatores de risco associados a ambliopia foram levantados por um estudo 

multicêntrico realizado pelo Vision in Preschoolers Study Group -VIP study - (Pascoal et al, 



	

 

17	

2014). De uma amostra de 3869 crianças norte americanas de 3 a 5 anos de idade, 296 foram 

amblíopes unilaterais (7,7%) e 144 apresentaram ambliopia bilateral (3,7%). No mesmo estudo, 

a presença de estrabismo e anisometropia foram prevalentes na ambliopia unilateral e a 

hipermetropia de mais de 3 dioptrias e astigmatismo foram associados aos casos de ambliopia 

bilateral (Pascual et al., 2014). A anisometropia foi fortemente associada aos casos de ambliopia 

(54%), quando ajustado para outros fatores de risco (Pascual et al., 2014). Estudos como estes 

reforçam a importância de se atuar nessas faixas etárias ainda em período de plasticidade 

neuronal (Partnerships, 2011). Tratar a ambliopia precocemente é crítico para aumentar as 

chances de sucesso no tratamento ( Arakaki et al., 2004; Jeveaux & Shinzato, 2008;  Couto et 

al., 2010;  Oliveira et al., 2010; Partnerships, 2011 ) .  

 Há custos sociais e econômicos causados pela ambliopia (Arakaki et al., 2004; 

Almeida, 2005). Aspectos cosméticos estão envolvidos quando a ambliopia é associada ao 

estrabismo, a visão negativa de alguns pais quanto ao uso de óculos e problemas de adesão ao 

tratamento oclusivo (Hrisos et al., 2004). Medidas preventivas possuem impacto econômico 

importante. 

 Quando voltamos nossa atenção às suas duas principais formas – estrábica e 

anisometrópica – diferenças na sua fisiopatologia e respostas ao tratamento clínico suscitam 

questionamentos se ambas compartilham o mesmo nível na via visual onde se encontram 

alterações finais. Retina, corpo geniculado lateral e córtex visual primário são os locais da via 

onde os modelos e estudos clínicos encontraram anormalidades.  

 A avaliação eletrofisiológica seria um método não invasivo e clinicamente viável 

capaz de realizar um estudo particular da via visual desde a retina até o córtex visual primário 

e poderia encontrar as mesmas diferenças e ao mesmo tempo diferenciar as ambliopias 

estrábicas e anisometrópicas. A resposta ao potencial evocado visual por meio de estímulos 

estruturados (PEVP); comparado ao mesmo estímulo apresentando para obtenção do 

eletrorretinograma padrão (PERG); para medida da resposta localizada à fóvea, diferenciaria se 

as respostas anormais a esses estímulos se iniciariam na retina ou se mesmo diante de uma 

resposta normal das células da retina, o amblíope permanecesse com uma resposta anormal do 

restante da via.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 BASES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DA VISÃO NORMAL 

 

 Podemos resumir as funções do sistema visual de mamíferos em duas importantes 

especializações a ele ligadas. A mais óbvia é a de percepção dos objetos no espaço, permitindo 

ao mesmo tempo sua localização egocêntrica (Bicas, 2004). A segunda, menos evidente e não 

menos importante é a reguladora da homeostase através de informações de luminosidade do 

ambiente e consequente regulação da melatonina na corrente sanguínea através do ciclo 

circadiano (Anafi et al., 2014). A melatonina é produzida pela glândula pineal localizada no 

teto do terceiro ventrículo. A pineal está ligada à retina pelas projeções retino-hipotalâmicas, 

via núcleo supraquiasmático do hipotálamo (NSH), no qual funciona como controle autônomo 

para gânglio ciliar cervical superior e de onde fibras ganglionares alcançam finalmente a pineal 

(Bellastella et al., 2014).  

 

2.2 ORGANIZAÇÃO ANATÔMICA 

 

 Os biopotenciais gerados pela fototransdução, iniciada pelos fotorreceptores na retina 

são projetados a quatro núcleos com funções distintas: O corpo geniculado lateral (NGL) para 

percepção da imagem; 2) o Colículo Superior (CS) para controle dos movimentos oculares; 3) 

núcleo Pré-tectal (NPT) para o controle pupilar e 4) o núcleo Supraquiasmático do Hipotálamo 

(NSH) para o controle do ritmo circadiano e hormonal. 

 

2.2.1 Retina 

 

 O processamento da informação visual se inicia na retina com padrões de luminância 

que incidem sobre os fotorreceptores. A identificação de um objeto ocorre mediante o contraste 

de suas bordas limite com o ambiente e seu nível de iluminação de fundo. 

 Fotorreceptores enviam sinais para as células bipolares na camada nuclear interna; que 

por sua vez se comunicam com as células ganglionares da retina. Outros dois grupamentos 

celulares exercem conexões transversais. As células horizontais conectam cones e bastonetes 

através de ligações laterais na camada plexiforme externa. Células amácrinas realizam 

conexões laterais entre terminações de uma célula bipolar a outras na camada plexiforme 

interna. Essas conexões são realizadas através da liberação de glutamato nas terminações 

dendríticas dos fotorreceptores. Glicina e ácido gama-aminobutírico (GABA) são 
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neurotransmissores inibidores liberados pelas células amácrinas. Geração de potencial de ação 

é encontrado somente nas células ganglionares devido ao seu grande corpo celular que se 

estende até e os neurônios localizados no NGL.  

 As ligações transversais realizam a comparação de sinais que incidem sobre diferentes 

partes da retina. Para compreender como esses sinais são comparados, o conceito de campo 

receptivo é importante, sendo definido como a região do campo visual em que mudanças de 

luminosidade afetarão a função das células contidas no campo. A luz que incide sobre 

fotorreceptores ligados as células bipolares despolarizantes irá despolarizá-lo, já a luz que 

incide nos fotorreceptores que se ligam indiretamente por meio de células horizontais irão 

antagonizar esse efeito. As conexões diretas formam o centro do campo receptivo, enquanto as 

conexões indiretas formam sua periferia.  Células bipolares despolarizantes são ativadas no 

centro do campo receptivo por objetos brilhantes – resposta ON. Em oposição; células bipolares 

hiperpolarizantes respondem a objetos que são mais escuros que seu fundo – a luz que incide 

no centro de seu campo receptivo hiperpolariza suas células e despolariza as células na periferia 

do campo receptivo - resposta OFF (Wässle et al., 2009). 

 As células amácrinas realizam conexões entre circuitos de células bipolares ON e OFF 

de forma linear e de forma não-linear; levando inibição ON às células OFF e transportam OFF-

inibição às células ON (inibição “crossover"). Essas conexões possuem um papel modulador 

dos campos receptivos e na distinção de brilho e contraste. A importância da compreensão 

desses circuitos pode ser fundamental para a construção de circuitos eletrônicos análogos 

(Dowling & Werblin, 1969). 

 O processamento cromático se inicia na retina. Três tipos de cones, que absorvem a 

luz de comprimentos de onda longos (L), comprimentos onda de luz médios (M) e 

comprimentos de onda de luz curtos (S). Uma classe de célula ganglionar chamada de célula 

ganglionar bi-estratificada pequena, que recebe entrada dos cones S na sublamina ON através 

da célula bipolar do cone azul e entrada de cones L e M na sublamina OFF por meio de uma 

célula bipolar difusa. A soma desses inputs produz uma resposta ON da luz azul e uma resposta 

OFF da luz amarela. O circuito de respostas de vermelho/verde não é claro, mas  são células 

ganglionares com respostas ON para luz a vermelha e OFF respostas para a luz verde e vice-

versa (Dowling & Werblin, 1969). 
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2.2.1.1 Células da retina e sua organização 

 

 A retina dos vertebrados é organizada em camadas contendo os corpos celulares de 5 

diferentes células distribuídos em 3 camadas, separadas por duas camadas onde ocorrem as 

sinapses. 

 

2.2.1.1.1 Tipos de neurônios 

  

 As células que compõem o tecido neurosensorial podem ser distinguidas em 3 grupos 

principais (Kaufman, 2012):  

• Classe 1: Neuroepitélio sensorial. Neste grupo encontramos dois tipos fenotípicos: os 

fotorreceptores e as células bipolares.  

• Classe 2: Neurônios multipolares. São os tipos fenotípicos que englobam as células 

ganglionares, as células amácrinas e as células axonais.  

• Classe 3: Neurônios gliaformes. Este fenótipo contém as células horizontais. Não estão 

incluídos neste grupo as células da glia verdadeiras como as células de Müller.  

A seguir descreveremos algumas características anatômicas e fisiológicas dessas 

células. 

 

2.2.1.1.1.1 Fotorreceptores  

  

 São neurônios altamente especializados que respondem a luz gerando um sinal 

elétrico. As suas duas formas contêm os fotopigmentos capazes de absorver a luz de diferentes 

comprimentos de onda e realizar a transdução do sinal luminoso. Seus nomes – cones e 

bastonetes - são derivados da forma de seus segmentos externos (Milam et al., 2006). Os cones 

são encontrados assim nas retinas dos vertebrados neste formato de afinamento progressivo. As 

vantagens funcionais para esta configuração permanecem evasivas. Um estudo sugere que este 

formato pode ser vantajoso na redução de custos metabólicos, melhora da sensibilidade aos 

sinal e torna as respostas mais rápidas (Hárosi & Flamarique, 2012). 

 As estruturas gerais dos fotorreceptores são semelhantes para cones e bastonetes. 

Possuem um segmento externo que abriga o pigmento fotossensível armazenado dentro das 

membranas dos discos, e um segmento interno que hospeda todo o maquinário metabólico. O 

segmento interno é composto do corpo celular e um terminal sináptico. Os dois segmentos 
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são unidos por uma conexão capilar (Risse, 1999). Uma região conhecida como elipsoide 

contém boa parte das mitocôndrias dos fotorreceptores dos mamíferos. Cones possuem um 

volume maior de mitocôndrias que os bastonetes nos elipsoides. Mitocôndrias nos 

fotorreceptores são essenciais na produção de ATP, possivelmente indicando uma maior 

atividade energética nos cones que nos bastonetes (Hoang et al., 2002). O segmento externo é 

voltado para região posterior do bulbo ocular e ficam envolvidos pelo epitélio pigmentar da 

retina. Contém uma pilha de discos ocos – os discos basais - semelhantes a moedas. O pigmento 

visual está localizado nas membranas dos discos. Os cones possuem uma configuração diferente 

em que seus discos não estão isolados da membrana de fronteira da célula como nos bastonetes. 

Nos cones, os discos estão conectados a membrana de fronteira e fazem comunicação com o 

meio extracelular. Ao contrário dos bastonetes, não se pode isolar um disco nos cones (Spalton 

et al., 1995). 

 O pigmento visual produzido nos segmentos internos é armazenado continuamente 

nestes discos. A proteína sintetizada pode ser rastreada através da técnica de radioautografia e 

microscopia, utilizando aminoácidos radioativos injetados em um animal. O pigmento é 

inserido no recém-formado disco basal e a radioautografia revela uma banda escura em todo 

segmento externo (Milam et all.,  2006). Os discos basais dos bastonetes são deslocados 

continuamente para fora, pela adição contínua de novos discos no segmento externo. A ponta 

do segmento externo é fagocitada e degradada pela atividade dos lisossomos do epitélio 

pigmentar da retina. Em primatas, a renovação dos segmentos externos dos bastonetes leva duas 

semanas, enquanto que esse processo nos cones ainda não é bem conhecido (Spalton et al., 

1995; Milam et al., 2006). 

 O pigmento visual dos bastonetes é conhecido como rodopsina e os dos cones 

iodopsina; consistem de duas subunidades; uma opsina e um cromóforo da retina (um 

derivado da vitamina A). A rodopsina atua em condições escotópicas. Já iodopsina é ativada de 

acordo com o comprimento de onda para o azul, verde e vermelho. Mutações na molécula de 

rodopsina levam a retinose pigmentar autossômica dominante (McKeone et al., 2014).  

 As terminações sinápticas – os pedículos - são caracterizadas pela presença de 

numerosas vesículas arranjadas em barra ou na forma de fita. Esses terminais liberam glutamato 

em suas terminações. O estímulo luminoso reduz a liberação do glutamato e aumenta sua 

liberação em condições escotópicas, quando o neurônio está hiperpolarizado. O pedículo do 

cone é altamente ramificado, permitindo conexões em paralelo com as células horizontais e 

células bipolares. Cada pedículo do cone pode realizar até 500 contatos arranjados em torno de 

20 a 50 fitas. Dois tipos de células horizontais e oito tipos de células bipolares fazem sinapses 
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com o pedículo do cone. O sinal luminoso de um fotorreceptor pode tomar diferentes rumos 

dentro desse circuito em paralelo, ligando ou desligando (ON–OFF) de acordo com a 

característica do neurônio seguinte que é ativado (Wässle, 2004; Chun et al., 1996). 

 As sinapses de bastonetes dos mamíferos transmitem um sinal binário (um fóton ou 

nenhum) num processo rápido e tônico de exocitose. Fazem sinapses com os dentritos de células 

horizontais e dentritos de células bipolares.  Pré-sinapticamente, uma zona ativa única e linear 

fornece locais de encaixe para aproximadamente 30 vesículas e uma fita ancorada à zona ativa, 

fornece um depósito para 640 vesículas. Pós-sinapticamente 4 processos das células invaginam 

o terminal: 2 conhecidos por ter receptores de glutamato de baixa afinidade, localizam-se perto 

da zona ativa, próximo aos 16 nm.  E outros dois que parecem que possuem receptores de alta 

afinidade ao glutamato; localizados à uma distância de 130-640 nm. A estrutura pré-sináptica 

penetra as invaginações dos bastonetes profundamente e parecem projetadas para minimizar as 

flutuações na taxa de disparos devido locais vazios de encaixe, enquanto que a geometria pós-

sináptica pode permitir que uma única vesícula evoque uma resposta tudo-ou-nada em todos 

os 4 processos pós-sinápticos (Rao-Mirotznik et al., 1995).   

  Quando o fóton atinge a rodopsina, o 11-cis-retinal é isomerizado em 11-trans-

retinal, e a rodopsina muda sua conformação. Essa mudança ativa a função enzimática da 

opsina que atua numa segunda proteína de acoplamento de sinais ligado a membrana; a 

transducina. A transducina degrada o monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) em 

monofosfato de guanosina (GMP) (Sharma et al., 2014). A reação anterior leva ao fechamento 

dos canais de Na+, impedindo a entrada de Na+ no fotorreceptor, levando a hiperpolarização de 

toda a membrana plasmática (+70mV). O resultado final é a interrupção da liberação de 

neurotransmissores na ausência de luz, os canais de sódio estão abertos e a voltagem da 

membrana é de -40 mV (Voss Kyhn, 2007a).  

 No escuro, bastonetes possuem um potencial de membrana de aproximadamente -40 

mV. O valor negativo significa que a carga mais positiva está localizada fora da membrana 

plasmática do que no interior da célula. Em muitos neurônios de repouso, esse potencial é 

próximo de -70mV, neste aspecto os bastonetes são considerados relativamente 

despolarizados quando comparados a outras células. Nos bastonetes como em outros 

neurônios, a fonte do potencial de membrana é o desequilíbrio iônico entre os dois lados da 

membrana plasmática gerada pela bomba de Na+/K+-ATPase. Esta proteína usa a energia 

liberada da hidrólise de um ATP para bombear íons sódio para fora da célula e potássio para 

dentro da membrana plasmática do segmento interno dos bastonetes. Em muitos neurônios, os 

canais de potássio são predominantemente condutores de potenciais de repouso. Eles permitem 
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que o potássio flua para fora da célula contra um gradiente de concentração. Devido a esses 

canais permitirem somente um cátion específico e não ânions, uma carga negativa se acumula 

dentro da célula (Kaufman, 2012). No escuro, GMP cíclico (6MPc) liga-se aos canais de 

catiônicos nos segmentos externos, mantendo-os abertos. Consequentemente, Na+ e Ca2+ 

entram continuamente nos segmento externos, produzindo um potencial transmembrana (um 

potencial de escuro) de aproximadamente -40 mV. Nesta corrente despolarizante, os canais de 

Ca2+ dos terminais sinápticos dos fotorreceptores estão abertos. Deste modo, em condições 

escotópicas, ocorre liberação contínua de glutamato nas sinapses com as células bipolares (Voss 

Kyhn, 2007b). 

 A estrutura particular dos cones e sua função pode revelar um processo evolutivo e 

uma seletividade de mamíferos em ambientes de pouca luz, como aqueles ancestrais que tinham 

hábitos noturnos forçados pela convivência com os grandes repteis que dominavam o dia. Os 

primeiros vertebrados eram provavelmente tetracromatas e muitos peixes, répteis e aves 

conservam quatro tipos de receptores de cone. Os primeiros mamíferos perderam esta visão 

multidimensional de cor e se tornaram dicromáticos, mantendo somente as classes de cone 

sensíveis a comprimentos de onda mais longos e mais curtos. Um ancestral de primatas 

africanos e asiáticos com os quais partilhamos o nosso tipo de visão de cores, “reinventou” 

completamente visão tricromática destes antepassados dicromáticas, para o que temos agora 

dos três tipos de cone — ondas curtas (S), ondas médias (M) e ondas longas (L) — dois dos 

quais, L e M, permanecem semelhantes entre si em muitas maneiras, porque eles são os 

descendentes do mesmo ancestral dos mamíferos de cones de ondas longas. Muitos placentados 

permaneceram dicromáticos, possuindo cones S e L, enquanto alguns grupos foram reduzidos 

a apenas L cones (e bastonetes). A razão por que os primatas contrariaram esta tendência tem 

sido o foco de um longo debate.  Os mamíferos atuais apresentam diferentes sistemas de 

percepção de cores. Alguns são apenas dicromatas ou capacitam-se num sistema bicolor. 

