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PRINCÍPIO 

O princípio da polarimetria a laser permite medir a espessura da camada de 

fibras nervosas, na região peripapilar, devido às propiedades birrefringentes desta 

camada. 

BIRREFRINGÊNCIA (Dupla refracção) – Ocorre em meios ou estruturas que 

apresentam 2 índices de refracção diferentes (de acordo com a propagação da luz). 

Uma estrutura birrefringente é capaz de alterar o estado da luz polarizada que 

passa através dela. 

Quando uma luz polarizada incide sobre uma estrutura birrefringente, o raio 

luminoso incidente vai decompor-se em 2 raios de luz: um raio ordinário e um raio de 

luz extraordinário, com velocidades diferentes (Ou seja, chama-se atraso de 

polarização e está directamente relacionado com a espessura e as propriedades 

ópticas do meio atravessado pela luz incidente). 

A propriedade de birrefringência da camada de fibras nervosas da retina (CFN) 

resulta da disposição paralela dos microtúbulos e dos neurofilamentos axonais. 

A birrefringência resulta assim do facto de o diâmetro dos microtúbulos ser 

menor do que o comprimento de onda de luz que o atravessa e também à sua 

disposição paralela. 

O atraso da velocidade de polarizada incidente está directamente relacionado 

com a espessura da camada de fibras nervosas da retina. 

Estudos afirmam que cada grau de atraso, corresponderá aproximadamente a 

7,4 micrometros de espessura da camada de fibras nervosas da retina (CFN). 

A mácula apresenta-se como uma estrutura birrefringente devido á disposição 

das fibras de Henle (radialmente a partir da fóvea). As imagens obtidas da mácula 

surgem com a cor azul (baixo atraso). 

O G.D.x. VCC compensa o atraso provocado pela córnea. 

 

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE G.D.x.VCC 

Concordância entre as medições da espessura da CFN na área peripapilar e 

os resultados histológicos obtidos. 

SENSIBILIDADE- 81% de probabilidade de detectar glaucoma em doentes 

com glaucoma. 

REPRODUTIBILIDADE- 5 micrometro 



ESPECIFICIDADE – Em 89% dos casos, não detecta glaucoma em indivíduos 

que não têm glaucoma. 

 

FACTORES ERRO 

As estruturas que têm birrefringência, como a córnea, o cristalino e a mácula 

podem ser factores erro aquando da realização do exame. 

CÓRNEA- A utilização dum compensador variável da córnea no equipamento 

moderno G.D.xVCC ultrapassa este obstáculo 

CRISTALINO - As opacidades do cristalino podem interferir com os feixes de 

luz emitido pelo laser. 

MÁCULA-O equipamento dispõe duma opção chamada patologia macular, 

conseguindo deste modo anular a zona de lesão. 

DIÂMETRO PUPILAR-A mídriase não altera o feixe de laser. 

A miose pode interferir com o feixe de luz emitido pelo laser, provocando a 

redução da medição da espessura dos CFN. 

MOVIMENTO- Pode levar a interferências com a captura de imagem, induzindo 

um falso aumento de espessura da CFN, apesar de a imagem ser extremamente 

rápida (inferior a 1 segundo). 

SPLI BUNDLES- Anomalia anatómica do feixe de CFN (divide-se em dois), 

ocorrendo em 6% dos casos . 

 

INDICAÇÕES 

Rastreio de glaucoma. Não se justifica, eventualmente sendo feito em 

populações alto risco. 

Diagnóstico precoce de glaucoma. A sua indicação principal. Reconhecido que 

as alterações estruturais da CFN precede em vários anos as alterações evidenciáveis 

pelos campos visuais. A sua utilidade será importante na população com hipertensão 

ocular. 

Seguimento do glaucoma. Pode ser utilizado, embora em doentes com 

glaucoma diagnosticado, ser preferível a utilização de Campos Visuais. 

Neuropatias Ópticas (isquémicas, tóxicas….) 

Esclerose em placas 

 

EQUIPAMENTO 

Também chamado polarímetro de varrimento laser. 



É um analisador da camada de fibras nervosas da retina, que tem a 

capacidade de medir in vivo, a espessura da camada de fibras nervosas da retina, a 

área peripapilar da retina. 

CONSISTE: 

- Oftalmoscópio varrimento 

- Modulador de polarização 

- Compensador córnea 

- Unidade detecção polarização 

 

FONTE LUZ: 

- Laser diodo 780 nm de comprimento de onda, que emite um feixe de luz em 

onda de polarização. 

