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POTENCIAL EVOCADO VISUAL



PEV



PEV: INDICAÇÕES

Procedimentos neurocirúrgicos para o tratamento de tumores ou lesões vasculares ao longo
das vias visuais, que apresentem um risco de danos às vias visuais:

• Tumores parasselares
• Adenomas hipofisários
• Craniofaringiomas
• Meningiomas
• Tumores do lobo occipital
• Tumores intraorbitais
• Aneurismas ACI



PEV

• São utilizados para avaliação da integridade da via visual da retina ao córtex visual. 

Tipos de estímulos são usados para obter VEPs: 

• Óculos LED:
1. Flash 
2. Padrão Reverso 

• Elétricos:
1. Nervo óptico
2. Estimulação cortical e subcortical



• Fotoestímulo
• Superfície da retina

• 10 neurônio: cones e bastonetes
• 20neurônio: células bipolares
• 30neurônio: células ganglionares
• Nervo óptico: axônios das células ganglionares
• Informação ao SNC
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• A entrada de informação de luz da retina nasal se
propaga para o corpo geniculado lateral
contralateral, cruzando o quiasma óptico.

• A entrada de informações de luz para a retina
temporal se propaga para o geniculado lateral
ipsilateral corpo.
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• A radiação óptica transmite a informação do corpo
geniculado lateral para o córtex visual primário (área
de Brodmann 17) do Lobo occipital.

• As informações são conduzidas da área de
Brodmann 17 para as áreas de Brodmann 18 e 19.

• Via visual anterior: retina até CGL

• Via visual posterior: CGL até córtex visual.
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ESTIMULAÇÃO

• Intensidade de luz adequada :PEV estável e confiável.

• Fechamento da pálpebra: proteção da córnea e da conjuntiva.

• O uso de googles pode aumentar o risco de danos à córnea, conjuntiva e pálpebra. 

• Craniotomias frontotemporais ou bifrontais podem impedir o uso de googles.

• Os retalhos de pele nessas craniotomias interferem com o colocação estável dos óculos.



Dispositivo ideal:
1. Luminosidade adequada para fornecer estimulação de forma transparente

sobre as pálpebras fechadas.
2. Durabilidade contra a interferência do retalho cutâneo durante as cirurgias
3. Peso leve para evitar compressão excessiva do globo ocular.
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• Estimulação de cada olho independentemente, ou bilateral
• Duração do flash 40 ms
• Frequência de 1.1/2.1 a 3.1 Hz
• Promediações: 40 e 100-200
• Filtro: 10-1000Hz
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REGISTRO

• Eletrodos estáveis: agulha, cork-screw, grampo.
• Sempre fazer Erg

• O1-Fz e O2-Fz
• Varredura: 300ms
• Sensibilidade: 3 a 10µV/div



REGISTRO



REGISTRO

• Morfologia do PEV: Picos negativos e positivos

• Amplitude PEV é definida como o diferença de tensão do pico positivo anterior em torno de
75 ms (N1) e o maior pico negativo que apareceu por volta de 100 ms (P2).

N1

P2



CRITÉRIOS DE ALARME

• Uma mudança significativa na amplitude é definida como uma redução de 50%
na amplitude pico a pico de N1-P2 em comparação com a linha de base.

• Mudanças de amplitude é indicador mais confiável que a latência.



VIA VISUAL POSTERIOR

• Tumores intraaxiais, geralmente gliomas, nos lobos temporal, parietal ou occipital
• Técnicas descritas para monitorar a via visual posterior
• Padrão de estímulo tipo flash e registro cortical direto

• Boa relação SNR, mais estáveis e de maior amplitude em comparação ao registro do couro
cabeludo.

• Mas a morfologia e amplitude da forma de onda são altamente suscetíveis à localização dos
eletrodos corticais (Near feald X Far feald).

• Difícil comparar as formas de onda entre os indivíduos.
• Alta variabilidade espacial do PEVs corticais



PEV: CONCLUSÃO

• O monitoramento intraoperatório de PEV por flash pode ser um método valioso para
preservar a função da visão na via visual anterior.

• Interpretação de alterações de VEP, causadas pela manipulação mecânica das estruturas
ópticas, são mais difíceis de analisar em comparação com as alterações no VEP devido a
eventos isquêmicos.

Limitações:
• Disfunção visual pré-operatória grave
• Paciente pode acordar com um pequeno defeito no campo visual sem uma mudança

significativa no PEV e nenhuma mudança na acuidade visual.
• Para a via visual posterior, o papel do monitoramento e mapeamento intraoperatório pode

ser limitado.
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