Comparativamente aos grandes primatas e macacos catarrinos do Velho Mundo predomina o 

verde; vermelho e azul ou o sistema tricromático (Lamb et al., 2007; Solomon & Lennie, 2007;  

Dawkins, 2009). O sistema tricromata parece ser vantajoso na identificação de predadores 

contra uma camuflagem esverdeada simulando o ambiente natural, em primatas de velho e do 

novo mundo, e que pode ser uma tendência para a visão de cores humana (Pessoa et al. 2014). 

 A percepção de cor é codificada no cérebro por dois sinais fisiológicos: o amarelo-

azul (YB) e mecanismos adversários de vermelho-verde (RG). O último sinal está presente 

apenas em indivíduos tricromáticos e evidências sugerem que evoluiu recentemente. Em 

contraste, o sinal de YB, que está presente em indivíduos tricromáticos e dicromáticas, é uma 
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característica comum em mamíferos. A visão de cores – a capacidade de distinguir as luzes de 

diferentes composições espectrais – não depende da intensidade do sinal. As teorias para 

explicar a fisiologia da visão de cores estabelecem o Princípio da Univariância, que prevê que 

a probabilidade de um fotorreceptor absorver um fóton de comprimento de onda específico. 

Uma vez absorvido, a identidade do fóton é perdida e nenhum único fotorreceptor pode 

distinguir uma mudança no comprimento de onda de luz de uma mudança da sua intensidade 

(Solomon & Lennie 2007). As opsinas que são sensíveis à luz de comprimento de onda média 

e longa são decodificados por genes localizados no cromossomo X. No caso dos macacos do 

gênero, um locus contém vários alelos (dois a cinco). O opsina sensível a pouca espectros de 

luz baixos (aproximadamente de 430 nm) é invariável e é decodificado por um gene 

autossômico em todos os indivíduos (Riba-Hernandes et al., 2005). 

 Os fotorreceptores usam glutamato em suas terminações sinápticas, que é liberado 

continuamente em condições escotópicas ou despolarizados. Íons cálcio entram nas sinapses 

por meio dos canais de cálcio dependentes de voltagem, permitindo a liberação de vesículas 

contendo glutamato. O glutamato se ligará aos receptores para glutamato, dando início à uma 

transitória corrente pós-sináptica excitatória.   

 Cada bastonete é acoplado a uma célula bipolar do bastonete (CBB). Em condições 

escotópicas, o bastonete é despolarizado e libera o neurotransmissor glutamato em suas 

terminações sinápticas. Isso acontece em toda a fase de escuro e assim, o glutamato, como 

neurotransmissor inibidor, inibe a CBB, mantendo-a hiperpolarizada. Na presença de luz, o 

bastonete se hiperpolariza e o glutamato deixa de ser liberado, e a célula bipolar do bastonete é 

despolarizada. Deste modo, CBB que se despolarizam em condições fotópticas podem ser 

classificadas como células ON (Dantas, 2011).  

 

2.2.1.1.1.2 Células Horizontais e bipolares 

 

 As células  bipolares são os primeiros neurônios da via visual que apresentam uma 

clara organização antagônica de centro-periferia de campo receptivo (Dantas, 2011). Cada par 

ON-OFF de células bipolares pode entrar em contato com um grande numero de cones graças 

às células horizontais (Kaufman, 2012). As células horizontais podem ser de dois tipos – A ou 

B – que podem ser recrutadas aos pares (fig. 1). As células do tipo B são capazes de excitar as 

células bipolares quando o cone é iluminado. Já os pares localizados na periferia são recrutados 

pelas células horizontais do tipo A, que inibem as bipolares em condições fotópicas. Cada par 

de bipolares corresponde a um campo receptor que se ligam a eles diretamente ou 
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indiretamente. O centro do campo corresponde aos cones que se hiperpolarizam em resposta à 

luz, enquanto que a periferia do campo compreende os cones inibidos quando o centro é 

excitado. Por outro lado, quando a periferia do campo receptor é iluminada, os cones do centro 

são inibidos, a bipolar OFF é excitada (despolarizada) e a bipolar ON é inibida 

(hiperpolarizada).  

 A dualidade ON-OFF é mantida na conexão das células bipolares com as células 

ganglionares na camada plexiforme interna. As células bipolares ON se conectam às células 

ganglionares ON na subcamada b da plexiforme interna, enquanto as células bipolares OFF 

conectam às células ganglionares OFF. 

  

 

 
Figura 1. Circuito dos Cones. Quando a luz estimula o campo receptivo, parte do da via torna-se excitatória 
e parte inibitória. Células horizontais do tipo A recrutam cones despolarizados e se despolarizam, inibindo 
células bipolares dos cones ON. Já as células horizontais tipo B ativam a via ON, quando cones são excitados 
na periferia do campo (Dantas, 2011) 

 

2.2.1.1.1.3 Células Ganglionares  

  

 As células ganglionares podem ser descritas dentro do complexo de células 

Ganglionares (The ganglion cell complex – GCC) que é definido como as três camadas mais 

internas da retina: a camada de fibras nervosas, a camada de células ganglionares e a 

camada plexiforme interna (Tan et al. 2009).  
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 A camada plexiforme interna contém estratos diferentes das sinapses das células da 

camada nuclear interna. São divididos numa parte mais externa – a sublâmina a – que contém 

as camadas S1 e S2 e uma parte mais interna – a sublâmina b - formada pelos estratos S3, S4 

e S5. As células ganglionares que respondem no modo “ON” à um ponto luminoso, faz suas 

sinapses na camada interna (S3, S4 e S5). Quando as células ganglionares estão no modo 

“OFF”, fazem sinapses com as células dos estratos mais externos (S1 e S2). Para cada estrato 

onde ocorrem estas sinapses, células bipolares fazem conexões com células ganglionares e 

células amácrinas (Milam et al., 2006). 

 Camada de Células Ganglionares. Nesta camada encontramos os corpos celulares 

das células ganglionares. Algumas células amácrinas podem ser encontradas também nesta 

camada em cerca de 3% em toda a retina e estão 80% concentradas na periferia da retina. Uma 

única linha de células compõe a retina periférica e até 10 linhas de células ganglionares podem 

ser encontradas na região central da retina (Milam et al., 2006). 

 A retina dos mamíferos contém mais de 12 tipos de células ganglionares diferentes, 

cada uma com seus dentritos se ramificando dentro de diferentes estratos da camada plexiforme 

interna. Um estudo realizado em retina de coelhos, usando estímulos com movimentos rápidos 

simulando condições naturais de um ambiente e capazes de disparar movimentos sacádicos, 

registrou processos inibitórios de um estrato específico da camada plexiforme interna, para um 

grupo de células ganglionares que fazem sinapses dentro desta camada (Roska & Werblin, 

2003). A via óptica apresenta uma divisão do corpo geniculado lateral que desempenha uma 

alta sensibilidade temporal a sinais de contraste não cromático até o córtex visual primário 

através da via magnocelular.  

 Na organização do campo receptivo (Kaufman, 2012), as células ganglionares 

recebem sinais “ON” quando conectadas diretamente à duas células bipolares; que por sua vez 

estão ligadas a quatro fotorreceptores que se encontram no centro do campo receptivo. Quando 

uma célula ganglionar recebe sinais de uma célula horizontal; que por sua vez se conecta com 

as células bipolares ligadas aos fotorreceptores na periferia do campo receptivo; conduz uma 

resposta “OFF”, conforme esquematizado na figura 2. 
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Figura 2. Representação esquemática de um campo receptivo e suas sinapses entre as células 
fotorreceptoras, células bipolares, horizontais e células ganglionares. Os 4 bastonetes do “centro” fazem 
conexão direta com uma célula bipolar e esta com uma célula ganglionar. Os bastonetes da periferia não se 
conectam diretamente com a célula ganglionar por uma célula bipolar, mas uma conexão intermediária 
com uma célula horizontal é estabelecida. 

 

2.2.2 Corpo geniculado lateral 

 

 O corpo geniculado lateral (CGL) é uma estrutura laminar distinta, localizada na 

margem lateral posterior do dorso do tálamo. Considerado como chave na ponte que estabelece 

com o córtex, há menos compreensão de sua completa função na via visual.  A razão para isso 

é que as propriedades das células dos campos receptivos são similares àquelas células 

ganglionares da retina que enviam sinais. Dado que os sinais visuais são transformados em 

outras áreas visuais é intrigante que uma transformação semelhante não pode ser identificada 

no CGL. A mais razoável explicação é que o papel do CGL é regular o fluxo e a extensão dos 

sinais enviados para V1. Evidências mostram que essa regulação é muito mais complexa do 

que abrir e fechar portas. O córtex visual e o CGL trabalham juntos, formando parte de um 

sistema dinâmico que processa os sinais mais importantes para a sobrevivência do indivíduo 

(Kaufman, 2012). 

            Recebe pelo trato óptico fibras provenientes das retinas homo e heterolaterais. Projeta 

fibras pela radiação óptica, para a área visual do córtex, situadas nas bordas do sulco calcarino. 

Vias visuais paralelas na retina são estabelecidas e permanecem dentro do corpo geniculado 

lateral dorsal do tálamo. Células ganglionares anãs enviam seus axônios para a camada 
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parvocelular (P) e as células de parasol enviam seus axônios para as camadas magnocelulares 

(M) de CGL. A via P serve para a acuidade visual, visão espacial e senso cromático da faixa do 

vermelho-verde, alimentando a via conhecimento de formas (“o que”?). Na outra via, sinais 

viajando na via M alimentam a percepção motora e analise espacial ( a via “Onde”?)(Percival 

et al. 2014). Um terceiro grupo de células, as células K (via koniocelular) transmite informações 

da faixa do azul-amarelo, mas boa parte desse grupo celular tem suas funções ainda não 

esclarecidas (Kaufman, 2012). 

 Um trabalho fundamental para a compreensão dos efeitos da privação visual no 

desenvolvimento da via visual foi publicado em 1973 por von Noordem, em um modelo 

experimental de ambliopia por estrabismo de privação por sutura palpebral em macacos; 

encontrou uma importante redução das células em todas as camadas do corpo geniculado lateral 

que recebiam sinapses do olho deprivado, nos primeiros anos de vida (von Noorden, 1973; von 

Noorden & Campos, 2002). 

 Acredita-se que a segregação dos axônios do corpo geniculado lateral (CGL) em 

colunas de dominância ocular envolva um processo de ordenação prolongado, experiência 

visual-dependente. Em primatas e mamíferos a segregação de neurônios do CGL representantes 

de um olho na direção córtex visual primário ocorre em lâminas específicas da camada 4. No 

entanto, um estudo realizado em recém-natos de furão, a visualização de axônios por injeções 

de marcador diretas no CGL revelou a segregação em colunas de dominância ocular com menos 

de 7 dias depois da inervação da camada 4. Estas colunas iniciais foram afetadas por 

desequilíbrios experimentalmente induzidos em atividade da retina, implicando que diferentes 

mecanismos regem a formação inicial da coluna e sua modificação durante o subsequente 

período crítico. Em vez de plasticidade atividade-dependente, o autor propões que a formação 

de coluna de dominância ocular depende do direcionamento de distintas populações axonais 

para localidades definidas na camada cortical 4 (Crowley & Katz, 2000). 

 

2.2.3 Córtex visual primário 

 

 A área de encéfalo conhecida como córtex visual primário (V1), que varia de tamanho 

entre 1400 a 3400 mm2 e aproximadamente 2 mm de espessura localizada dentro do lobo 

occipital, estende-se do polo posterior e ao longo da parede medial do hemisfério. Semelhante 

ao restante do córtex cerebral, V1 contém seis camadas principais. V1 é muitas vezes chamado 

de córtex estriado, área 17 de Brodmann (Kaufman, 2012).  
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 O estudo da plasticidade cortical como resultado de privação experimental por sutura 

palpebral, revelou muita coisa sobre como experiência molda campos receptivos em V1. 

Privação monocular provoca plasticidade de dominância ocular em todos os mamíferos com 

visão binocular, que se manifesta como uma redução de responsividade V1 a entrada através 

do olho privado e reforço da capacidade de resposta de entrada através de olhos não-privados 

(Cooke et al., 2014).  

 Esta entrada é inatamente tendenciosa em força no sentido do olho contralateral para 

V1 em cada hemisfério à uma proporção de aproximadamente 2: 1 em ratos. Potenciais 

evocados visuais (PEV) fornecem um ensaio conveniente para estudar as consequências da 

privação monocular e têm o benefício adicionado de estabilidade de dias, permitindo medição 

explícita das contribuições de perda e ganho na capacidade de resposta através do olho privado 

e não-privado, respectivamente, para o lado da dominância ocular. Sutura fechada da pálpebra 

contralateral durante a quarta semana do período pós-natal causa uma pronunciada e 

significativa perda de capacidade de resposta através do olho privado de tal modo que V1 torna-

se mais ou menos igualmente responsivo à entrada dos dois olhos. Já longos períodos de 

privação resultam em potencialização da capacidade de resposta para o olho não-privado. No 

rato, esta capacidade para obter ganhos através de olhos não-privados é retida na idade adulta, 

enquanto que a privação do olho já não ocorre com viabilidade se esta é iniciada a partir do 

segundo mês da vida do animal pós-natal em diante; ou seja, no animal adulto (Cooke et al., 

2014).  

 Estudos de imagem com ressonância magnética funcional (fMRI) do cérebro revelam 

reduzido fluxo sanguíneo cerebral regional e resposta sangue-oxigênio-nível dependente 

(BOLD) no CGL, no córtex estriado e regiões extra estriadas na ambliopia. Li e Hess, 

investigaram conectividade eficazes no corpo geniculado lateral e córtex visual de humanos 

com ambliopia (Li et al., 2011). Seis amblíopes participaram deste estudo. Estímulos de 

mapeamento padrão retinópico foram usados para definir os limites das zonas corticais visuais 

iniciais. Obtiveram a Ressonância Magnética funcional (fMRI) de regiões córtico-talâmicas, 

estriadas e extra-estriadas para o estudo de conectividade.  As Redes Tálamo-estriadas e V1-

extra-estriadas foram construídas com base em conexões anatômicas conhecidas e as 

conectividades eficazes destas redes foram avaliadas por meio de um método de identificação 

de sistema não-linear. A conectividade eficaz de todas as redes que estudaram estava reduzida 

quando impulsionada pelo olho amblíope sugerindo - ao contrário o atual modelo de célula 

única de redução de sinal localizada - que uma parte significativa do défice amblíope é devido 

às interações anormais entre as células em regiões diferentes do cérebro. A perda de 
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conectividade efetiva não estava relacionada com a perda de resposta na fMRI mas 

correlacionada com o grau de ambliopia (CGL ipsilateral à conexão de V1), sugerindo que pode 

ser uma medida mais relevante. Redes feedback e feedforward foram afetadas da mesma forma. 

Verificou-se uma dependência hemisférica para a entrada de feedforward tálamo-estriada que 

não estava presente para as conexões padrão, sugerindo que a função reduzida do CGL 

recentemente encontrado em seres humanos amblíopes não pode ser unicamente determinada 

pela influência padrão do córtex. Conectividades ventrais e dorsais estavam reduzidas (Li et al. 

2011).  

 Estudos clássicos sobre o desenvolvimento da organização de dominância ocular (OD) 

no córtex visual primário (V1) revelaram um período crítico pós-natal (CP), durante o qual 

entradas visuais entre os dois olhos são mais eficazes na formação de circuitos corticais através 

da competição sináptica. Um breve fechamento de um olho durante o período crítico causou 

uma mudança pronunciada de preferência de respostas dos neurônios em V1 na direção do olho 

aberto, e uma forma de plasticidade no período crítico do córtex visual em desenvolvimento. 

No entanto, ainda não está claro que determinadas propriedades de entradas binoculares durante 

o período crítico é responsável por mediar esta plasticidade de dominância ocular experiência-

dependente.   