 

COMPENSAÇÃO AMETROPIAS 

- Corrige ametropias entre -10.00 e +5.00. 

 

CÁLCULO DO ATRASO DO FEIXE DE LUZ 

- É medido através da diferença entre a velocidade do feixe de luz que passa 

perpendicularmente aos microtúbulos (o qual sofre o atraso) e o outro feixe de luz que 

passa paralelo aos microtúbulos (e que não sofre o atraso). 

 

OBTENÇÃO IMAGEM: 

- Delimitação dos bordos do disco óptico 

- Imagem a cores (amarelo e vermelho representam as zonas de maior 

espessura das fibras nervosas) (o azul representa o local de menor espessura das 

fibras nervosas da retina). 

 

IMAGEM 

- O equipamento G.D.x. tem uma imagem 4x4 mm (15ºx15º), centrada na área 

do disco óptico, e um anel de cálculo ao redor, com uma espessura de 4 pixeis. 

 

 RESULTADOS DO EXAME  

 

FUNDUS IMAGE 

A imagem da zona do disco óptico e peripapilar correspondem a uma área de 

4x4 mm (15ºx15º), centrada no disco óptico, ao redor do qual se desenha um anel de 

cálculo. 



O círculo de cálculo corresponde a um círculo periférico centrado no disco 

óptico, com um diâmetro de 3mm. 

A imagem está dividida em 4 quadrantes: 

S- superior (120º) 

I – inferior (120º) 

N – nasal (170º) 

T – temporal (50º) 

A imagem deverá estar bem centrada, bem focada e bem iluminada. 

 

COLOR-CODED MAP (mapa de espessura da CFN) 

 Numa escala de cores representam os diferentes valores de espessura da 

CFN. 

O azul escuro representa a zona mais fina (menor atraso) e a vermelha vivo 

representa a zona mais espessa (maior atraso) 

Habitualmente, num olho normal, o mapa apresenta a cor amarelo e vermelho 

superior e inferiormente (áreas de maior espessura CFN) e azul e verde, nasal e 

temporalmente (áreas de menor espessura CFN). 

Com a idade, verifica-se uma alteração no padrão das cores, verificando-se 

nos jovens o predomínio da cor vermelha e nos idosos, o predomínio da cor amarela. 

 

CURVA EM DUPLA BOSSA (DOUBLE HUMP) 

Habitualmente localizada abaixo da imagem de reflectividade, representa o 

perfil da espessura da CFN nos 4 quadrantes. 

A linha é representada como uma linha cor azul escura. A faixa azul claro 

corresponde ao intervalo de confiança de 95% de normalidade para uma dada faixa 

etária. 

O aspecto de dupla bossa corresponde à maior espessura nas áreas superior e 

inferior relativamente ao disco óptico. 

GRÁFICO SIMETRIA (BOTH NERVE FIBER LAYER) 

Permite uma melhor avaliação da simetria entre os 2 olhos. 

 

MAPA DO DESVIO (DEVIATION MAP) 

O mapa de desvio é a comparação entre a medição da espessura da CFN e o 

valor considerado normal. 

Varia desde o azul escuro (p<  5% - estatisticamente pouco significativa) até 

vermelho (p< 0.5% - estatisticamente muito significativa). 



Revela a localização e a magnitude do défice da camada fibras nervosas da 

retina sobre a área total no mapa espessura CFN. 

 

TABELA PARÂMETROS TSNIT  

São definidas as cores, variando entre o verde (padrão normal) e o vermelho 

(p< 0.5%). 

TSNIT AVERAGE – Valor da espessura média na área do anel de cálculo. 

SUPERIOR AVERAGE – Média da espessura na zona correspondente aos 

120º superiores do anel de cálculo. 

INFERIOR AVERAGE- Média de espessura dos 120º inferiores do anel de 

cálculo. 

TSNIT Std. Dev.- Desvio standard de todos os valores que estão na área de 

cálculo. Mede a modulação da dupla bossa. 

INTER EYE EYE SYMETRY – Correlação das medições de espessura entre os 

2 olhos. A simetria é maior quanto mais próximo do valor de 0.9. 

Valores entre -1 e 1 representam uma boa simetria. 

NFI (NERVE FIBER INDICATOR ) - Representa a probabilidade de um 

determinado olho ter Glaucoma. 

É uma medida global, estabelecida com base num algoritmo matemático que 

utiliza os diferentes parâmetros. 

Quanto maior for o valor apresentado, maior será a probabilidade do glaucoma. 

Este indicativo não é um indicador de gravidade ou de evolução da doença. 
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