
ELECTROFISIOLOGIA OCULAR  

As Explorações electofisiológicas sensoriais representam actualmente os 

únicos meios capazes funcionalmente e objectivamente a capacidade visual. 

O electoretinograma (ERG) e o electroculograma (EOG) permitem apreciar as 

qualidades da retina. O potencial evocado visual (PEV) permite apreciar a progressão 

da mensagem através da via óptica até ás áreas visuais occipitais. 

Estes 3 exames são as representações gráficas da actividade bioeléctrica da 

retina (ERG e EOG) e do córtex visual (PEV). 

 

DADOS ANATOMO-FISIOLÓGICOS 

(AO NIVEL RETINA) 

Deve considerar-se a existência duma dupla estrutura (vertical e horizontal) 

A estrutura vertical tem 3 estadios: 

1) Ao contacto do EPR, é constituído por células fotoreceptoras, local de reacções 

fotoquímicas. 

2) Células bipolares, é o estádio das somações 

3) Células ganglionares, cujas fibras formam o nervo óptico 

A estrutura horizontal é constituída igualmente por 3 estadios: 

1) Corresponde ás células fotoreceptoras 

2) Representada pelas células horizontais, situadas ao nível das junções 

fotoreceptoras-células bipolares 

3) Células amácrinas, em relação com as junções bipolares e ganglionares. 

A dualidade retiniana deve-se à existência de 2 tipos de células fotoreceptoras: 

CONES E BASTONETES. 

CONES – Suportam a visão fotópica, com uma densidade máxima na área 

macular e o seu número diminui progressivamente para a periferia. No entanto, o total 

de cones extramaculares é superior ao dos cones maculares, o que leva a ser 

impossível considerar a resposta fotópica como de origem macular. 



BASTONETES - Estão ausentes no centro da fóvea. O seu número aumenta 

depois progressivamente para diminuir para a periferia. 

 

(AO NÍVEL DO TRACTUS ÓPTICO) 

As fibras do nervo óptico não permitem ter deduções electrofisiológicas. 

Pelo contrário, a decussação ao nível do quiasma óptico explica que a recolha 

dum PEV ao nível dos 2 hemisférios, a partir dum só olho. 

O corpo geniculado recebe diversas mensagens de origem não visual. A este 

nível, a amplitude da mensagem sensorial é aumentada, o que permite explicar as 

discordâncias entre ERG e PEV. 

(AO NÍVEL DO CORTEX VISUAL) 

Só a área 17 recebe a mensagem visual. As áreas 18 e 19 só dão uma 

resposta a um estímulo luminoso, se a área 17 for normal. 

Cada estádio retiniano é explorado por um exame específico. 

A actividade do EPR e do artículo externo dos fotoreceptores é apreciada pelo 

EOG 

A actividade dos fotoreceptores e da célula bipolar é apreciada pelo ERG 

O PEV é o espelho da actividade retiniana e do percurso da mensagem. 

 

INTERESSE DA ELECTROFISIOLOGIA 

Os resultados dos exames electrofisiologicos, que constituem a única 

exploração objectiva da visão, podem permitir ao clínico:  

• Confirmar um diagnóstico positivo ou colocar inclusive um diagnóstico 

diferencial. 

• Possibilitar um prognóstico 

• Seguir a evolução duma patologia 

• Decidir sobre o estabelecer uma terapêutica médica ou cirúrgica. 

• Dispor de argumentos objectivos no quadro de situações médico legais. 



RETINOPATIAS PIGMENTARES DIFUSAS 

As alterações do ERG e EOG precedem as alterações oftalmoscópicas e 

campimétricas. 

A alteração ERG é inicialmente no componente escotópico da onda b, cuja 

amplitude diminui progressivamente até ao seu desaparecimento. A diminuição das 

amplitudes constitui um sinal de extensão da doença. 

A alteração do EOG é precoce, precedendo frequentemente a do ERG. 

O PEV é pouco modificado no início. 

RETINOPATIA BEST (D.VITELIFORME) 

No ERG apresenta uma diminuição amplitude ondas a e b e latências 

aumentadas. 

Resposta escotópica normal. 

Potenciais oscilatórios conservados 

 

RETINOPATIA DIABÉTICA 

No ERG, surgem diminuição amplitudes e aumento tempo latência. 

Ocorre diminuição precoce do nº de potenciais oscilatórios ( o seu 

desaparecimento é um sinal de gravidade evolutiva). 