 Usando o registro de uma célula inteira de células de córtex visual de rato, Chen et al, 

descobriram entradas sinápticas visualmente orientadas dos dois olhos às células binoculares 

nas camadas 2/3 e 4, tornou-se altamente coincidentes durante o período crítico. A atividade de 

transmissão gabaminérgica cortical no período crítico - reforçada por infusão de diazepam no 

cérebro - não só causou um início precoce da coincidência alta de inputs binoculares e 

plasticidade de dominância ocular em ratos no período crítico, mas também resgatou a 

plasticidade dos dois camundongos criados no escuro, sugerindo uma ligação estreita entre 

entradas binoculares coincidentes e plasticidade no período crítico. Em camundongos de 

fenótipo Thy1-ChR2, perturbação crônica desta coincidente entrada binocular durante o 

período crítico por ativação assíncrona de células optogenéticas ganglionares da retina, aboliu 

a plasticidade da dominância ocular.  Simulação computacional usando um modelo de rede 

neural (feed-forward network model”) sugere que as entradas coincidentes poderiam mediar 

esta plasticidade de período crítico através de um mecanismo de aprendizagem sináptica 

homeostático com competição sináptica. Estes resultados sugerem que a correlação de alto nível 

de inputs binoculares é uma marca registrada do período de plasticidade do desenvolvimento 

V1 e serve como substrato neural para a indução da plasticidade de dominância ocular (Chen 

et al.,2014b).     
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2.3.4 Desenvolvimento Visual e Plasticidade Neuronal 

 

 O córtex visual sofre influencias no seu desenvolvimento mediante sua interação com 

o ambiente. A estimulação sensorial desde os primeiros meses de vida influenciará todo o 

desenvolvimento de vias perceptuais. Sistemas bilaterais ou redundantes necessitam de uma 

harmônica distribuição dos impulsos aferentes; necessários para que o crescimento e maturação 

dos tecidos; de modo a construir uma base perceptual que permita o processamento de modo 

igualmente harmônico. Teríamos que considerar que a natureza da organização cortical ao final 

do desenvolvimento tenha quase sempre uma simetria de capacidades. Simetrias e assimetrias 

fazem parte da natureza e naturalmente portanto, o córtex visual pode apresentar assimetrias 

funcionais e anatômicas (Sun & Walsh, 2006).  

 Em condições normais, neonatos podem reagir à alguns estímulos visuais simples 

como padrões cinza ou preto; à estímulos totalmente brancos ou listras. Entre padrões de face 

e não-face; estímulos moveis e estacionários e padrões de alto contraste e contornos e linhas. 

Ainda podem perceber diferenças entre linhas inclinadas a 45 graus a direita ou a esquerda e 

padrões de cinza (Fantz, 1963). A binocularidade também parece ter de um início precoce nos 

primeiros meses de vida e segue com o desenvolvimento das colunas de dominância ocular. 

 Colunas de dominância ocular podem ser definidas como padrões de distribuição de 

neurônios no córtex estriado (V1) de mamíferos; incluindo humanos, que preferencialmente 

respondem ao sinal originado de um olho ou outro. Dominância ocular em mamíferos resulta 

da segregação de neurônios do corpo geniculado lateral em colunas específicas para cada olho 

(Crowley & Katz 2000; Cooke et al, 2014).  

 No experimento clássico de Hubel e Wiesel (Physiol, 2014), a injeção de aminoácidos 

radioativos em olhos de macacos anestesiados resultou em transferência ao longo das fibras do 

nervo óptico; seguida de sinapses geniculares para os axônios das radiações ópticas e 

acumuladas na camada 4 de V1 (Lent, 2001). O exame de cortes ortogonais da superfície 

cortical revelou que apareciam colunas de radioatividade mais alta na camada 4 que 

correspondiam ao olho injetado, que eram alternadas com colunas de baixa radioatividade 

derivadas do olho contra-lateral não injetado. O registro de atividade elétrica das bandas 

correspondiam ao olho estimulado (Lent, 2001). 

 O surgimento das colunas de dominância ocular constituí a progressão de um estado 

imaturo, no qual aferentes do corpo geniculado lateral, representando os dois olhos, se 

sobrepõem extensivamente para um estado maduro; no qual aferências específicas de cada olho 



	

 

32	

ocupam territórios semelhantes a listras em grande parte independentes. Em gatos e em 

“ferrets” (furão), este processo pode levar várias semanas e coincide com o “período crítico”, 

estado no qual pode ser moldado pela experiência visual (Crowley & Katz, 2000). A atividade 

neuronal resultará num padrão final e dependente desta, e não necessariamente é resultado de 

domínios específicos de cada olho. A redução da atividade neuronal quando ocorre por ausência 

de estimulação retiniana acarretaria uma interrupção na segregação neuronal (Crowley & Katz, 

2000; Cooke et al., 2014).  

 O momento onde esses processos ocorrem iniciam-se logo após o nascimento e é 

chamado de Período Crítico Pós-natal, que é definido como a janela temporal em que as 

conexões neuronais são mais maleáveis a experiência sensorial (Chen et al., 2014a). Vários 

outros termos foram atribuídos a este momento; como Hubel e Wiesel chamou de “período de 

susceptibilidade”; e outros como “período sensível”. Essas denominações só reforçam a noção 

geral aceita de que a percepção visual é vulnerável à alterações da experiência visual anômala 

ou dependente de condições ideais para o pleno desenvolvimento (Bui Quoc, 2005).  

 É importante notar que nesse momento as alterações neurofisiológicas dos neurônios 

visuais são reversíveis ou sujeitas a retornar ao curso fisiológico esperado. Se os fenômenos de 

plasticidade neuronal podem seguir um curso negativo, mediante uma experiência anômala; o 

curso positivo pode ser ainda alcançado, mediante a instituição nova experiência visual; que 

pode também ser instituída como terapia; com restauração da funcionalidade próximo do 

normal (Bui Quoc, 2005).  

 A compreensão de que trata-se de um período fica clara para o clínico quando se 

observa que a resposta ao tratamento é limitada a idades precoces; quando a reeducação 

sensorial do olho afetado fica mais difícil e os casos de recuperação tardia são a exceção (Bui 

Quoc, 2005). Esta fase pode ser considerada o final do período sensível ou ainda se considera 

que se atingiu o “perfil adulto”, momento no qual a reversibilidade fica quase sempre 

impossível. 

 Os Modelos de Ambliopia criados para se estudar o desenvolvimento cortical neste 

período são baseados na privação de estímulos de um olho, através da sutura de palpebral; 

turvação da imagem com lentes esféricas ou ainda a indução de estrabismos com prismas ou 

por técnicas cirúrgicas (von Noorden, 1973; Bui Quoc, 2005). Diferentes mamíferos podem ser 

sujeitos à experimentação. As espécies com visão frontal são as preferidas porque possuem uma 

visão binocular; o que as torna mais próximas do modelo humano (Bui Quoc, 2005).  Há mais 

de 30 anos se conhece os efeitos da privação na habilidade que cada olho tem de captar a 

imagem e realizar a fusão destas gerando visão de profundidade. Essa habilidade depende de 
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regiões do córtex cerebral que recebem sinais de cada olho enviados a camada IV e por 

intermédio do corpo geniculado lateral, para colunas separadas para cada olho. Essas colunas 

não dependem na sua formação desses sinais, mas a experiência é essencial para a elaboração 

das respostas que aí chegam. Se um impulso de um olho é deprivado, as colunas de dominância 

ocular correspondente apresentarão uma falha no seu desenvolvimento (Chen et al. 2014a; 

Nelson, 2000; Anafi et al, 2014). 

 O período crítico para o desenvolvimento da ambliopia se estende até por volta dos 6 

a 8 anos de idade em humanos. Alterações na experiência visual causadas pelo estrabismo ou 

anisometropia com início acima desta idade não resultarão em perda de acuidade visual para o 

olho afetado ou em adaptações sensoriais ao estrabismo como seria esperado para idades mais 

precoces. Quando a correção do estrabismo ou dos erros refrativos são detectados e tratados 

após o período crítico; a recuperação da capacidade visual ou da visão binocular é quase 

nenhuma. A espera de sucesso no tratamento deve considerar essa janela; mas não deve se deter 

clinicamente em tratar esses pacientes além dessa idade (Noorden, 1973; Bicas, 2004; Chen et 

al. 2014a; Anafi et al, 2014). 

 Os estudos de cronologia do desenvolvimento visual são baseados nas condições 

experimentais realizados em diferentes idades e quando o perfil anátomofuncional do adulto é 

atingido. Aspectos da visão que se desenvolvem mais cedo são menos susceptíveis de serem 

afetados negativamente pela entrada visual anormal, considerando que aqueles que se 

desenvolvem mais tarde são afetados mais severamente.  A entrada visual precoce é necessária 

para preservar a infraestrutura neural para a posterior aprendizagem visual, mesmo para 

expedientes visuais que só irão aparecer mais tarde no crescimento.   O desenvolvimento de 

ambos os fluxos dorsais e ventrais dependem da entrada visual normal. Após privação 

monocular ter sido tratada por remoção cirúrgica do cristalino, as interações entre os olhos 

fácicos e afácicos são competitivas para a visão de baixo nível, mas são complementares para 

a visão de alto nível. Há vários períodos sensíveis durante o qual experiência pode influenciar 

o desenvolvimento visual (Bui Quoc, 2005). 

 As bases bioquímicas da plasticidade neuronal não foram ainda demonstradas (Levi & 

Polat, 1996). Pode haver dois processos ocorrendo em diferentes neurônios e grupamentos 

corticais, divididas em duas fases. Uma fase lenta e de consolidação dependente de 

aprendizado. E uma fase rápida de constituintes neuronais diferentes do primeiro, atuando em 

capacidades visuais diferentes;  como detecção de movimento e orientação (Levi & Polat 1996). 

 Sintetizamos a importância do conhecimento da plasticidade neuronal para 

compreensão da fisiopatologia da ambliopia, baseada nos modelos experimentais e na 
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observação dos fenômenos na prática diária. Consideramos que se trata de um processo 

altamente complexo envolvendo toda a via visual e extratos além do córtex visual primário e 

altamente dependente da experiência visual nos primeiros anos de vida. Certamente devemos 

considerar que a experiência visual de amblíopes estrábicos e anisometrópicos se constitua de 

processos semelhantes de experiência inicial, mas não podemos acreditar que sua complexidade 

termine aí e envolva grupamentos neuronais similares; e novos modelos de estudo poderão 

apontar essas diferenças.   

 

2.3.4.1 Estágios do processamento visual 

 

 Para o estudo da função visual em lactentes e pré-escolares; é necessário reconhecer 

áreas especificas que são estimuladas de acordo com o nível do teste que realizamos. Para que 

possamos compreender os processos envolvidos e a complexidade da informação extraída; 

dividimos em três estágio hierárquicos o processamento visual em precoce; médio e tardio 

(Kaufman, 2012). 

 No estágio precoce, a visão começa na retina e continua através do corpo geniculado 

lateral e em direção ao córtex visual. Os estímulos atribuídos como orientação; direção; 

movimento e disparidade serão extraídos de imagens retinianas. No estágio médio; a orientação 

da direção de uma linha e sua integração no espaço começa no córtex visual primário e se 

estende para áreas visuais extra estriadas. Nesta fase ocorre o processamento de formas; 

extensão de contornos, simetrias de objetos e profundidade; mas ainda aqui não temos 

identificação de formas. O processo de identificação de formas teria lugar no estágio tardio; 

onde a complexidade envolvida é maior, pois envolve a memória. 

 Cada um dos diferentes métodos para acessar à função visual em crianças pré-verbais 

possui um diferente relacionamento com a hierarquia do processo visual. A técnica de olhar 

preferencial depende da integridade do sistema visual precoce e de mecanismos responsáveis 

por espontânea preferencia por padrões (gerador de preferencia). 

  O PEV depende da integridade da retina e de desconhecida quantidade de 

processamento cortical. A fixação é requerida para que a estímulo caia na retina central, mas a 

espontânea orientação para um estímulo preferido não é. Pouco é conhecido sobre quanto a 

contribuição de áreas extra estriadas; então é mais sensato relacionar a resposta PEV aos 

estágios iniciais (Kaufman, 2012). 
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 2.5 TIPOS DE AMBLIOPIA 

 

2.5.1 Ambliopia Estrábica  

 

 Grande parte dos mamíferos apresentam olhos anteriorizados, que requerem um 

perfeito alinhamento quando se realiza um escrutínio do ambiente. A qualquer momento, um 

objeto estimula à periferia da retina, disparando um movimento sacádico na direção do objeto 

de interesse. Este movimento deve ser capaz de posicionar os olhos de tal modo que a imagem 

se forme na fóvea ou muito próximo desta. Esta especialização da retina apresenta um diâmetro 

entre 0,2-0,3 mm é capaz de gerar máxima capacidade de discriminação de pontos gerando 

riqueza de detalhes do alvo. Não só isso; a disposição entre as duas fóveas separadas em média 

de 60 mm, permite a localização do objeto no espaço em relação aos outros objetos, ao mesmo 

tempo que carrega uma importante informação extra, resultado da sobreposição das duas fóveas 

- a diplopia fisiológica - que ocorre na periferia de pontos muito próximos é resolvida como 

estereoacuidade (von Noorden, 1990; Dias & Diaz, 2002; Bicas & Almeida, 2011; Barret et 

al., 2013; Baker et al., 2008; Kaufman, 2012)  

 Movimentos binoculares são movimentos conjugados ou conjugadas alterações dos 

movimentos dos eixos visuais dos dois olhos na mesma direção e na mesma quantidade. 

Vergências são movimentos dos eixos visuais em direções opostas.  Somente o componente 

das Versões influencia a localização egocêntrica, enquanto a vergência constitui-se nula na 

computação da posição egocêntrica esquerda e direita, uma vez que o movimento é em direção 

oposta e ambas se anulam.  

 Ainda com relação as medias das posições oculares, a computação subjetiva das 

direções egocêntricas de objetos em movimentos, envolve a reconciliação das diferenças da 

direção visual oculocêntrica entre os dois olhos. Por exemplo, objetos que estão a poucas 

distâncias, a frente ou atrás do plano de fixação, formam imagens em localizações retinianas 

com diferentes distâncias angulares dos eixos visuais, e consequentemente possuem diferentes 

direções oculocêntricas em cada um dos dois olhos. Quando a disparidade de imagem na retina 

é pequena, o objeto de interesse aparece como uma única imagem e a direção egocêntrica 

binocular é baseada na média direção egocêntrica para os dois olhos (Fig. 3). Quando uma 

imagem retiniana apresenta contraste diferente, a média é direcionada ou voltada para a direção 

da imagem de melhor contraste (von Noorden  & Campos, 2002). 

 Os objetos distantes do plano de fixação aumentam a disparidade da imagem e 

aparecem duplicados, com duas direções egocêntricas separadas. Direções egocêntricas de 
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imagens diplópicas são percebidas como se os componentes monoculares tivessem 

correspondentes pontos no olho contralateral. A direção egocêntrica relativa de cada imagem 

diplópica do objeto depende de quanto o objeto está afastado do plano de fixação (fig. 4).

 Para um objeto próximo do plano de fixação, a egocêntrica direção associada a 

imagem retiniana do olho direito está à esquerda da imagem egocêntrica produzida pelo olho 

esquerdo.  Esta forma de diplopia produzida por objetos próximos ao plano de fixação é 

chamada de cruzada, devido ao relacionamento direito-esquerdo/esquerdo-direito dos olhos e a 

percebida localização dos objetos. Consequentemente objetos além do plano de fixação são 

percebidos como diplopia não-cruzada (Bicas et al, 2011). 

 A complexidade envolvida nos reflexos acima descritos requer uma base sensorial e 

motora em perfeita harmonia. Compensações a pequenos desequilíbrios, permitam ajustes 

finos, que mantenham o sistema sem perturbações ou que despertem reações adaptativas. As 

adaptações ao desequilíbrio motor podem gerar uma experiência visual anômala que 

determinará o desenvolvimento visual em idades muito precoces de acometimento. Ao 

contrário do desequilíbrio motor que ocorre no adulto, as adaptações sensoriais num sistema 

em maturação visam eliminar estímulos visuais de regiões não correspondentes da retina, que 

geram diplopia e confusão de imagens (Dias & Diaz, 2002).  

 O sistema visual do adulto, diante de uma experiência sensorial e motora que permitiu 

seu desenvolvimento normal; apresentará poucas possibilidades de adaptação e as perversões 

sensoriais, como a correspondência retiniana anômala não são observadas após uma experiência 

binocular normal (Hess et al., 2014). 
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Figura 3. Relações egocêntricas de objetos situados no espaço físico em função de sua imagem retiniana. 
Em A) losango é o objeto de atenção e está localizado exatamente no plano de fixação, enquanto o círculo 
vermelho está muito próximo. A direção visual – direção oculocêntrica - é indicada pela seta negra. B) 
Representação visual dos objetos no plano de fixação. O objeto de atenção é visto como único e está 
exatamente sobre o plano de atenção. É possível localizar a esquerda do losango outro objeto visto como 
único, embora não exatamente sobre o plano, mas muito próximo deste.	
 

 

 

 

 

Figura 4. Relações de egocêntricas de objetos situados no espaço físico. A) O círculo agora está 
fora do plano de fixação e como também está fora da direção oculocêntrica. B) O losango está 
fixo no plano de fixação e é visto como único, enquanto o círculo está fora e é visto como duplo. 
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2.5.1.2 Fisiologia da visão binocular e Adaptações sensoriais ao estrabismo 

  

 Em condições de alinhamento ocular, os dois olhos se movem na direção do objeto de 

interesse para que as imagens se formem simultaneamente em ambas as fóveas. A imagem 

formada nas duas fóveas não só aumenta a riqueza de detalhes, mas igualmente permite que 

grande cooperação binocular seja alcançada em níveis corticais. Esse conjunto notadamente 

determinará uma maior quantidade de informações das distâncias espaciais relativas dos objetos 

no espaço, pelo fato de haver uma distância entre os olhos em média, de 60 milímetros. Com 

isso, uma perspectiva diferente de um objeto é alcançada e assim, uma noção de profundidade 

é permitida e pode ser determinada em diferentes níveis individuais de “estereoacuidade”.   

