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Resumo 
 

A aplicação do sensor Hartmann-Shack na Oftalmologia permitiu que aberrações de alta ordem 

fossem identificadas, e isso gerou a possibilidade de se buscar métodos para corrigi-las. A 

cirurgia refrativa personalizada é um dos métodos mais bem sucedidos, contudo alguns pacientes 

não podem ser submetidos a tais cirurgias por fatores limitantes como espessura da córnea e 

quantidade de aberrações de alta ordem, sendo um processo irreversível, os pacientes podem 

preferir não fazê-lo. Uma alternativa para estes pacientes é o desenvolvimento de um método não 

cirúrgico. Sistemas usando elementos ópticos adaptativos ou placas de fase foram propostos, mas 

ainda apresentam dificuldades. Outro método para correção de alta ordem é o desenvolvimento 

de lentes de contato personalizadas (LCPs). O processo de tais lentes envolve quatro etapas 

gerais. A primeira, medir o mapa das aberrações totais do olho do paciente usando um 

aberrômetro com sensor Hartmann-Shack. Segunda, a partir deste mapa, determinar o mapa de 

correção relacionado aos dados das aberrações medidas, e com este mapa de correção definir o 

mapa de distribuição de pulsos. A terceira etapa deve ser realizada por um sistema automatizado 

cujo princípio de funcionamento é similar ao da cirurgia refrativa personalizada. Finalmente, a 

quarta etapa é o estágio de controle de qualidade da lente, e esta é avaliada por dois testes 

independentes. No primeiro teste, a lente é medida em um instrumento não comercial chamado 

lensômetro que foi montado exclusivamente para este trabalho já que os lensômetros comerciais 

não são capazes de medir estas lentes com superfícies irregulares e assimétricas. O segundo teste 

é avaliar o sistema lente-olho usando o mesmo aberrômetro da primeira etapa para verificar as 

aberrações residuais. Nesta tese, mostramos nossas contribuições dadas em cada uma das etapas 

descritas acima, e os resultados obtidos foram os seguintes. Primeiro, foram desenvolvidos 

modelos matemáticos que determinaram o mapa de correção, o mapa de distribuição dos pulsos e 

uma ablação teórica das LCPs. Simulações computacionais foram realizadas usando a ferramenta 

computacional MATLAB. Estas simulações mostraram que para o mapa de ablação real, 

produzido com o mapa de distribuição de pulsos, alcançar a precisão do mapa de correção 

desejada é imprescindível o conhecimento prévio das características reais do laser a ser usado 

nas ablações. Segundo, foram realizadas ablações reais em placas planas de polimetilmetacrilato 

(PMMA) com um excimer laser ( 193nm  ) para obter características do laser como: perfil, 

diâmetro do feixe, fluência, profundidade de ablação. Terceiro, foram realizadas ablações reais 

em um sistema de cirurgia refrativa personalizada para analisarmos a ablação em lentes de 

contato gelatinosas, uma das lentes abladas conseguiu corrigir as aberrações do paciente com 

sucesso.  
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Abstract 
 

The use of the Hartmann-Shack sensor in Ophthalmology allowed the identification of higher-

order aberrations, which made possible the search for methods to correct them. Customized 

refractive surgery is one of the most successful methods, though there are patients who undergo 

such surgery due to a variety of limiting factors such as abnormal cornea thickness and quantity 

of higher-order aberrations. Being an irreversible process, patients may choose not to do it. An 

alternative to such patients is the development of a non-surgical method. Systems using adaptive 

optics or phase plates have been proposed, but such methods still present some disadvantages. 

Another method to correct high-order aberrations is the development of customized contact 

lenses (CCLs). The process to produce such lenses consists of four general stages. In the first 

stage, the map of total aberrations of the patient’s eye is measured by using an aberrometer with 

a Hartmann-Shack sensor. In the second stage, the measured aberration map is used to determine 

the related correction map, which is used then to define the pulse distribution map, to be 

produced via ablation with an Excimer laser. The third stage, which involves the actual 

production of the lens, must be performed by an automated system whose operating principle is 

similar to the one used in the customized refractive surgery. Finally, the fourth stage aims at the 

quality control of the produced lens, which is evaluated by two independent tests. In the first test, 

the lens is measured with a non-commercial lensometer, which was assembled specially for this 

research, as the ones commercially available are not capable of measuring lenses with 

asymmetric and irregular surfaces. Finally, the second test consists of evaluating the lens-eye 

system by using the same aberrometer of the first stage in order to verify residual aberrations. In 

this thesis, we present our contributions to each of the stages described above, with the following 

results. First, mathematical models for the correction and pulse distribution maps, as well as for a 

theoretical ablation to simulate the production of the CCL, were developed. Computational 

simulations were performed via MATLAB. Such simulations showed that, in order to the real 

ablation map produced with the pulse distribution map be as accurate as the desired correction 

map, it is necessary to have previous knowledge of the real characteristics of the laser system to 

be used in the ablations. Second, polymetyl methacrilate (PMMA) plates were ablated with an 