 

D.M.I. 

Diminuição amplitudes dos componentes fotópico e escotópico. 

 

DESCOLAMENTO RETINA 

Caracterizado por um atingimento EOG (quando a superfície descolada é maior 

do que 30%). 

No ERG, ocorre uma diminuição amplitude ondas b. Esta diminuição é 

proporcional á extensão do descolamento. 



Os potenciais oscilatórios são ausentes. 

Uma diminuição amplitude onda b ao nível do olho congénere deve ser 

interpretada como um sinal de predisposição ao descolamento. 

ESCLEROSE EM PLACAS 

A anomalia característica é o aumento da latência, sem modificação sensível 

das amplitudes. 

No estádio agudo há abolição PEV 

 

NEURITES ÓPTICAS OU ALCOOL.TABÁGICAS 

Estadio agudo – PEV abolidos 

Estadio crónico – Aumento latências e assimétricas 

 

GLAUCOMA AGUDO ÂNGULO ABERTO 

Os PEV são largamente usados no diagnóstico das patologias do nervo óptico 

Ocorre uma diminuição amplitudes e um aumento latências. 

 

CEGUEIRA CORTICAL 

Ocorre um desaparecimento bilateral dos elementos precoces nos PEV 

 

TRAUMATISMO CRANIANO. COM FRACTURA CANAL ÓPTICO 

Desaparecimento dos PEV é a favor duma secção anatómica, excluindo toda a 

possibilidade terapêutica. 

 

 

 



INTERESSE PROGNÓSTICO 

Uma redução ou desaparecimento da transparência dos meios ópticos torna 

difícil a avaliação funcional da retina, quer seja uma catarata ou uma hemorragia 

vítreo. 

PROGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO DAS CATARATAS 

Se a retina é normal, o ERG e o EOG são normais, mas não permitem eliminar 

uma maculopatia, que será responsável por uma má acuidade visual. 

PROGNÓSTICO VITRECTOMIA 

Conservação dum PEV normal é um argumento favorável, qualquer que seja o 

atingimento do ERG. 

PROGNÓSTICO CORPOS ESTRANHOS INTRAOCULARES METÁLICOS 

Classicamente, após um estádio de siderose, caracterizado por uma 

diminuição amplitudes no ERG e EOG. 

 

E.R.G._________________________________________________________ 

É constituído pela resposta eléctrica da retina a um estímulo luminoso breve 

(breve flash de luz). 

O ERG representa um potencial de acção, correspondente á absorção de 

fotões pelas moléculas de pigmentos contidos nos fotoreceptores (cones e 

bastonetes). 

Esta absorção cria uma hiperpolarização das células fotoreceptoras, que se 

traduz por uma onda negativa: a onda a. 

Esta hiperpolarização cria uma modificação da polarização das células 

bipolares responsáveis por uma despolarização das células de Muller, e se traduz por 

uma onda positiva: a onda b. 

Os processos das células horizontais, amácrinas e células ganglionares têm 

uma orientação tangencial. As correntes geradas por estas células tendem a 

permanecer dentro da retina: a sua actividade não é aparente no ERG. Isto explica a 



limitação do ERG: O ERG é normal na atrofia n.óptico, apesar da perda de células 

ganglionares. 

PRINCÍPIOS 

A electroretinografia consiste em fazer aparecer os bio-potenciais por um 

estímulo luminoso, a recolhê-los entre um eléctrodo activo corneano e um eléctrodo de 

referência, a amplificá-los e a analisá-los. 

TÉCNICA EXAME 

ESTÍMULO LUMINOSO GLOBAL 

É o método mais utilizado. A retina é estimulada, em luz branca ou em luz 

colorida. 

A composição fotópica da resposta é obtida com um estímulo vermelho e o 

componente escotópico é com um estímulo azul. 

ESTÍMULO LUMINOSO FOCAL 

A fim de se obter uma resposta isolada da mácula, foram propostos 2 métodos  

Actualmente, o ERG focalizado é pouco utilizado na clínica, dado ser difícil de 

obter ou impossível de realizar (opacificação dos meios). 

RECOLHA DO ERG SEM LENTE DE CONTACTO 

O princípio deste método é baseado na substituição do eléctrodo corneano 

pelo eléctrodo cutâneo, localizado ao nível do canto interno ou da pálpebra. 