Nos portadores de estrabismo, somente um olho é direcionado ao objeto de interesse e nos casos 

de estrabismo de grande angulo, a estereoacuidade é bastante diminuída ou indeterminada para 

os testes clínicos atualmente disponíveis. Além de efeitos negativos na estereopsia, o 

estrabismo apresenta dois efeitos adicionais que geram sérios distúrbios visuais. A diplopia e 

a confusão. Na diplopia, o objeto de interesse é formado numa região extra-foveal do olho 

desviado. A imagem do objeto é percebida em duas regiões do espaço; uma originada em cada 

olho. Na confusão a fóvea do olho desviado é funcional e percebe outra imagem diferente 

daquela do olho fixador; e que ainda por serem diferentes não permitem a fusão.  

  Com a evolução da doença, diferentes respostas do sistema visual a diplopia e 

confusão podem ser encontradas nos pacientes estrábicos. A fisiopatologia dos processos que 

ocorrem em repostas ao desvio ocular não foi ainda totalmente compreendida. Um dos 

processos propostos é conhecido como supressão, onde as imagens que chegam ao olho 

desviado tornam-se insensíveis. A supressão representaria um botão de “liga-desliga” da visão 

de um olho. Notadamente, quando ocluímos o olho fixador, novamente o objeto é sensibilizado 

é passamos a ver com o olho desviado. Para von Noorden: “a supressão é um mecanismo que 

suspende a percepção visual”. 

 

2.5.1.3 Correspondência retínica 

 

 Para Diaz e Dias (2002):  

  “As fóveas, que tem a principal direção são as áreas correspondentes de 

hierarquia mais alta”.  

 Isso define muito precisamente a função foveal de determinar o eixo subjetivo através 

do qual todo o campo visual é organizado e obviamente ser a região da retina de preferência de 
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fixação. No entanto, para haver correspondência entre as duas fóveas é preciso que o córtex 

possa receber e integrar essas imagens. Daí resulta que a correspondência retiniana é um 

fenómeno cortical e não retininiano (Dias & Diaz, 2002).  

 Para von Noordem: 

“A existência de elementos retinianos e suas direções visuais 

subjetivas é a essência da visão binocular. Isso pode ser chamado 

de lei de correspondência sensorial, a semelhança da lei de 

correspondência motora”.  

 Por meio de pós-imagens, a resposta direcional originada de cada olho pode ser 

demonstrada. Uma pós imagem horizontal é estimulada num olho, enquanto uma pós imagem 

vertical e estimulada no outro olho. Um ponto de fixação central encontra-se no meio de cada 

barra de estímulo luminoso. Quando os dois estão livres, a pós imagem formada é de uma cruz 

com um ponte central que representa a fóvea dos dois olhos e representa ao mesmo tempo a 

direção visual comum (Burian & von Noorden, 1975) 

 

 

2.5.1.4 Reflexo de fusão 

 

 O reflexo de fusão ou simplesmente “fusão” se inicia quando uma imagem cai numa 

área retínica não correspondente e assim, o movimento ocular se processa para que as imagens 

caiam em áreas correspondentes. Um exemplo desse processo ocorre em conjunto com o 

reflexo de acomodação.  Quando um objeto de atenção se aproxima dos olhos simetricamente, 

um reflexo de fusão permite que as imagens se mantenham em ambas as fóveas. Um pré-

requisito para que ocorra a fusão é a qualidade da imagem recebida. Características como cor; 

forma ou luminosidade devem ser similares para que estimulem o processo de fusão. Se forem 

diferentes nesses aspectos; a supressão se encarregará de eliminar a sensibilização cortical de 

uma das imagens. Esse processo é similar ao fenômeno de rivalidade retínica. 

 

2.5.1.5 Rivalidade Retínica 

 

 Na rivalidade retínica, imagens dissimilares estimulam áreas retínicas 

correspondentes, ocorrendo uma supressão parcial de partes das imagens. A imagem cortical 

percebida é de partes ou “blocos” das imagens formando um mosaico final. Enquanto na 

supressão, um dos olhos elimina totalmente uma das imagens, na rivalidade retínica, são 
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porções das imagens em ambos os olhos que são eliminadas ou alternadas para cada olho. A 

rivalidade poderia assim ser uma forma intermediária de supressão (von Noorden, 1990;  Bicas 

et al, 2011)  

 

2.5.1.6 Consequências da ausência de capacidade fusional 

 

 A presença de centros corticais ou mesocefálicos para a capacidade fusional não foi 

ainda totalmente mapeado. Entretanto, a observação clínica revela que lesões nestes centros 

podem provocar uma perda da capacidade fusional. Pacientes que sofreram algum tipo de 

trauma crânio-encefálico podem apresentar uma incapacidade de realizar o reflexo de fusão 

diante de olhos normais, capazes de gerar imagens retínicas semelhantes. Experimentam assim 

diplopia intratável, pois são incapazes de manter um alinhamento ocular reflexo de imagens 

constantemente sensibilizando áreas não correspondentes. São ainda incapazes de realizar 

supressão, quando adultos. Esses casos parecem indicar que tanto a supressão como a 

capacidade fusional são dependentes de desenvolvimento no período de plasticidade neuronal 

uma vez que em adultos a supressão é mais rara de se observar, mas não impossível. Mas uma 

vez aqui, o substrato neuronal parece implicado nos processos de fusão e supressão. Nas 

esotropias precoces que se manifestam com desvios de grande angulo, sem momentos de 

alinhamento e ainda fixação cruzada, quando os olhos parecem alternar entre os hemicampos 

visuais (olho direito observa objetos no campo esquerdo e o olho esquerdo observa objetos no 

campo direito), ora suprimento um olho ou outro. Numa outra apresentação de esotropia 

precoce em que há forte torcicolo devido a fixação preferencial de um olho em adução, há 

consequente supressão do olho contralateral e assim é possível desenvolvimento de ambliopia.  

 

2.5.1.7 Horóptero 

  

 Os pontos correspondentes retínicos e sua projeção espacial podem ser representados 

geometricamente numa região do espaço onde eles são percebidos como únicos ou quando aí 

situados não há diplopia. A união de todos esses pontos constitui a representação imaginária 

conhecida como horóptero (fig. 5). Concebido em 1613 por François d’Aguilon (em latim 

Franciscus Aguilonious) que foi um jesuíta belga, além de matemático, físico e arquiteto. Na 

sua concepção inicial o horóptero; do grego “horos” (horizonte ou contorno) + “opter” 

(observador) designava um plano fronto-paralelo objetivo perpendicular ao plano médio. 

Segundo Moreno e Verdú (2004) a concepção de d’Aguilon foi desenvolvida mais tarde 
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considerando-se a forma bidimensional da retina, o horóptero é uma superfície tridimensional 

ou horóptero espacial (Moreno & Verdú, 2004).  

 

 

 

 

 

 

2.5.1.8 Área de Panum e Círculo de Vieth-Müller 

 

 Os objetos situados no horóptero são vistos como únicos enquanto pontos fora do 

horóptero são vistos como duplos. No entanto, sobre determinadas condições experimentais, 

uma região próxima do horóptero, a frente ou atrás; um objeto pode ser movido e visto como 

único. Essa região estreita é conhecida como área de Panum ou área fusional (fig. 6). 

 Se a distribuição das áreas correspondentes for estabelecida em termos geométricos, 

considerando a esfericidade da retina; o horóptero verdadeiro seria um círculo - círculo de 

Vieth-Müller - (fig. 7) e não longitudinal ou menos plano como o horóptero de Hering-

Hillerbrand.  

Figura 5.  Representação esquemática do horóptero dos objetos situados no 
espaço que são processados corticalmente como únicos.  O objeto de atenção é o 
losango que está sendo visto como único. Mas a qualquer mudança de atenção, 
tanto o círculo como o quadrado encontram-se em condições de serem 
processados igualmente como únicos. 
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Figura 6.  Representação esquemática da área ao redor do horóptero onde ainda 
é possível que os objetos sejam processados como únicos. O quadrado amarelo, 
ao contrário do círculo e do losango, encontra-se fora do horóptero, no entanto 
é processado como único. A região do espeço onde isso é permitido é visto em 
azul; a área de Panum. 
 

Figura 7. Círculo de Vieth-Müller. Representação no espaço dos pontos em que 
os objetos são percebidos como únicos considerando a esfericidade dos olhos. 
Neste esquema é possível comparar com o horóptero.  
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2.5.1.9 Adaptações ao desvio oculomotor 

 

2.5.1.9.1 Torcicolo 

 

 Aqueles pacientes com um desvio que não pode ser compensado como nos estrabismos 

paréticos ou nos desvios restritivos (fratura de assoalho orbitário; espessamento muscular do 

Graves), podem adotar uma posição anormal de cabeça ou torcicolos (torções de pescoço) para 

que os olhos possam permanecer numa posição em que o alinhamento e fusão são encontrados. 

O torcicolo ocular pode ser simples como a cabeça inclinada, face virada, mento elevado ou 

abaixado, e ainda podemos encontrar formas mistas destes.  

 Numa série de 73 pacientes com torcicolo do tipo face virada foi exclusivamente 

causada por distúrbios oculares. Pacientes com paresia do músculo oblíquo superior eram do 

tipo cabeça inclinada, enquanto nistagmo e síndrome de Duane se manifestavam como face 

virada. Incomitância foi a causa mais comum de torcicolo em 63-70%. (Nucci et al., 2015) 

 

2.5.1.9.2 Fechamento dos Olhos 

 

 Nos estrabismos essenciais de início tardio, quando uma binocularidade já foi 

desenvolvida, não raro observa-se o fechamento de um dos olhos intermitentemente para evitar 

a diplopia. Algumas vezes quando em luz brilhante. Nem sempre esse comportamento é para 

se evitar a diplopia, pois ele se repete em casos em que não haveria mais a percepção desta, 

devido a mecanismos de supressão já estabelecidos. Uma explicação para este comportamento 

seria a existência de uma “memória defensiva” estabelecida momentos antes do início 

supressão. Mas não há modelos para comprovar essa hipótese. 

 

2.5.1.9.3 Aumento da amplitude fusional 

 

 A amplitude fusional é capaz de manter os olhos sob alinhamento e estrabismos de 

modo latente através desse mecanismo compensatório. Para cada incremento de uma tendência 

motora ao desvio convergente; divergente ou vertical, ocorre uma reposta fusional de 

alinhamento; com aumento da força de músculos antagonista ao desvio, direcionando a imagem 

para a fóvea do ambos os olhos. A presença desse mecanismo é intrinsecamente ligada ao 

reflexo de fusão e mostra uma complacência do sistema oculomotor a sua instabilidade que é 

notável. Como quase sempre não se utilizada toda a força necessária que um músculo é capaz 
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de realizar mover o olho; grandes reservas de força muscular ficam prontas para restabelecer o 

equilíbrio e alinhamento com fusão.  

 O aumento da amplitude fusional é dramaticamente observado nas paresias do IV par 

craniano, quando uma amplitude média de 5 dioptrias em pessoas normais, podendo chegar a 

compensar desvios até de 15 dioptrias. Uma que vez esse olho é ocluído, observa-se a subida 

do olho em hipertropia.  

 

2.5.1.9.4 Correspondência retínica anômala 

 

 A correspondência retiniana anômala apresenta-se como uma reposta sensorial ao 

desvio ocular. Trata-se de uma perversão sensorial onde uma área extra-foveal assume 

modificações que permitirão uma correspondência com a fóvea do olho fixador ou olho “são”. 

Trata-se de uma fusão subnormal. Pontos não correspondentes das hemiretinas são ligados no 

córtex visual para permitir uma direção visual comum. O córtex visual primário é o primeiro 

local da via visual a conter neurônios com função binocular. Segundo Wong et al (2012) estudos 

recentes têm revelado que em primatas saudáveis, neurônios horizontais em V1 conectam às 

colunas de dominância ocular relativas de um olho às colunas adjacentes representantes do olho 

oposto. Em macacos com estrabismo, esses neurônios apresentam-se em menor número. Isso 

demonstra uma base neurofisiológica para a visão binocular (Wong et al., 2012). 

 

2.5.2 Ambliopia Anisometrópica  

 

 A ambliopia anisometrópica é aquela causada por uma imagem borrada que chega na 

retina decorrente de uma diferença de erros refracionais entre os olhos. Esses olhos podem ser 

mais míopes, mais hipermetrópicos ou terem mais astigmatismos que o olho com visão normal.  

Diferenças maiores que 3.00 são capazes de causar ambliopia, mas podemos encontrar na 

prática clínica, diferenças menores com o mesmo efeito. No entanto, desde que os estudos de 

teste-reteste de medição de erro refrativo indicam um elevado grau de variabilidade; a precisão 

de medição deve ser levada em consideração quando definir e diagnosticar anisometropia. 

Refrações sucessivas do mesmo olho por diferentes clínicos ou refrações repetidas pelo mesmo 

médico podem diferir até 0,75 dioptrias. Por esta razão, o termo “anisometropia” é geralmente 

reservado para diferenças clinicamente significativas de erro refrativo que excederem uma certa 

quantidade de critério, por exemplo, “0.75 D” (Barrett et al., 2013).  Embora não tenhamos 

encontrado estudos que limitem à idade mais precoce para que esse processo tenha início, 
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acreditamos que a experiência visual inadequada logo nos primeiros anos de vida favoreça seu 

surgimento, como encontrado nos modelos de privação visual, mas seu exato mecanismo ainda 

necessita ser esclarecido. De acordo com von Noorden e Ciruffreda, a anisometropia pode 

resultar de uma imagem desfocada na retina, incluindo redução do tamanho da imagem, do 

contraste e da claridade (Chen et al., 2013). A imagem desfocada na retina não pode ser 

harmonizada com a imagem nítida que chega às vias visuais superiores pelo olho mais 

emétrope. Deste modo pode ocorrer supressão ativa da fóvea desfocada, levando ambliopia. É 

interessante notar que a ambliopia bilateral é menos intensa em termos de acuidade visual do 

que aquela monocular que soe mais profunda. Possivelmente um mecanismo competitivo 

durante o desenvolvimento visual privilegiando as entradas mais nítidas.  

 Estudos tem demonstrado que a base fisiológica para a ambliopia podem localizar-se 

principalmente no córtex cerebral e não na retina. De modo consistente; não importa se um 

estudo funcional ou estrutural de imagem tenha sido usado; anormalidades nas regiões corticais 

visuais foram detectadas por estudos de neuroimagem na ambliopia. Mas recentemente, 

deterioração em algumas regiões, como os córtex parietal e temporal anterior – importantes em 

altas vias corticais visuais – foram observadas e estão relacionadas a déficits na visão espacial 

e reconhecimento de objetos. No entanto, muito mais defeitos foram encontrados em pacientes 

com ambliopia.  Além de déficits na detecção visual primária; discriminação ou tarefas visuais 

de níveis médio envolvendo recurso local como a integração de contorno e percepção de 

movimento. Pacientes com ambliopia mostram alto nível de redução visual motora e dos 

movimentos guiados visualmente, tomada de decisão visual e atenção visual, processamento de 

números (T. Wang et al. 2014). Como tal, o mecanismo neural subjacente da ambliopia pode 

ser mais abrangente do que o que tem sido relatado anteriormente, e provavelmente esses 

mecanismos envolvem conexões neurais adicionais e sistemas funcionais em todo o cérebro.  

Explorando as questões funcionais, Wang e colaboradores (Wang et al., 2014) utilizaram um 

método em que, ao invés de comparar habilidades em estado de vigília por exames de 

ressonância magnética funcional1 (Rmf), usaram o estado de repouso e Rmf (“Resting-state 

fRMI” – rs-fRMI) quando não se requer nenhuma estimulação ou resposta, e auxilia no estudo 

de conectividade neural e atividade neural espontânea. Esta técnica tem sido utilizada em 

algumas investigações em ambliopia. Nesta abordagem, a homogeneidade regional da atividade 

neuronal espontânea dos córtices frontal; parietal e área visual primária estavam alteradas em 

																																																								
1	Permite a detecção de atividade neuronal em determinadas áreas do cérebro através da quantificação do influxo 
de sangue oxigenado para um determinado circuito neural. 
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amblíopes quando em estado de repouso. Para evitar vieses por utilizar áreas pré-selecionadas, 

adotaram um método adicional que mede o número de conexões funcionais locais e globais de 

cada voxel2 na totalidade do cérebro, que mapeia a densidade funcional das conexões (FCD) 

em suas formas de longo-alcance (inter-regional) e de curto-alcance (intra-regional). 

Compararam 14 crianças com ambliopia anisometrópica durante o estado de repouso com 9 

crianças destras, pareados por idade. Os mapas revelaram uma redução da conectividade 

funcional em amblíopes no repouso, com redução da FCD de curto alcance nas áreas do giro 

fusiforme temporal inferior esquerdo e no córtex parieto-occiptal dorsal esquerdo, que são 

envolvidas em duas grandes vias visuais ligadas ao córtex temporal inferior anterior, 

correspondentes a função de reconhecimento de objetos e memória visual. Os autores sugerem 

que seus resultados apontam o fato de que uma experiência visual anormal durante o 

desenvolvimento pode afetar amplamente a atividade funcional cortical em amblíopes 

anisometrópicos.  

 A ambliopia anisometrópica pode resultar tanto de fatores axiais e refrativos. Com o 

objetivo de estudar a contribuição de cada um desses fatores, Patel e colaboradores compararam 

13 crianças anisometrópicas sem estrabismo com o olho contralateral através do IOL Master 

para medir parâmetros oculométricos. Crianças com anisometropia tiveram um comprimento 

axial menor em média de 1,49 mm (p = 0.0001). Os que apresentavam  anisomiopia tiveram 

um comprimento axial maior médio de 2,2mm. Somente uma criança teve astigmatismo 

corneano como causador de ambliopia (Patel et al., 2010).  