Excimer laser ( 193nm  ) to obtain its characteristics such as beam profile and diameter, 

fluence, and ablation depth. Third, soft contact lenses were ablated with a customized refractive 

surgery system, which led to a successful aberration correction for a real patient. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 
Introdução 
 

1.1 Diferentes métodos não cirúrgicos a fim de corrigir aberrações 

de alta ordem 
 

Para formar a imagem de um objeto ou cena de forma efetiva, o sistema visual 

humano realiza várias funções que envolvem diversos mecanismos fisiológicos e físicos. Por 

exemplo: para focar objetos próximos ou distantes, o olho se acomoda relaxando ou contraindo o 

cristalino através dos músculos ciliares; para processar sinais luminosos com variação de brilho, 

o olho se adapta variando o diâmetro da pupila, a qual é controlada pela íris; para obter 

orientação espacial de uma cena tridimensional, cada olho conduz, ao córtex visual, uma imagem 

com uma pequena diferença de perspectiva, e este, por sua vez, realiza a fusão das duas imagens 

em uma única; e, para formar uma imagem detalhada e nítida de um objeto, os olhos dependem 

de sua acuidade visual (ou poder de resolução) que provém, fundamentalmente, da transparência 

dos meios, integridade das vias neurossensoriais e distância entre os fotorreceptores da retina e 

da precisão da refração
 
(Pedrotti, L; Pedrotti, F, 1989).  

Embora o sistema visual esteja dotado de todas estas funções, seus componentes são 

suscetíveis a defeitos que podem ter grande influência na qualidade da visão. Com efeito, além 

da difração e do espalhamento da luz, as aberrações oculares são as causas para a formação de 

imagens borradas na retina. As aberrações são divididas em dois grupos: monocromáticas e 

policromáticas. O primeiro grupo refere-se às aberrações que estão presentes quando somente 

um comprimento de onda da luz é considerado, enquanto o segundo compreende as aberrações 

que ocorrem quando os efeitos da dispersão cromática do meio óptico são considerados. 

Segundo suas representações matemáticas, baseadas nos polinômios de Zernike, (Thibos et al., 

2002) as aberrações do primeiro grupo, são classificadas como de baixa ordem e de alta ordem. 

Tais representações permitem uma maior particularização das aberrações. As três aberrações de 

baixa ordem, a miopia, a hipermetropia, e o astigmatismo regular, são as mais comuns, enquanto 
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as de alta ordem são mais diversas, sendo algumas delas o coma, a aberração esférica, o trifólio, 

o tetrafólio, o astigmatismo secundário, dentre muitas outras que ainda não foram nomeadas (ver 

Figura 1.1). Cada uma dessas aberrações tem uma representação única a partir dos polinômios de 

Zernike. 

 

Figura 1.1: Classificação dos defeitos ópticos. 

 

As aberrações de baixa ordem são facilmente corrigíveis por óculos, lentes de 

contato e cirurgia refrativa convencionais. Contudo, as de alta ordem não podem ser corrigidas 

por nenhum desses métodos, causando potencialmente mais degradação na qualidade visual, 
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principalmente à noite ou em ambientes com pouca luz. Elas podem causar reflexos, sombras, 

halos e outros efeitos visuais desconfortáveis, como mostrados nas situações de cenas na Figura 

1.2. Na Figura 1.2A, por exemplo, são apresentadas simulações dos efeitos do tipo explosão de 

estrela (starburst) e ofuscamento (glare) e, na Figura 1.2B, efeitos de halo. A Figura 1.2C simula 

um pedestre caminhando ao lado da rodovia, o qual é ocultado, da visão de uma pessoa com 

aberrações de alta ordem pelo efeito starburst causados pelos faróis de um carro.    

 

Figura 1.2: Simulações de cenas mostrando efeitos de (A) explosão de estrela (starburst) e ofuscamento 

(glare), (B) halo e (C) efeito de starburst gerado pelos faróis de um carro. Retirado de: 

http://www.lasikcomplications.com/starbursting.htm.  

 

Somente a partir de 1994, com o trabalho realizado por Liang et al. (1994), as 

aberrações de alta ordem puderam ser eficientemente medidas. Nesse trabalho, eles usaram o 

sensor de frentes de ondas denominado Hartmann-Shack para medir aberrações em olhos 

humanos. Originalmente, esse sensor era usado apenas na Astronomia para resolver a qualidade 

das imagens borradas das estrelas e galáxias, onde a falta de nitidez é proveniente das 

turbulências atmosféricas. Atualmente, ele também é aplicado na Oftalmologia, óptica 

adaptativa, alinhamento óptico e em testes de componentes ópticos comerciais
 
(Plant e Shack, 

2001). 

O princípio da aberrometria Hartmann-Shack aplicado por Liang et al. (1994) 

baseou-se no trabalho de diversos pesquisadores. Desses, Dr. Josef Bille foi o primeiro a usar 

este sensor na Oftalmologia em meados de 1980, inicialmente, para medir o perfil da córnea, 

depois para medir aberrações no olho projetando uma fonte pontual na retina (Bille; von Pape, 

2004; Schwiegerling; Neal, 2005). A diferença entre as aplicações de Bille e Liang é que este 

último usou uma configuração de sistemas de lentes que conjugava a imagem do plano da pupila 

para o plano do sensor. Com isso, Liang et al. (1994) obtiveram medidas rápidas, precisas e 

objetivas das aberrações dos olhos. 