PROTOCOLO DE REGISTO 

(MÉTODO ESTÁTICO) - A resposta dos cones e bastonetes é diferenciada aos 

estímulos monocromáticos. A resposta fotópica é obtida por um estímulo vermelho e a 

resposta escotópica por um estímulo azul. 

(MÉTODO DINÂMICO) - Estuda as modificações das respostas após 

estimulação branca no decurso da adaptação à obscuridade e que melhora (se a 

adaptação é normal) a resposta dos bastonetes. 

 

 



ERG POR FLUORESCÊNCIA 

Normalmente, as radiações ultravioletas não chegam em quantidade suficiente 

á retina para levar a um estímulo e permitir a recolha duma resposta 

electroretinográfica. 

Pelo contrário, em presença de corpos fluorescentes ao nível da retina, as 

radiações U.V. ineficazes são transformadas em comprimentos de onda maiores para 

levar a uma resposta. 

ERG por fluorescência confirma a impregnação de cloroquina. A coexistência 

duma maculopatia, de lesões funcionais e duma ERG fluorescência permite o 

diagnóstico de lesão iatrogénica e assim suspender o tratamento. 

A mácula representa menos do que 1% da área da retina. O ERG não é 

sensível o suficiente para detectar a contribuição macular. O ERG é sempre normal 

num doente com destruição focal da mácula. 

 

DESCRIÇÃO DO ERG 

ONDA a 

É uma onda negativa, precoce, cuja amplitude cresce com o aumento da 

intensidade do estímulo, enquanto que a sua latência e o seu tempo de culminação 

diminuem proporcionalmente. 

Esta onda é frequentemente desdobrada e descreve-se uma onda a1 (onda a 

fotópica) e uma onda a2 (onda a escotópica). 

ONDA b 

É uma deflexão positiva, com origem nas células de Muller, e que se desdobra 

em onda fotópica (b1) e uma onda escotópica (b2). 

POTENCIAIS OSCILATÓRIOS RÁPIODOS (onda e) 

Descrito sobre a porção ascendente da onda b. 

As ondas e são sensíveis à anóxia, e dependem da actividade das células 

amácrinas. 

 



INTERPRETAÇÃO ERG 

• Medição das amplitudes das ondas a e b (fotópica e escotópica) 

• Medição do tempo de latência e da amplitude, permite avaliar o valor da 

condução. O alongamento do tempo de amplitude é a favor duma lesão 

retiniana progressiva. O mesmo alongamento encontra-se na opacificação 

dos meios ópticos. 

• Análise da onda e 

• Determinação da relação b/a 

• Determinação da relação b2/b1 permite julgar da qualidade da adaptação á 

obscuridade. 

AVALIAÇÃO ERG  

1) Anormalidade focal da retina que diminui a amplitude ERG, mas tem pouco 

efeito na forma das ondas (descolamento retina) 

2) Doenças que envolvem extensivamente a retina interna (retinopatia diabética) 

dá perda de potenciais oscilatórios e onda b, com preservação da onda a. 

3) Doenças envolvendo receptores, estão associados com redução da amplitude 

ERG total (Deg. Tapetoretiniana e coroiderémia). 

4) Distingue doença cones e bastonetes (Retinopatia pigmentar, deg. Cones e 

bastonetes e cegueira nocturna estacionária congénita). 

 

ERG FLASH LUMINOSO 

Particularmente para avaliação de doentes com hemorragia vítreo. 

 

FACTORES DE VARIAÇÃO DO ERG  

FACTORES INDEPENDENTES DO SUJEITO 

São as condições de recolha do traçado. 

As condições de luminosidade, distância do sujeito e da superfície pupilar 

devem ser referenciados. 

 

 



FACTORES LIGADOS AO SUJEITO 

• A idade é um factor importante (Quanto maior, as amplitudes da onda b 

diminuem, as ondas e têm tendência a diminuir em número e mesmo a 

desaparecer 

• O sexo é um factor pouco importante (onda b é maior no sexo feminino) 

• Refracção ocular 

• Alongamento do diâmetro A-P diminui a amplitude da onda b 

• Factores intercorrentes (álcool, tabaco, café e medicamentos (barbitúricos, 

neurolépticos, AB, anti-inflamatórios, hormonas). 

 

P.E.V. (POTENCIAL EVOCADO VISUAL)__________________ __________ 

É a representação de fenómenos eléctricos, sobrevindo á distância no córtex 

occipital, após um estímulo luminoso breve da retina, e que é recolhido por 1 ou 2 

eléctrodos colocados no escalpe, por cima e um pouco por fora da protuberância 

occipital externa, junto á projecção das áreas visuais corticais. 