 A controversa do envolvimento retiniano na gênese da ambliopia persiste diante dos 

estudos histológicos e eletrofisiológicos com resultados inconclusivos. A tomografia de 

coerência óptica foi capaz de estudar estruturas in vivo com alta resolução e sem os artefatos 

encontrados nas preparações histológicas. Historicamente os estudos com OCT em amblíopes 

focaram a camada de fibras nervosas e não o envolvimento foveal. Diferenças (Al-Haddad et 

al., 2013) quantitativas e qualitativas da estrutura macular usando a tomografia de coerência 

óptica de alta-definição foram observadas em 20 crianças com ambliopia anisometrópica e 25 

com ambliopia estrábica, num estudo prospectivo em pacientes maiores de 6 anos (média de 

idade de 24.8 anos). Qualitativamente, a protuberância na junção de segmento interior/exterior 

da fóvea central estava atenuada ou ausente em 60% dos olhos amblíopes em comparação com 

29% dos olhos normais, p = 0,02. Os olhos amblíopes demonstraram uma depressão rasa 

																																																								
2	Um voxel representa um valor de um gride em um espaço tridimensional. O nome deriva da combinação entre 
“volume” e “pixel”. Pixel, por sua vez é definido como elemento de imagem. Voxels são usados na análise de 
dados médicos em exames de imagem. 
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central, em comparação com os olhos contralaterais normais. A espessura central estava 

significativamente aumentada nos amblíopes (228,56 µm) contra os olhos normais (221,72 µm), 

p = 0,03. Ao explorar diferentes camadas da retina, a área da camada nuclear interna temporal 

estava aumentada (p = 0,04) enquanto a área da camada nuclear externa estava diminuída (p = 

0,04) em olhos amblíopes comparados com os olhos normais.  Esses resultados conflitam com 

os de Walker e colaboradores(Walker et al. 2011) que compararam a espessura da camada de 

fibras nervosas peripapilar (RNFL) e região macular de amblíopes e com as do olho 

contralateral normal. Trinta amblíopes (60 olhos) maiores de 18 anos (média de 56 anos que 

variou de 33 a 82 anos) e melhor acuidade visual ≤ 20/40. Eles não encontraram diferenças 

entre olhos normais e amblíopes. Semelhantemente ao grupo de Dickmann e cols., usando o 

Stratus-OCT, no grupo estrábicos, as diferenças no volume central (p=0.001) e espessura 

macular (p=0.005) entre os olhos amblíopes e normais não foram estatisticamente 

significativas. No grupo anisometrópicos, não havia nenhuma diferença significativa entre 

olhos na espessura macular e no volume foveal. A diferença de espessura RNFL entre os olhos 

amblíopes e normais foi estatisticamente insignificante (p = 0,05) em ambos os grupos. Não foi 

significativa (p= 0.05) a correlação entre a acuidade visual e qualquer um dos parâmetros OCT 

medido (grupo anisometrópica: espessura macular, r=0,36; volume foveal, r=0.32; Espessura 

RNFL, r=0.36; Grupo estrábicos: espessura macular, r=0,54; volume foveal, r=0.55, espessura 

RNFL, r =0,52). Em resumo, os resultados deste estudo sugerem que em adultos com ambliopia, 

não parecem ter uma diferença na espessura macular ou peripapilar entre o olho amblíope e o 

olho contralateral.   

  Os resultados conflitantes neste campo de estudos oftalmológicos levam a 

questionamentos sobre a aceitação geral da associação entre ambliopia e anisometropia, como 

faz Barret (2013), a respeito da origem da ambliopia anisometrópica. Há um atraso na 

miopização do olho mais hipermetrópico? É transitória a anisometropia durante a infância ou 

parte natural do desenvolvimento? O que causa a ambliopia? A ambliopia é a causa de uma 

parada na emetropização e posteriormente faz persistir a anisometropia? (Barrett et al., 2013)  

A figura 8 esquematiza as hipóteses propostas para as origens da anisometropia. 
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Figura 8. Hipóteses para o surgimento da ambliopia anisometrópica ou para o a anisometropia. “O que vem 
primeiro?” Baseado em: Barrett BT, Bradley A, Candy TR. The relationship between anisometropia and 
amblyopia. Prog. Retin. Eye Res. 2013;36:120–158.   

   

2.5.3 Ambliopia por privação 

 

 A privação visual ocorre quando a luz não ultrapassa os meios refrativos do olho por 

opacidade destes ou como blefaroptose e outros impedimentos do eixo visual. A forma 

monocular é a mais severa, como ocorre nos casos de catarata monocular. A privação visual 

precoce impede o desenvolvimento posterior de sensibilidade normal para estímulos de alta 

frequência espacial; processamento facial holístico, como estudou Lewis e Maurer (Lewis & 

Maurer, 2 Lewis 009) nos efeitos de catarata densa.  Esses déficits são exemplos do “efeito 

dorminhoco”. A privação visual durante um período na infância normal, antes das primeiras 

manifestações de capacidade funcional, impede o seu desenvolvimento posterior. Uma possível 

explicação para esses efeitos é que as entradas visuais durante a infância precoce são 

necessárias para configurar ou preservar a arquitetura neural ideal para determinadas 

capacidades visuais. Na ausência de entradas visuais, as células necessárias e as conexões 
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podem falhar no seu desenvolvimento ou se perderem através de interações competitivas que 

envolvem entradas de outras modalidades sensoriais, como sugerido pela espacialização do 

córtex visual, tato, audição e linguagem, talvez mesmo nos congenitamente cegos. Como 

consequência direta, uma capacidade visual não pode desenvolver-se normalmente num 

momento posterior do desenvolvimento global porque a arquitetura neural ideal para apoiá-los 

não está mais disponível. 

 

2.6 Tratamento da ambliopia 

 

 A ambliopia pode ser parcialmente ou completamente tratada por modulação dos 

sinais visuais que chegam ao cérebro durante o período de plasticidade neuronal, uma vez que 

após essa janela terapêutica já ocorre uma permanente redução das capacidades visuais. Ocorre 

alterações na visão binocular; na estereopsia e leva a grande possibilidade de olho normal 

receber um trauma ou desenvolver uma outra doença (Hrisos et al., 2004).  

 Os princípios básicos do tratamento da ambliopia envolvem o diagnóstico precoce 

através de atenção àqueles que possuem maior risco de desenvolver ambliopia – estrábicos e 

hipermetropes com ou sem anisometropia – portadores de catarata congênita mono ou 

binocular; presença de opacidades afetando o eixo visual e oclusão mecânica do eixo visual, 

como ocorre nas blefaroptose e tumores palpebrais (Sjöstrand & Abrahamsson, 1990). Há 

indícios de uma relação entre portadores de obstrução nasolacrimal congênita (ONLC) e 

ambliopia. Num estudo de 1200 pacientes que apresentaram ONLC, Kipp e Struthers 

observaram a presença de anisometropia numa taxa maior em pacientes ONLC unilaterais em 

comparação com pacientes ONLC bilaterais e ocorreu em uma taxa maior do que o esperado 

na população pediátrica geral nesta coorte de ONLC. Vários pacientes com anisometropia 

desenvolveram  ambliopia (Kipp & Struthers., 2013).   

 O risco de ambliopia deve ser considerada naqueles pacientes que possuem patologias 

oculares que levam às alterações no diâmetro anteroposterior do olho e consequentemente a 

desenvolvimento de maiores erros refrativos e anisometropia. Temos como exemplo a 

glaucoma congênito e a retinopatia da prematuridade. Neste último grupo; pacientes tratados 

com laser; possuem prevalência maior de anisometropia (Report, 2015).  

 Uma vez considerado os fatores de risco; devemos ter atenção especial para essa 

população afetada e considerar seu diagnóstico mais precoce possível. A refração sob 

cicloplegia nos casos de estrabismo é o passo inicial para o tratamento; quando diferenciamos 

os casos de excesso ou insuficiência de convergência relativos a ametropias não tratadas.  
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 A esotropia acomodativa seria o exemplo mais comum de estrabismos nos primeiros 

anos de vida relacionados a presença de hipermetropia acima de +3.00 e que a resposta ao uso 

de óculos passa a controlar o desvio. Surge por volta dos 2,5 anos, mas seus primeiros sinais 

podem ocorrer antes de 1 ano de idade. A esotropia acomodativa é a forma mais comum de 

estrabismo, estimada em 1 a 2% A esotropia acomodativa é um estrabismo adquirido de 

apresentação intermitente ou constante relacionado com a ativação do reflexo de acomodação. 

O reflexo de acomodação ou a sinsinesia acomodação/convergência acomodativa (A/CA) 

nos esotrópicos acomodativo pode ser mais alta e levar a maior convergência (Rutstein, 2008; 

Campos, 2008; Mohan & Sharma, 2014).  

 Convenciona-se tratar a esotropia acomodativa com o total obtido em sua refração sob 

cicloplegia. Quando a correção total do desvio é alcançada tanto para longe quanto para perto; 

classifica-se ainda de esotropia acomodativa refrativa. Este diferencia-se da esotropia 

acomodativa não refrativa, onde - mesmo sob correção total da hipermetropia ou por pouco 

contribuição desta - o desvio permanecesse para perto, e é corrigido com óculos bi-focais, com 

adição necessária para controlar o desvio para perto (Mohney et al., 2012; Rutstein, 2008). 

Mesmo diante de uma boa resposta ao tratamento com óculos; os pacientes necessitam de 

acompanhamento. Esses pacientes podem ter desenvolvido supressão e já apresentar algum 

grau de ambliopia. Ou desenvolvê-la exatamente agora quando o desvio pode ser reduzido para 

magnitudes menores (Ex.: 50 – 10 DP) e assim necessitar suprimir ou adquirir forte 

monofixação (Dias & Diaz, 2002). Outro curso inesperado ou pouco observado é o 

desenvolvimento de uma exotropia consecutiva (Mohan & Sharma 2014).  

 Outra apresentação de esotropia por distúrbio da acomodação é a esotropia 

parcialmente acomodativa ou esotropia mista. Apresenta-se como um estrabismo adquirido 

entre 6 meses a 5 anos de idade associado a alta hipermetropia (>2,5 dioptrias) que responde 

parcialmente a correção óptica com o total valor encontrado na refração sob cicloplegia; 

mióticos ou bi-focais (Bicas et al., 2011; Burian & von Noorden, 1975; Akar, 2013). 

Considerara-se os fatores acomodativos nesses pacientes no planejamento cirúrgico e a 

possibilidade de hipercorreção com exotropia consecutiva. Deve-se corrigir o estrabismo 

residual ou aquele que se mantem após o uso dos óculos. Anisometropia pode ser encontrada 

nesses pacientes quase sempre associada a ambliopia.  

 Após as associações entre estrabismo e hipermetropia, devemos enfatizar a 

importância do diagnóstico refrativo precoce quando igualmente estamos diante do fato que os 

olhos são naturalmente hipermetropes. O diagnóstico refrativo precoce através de programas 

de triagem seria uma oportunidade de detectar a presença de fatores de risco como a 
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anisometropia e/ou sua associação heteroforias que revelem um desequilíbrio oculomotor. 

Iniciar o tratamento refrativo ou anti-supressivo poderia determinar uma nova experiência 

visual e assim reduzir o risco de desenvolvimento de ambliopia. Nesse contexto, a redução do 

esforço acomodativo com o uso de óculos e controle das esotropias acomodativas refrativas ou 

não refrativas com bi-focais, colírios mióticos ou ainda cirúrgico, quando na presença de 

esotropias acomodativas mistas.   

 

2.6.1 Tratamento Oclusivo 

 

 Terapia oclusiva historicamente é a principal conduta adotada nos casos de ambliopia 

e recentemente vem adquirindo a segurança científica necessária a sua importância. Algumas 

doutrinas previamente estabelecidas vêm sendo substituídas por evidencias de estudos 

multicêntricos. Algumas das questões fundamentais se aproximaram de um consenso; entre elas 

(1) devemos tratar pacientes após o fim do período de plasticidade neuronal? (2). Qual o tempo 

necessário de oclusão diária para se obter resposta? 

 A primeira questão pode ser inicialmente abordada de modo a responder qual a idade 

em que o tratamento da ambliopia é mais efetivo. Um estudo de meta-analise de 4 outros 

estudos clínicos randomizados para tratamento da ambliopia analisou dados individuais sobre 

o tema (Holmes et al. 2011). Os resultados mostram que crianças entre 7 e menos de 13 anos 

foram menos responsivas ao tratamento quando comparados a grupos mais jovens - crianças 

entre 3 e 5 anos e crianças entre 5 a 7 anos de idade – e estes dois últimos grupos não 

apresentaram diferenças significativas para ambliopias moderadas a severas (p<.04 para as 

quatro comparações). Não houve nenhuma diferença entre a resposta ao tratamento entre 

crianças entre 3 e menos de 5 anos de idade e crianças entre 5 e 7 anos de idade para os casos 

de ambliopia moderada (p =.67), mas foi observada uma grande responsividade no grupo 3 a 5 

anos de idade de que no grupo 5 a 7 anos de idade, para ambliopia severa (p = .09).  

 O efeito da idade precoce na resposta ao tratamento da ambliopia pode estar 

relacionado a oportunidade de se tratar pacientes ainda no período de plasticidade neuronal e o 

marcado decréscimo de respostas no período de 7 a 13 anos evidenciaria uma redução de 

respostas além do considerado período sensorial. O autor chama atenção para aqueles casos 

individuais que ainda respondem mesmo além de períodos de idade favorável, o que nos vincula 

a tentar o tratamento mesmo nessas fases. Devemos ter cuidado com essas afirmações sobre a 

observação clínica, pois faltam modelos para confirma-las; mas seu poder indutivo é 

considerável. 
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2.7 ELETROFISIOLOGIA 

2.7.1 Potencial Evocado Visual. 

 

 Os termos, potencial evocado visual (PEV), resposta evocada visual, potenciais 

corticais evocados visualmente são equivalentes. Eles se referem a potenciais elétricos iniciados 

por um breve estímulo, que são registrados do couro cabeludo sobre o córtex visual. Os 

estímulos podem ser estruturados ou não-estruturados. Quando utilizamos estímulos não 

estruturados ou através de flashes luminosos. As ondas do PEV são extraídas do 

eletroencefalograma (EEG) pela média dos sinais. O PEV é usado primariamente para medir a 

integridade funcional da via visual desde a retina, via nervo óptico até o córtex visual. Qualquer 

anormalidade que afete as vias visuais ou o córtex visual pode afetar o PEV. Exemplos de 

anormalidades que podem afetar o PEV são a cegueira cortical devido a meningite ou anóxia; 

neurite óptica como consequente à desmielinização, atrofia óptica, infarto ou compressão da 

via óptica por tumores; neurofibromatose e ambliopia. Em geral, placas de mielina comuns na 

esclerose múltipla reduzem a velocidade dos picos de ondas do PEV. As compressões das vias 

por tumores ou hidrocefalias também reduzem a amplitude de picos das ondas (Creel, 2015).   

  

2.7.1.1 Potencial Evocado Visual Padrão (PEVP) 

 

 O potencial evocado visual realizado através de estímulos reversos ou estruturados, do 

tipo tabuleiro de xadrez, onde os quadrados brancos se alternam com os quadrados pretos em 

intervalos de tempo iguais. O estímulo visual apresenta igualmente uma luminância constante. 

O PEVP estimula à área central da retina, obtendo resposta dos cones. O sinal gerado segue 

pelo nervo óptico, quiasma óptico e a seguir pelo trato óptico, chegando até o corpo geniculado 

lateral e finalmente através das radiações ópticas chega até o córtex visual (Felgueira & 

Guilhoto, 2005)  

 O traçado normal do PEVP (Odon et al, 2016) apresenta uma deflexão inicial negativa, 

a onda N75, seguida de uma deflexão positiva, a onda P100 e posteriormente uma deflexão 

negativa, a onda N135 (fig. 9). 

A onda N75, que ocorre em torno de 75 ms, pode estar relacionada à passagem do estímulo 

pelo lobo occipital e suas conexões tálamo-corticais. A onda P100, tem seu pico em torno de 

100 ms, é uma onda positiva, e pode ser uma resposta ocorrendo pela passagem do sinal por 

áreas do córtex estriado e pré-estriado do lobo occipital e suas conexões com as vias tálamo-

corticais (Felgueira & Guilhoto, 2005). 
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2.7.1.1.1 Potencial evocado visual padrão em crianças 

 

 Crianças a partir de 3 anos de idade podem colaborar para a realização do potencial 

evocado visual padrão (PEVP), permitindo os mesmos registros de parâmetros dos adultos. O 

único problema é a imaturidade para algumas manterem a fixação e um sistema visual não 

totalmente desenvolvido. Abaixo de 3 anos de idade, a avaliação pode requerer sedação, nos 

casos de trauma ou em outras investigações de baixa visão e o estímulo gerado por flash de 

LED ou estroboscópio (Srebro, 1984).  

 Crianças por volta dos cinco anos de idade já possuem uma densidade de células 

corticais; desenvolvimento retiniano; mielinização e acuidade visual próxima de adultos e 

produz ondas semelhantes. As mudanças mais dramáticas encontradas no PEVP ocorrem nos 

primeiros anos de vida e logo após o nascimento. O componente P1 do PEV Flash pode ser 

registrado no bebe a termo dentro de 5 semanas de idade, com uma latência de pico de 200 

msec. O PEV muda rapidamente de forma e complexidade nos primeiros seis meses. A medida 

que a criança amadurece, a latência da P1 aparece cada vez mais cedo e por volta dos 4-5 anos 

de idade, a latência do pico reduz para 100 msec usando um estímulo padrão e para 110 msec 

no flash. Os tempos de latência de pico permanecem os mesmos neste momento até a vida 

adulta, com nenhuma mudança estatisticamente significante até a idade de 55 anos. Após os 55 

anos, ocorre a atenuação na amplitude e redução da velocidade do componente P1(Srebro 

1984). 

 O PEV quantifica a função do sistema visual e quando anormal pode ser sintoma 

de disfunção, mas não é diagnóstico até que cuidadosamente considerados dentro do 

contexto do quadro clínico do paciente. Se a história e o exame oftalmológico de um 

paciente levantam a possibilidade de uma retina disfuncional, nervos ópticos ou córtices, 

o PEV pode produzir informações úteis para o diagnóstico. Uma referência clínica 

comum é de pacientes onde a pergunta é se seus problemas visuais são devido à 

disfunção visual da retina ou retina central. O registro simultâneo do PEVP do 

eletrorretinograma padrão pode responder essa questão (Srebro, 1984). 

 Para registrar os PEVP de crianças amblíopes, Mendonça e colaboradores 

selecionou 65 pacientes de 2 a 13 anos divididos em 3 grupos: 22 anisometrópicos; 16 

com exotropia e 27 com esotropia e os comparou com os olhos normais. O autor não 

encontrou diferenças estatisticamente significantes entres olhos normais e amblíopes 
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nas latências e amplitudes de ondas P1 (onda P100 conforme o autor define 

posteriormente), para o tamanho de estímulo que usaram e mesmo diante de diferenças 

estatisticamente significantes na acuidade visual de olhos normais e amblíopes.  Eles 

consideram que esses resultados indicam que os olhos considerados “normais” não 

necessariamente podem ser assim considerados (Mendonça et al., 2013). 

 Amblíopes anisometrópicos e estrábicos foram estudados através de PEVP e 

ressonância magnética funcional-nível de oxigênio dependente (fMRI-bold realce). 

Foram 55 selecionados entre 7 e 12 anos; sendo 17 estrábicos; 20 anisometrópicos e 16 

controles. A ativação cortical pela visão binocular por padrões reversão (PEVP) foi 

examinada em termos de região calcarina de interesse (ROI). A correlação de ativação 

cortical com a fMRI e amplitude da onda P100 foram analisados. Áreas com níveis de 

ativação reduzidas foram encontradas na área de Brodmann e em outras áreas extra 

estriadas em indivíduos com ambliopia comparados com indivíduos normais. No geral, 

as áreas mais afetadas estavam nas regiões estriadas dos pacientes com ambliopia 

anisometrópica. Em estrábicos os danos corticais mais significativos bilaterais nas áreas 

de Brodmann 18 e 19, do que em indivíduos com anisometropia. A ativação por 

estímulos de alta frequência espacial reduziu-se bilateralmente em nas áreas 18,19 e 

também em 17, nos amblíopes anisometrópicos, achados que foram confirmados pela 

analise ROI da área 17 de Brodmann. Durante a detecção do PEV, os anisometrópicos 

apresentaram sensibilidade reduzida para alta frequências espaciais em comparação com 

indivíduos estrábicos. A ativação por fMRI correlacionou-se significativamente com a 

amplitude da P100. Eles concluíram que diferentes tipos de ambliopia tinham repostas 

corticais diferentes (Wang et al., 2012). 

 Com o objetivo de validar a correlação entre acuidade visual e o registro do 

PEV; para objetivamente quantificar a acuidade visual em pacientes amblíopes e 

normais e saber se é possível predizer a acuidade visual nas incapacidades visuais; os 

autores desse estudo realizaram uma avaliação retrospectiva de pacientes com 

diagnósticos de deficiência visual; ambliopia unilateral; neurite óptica e visão normal 

que procuraram o centro médico da universidade de Dankook; Coreia do Sul, de 2007 a 

2009 (Jeon et al., 2012) . O estudo incluiu 20 indivíduos normais, 18 pacientes amblíope 

unilaterais, 19 pacientes de neurite óptica e 10 pacientes com deficiência visual, tendo 
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lesões da via visual. Amplitude e latências foram analisadas e correlações com acuidade 

visual (logMAR) foram derivadas de 20 normais e 18 amblíopes. Correlação de 

amplitude PEV e acuidade visual (logMAR) de 19 pacientes de neurite óptica confirmou 

as relações entre a acuidade visual e amplitude. Calcularam a acuidade visual objetiva 

(logMAR) de 16 olhos de 10 pacientes para diagnosticar a presença ou ausência de 

deficiência visual, usando relações derivadas de 20 normais e 18 amblíopes.  

 Análises de Regressão Linear entre a amplitude do PEV padrão e acuidade 

visual (logMAR) de 38 olhos de normais e amblíopes foram significativos [y = −0.072 

x + 1,22, amplitude x: PEVP, acuidade visual de y: (logMAR)]. Não houve diferenças 

significativas entre os valores de previsão de acuidade visual, que substituiu os valores 

de amplitude de 19 olhos com neurite óptica.  Quando utilizaram a relação para prever 

a acuidade visual daqueles com fingimento x indivíduos reais encontraram uma 

diferença na escola de 5.77 microvolts. Eles sugerem que essa correlação pode ser 

importante nos casos de fingimento para obtenção de benefícios (Jeón et al., 2012). 

 

	
Figura 9. Desenho esquemático do traçado normal do potencial evocado visual padrão (PEVP). 
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2.7.2. Eletrorretinograma  

 

 O processo de fototransdução nos segmentos externos dos fotorreceptores; processo 

pelo qual o estímulo luminoso e transformado em potencial elétrico; tem sua transmissão 

através das camadas da retina; por meio de potenciais de ação. No eletrorretinograma flash, 

esses potenciais são gerados por curtos flashes de luz e detectados por eletrodos acoplados na 

superfície anterior do bulbo ocular. Eletrodos de lentes de contato, eletrodos de metal ou 

eletrodos de fibras são usados para detectar os potenciais elétricos do ERG.  

 As maiores ondas do ERG foram nomeadas em ordem de aparência em: “a”; “b”; “c” 

e “d” (ou respostas “off”). A onda “a”; um largo componente córneo-negativo; está relacionada 

aos potenciais dos fotorreceptores. A onda “b”; um componente córneo-positivo pode refletir a 

atividade das células de Muller segundo alguns estudos. Outros achados apontam para a 

atividade das células bipolares. A onda “c” tem sua origem nas células do epitélio pigmentado 

da retina. A analise do ERG pode prever outras ondas “menores”. Os potenciais oscilatórios 

são uma série de rápidas ondas superimpostas à onda “b”; e podem relacionar-se à doença 

diabética na retina interna; mas sua origem não foi ainda totalmente esclarecida. Em outros 

experimentos; a identificação de duas outras ondas pode se originar de técnicas especificas. A 

resposta proximal negativa (PRN) é originada na retina interna quando um pequeno spot de luz 

e centrado num eletrodo exploratório. Já a Resposta Limiar Proximal (RLP) ou onda “m”; 

negativa em relação a córnea e surge através de flashes luminosos subliminares em relação 

aqueles que geram a onda “b” (Karanjia et al., 2011). 

 

2.7.2.2.2 Eletrorretinograma Padrão (PERG) 

 

 A função das células ganglionares da retina pode ser acessada experimentalmente em 

modelos de glaucoma por meio de variantes da técnica de obtenção do eletrorretinograma que 

enfatizem a atividade de neurônios da retina interna. A mais conhecida é o eletrorretinograma 

padrão (“pattern electroretinogran” - PERG) onde o estímulo é estruturado por meio de uma 

grade de elementos reversíveis ou “tabuleiro de xadrez”, que seletivamente depende da 

integridade das células ganglionares. Nos modelos de glaucoma; o PERG está alterado após 

perda histológica de células ganglionares; nos casos de redução ou aumento moderado da 

pressão intra-ocular (Porciatti, 2015). 

 Há duas formas de registrar o eletrorretinograma padrão. As formas transiente e de 

estado estacionário. O PERG transiente é uma discreta resposta obtida com estímulos menores 
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que 7 reversões por segundo. Os principais componentes do PERG transiente são um 

componente positivo com aproximadamente 50 milissegundos, a onda P50, seguido de um 

largo componente negativo de 95 milissegundos, onda N95. Alguns registros do PERG podem 

apresentar uma pequena onda negativa de variando entre 30-35 milissegundos, chamada de N35 

(fig. 10) (Holder, 1997). A forma estacionária do PERG é obtida através de estímulos reversos 

rápidos, geralmente com taxas de 8 hertz (ou 16 reversões por segundo). A medida de 

componentes individuais não é possível nesta forma de PERG. Esta importante ferramenta de 

pesquisa do PERG poderá no futuro ser aplicada na mesma população estudada nesta pesquisa. 

  

 A forma de onda típica do PERG é o resultado da soma da atividade nos 

fotorreceptores e células bipolares, com alguma contribuição de células de Müller. Sua 

nomenclatura difere do ERG flash. A deflexão negativa inicial, conhecida como N35, é o 

resultado dos primeiros sinais de fotorreceptores cones e bastonetes. A subsequente ascensão 

em direção ao pico positivo, conhecido como onda P50, é criada principalmente pelos sinais 

mais lentos dos bastonetes, cones e células bipolares. A inclinação ascendente da N35 até ao 

pico da P50 normalmente mostra várias pequenas oscilações chamados de potenciais 

oscilatórios, ou OPs e revelam a função das células amácrinas (Wolpert & Tsang, 2011).  

 

 

 

 A obtenção do PERG é suscetível a variações que devem ser consideradas no momento 

Figura	10.	Desenho	esquemático	do	traçado	normal	do	eletrorretinograma	
padrão	(PERG). 
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do seu registro e devemos minimizar sempre que possível sua interferência. Além das condições 

relativas ao hardware e o projeto de aterramento da sala; estímulo duração e intensidade, 

resistência do eletrodo e tipo e o de adaptação escuro pode tudo induzir alterações substanciais 

no potencial no registro das ondas.  A Sociedade Internacional de eletrofisiologia clínica da 

visão, ou ISCEV, desenvolveu padrões publicamente disponíveis, específicos para promover 

resultados consistentes de ERG e preservar a comparabilidade entre diferentes centros de testes.  

No entanto, uma série de fatores não relacionados com o hardware também podem afetar o 

potencial gravado.  O ERG mede a resposta à luz, e para isso o diâmetro pupilar deverá ser 

máximo, mudanças no diâmetro da pupila podem reduzir seu potencial. Pressão arterial 

sistêmica e do fluxo sanguíneo local podem afetar a amplitude ERG, então devem-se evitar 

qualquer droga que possam localmente alterar essas condições. Os exames devem 

preferencialmente ser realizados no mesmo período do dia afim de se evitar influencias do ciclo 

circadiano e da eliminação dos discos dos segmentos externos dos fotorreceptores que ocorrem 

nas primeiras horas da manha ( Krasodomska et al., 2010; Wolpert & Tsang 2011; Karanjia et 

al., 2011; Bach et al. 2013;). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Estudar as principais formas de ambliopia através de suas respostas eletrofisiológicas. 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Comparar as respostas das ambliopias estrábica e anisometrópica através do Potencial 

Evocado Visual e Eletrorretinograma Padrão.   
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4. PACIENTES E MÉTODOS 

4.1 TIPOS DE ESTUDO E AMOSTRA 

 

 Estudo prospectivo não concorrente e comparativo realizado no Serviço de 

Oftalmologia da Universidade Federal Fluminense e Centro de Estudos Professor Adalmir 

Morterá Dantas (CPAMED) do Hospital de Olhos de Niterói. Foram incluídos 56 pacientes, 

formando 3 grupos, com 19 voluntários normais como controle; 19 amblíopes estrábicos e18 

pacientes amblíopes anisometrópicos.  

 

4.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Foram incluídos no estudo crianças e adolescentes portadores de ambliopia, de ambos 

os sexos, de todos os grupos étnico-raciais, em tratamento especifico para seu tipo de ambliopia 

estrábica que apresentavam critérios de acuidade visual de diferença de duas linhas na tabela 

de medida da acuidade visual, ou que em algum momento apresentaram as referidas medidas 

já modificadas pelo tratamento. Deveriam ser capazes de responder e colaborar com exames 

subjetivos de medida da acuidade visual. 

 Constituíram o grupo de voluntários normais aqueles que apresentaram acuidade 

visual normal (logMAR = 0.00) em ambos os olhos, sem distúrbios motores oculares 

(ortotrópicos) e que apresentavam emetropia. Igualmente constituíram a mesma faixa etária 

para que pudessem ser comparados. 

 

 

4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Foram considerados como critérios de exclusão a presença de doenças que afetem via 

visual desde a retina ao córtex visual primário, doenças do sistema nervoso central e uso de 

medicação que tenha ação na mesma via. Aqueles que apresentavam déficit cognitivo ou que 

não colaboram com os exames de acuidade visual.  A presença de histórico familiar de doenças 

hereditárias de retina, de doenças oculomotoras que possam ainda se manifestar em algum 

momento do estudo foram igualmente excluídos. Histórico de prematuridade e baixo peso. A 

ambliopia de privação. Não incluímos neste estudo ambliopia relacionada a exotropia e os casos 

de ambliopia anisomiópica. 
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4.4 EXAMES 

4.4.1 Avaliação oftalmológica 

 

 Todos os exames foram realizados pelo mesmo examinador. 

 

4.4.1.1 Aferição da Acuidade Visual. 

 

 A aferição da acuidade visual ocorreu de duas formas naqueles que participaram da 

pesquisa, em algum momento do seu acompanhamento. Aqueles que iniciaram o 

acompanhamento ainda em idade pré-verbal; utilizamos métodos apropriados; entre eles o 

Teste de Fixação Preferencial Binocular foi o mais comum para presumir e tratar a ambliopia. 

Outros testes menos utilizados foram o Teste de Teller e o Potencial Evocado Visual. 

 Os pacientes que chegavam a idade em que foi possível a verbalização; o teste de 

acuidade visual, considerado como padrão ouro, foi realizado com tabelas do EDTRS  (Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study); em logaritmo do mínimo angulo de resolução 

(logMAR), medidos a 4 metros; com a melhor correção (Kronbauer et al., 2008).  

 Condutas para minimizar erros provocados por situações particulares da idade (ruídos) 

e da ambliopia (crowding) foram considerados. A luminância das salas de teste era constante e 

os optotipos eram apropriados para cada nível de conhecimento. 

 

4.4.1.2 Medida dos Desvio. 

 

 A avaliação da magnitude do desvio ocular foi realizada através de teste de oclusão 

alternada e teste de oclusão com prismas; para longe e perto; com a melhor correção optica; 

bem como nas posições diagnósticas. Era assim obtido o desvio máximo livre de respostas 

fusionais e diferente do desvio básico; uma vez que se trata de teste dissociativo. Utilizamos a 

caixa de 16 prismas e régua da mesma da marca Louneau-Paris. A unidade utilizada foi a 

dioptria prismática. Utilizamos o método de Prentice e do desvio mínimo para rotular o valor 

do prisma e minimizar o efeito de prisma induzido (Dias & Diaz,  2002).  

 

4.4.1.3 Exame de refração 
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 A avaliação estática das ametropias esferocilíndricas, foi realizada através da aplicação 

de cicloplégicos (tropicamida 10 % , duas gotas associada ao ciclopentolato 1% 1 gota), seguido 

de 40 minutos, tempo esperado suficiente para atingir cicloplegia adequada. Uma gota de 

proximetacaína a 0,5% era instilada antes dos cicloplégicos para eliminar o ardor provocado 

por estes. 

 

4.4.1.4 Biomicroscopia. 

 

 A avaliação do segmento anterior do bulbo ocular foi realizada através de lâmpada de 

fenda. 

 

4.4.1.5 Oftalmoscopia. 

 

 Realizamos a oftalmoscopia indireta sob midríase e lentes de 20 dioptrias para 

mapeamento da retina. 

 

4.4.2 Exames eletrofisiológicos 

 

 Seguindo o protocolo do ISCEV 2007 e atualizações (Fulton et al., 2003; Bach et al. 

2013; Krasodomska et al., 2010) os procedimentos para obtenção do PEVP/PERG dos 

pacientes e voluntários selecionados realizou-se da seguinte forma. Os pacientes e/ou 

voluntários ficavam sentados em uma sala semiescura e acusticamente isolada, com 

temperatura constante, na frente de um monitor que emitia uma luminância constante de 

5cd/m2. Antes do experimento, cada criança era adaptada ao escuro por 10 min. Esperava-se 

um diâmetro pupilar média de 5mm para o início do exame. Não realizávamos exames sob 

midríase ou miose. O experimento era monocular através de oclusão do olho esquerdo; uma 

vez que iniciávamos o exame pelo olho direito. Cada olho recebeu, se necessário; a plena 

correção óptica. Todos os exames foram realizados no mesmo período final da manha e início 

da tarde, pelo mesmo técnico. Este por sua vez não tinha acesso aos dados dos pacientes 

previamente ao exame.  