É a resposta eléctrica do cérebro a um estímulo visual súbito. 

PRINCÍPIOS OBTENÇÃO P.E.V. 

A resposta ao estímulo luminoso tem uma amplitude fraca, da ordem de 1-10 

microV e devem ser extraídos do ruído de fundo electroencefalográfico e 

electromiográfico por sistemas de somação síncrona 

2 TIPOS DE RESPOSTAS PRODUZIDAS: 

A) PEV transitórios, os mais estudados, são uma sucessão de deflexões 

negativas e positivas sobrevindo nos 400 primeiros milisegundos após a 

estimulação, com frequência de 1 Hz. 

B) PEV estáveis, de forma sinusoidal, feito sobre os critérios de amplitude e 

fase. 

PARA OBTER UM PEV É NECESSÁRIO DISPOR DE: 

• Eléctrodos capazes de recolher os potenciais evocados 

• Meio de tratar o sinal 

• Aparelho para reproduzir o sinal obtido 



APARELHO DE ESTIMULAÇÃO 

A intensidade do estímulo intervém sobre a latência e sobre a amplitude de 

diferentes ondas do PEV. Quanto mais fraca a luminância, mais aumenta a latência. 

A estimulação por flash é a mais antiga e a mais usada na clínica. Pode fazer-

se com o branco, o que permite recolher a resposta da totalidade dos fotoreceptores, 

em vermelho e azul, para interrogar especificamente os cones e os bastonetes. 

A estimulação pattern é muito usada. A variação das dimensões dos quadrados 

leva a uma estimulação calibrada, que pode interrogar uma zona retiniana limitada. 

FLASH BRANCO - testam a permeabilidade global das vias ópticas 

FLASH VERMELHO- Testam mais especificamente a mácula 

FLASH AZUL – Testa a retina periférica 

 

PATTERN – Permite obter respostas mais estáveis e melhor interpretadas, 

necessitando duma A.V. mínima. 

VARIAÇÕES EXAME- 

CONDIÇÕES EXAME-O aumento de estimulação aumenta o contraste da 

luminância. 

VARIAÇÕES LIGADAS AO SUJEITO- 

•  A miose leva a um aumento das latências 

• Meios ópticos turvos levam a um aumento da latência 

• Nas mulheres, as latências aumentam em mais do que 50 anos 

• Um erro refractivo duma dioptria diminui as amplitudes de 30% 

 

P.E.V. PATTERN_______________________________________________ 

ESTÍMULOS ESTRUTURADOS 

A utilização de barras, quadrados, sinusóides. Permitem obter as respostas 

mais estáveis e melhor interpretáveis. 



Os traçados obtidos são mais homogéneos com: uma onda positiva (P100), 

cuja latência se situa nos 100ms, precedida por uma deflexão negativa N75, seguida 

por uma onda negativa N140. 

FACTORES DE VARIAÇÃO 

1) LIGADOS  À QUALIDADE ESTÍMULO 

• Tamanho quadrados 

• Frequência temporal 

• Contrastes 

• Luminância 

2) LIGADOS AO DOENTE 

• Dilatação (a miose leva a um aumento da latência) 

• Turvação meios (leva a um aumento latência) 

• Idade (maior que 50 anos têm aumento latência) 

• Erros refractivos (1 D leva a uma diminuição amplitudes e aumento 

latências) 

 

APLICAÇÕES DOS P.E.V.  

PEV E PATOLOGIA DAS VIAS DE CONDUCÇÃO VISUAL 

1) Esclerose em placas 

É , actualmente, a indicação major dos P.E.V. em oftalmologia. 

A anomalia característica é o aumento da latência dos P100 dos PEV 

pattern 

No estádio agudo de N.O. retrobulbar, com baixa de acuidade visual, 

observa-se uma abolição dos P.E.V., ou diminuição da amplitude com aumento da 

latência de P100. 

2) Outras patologias do n.óptico 

As neurites ópticas tóxicas ou carenciais álcool-tabágicas, quinina, 

etambutol, acompanham-se de anomalias dos PEV pattern e flash. 

Nos casos agudos, os PEV podem ser abolidos, enquanto que nos casos 

crónicos, as latências podem aumentar. 

Na neurite óptica isquémica anterior, é sobretudo a amplitude que é 

diminuída. 