 O estímulo visual era gerado por padrão reverso em contraste de 80% e luminância 

média de 110 cd/m2, gerado por um monitor; com uma taxa de reversão de contraste de 2 

reversões por segundo. A distância do monitor era constante (média de 120 cm). As 

extremidades de cada quadrado subentendiam 60 minutos ou 15 graus de angulo visual. Um 
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pequeno quadrado preto no centro (fig.11) do monitor era o ponto de fixação e solicitávamos 

sempre ao paciente que mantivesse a fixação durante o experimento. A cada inicio de 

experimento e durante todo o exame verificava-se se o paciente/voluntário estava mantendo a 

fixação do alvo. Todos os pacientes amblíopes apresentavam fixação adequada. Os estrábicos 

já haviam sido tratados com a cirurgia e a acuidade visual era compatível com a boa fixação.  

 

	
Figura 11. Desenho representativo do estímulo do tipo padrão de reversão apresentado pelo 
monitor para obtenção do PEVP e PERG. 
 

4.4.2.1 Registro do Potencial Evocado Visual padrão (PEVP) 

 

 Eletrodos de Ag/AgCl eram fixados com colódio nas seguintes posições: Eletrodo 

ativo em Oz e o eletrodo de referencia em Fpz, e o terra no braço esquerdo. Resistência entre 

os eletrodos era mantida abaixo de 3000 Ω. Os sinais eram amplificados, filtrados e registrados 

as suas médias.  Eram igualmente tratados para estarem livres de artefatos. O equipamento 

utilizado foi o Nihon Kohden (Meb-7102K Neuropack 2). O tempo para análise era de 250 ms. 

As respostas eram caracterizadas inicialmente por várias ondas; até que seus picos positivos e 

negativos eram padronizados. Em voluntários normais esses tempos eram 75, 100 e 135 ms 

(N75; P100; N135). 
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4.4.2.2 Registro do Eletrorretinograma padrão (PERG) 

 

 Os biopotenciais gerados na retina foram registrados por um pequeno eletrodo de ouro 

colocado sobre o bordo da pálpebra inferior na sua metade temporal em contato com o saco 

conjuntival inferior. Os eletrodos eram submetidos a desinfecção apropriada antes e depois de 

cada exame.  Nenhum voluntário desta pesquisa apresentou queixa ocular após o exame e 

dentro das primeiras 24 horas de observação. O Eletrodo terra estava em Fpz. A resistência 

entre eletrodos foi menor que 3000 Ω. O sinal era amplificado; filtrado (band-pass 1-30 Hz) e 

apresentado em média. Os eventos eram programados para rejeição de artefatos. O sistema 

empregado era Nihon Kohden (Meb-7102K Neuropack 2) O tempo de análise era de 250 ms. 

As respostas eram caracterizadas por várias ondas com três picos subsequentes de ondas 

negativas; positivas e negativas; respectivamente; com tempos implícitos de 35, 50 e 95 ms 

(N35, P50 e N95). A figura 12 registra o momento uma participante logo após o registro do 

PERG do olho direito. 

 

 
 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Considerando como variáveis aleatórias contínuas com distribuição normal, os valores 

das amplitudes e latências da onda P100 do Potencial Evocado Visual Padrão (PEVP) e as 

latências e amplitudes dos das ondas P50 e N95 do Eletrorretinograma Padrão (PERG) de uma 

Figura 12. Registro fotográfico de uma participante no momento logo após o 
registro do PERG do olho direito. 
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amostra de pacientes amblíopes estrábicos e anisometrópicos foram comparados com os 

mesmos valores do grupo controle. As hipóteses testadas serão: Hipótese nula:  HO = µ=µo . 

Nestes casos não há diferença entre as médias das amostras comparadas. Hipótese alternativa: 

HA: µ ≠ µo; os valores das médias são diferentes.  

 Os dados foram avaliados pelos testes de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney para 

análises de grupos. Utilizamos o programa de aplicação analítica e tomada de decisão – IBM 

SPSS – versão 20.0. A correção de Bonferroni foi aplicada para minimizar a interferência do 

teste de comparação múltipla. Nestes casos, um p < 0.017 era considerado importante 

estatisticamente.  

 A correlação entre a acuidade visual do todos os participantes e as latências das ondas 

P100 do PEVP, foi determinada usando o coeficiente de correlação de Pearson, e um p < 0.05 

foi considerado significativo. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa conforme o parecer 

298.730 de 07.06.2013, CAE: 13810613.7.0000.5243. O termo de consentimento livre e 

esclarecido foi obtido dos pais ou seu representante legal dos voluntários da pesquisa. Foram 

respeitados os preceitos definidos pela declaração de Helsinque sobre os princípios éticos para 

pesquisa com seres humanos; bem como as normas da resolução 466 de 12 de dezembro de 

2012 que regulamenta as normas da pesquisa com seres humanos. 
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5. RESULTADOS 

 

 Foram selecionados 68 participantes de julho de 2013 a dezembro de 2016. Foram 

incluídos neste estudo, 19 participantes amblíopes estrábicos esotrópicos e 18 participantes 

amblíopes anisometrópicos e 19 controles. Foram excluídos 12 participantes dos 3 grupos que 

não foram capazes de realizar uma das etapas do estudo. As tabelas 1 e 2, mostram os dados 

demográficos, clínicos e das variáveis coletadas.  

 

 

Tabela 1. Dados clínicos e demográficos. 

 

 Controle        Estrábicos Anisometrópicos  

  Olho  

amblíope 

Olho normal Olho  

amblíope 

 

Olho  

normal 

Acuidade 

visual 

0,0 0,44±0,3 

 

0,01±0,0 0,48±0,2 0,02±0,0 

Refrativo erroj 

(EE) 

0,25±0.3 0,82±0.6 0,66±0.6 4,46±2,3 

 

3,04±2,3 

 

Idade 10,1±2,2 10,3±2,6 9,70±2,5 

Sex 

(Masculino/ 

feminino) 

15/4 10/9 10/8 

*LogMAR; EE: Equivalente esférico jNenhum com cilindro > 1.25. 
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A Tabela 2 mostra as médias e seus respectivos desvios padrões para as amplitudes e latências 

de ondas PVEP, e PERG de olhos dos grupos controles; do grupo amblíopes estrábicos e grupo 

amblíopes anisometrópicos.  

Tabela 2, Diferenças Eletrofisiológicas entre controles; amblíopes estrábicos e amblíopes 

anisometrópicos, 

Grupos N=56 

 Controle Estrábicos N=19 Anisometrópicos N=18 

N=19 Olho Amblíope Olho normal Olho amblíope Olho normal 

P100 - PEVP 

Latência  

(ms) 

105,28±14,9 

 

130,68±21,9 110,37±14,8 118,0±18,2 104,7±8,3 

P100-PEVP 

Amplitude 

(µV) 

12,81±7,3 

 

8,96±6,2 11,88±7,9 12,22±6,8 13,88±4,2 

P50-PERG 

Latência  

(ms) 

49,40±7,0 

 

59,12±15 45,88±5,0 57,26±12,7 47,8±7,4 

P50-PERG 

Amplitude 

(ms) 

2,28±1,4 2,09±1,6 3,11±1,8 2,64±1,2 2,34±1,1  

N95-PERG 

Latência  

(ms) 

92,61±15,6 124,81±39,4 104,45±24,7 104,8±1,7 95,59±16,9 

N95-PERG 

Amplitude 

(µV) 

4,02±1,7 

 

3,94±1,4 5,14±1,9 4,53±1,7 5,16±1,8 

Ms= Milissegundos; µV = Microvolts; PEVP = Potencial evocado visual padrão; PERG = Eletrorretinograma padrão;  
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Foi encontrada uma baixa correlação positiva entre a acuidade visual e a latência da 

onda P100 do PVEP determinada pelo coeficiente de correlação de Pearson (r = 0,45, p = 

0,001), e como demonstrado no gráfico de dispersão da figura 13. 

	
Figura 13. Gráfico de dispersão da correlação entre acuidade visual e latência da onda P100 do PEVP. 
 

 

As figuras 14 e 15 mostram os gráficos de diagrama de caixa para as latências e 

amplitudes das ondas P100 do potencial evocado padrão (PEVP). Observa-se o aumento das 

latências da onda P100 dos grupos amblíopes estrábicos e anisometrópicos. Uma redução da 

amplitude é observada apenas no grupo amblíope estrábico. 

 As figuras 16, 17, 18 e 19 mostram os gráficos de diagrama de caixa para as latências e 

amplitudes das ondas P50 e N95 do eletrorretinograma padrão (PERG). As latências das ondas 

P50 aparecem aumentadas quando comparadas com os controles (fig. 16). Não se observa uma 

redução das amplitudes para grupos amblíopes estrábicos e anisometrópicos (fig. 17).  

 As latências das ondas N95 dos grupos amblíopes estrábicos e anisometrópicos 

aparecem aumentadas quando comparados aos controles (fig. 18). Não se observa uma redução 

significativa da amplitude da onda N95 dos grupos amblíopes estrábicos e anisometrópicos 

quando comparada aos controles (fig. 19).  
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Figura 14. Diagrama de Caixa da latência da onda P100 olhos amblíopes. 

Figura 15. Diagrama de Caixa da amplitude da onda P100 olhos amblíopes 



	

 

70	

	

	
	
	

	
Figura 17. Diagrama de caixa da amplitude da onda P50 olhos amblíopes. 

	
	

Figura 16. Diagrama de Caixa da latência da onda P50 olhos amblíopes 
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Figura 19. Diagrama de caixa da amplitude da onda N95 olhos amblíopes. 

	
	

 

 

 

Figura 18. Diagrama de caixa da latência da onda N95 olhos amblíopes. 
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 Os dados anteriores mostram que há uma diferença significativa das latências das 

ondas P100 (p = 0.000) e P50 / N95 (p = 0,006 / 0,004) entre os olhos amblíopes estrábicos e 

os controles. Não houve diferença significativa, no entanto, para as amplitudes das ondas P100 

/ P50 / N95 (p = 0,060 / 0,564 / 0,856) entre os olhos amblíopes estrábicos e controles. 

 A comparação entre o grupo amblíopes e controles foi estatisticamente significativa 

para latências P100 / P50 / N95 (p = 0,001 / 0,008 / 0,007); mas não houve diferenças para 

amplitudes P100 / P50 / N95 (p = 0,117 / 0,147 / 0,770).  

 Não encontramos diferença significativa entre ambliopia anisometrópica e ambliopia 

estrábica em relação às latências das ondas P100 / P50 / N95 (p = 0,055 / 0,855 / 0,133) e 

amplitudes P100 / P50/ N95 (p = 0,980 / 0,095/ 0,045).  

 A comparação entre as amplitudes das ondas P100 / P50 / N95 (p = 0,117 / 0,416 / 

0,750) e latências (p = 0,543 / 0,416 / 0,876) dos olhos normais dos amblíopes e controles 

também não foi estatisticamente diferente. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 Os resultados comparados neste estudo foram semelhantes à resultados encontrados 

em outras publicações ( Sokol, 1983; Davis et al. 2006;  Sloper,  2008; Shoushtarian et al. 2010;  

Parisi et al. 2010; Mendonça et al. 2013;  Hosseinmenni et al. 2015) entre os grupos amblíopes 

e controles para as latências das ondas P100 do PEVP e do P50 e N95 do PERG . Por outro 

lado, nossos resultados não apresentaram diferenças significativas entre as amplitudes das 

ondas P100 do PEVP e P50/N95 do PERG para o mesmo grupo composto de amblíopes quando 

comparados aos controles.  

 Quando comparamos os grupos estrábicos e anisometrópicos com respeito as latências 

e amplitudes das ondas P100 P50 e N95, estas pacientes não apresentaram diferenças 

estatísticas entre as médias das variáveis comparadas.  

 Como previamente mencionamos, a ambliopia é uma desordem cortical e o potencial 

evocado visual como resposta cortical aos estímulos estruturados é uma importante ferramenta 

para estudar os complexos mecanismos envolvidos na ambliopia. Em conjunto com o 

eletrorretinograma padrão, podemos encontrar anormalidades também a nível da retina e incluir 

o início da via visual num conjunto ainda mais complexo de alterações que resultaram em 

déficits visuais, como resultado de uma experiência visual anormal nos primeiros meses de 

vida.  

 Como experimentalmente demonstrado no clássico estudo de Hubel e Wiesel, o 

fechamento da pálpebra de gatos através de sutura, provocou efeitos na morfologia e fisiologia 

do corpo geniculado lateral desses animais. Eles relataram marcadas alterações nas camadas 

relativas ao olho deprivado de aproximadamente 40 % naquelas localizadas dorsalmente e em 

25% daquelas ventralemente posicionadas. Nenhuma alteração óbvia, na época, foi encontrada 

na retina, trato óptico; colículo superior e córtex estriado, complementaram em seu sumário. 

(Wiesel & Hubel, 1963; Guillery, 1972; ; Barrett et all., 2004; Physiol, 2014).  O resultado 

desse estudo introduziu dois importantes conceitos. O primeiro que o desenvolvimento do 

sistema visual é afetado por uma experiência anormal num período precoce da vida, o período 

crítico ou sensível.  

 O segundo conceito é resultado da comparação do fechamento de um olho e de ambos 

os olhos e conclui que o fechamento de um olho é mais grave, constituindo-se numa interação 

competitiva entre os olhos.  Mais tarde Guillery (Guillery, 1972) e von Noorden (von Noorden,  

1973) ampliaram o conceito de competição como um fenômeno binocular em que os axônios 
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do corpo geniculado lateral seguem com suas conexões até os dentritos corticais de primeira 

ordem na camada IV do córtex visual (Guillery, 1972 ; Dias & Diaz 2002) .  

 A interação competitiva entre as vias, que resulta na chamada formação das colunas 

de dominância ocular, ocorre durante os primeiros meses de vida e a experiência monocular 

resultará inicialmente em hipertrofia das células do corpo geniculado lateral do olho não 

deprivado. Pouco mais adiante, ocorre paralelamente encolhimento das células da via 

parvocelular do olho privado e não-privado. Neste período sensível, a simples reabertura do 

olho que estava sendo privado não recupera o volume normal dessas células. Quando ocorre a 

oclusão do olho que não era anteriormente privado – oclusão reversa - através da sutura 

palpebral, algumas alterações morfológicas podem ser revertidas (Sloper, 1993). Esta 

informação estrutura os fundamentos teóricos para a principal forma de tratamento da 

ambliopia ( Repka & Holmes,  2012; Meier & Giaschi, 2017 ). 

 Se é permitido alguma experiência binocular prévia antes do fechamento de um olho, 

a diferença de tamanho das células quando a sutura ocorre a partir de 3 semanas de vida, das 

células privadas e não-privadas é similar àquela que se segue quando se fecha ao nascimento. 

Se o fechamento for adiado até 8 semanas de idade, a diferença é muito menor mesmo se o 

fechamento for prolongado. Um pequeno efeito ainda é observado com o fechamento iniciado 

em idades posteriores até um ano para 18 meses, mas o maior período de sensibilidade medido 

assim dessa maneira, está dentro das primeiras 8 semanas (Sloper,  1993).  

 O que foi interpretado como o fim do período sensível não é uma redução na 

sensibilidade das células à privação, mas um mascaramento desta idade de encolhimento por 

uma mudança na reação das células não privadas ao fechamento. Com o fechamento em idades 

progressivamente mais recentes, as células privadas ainda sofrem um encolhimento marcado, 

mas a resposta das células não privadas muda de hipertrofia após o fechamento no nascimento, 

para encolhimento após o fechamento iniciado às 8 semanas de idade ou mais tarde (Sloper, 

1993).  

 O segundo período sensível começa aproximadamente após 8 semanas de idade nos 

modelos de privação em macacos. Durante esta fase tardia, a cooperação entre as duas vias se 

faz necessária para o desenvolvimento normal de células privadas e não privadas. A simples 

reabertura do olho neste período permite que essas células cheguem ao tamanho normal. 

 Experiências também foram realizadas para estudar a recuperação da privação iniciada 

mais tarde ou no segundo período sensível. Dois animais foram isolados monocularmente de 7 

a 9 meses de idade, e então o olho fechado foi simplesmente reaberto. Isso permitiu a 

recuperação de células parvocelulares privadas e não privadas ao tamanho normal sem 
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intervenção adicional, embora uma pequena diferença de tamanho entre as células privadas e 

não privadas permaneceu. Nos experimentos de sutura reversa, é de particular interesse que as 

células inicialmente privadas sofram hipertrofia quando foram colocadas em vantagem 

competitiva antes de 3 semanas de idade pela abertura do olho e pelo fechamento do outro olho. 

Quando as células que não foram privadas são colocadas em uma vantagem similar na mesma 

idade por fechamento monocular após 3 semanas de visão binocular normal, elas não fazem 

hipertrofia. Após 3 semanas de privação, as células CGL ainda estão reagindo, uma vez que as 

células de um animal normal reagem ao fechamento no nascimento ao contrário do fechamento 

após 3 semanas de idade. Isso significa que a privação permitiu que as células privadas 

conservassem um grau anormal de plasticidade e modificasse a interação entre as vias visuais 

relacionadas aos dois olhos (Sloper, 1993).  

 Um longo período de sensibilidade ao desenvolvimento também foi descrito em gatos 

que foram criados na escuridão total. Esses resultados mostram que a duração dos períodos de 

sensibilidade e desenvolvimento determinada pelo fato de um sistema visual normal ser afetado 

por privação em uma determinada idade, não se aplica necessariamente para um sistema visual 

que teve experiência visual anormal, e pode não ser possível prever os efeitos de privação num 

animal normal e como num animal da mesma idade, com experiência visual anormal anterior 

reagirá. É possível que uma retenção de sensibilidade (ou plasticidade) semelhante desempenhe 

um papel importante na reversão bem-sucedida da ambliopia, particularmente com a terapia 

iniciada tardiamente.  

 Estudos anatômicos dos efeitos da privação visual monocular nos tamanhos de células 

no corpo geniculado lateral (CGL) de primatas não humanos mostraram distintos diferenciais 

da privação visual nas células da via magnocelular e parvocelular. Marcadas alterações nas 

células do CGL relacionadas ao olho amblíope e grandes diferenças nos efeitos da privação 

visual monocular de naqueles de início recente quando comparados aos de inicio tardio. Esses 

achados anatômicos sugerem que a cor e o movimento são funções relacionadas a estas células 

e podem ser afetadas de forma diferente na ambliopia (Davis et al., 2003).  

 Estudos psicofísicos em pacientes com ambliopia estrábica apontam uma redução na 

sensibilidade ao contraste de cores em ambos os olhos, com os olhos amblíopes sendo mais 

afetados do que o olho normal. Já a sensibilidade ao contraste de cor em amblíopes com início 

tardio foi mais reduzida do que naqueles com ambliopia de início precoce. A sensibilidade ao 

contraste de luminância foi menos afetada relativamente, de modo que todos os olhos 

mostraram uma redução na sensibilidade ao contraste de cores em relação à sensibilidade ao 

contraste de luminância. Esse achado sugeriu que a função parvocelular foi reduzida em relação 
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à função magnocelular em ambos os olhos de indivíduos com ambliopia estrábica (Davis et al. 

2006).  

 Potenciais evocados de cor e movimento podem ser afetados diferencialmente na 

ambliopia. Com base em comparações entre os olhos amblíopes e normais de que os PEVs de 

movimento são relativamente poupados na ambliopia e um estudo prévio de PEV de estímulo 

para cor na ambliopia sugerem uma redução relativa na função parvocelular (Davis et al., 2008).  

 Considera-se clinicamente que os déficits visuais na ambliopia estariam restritos a 

acuidade visual por optotipos de Snellen ou EDTRS, como os que foram utilizados em nossos 

voluntários. Mas a complexidade envolvendo a fisiopatologia da ambliopia levará a déficits de 

outras funções visuais, e também é possível que esses efeitos também afetem o olho normal ( 

Sloper, 2008; Meier & Giaschi, 2017) Pacientes amblíopes podem apresentar uma variedade 

de déficits de tarefas de visão espacial; que incluem a sensibilidade ao contraste; acuidade 

Vernier ou hiperacuidade; e integração espacial. Podem ser encontrados também anormalidades 

na percepção e discriminação de movimento global e a percepção de forma.  Essas 

anormalidades podem persistir mesmo depois de uma melhora da acuidade visual aferida na 

prática clínica (Meier & Giaschi, 2017). 

 Novos estudos comparando amblíopes estrábicos e anisometrópicas envolvendo 

outros tipos de medidas da acuidade visual e diferentes padrões de estímulos eletrofisiológicos 

podem revelar alterações compatíveis com os déficits nas colunas de dominância ocular e nas 

vias parvocelular e magnocelular; com estímulos específicos para diferenciar propriedades das 

duas.  

 

 

6.1 HIPOTESES ETIOLÓGICA E DA MATURAÇÃO VISUAL 

 

 Outro importante aspecto a considerar trata-se da natureza da interação binocular entre 

olhos amblíopes e particularidades dessa interação entre no grupo estrábico e anisometrópicos. 

As ambliopias estrábica e anisometrópica diferem no espectro dos déficits visuais associados, 

apesar do seu efeito comum na acuidade visual. A ambliopia estrábica está associada a déficits 

na acuidade visual para optotipos e na acuidade de gradiente, mas a ambliopia anisometrópica 

está associada a déficits na acuidade visual optotípica, vernier e acuidade de gradiente (Birch 

& Swanson, 2000).  
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 Existem duas hipóteses sobre a origem das diferenças no padrão de déficits visuais 

entre a ambliopia anisometrópica e estrábica. Essas diferenças podem refletir processos 

fisiopatológicos diferentes.  

 Na hipótese etiológica, pacientes estrábicos captam imagens em locais não 

correspondentes gerando diplopia ou imagens diferentes na fóvea do olho normal e no olho 

estrábico podem gerar uma competição binocular e supressão do olho desviado.  Já a origem 

da ambliopia anisometrópica estaria associada a uma imagem desfocada recebida pelo olho 

mais emétrope e competição com a imagem do olho menos amétrope.   

 Na hipótese da maturação visual são consideradas as etapas da maturação visual que 

foram estabelecidas nos estudos em macacos antes e após o primeiro período sensível marcado, 

por volta dos 3 meses de vida (ou 18 meses previstos para humanos). Baseados nesses períodos 

podemos considerar que a ambliopia estrábica (principalmente a esotrópica) é prevalente nos 

primeiros meses de vida e afeta um período da maturação visual, diferentemente da ambliopia 

anisometrópica que poderá surgir numa idade posterior. É conhecido que pacientes 

anisometrópicos prevalecem a partir de 3 anos e podem até esta idade ter uma experiência visual 

normal e amadurecer funções visuais antes da serem afetadas por uma imagem desfocada na 

retina. (Crowley & Katz 2000;   Birch & Swanson, 2000; Christiansen et al. 2008; ; Kwon et 

al. 2014).  

 Para estudos que consideram a hipótese etiológica e seus diferentes efeitos na 

maturação visual e possíveis diferenças entre amblíopes estrábicos e anisometrópicos, uma 

importante informação necessária para formação de grupos quando a idade de aparecimento da 

ambliopia, deve ser coletada a partir dos pais ou considerar que amblíopes adultos tenham 

precisão quanto à idade de surgimento de sua doença. Sabemos que nem sempre o início da 

doença coincide com a idade de tratamento. Em nosso estudo, embora tenhamos a idade de 

aparecimento da doença nas histórias contidas nas fichas de nossos voluntários amblíopes; essa 

informação não foi considerada na formação dos grupos. Limitamos assim nossas conclusões 

para possíveis diferenças entre ambliopia estrábica e anisometrópica relativas a hipótese 

etiológica, sem desconsiderar a importância do fator idade de início, em futuras pesquisas 

envolvendo os diferentes tipos de déficits que estes grupos podem apresentar.  
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6.2 FIXAÇÃO MONOCULAR VERSUS FIXAÇÃO BINOCULAR 

 Pacientes com doenças que afetam a função macular podem apresentar uma fraca 

fixação que inviabilizaria a obtenção do PERG transiente (Holder, 1997). Isso pode ser 

minimizado quando realizamos o exame binocular, onde o olho normal consegue manter a 

fixação. 

Como prevê as normas do ISCEV: 
O posicionamento adequado dos eletrodos de registro e de referência permitirá 
a reprodução monocular ou binocular do PERG. A gravação binocular é 
recomendada para o PERG padrão, pois é geralmente mais estável, reduz o 
tempo de exame e permite a fixação pelo olho melhor em casos de perda visual 
assimétrica. A estimulação monocular é necessária para registrar o PERG e o 
PEV simultaneamente. (Holder et al. 2007) 
 

 Tomamos o cuidado com aqueles pacientes que eram amblíopes estrábicos, que 

poderiam apresentar uma pobre fixação ou fixação excêntrica, a fim de não fazerem parte do 

estudo. Todos que participaram eram capazes de fixar o alvo durante o exame e ao mesmo 

tempo mantínhamos vigilância da fixação em todo o tempo do teste.  Não faria sentido 

igualmente um registro binocular quando se deseja comparar olhos amblíopes com normais. 

Nosso estudo não fez registros simultâneos do PEVP e do PERG da forma binocular, diante do 

controle rígido da fixação posto em prática. 

 

6.3 POTENCIAL EVOCADO VISUAL PADRÃO E ELETRORRETINOGRAMA PADRÃO 

NA AMBLIOPIA 

 

 O Potencial Evocado Visual obtido por estímulos estruturados é anormal na ambliopia. 

Entretanto estudos simultâneos do ERG flash nesses pacientes, não revelou anormalidades nos 

pacientes amblíopes. Este tipo de estímulo obtém registros de áreas da retina fora da área 

estimulada. É também conhecido que nos casos de doença da retina com lesões maculares, 

obtemos respostas normais. Eletrorretinogramas por estímulos por grades ou tabuleiro de 

xadrez são mais sensíveis em registrar doenças envolvendo a mácula de que aqueles por 

estímulos não estruturados (Sokol & Nadler,  1979).  Embora tenhamos encontrado uma 

latência aumentada na P50 e N95, seu significado pode não ser o mesmo. O componente 

negativo da N95 pode ser gerado nas células ganglionares enquanto a P50 pode ser gerado mais 

distalmente. O componente positivo do PERG pode ser mais sensível a luminância enquanto 

que seu componente negativo ser mais sensível a baixo contraste (Holder, 1987). 

 As amplitudes semelhantes da P50 e N95 entre pacientes amblíopes podem ser reflexo 

de um grupo de amblíopes que foram tratados e não apresentavam acuidades visuais menores 
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que 1.00 logMAR (20/200) e padrões de fixação compatíveis com a realização de exames sem 

interferências, uma vez que alguns pacientes foram excluídos por conseguirmos registrar seus 

potenciais. É possível que este grupo por ser mais homogêneo do que outros estudos, ou seja; 

de apenas esotrópicos tratados previamente com oclusão antes e depois da cirurgia; juntamente 

de amblíopes anisometrópicos hipermetrópicos igualmente tratados com óculos e oclusão. 

Estudos morfológicos também não encontraram diferenças significativas entre na região 

macular e foveal antes e após o tratamento, em pacientes com persistente ambliopia. A 

diferença era encontra quando comparados a controles (Tugcu et al. 2014). Ambos os grupos 

em nosso estudo tiveram algum grau de recuperação da ambliopia; embora permanecessem 

amblíopes por definição até o momento dos testes eletrofisiológicos. 

  O aumento da latência das ondas P50 e N95, com amplitude pouco diminuída ou 

quase normal poderia ser reflexo de alguma recuperação seletiva para as células afetadas na 

ambliopia, mas que ainda permaneçam disfuncionais. Novos estudos envolvendo 

características semelhantes poderiam confirmar se este seria um padrão com implicações 

clínicas importantes, quando ao prognóstico e a validação de futuras drogas (Sokol & Nadler, 

1979; Oner et al., 2005; Parisi et al. 2010).  

  

6.4 OLHOS NORMAIS DE PACIENTES AMBLÍOPES E OLHOS NORMAIS DE 

CONTROLES 

 

 Para os parâmetros utilizados em nosso estudo; não encontramos diferenças 

significativas entre os olhos normais de amblíopes quando comparados ao grupo controle. 

Considerando que todos foram previamente tratados classicamente com oclusor ou atropina 

1%; esse tratamento não parece afetar a visão do olho considerado normal. Não há evidencias 

que o tratamento oclusivo possa afetar a função do olho normal e as diferenças podem ser 

apenas resultado de adaptação (Meier & Giaschi, 2017). 

 

6.5 CORRELAÇÃO ENTRE ACUIDADE E A ONDA P100 DO POTENCIAL EVOVADO 

VISUAL PADRÃO 

 

 A correlação entre a acuidade visual medida em logMAR e a latência da onda P100 

revelou uma relação fraca, mesmo assim positiva, demonstrado que ocorre um aumento da 

latência associado com um aumento dos valores das medidas da acuidade visual utilizada. Um 

aumento da latência aqui constitui uma resposta a olhos com baixa acuidade visual. Embora o 
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PEV não possa excluir sozinho anormalidades da retina, constitui-se uma importante 

ferramenta clínica para acompanhar o tratamento da ambliopia, estudo de novas drogas e nos 

casos em que a medida subjetiva da acuidade visual é posta em dúvida (Mendonça & Ferreira, 

2012).  

 

6.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E PERSPECTIVAS 

 

 Sumarizamos aqui as limitações já discutidas anteriormente.  

 Uma vez que as teorias para explicar a ambliopia devem considerar não apenas os 

fatores etiológicos como a supressão no estrabismo e o defocus na anisometropia como 

possíveis fatores capazes de provocar diferentes respostas aos testes psicofísicos e 

eletrofisiológicos, não consideramos em nosso estudo o aspecto de maturação do sistema visual 

e os diferentes períodos sensíveis demonstrados pelos modelos de ambliopias em animais e 

estes extrapolados para a idade de 18 meses em humanos. Em nosso meio, muitos pacientes 

chegam tardiamente ao tratamento clínico e cirúrgico e muitos pais podem não determinar a 

idade precisa de inicio do estrabismo e as possíveis implicações.  

 Do mesmo modo, a história natural da anisometropia aponta para idades maiores que 

3 anos; a idade que comumente os pais procuram tratamento.  Seria totalmente possível que 

estes pacientes seriam poupados em alguns aspectos da função visual ou seletivamente afetados 

em outras funções quando comparados aqueles que iniciaram a ambliopia antes dos 18 meses 

de vida. A importância de se conhecer essas diferenças pode fornecer suporte para aspectos de 

novos tratamentos e seu prognóstico.  

 Devemos considerar a importância do método de avaliação eletrofiológica binocular 

como importante ferramenta em pacientes com dificuldade de fixação ou fixação excêntrica em 

novos estudos. Assim podemos incluir outros grupos com visão mais baixa e repetir o exame 

naqueles pacientes que não conseguiram gerar registros e foram descartados.  

 De modo semelhante deveríamos incluir outras formas de estímulos psicofísicos como 

a sensibilidade ao contraste e a acuidade Vernier em estudos da ambliopia e eletrofisiologia 

com diferentes graus de estímulos voltados para diferenciar as vias magnocelular e parvocelular 

com suas diferentes funções afetadas, em diferentes idades e tipos de ambliopia.   

  

 

 

 



	

 

81	

7. CONCLUSÃO 

  

 Ao contrário de suas diferenças clínicas e hipóteses etiológicas para a ambliopia 

estrábica e anisometrópica, nossos dados não revelaram diferenças entre os dois os grupos. 

Apresar de resultados conflitantes na literatura quando à natureza do PERG na ambliopia, 

nossos dados se aliam a outros que revelam a possibilidade de alterações não só na retina como 

em toda via visual, como demonstraram os componentes de PEVP e PERG comparados ao 

grupo controle. 
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9. ANEXOS 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ECLARECIDO – TCLE 
ESTUDO ELETEROFISIOLÓGICO DA AMBLIOPIA 

 
 Declaro que fui satisfatoriamente informado pelo pesquisador Dr. Luiz Cláudio Santos de 
Souza Lima, em relação a minha participação ou do menor que sou responsável, nome 
_______________________________________________________________na pesquisa Estudo 
Eletrofisiológico da Ambliopia, cujo o objetivo é estudar as respostas dos diferentes tipos de ambliopia 
aos testes eletrofisiológicos. Os dados serão coletados através de exame oftalmológico completo com 
exames de refração (“do grau) e de acuidade visual (“teste de visão”) e os dois exames de 
Eletrofisiologia: O Potencial Evocado Visual e o Eletrorretinograma. São realizados através da 
colocação de pequenos eletrodos na conjuntiva (pele que recobre o olho) para realização de medidas do 
potencial de ação. Serão sempre limpos com produtos especiais para assepsia para evitar contaminação 
do olho. Explicou-me que esse eletrodo não causa dor e apenas pequeno desconforto. Que os exames 
são rápidos (15 min em média), bastando apenas olhar um monitor de vídeo. Qualquer despesa com 
transporte até o local do exame e alimentação serão arcadas pelo pesquisador. Estou ciente e autorizo 
a realização dos exames acima descritos e a utilização dos dados originados destes procedimentos para 
fins didáticos e de divulgação em revistas científicas brasileiras ou estrangeiras contando que seja 
mantido em sigilo informações relacionadas à minha privacidade , bem como garantido meu direito de 
receber qualquer resposta a qualquer pergunta ou esclarecimentos de dúvidas acerca dos procedimentos 
, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, além que se cumpra a legislação em caso de dano. Caso 
haja algum efeito inesperado que possa prejudicar meu estado de saúde físico e/ou mental, poderei entrar 
em contato com o pesquisador responsável e/ou demais pesquisadores. É possível retirar meu 
consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer prejuízo a 
minha pessoa ou ao meu tratamento. Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu 
consentimento, sem ter sido submetido a qualquer tipo de pressão ou coação. 
 
Niterói, _________/_________/__________ 
 
 
___________________________________________________________________________

_____________ 
Assinatura (do pesquisado ou responsável) ou impressão datiloscópica 

 
 

__________________________________________________________________________________
__________________ 

Eu, Doutor Luiz Cláudio Santos de Souza Lima, declaro que forneci todas as informações referentes 
ao estudo ao paciente. 

 
Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com os pesquisadores no endereço abaixo: 
Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Antônio Pedro. Rua Marques do Paraná, 303 
– Centro – Niterói – telefone 2629-9001 
 