Na doença Leber, é sobretudo a amplitude que é atingida, indo até á 

abolição doa PEV. 

 

P.E.V. E GLAUCOMA 

GLAUCOMA ÂNGULO ABERTO 

Os PEV são largamente utilizados no diagnóstico das patologias do nervo 

óptico. 

Diminui amplitudes e aumenta latências. 

 

P.E.V. EM OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA 

1) MEDIÇÃO ACUIDADE VISUAL 

As técnicas de medição objectiva de acuidade visual na criança são através do 

olhar preferencial, nistagmo optocinético e PEV. 

Os PEV flash exploram a maturação neurológica de maneira global. 

Os PEV pattern permitem uma exploração mais precisa. 

A estimulação da A.V. é obtida por extrapolação da curvatura de amplitudes em 

função do tamanho dos estímulos estruturados 

Visão binocular - Os PEV são considerados como um índice de estereopsia. 

 

P.E.V. E APLICAÇÕES DIVERSAS 

 P.E.V. E CIRURGIA 

O valor preditivo de AV pos-operatória do PEV será de 80% usando os PEV 

estáveis por pattern com uma frequência de estímulo de 10 Hz. 

P.E.V. E PATOLOGIA RETINIANA 

Nas patologias maculares, observam-se diminuição amplitude de resposta 

quando a AV é baixa, mas igualmente um alongamento de latência. 

P.E.V. E ALBINISMO 

P.E.V. E NISTAGMO 

P.E.V.D.HORTON 

P.E.V E DEMÊNCIAS SENIS (aumento de latência por PEV flash – 

D.Alzheimer 

 

CONCLUSÃO- As indicações major são a esclerose em placas, exploração da 

função visual no RN e o desmascarar de simuladores. 

Deve-se sempre ser prudente na análise dos resultados deste exame, devido 

ao carácter pouco específico das alterações dos PEV que devem ser vistas num 

contexto clínico. 



ELECTROOCULOGRAMA__________________________________ _______ 

 

Assenta na existência dum campo eléctrico periorbitário, 2º á diferença de 

potencial entre os pólos anterior e posterior do globo ocular. 

Rush e Miller propuseram estudar as variações de potencial córneo-retinianas, 

por intermédio do registo dos movimentos oculares 

 

PRINCÍPIOS 

Existe uma diferença de potencial constante entre as camadas internas 

electropositivas da retina e as camadas externas electronegativas. 

Colocam-se os eléctrodos ao nível dos cantos externo e interno. Com efeito, a 

córnea torna positivo o eléctrodo, quando ele se aproxima. 

 

PROTOCOLO REGISTO 

Utiliza as variações de potencial em função de adaptação retiniana á 

obscuridade e ao deslumbramento. 

Compreende 3 fases: 

- preadaptação de 10 minutos á luz ambiente 

- tempo de deslumbramento de 10 minutos 

- obscuridade de 10-24 minutos 

 

A duração total de exame é de 30 minutos. 

 

RESULTADOS 

Os valores do potencial recolhido permitem estabelecer uma relação entre a 

amplitude máxima à luz e a amplitude mínima á obscuridade 

 

VALORES DE INTERPRETAÇÃO 

- normal ( maior que 185%) 

- subnormal ( entre 185 e 130 %) 

- patológico ( menor que 130%) 

 

VARIAÇÃO 

FACTORES EXTRARETINIANOS 

• FACTOR FISICO - o potencial de repouso aumenta sob a influência de 

stress emocional. 



• FACTOR MECÂNICO – importante a ausência de anomalias oculomotoras 

limitantes. 

• FACTORES RESISTÊNCIA TECIDUAL - as doenças da face (sinusites, 

hematomas, tumores), provocam anomalias de condução. 

• FACTORES METABÓLICOS – hipócapnia e anoxémia modificam o 

potencial córneo-retiniano. 

• MEDICAÇÃO - a acetazolamida modifica o EOG. 

 

Caracteristicamente, a ratio EOG diminui na maioria das degenerescências 

retina. Usualmente é paralela á diminuição resposta ERG (retinite pigmentosa, 

albinismo). 

Há excepções: 

- D.Best , o EOG é anormal, enquanto o ERG é normal. 

- Retinopatia cloroquina, o EOG mostra alterações mais precoces do que o 

ERG 

 

O EOG reflecte alterações metabólicas no EPR, tal como na retina neural. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