A partir do sucesso obtido na área da Oftalmologia, vários grupos de pesquisa 

iniciaram estudos no uso da óptica adaptativa com aplicações nas ciências visuais (Miller et al., 

1996; Liang et al.,1997; Artal et al., 2004).
 
Este foi, sem dúvida, um grande salto dentro da 

A B C 
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Oftalmologia no que tange à precisão nas medidas de aberrações totais do olho, incluindo as de 

alta ordem. 

A possibilidade de medir com exatidão as aberrações de alta ordem impulsionou a 

procura por suas correções. Atualmente, a técnica mais inovadora e difundida para esse tipo de 

correção é a cirurgia refrativa personalizada (MacRae et al., 2000; Seiler; Dastjerdi, 2002). 
 
Com 

essa cirurgia é possível esculpir a superfície da córnea com maior precisão e de maneira 

individual.  

Apesar de todo o progresso alcançado, alguns pacientes não podem ser operados 

devido a, por exemplo, doenças oculares, grau elevado de miopia, instabilidade da refração, ou 

irregularidades como as causadas por ceratocones intensos ou ceratoplastia penetrante. Assim, 

para esses pacientes para os quais óculos ou lentes de contato convencionais tampouco são 

capazes de proporcionar uma boa acuidade visual, surgiu a necessidade de desenvolver uma 

alternativa não cirúrgica que compensasse as aberrações de alta ordem.  

Uma das primeiras tentativas bem sucedidas para corrigir este tipo de aberração sob 

luz monocromática foi realizada por Liang et al. (1997). 
 
Nesse trabalho experimental, eles 

usaram um sistema de óptica adaptativa combinando o sensor de frente de onda Hartmann-Shack 

e um espelho deformável, similar àqueles usados em alguns telescópios astronômicos terrestres. 

Nesse estudo, foram utilizadas medidas de quatro pacientes e a compensação adaptativa reduziu 

por um fator de 4, na média, os picos e vales dos erros RMS (Root Mean Square) em uma pupila 

de 6 mm . Yoon e Williams
 
(2002) também apresentaram resultados para visão melhorada em 

sensibilidade de contraste e acuidade visual sob condição de luz branca usando um sistema de 

óptica adaptativa. Embora seja um sistema sofisticado e os trabalhos citados acima apresentam 

resultados muito satisfatórios, o método está distante da ideia de uma simples lente especial e, 

devido ao seu tamanho, torna-se inviável seu uso fora do laboratório óptico. Mas, recentemente, 

o grupo do Prof. Pablo Artal da Universidade de Múrcia, Espanha, conseguiu desenvolver um 

analisador de visão binocular usando óptica adaptativa mais compacto e econômico e disponível 

para uso em clínica (Schwarz et al., 2001; Artal, 2012).
 

Por outra via, Navarro et al. (2000) desenvolveram experimentalmente lentes 

especiais que consistiram em placas de fase personalizadas adaptadas para corrigir aberrações 

ópticas em olhos individuais. Nesse estudo, eles usaram o método da aberrometria de traçado de 

raio (ray trace) para medir as aberrações de dois olhos, um artificial e outro in vivo, cujos valores 

foram obtidos pelo método padrão baseado no ajuste dos mínimos quadrados das aberrações 

geométricas aos derivados dos polinômios de Zernike. As placas de fases foram fabricadas 

aplicando a técnica de fotoescultura, usando os valores dos coeficientes de Zernike obtidos, mas 
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com sinais opostos. A lente foi colocada em frente do olho do paciente como uma lente de 

óculos, e as aberrações de onda foram medidas novamente para avaliar o grau de compensação 

obtida. A placa de fase também foi avaliada usando um interferômetro Mach-Zehnder. Para 

ambos os olhos, as avaliações apresentaram 80% de compensação. Os autores afirmaram que as 

aberrações podem ser corrigidas em olhos humanos por placa de fase personalizada, mas 

apresentaram as seguintes limitações do método: a compensação é possível somente para um 

campo visual limitado e para um estado acomodativo dado, o alinhamento torna-se crítico na 

compensação para termos de alta ordem, a precisão na fabricação das placas é limitada pela 

estrutura mínima que pode ser esculpida, e a magnitude máxima que pode ser compensada é 

limitada por causa do aumento da espessura da camada fotorresistente empregada na técnica de 

fotoescultura. Por outro lado, o método é vantajoso por ser de baixo custo e de alta resolução 

espacial. 

De modo similar, Yoon et al. (2004) demonstraram melhora na visão de pacientes 

por correção de alta ordem usando placas de fase. Nesse estudo, foram demonstradas melhorias 

na visão psicofísica por meio de medidas da acuidade visual com letras em baixo e alto contraste. 

As aberrações foram medidas com o sensor Hartmann-Shack e as placas foram fabricadas em 

peças de polimetilmetacrilato (PMMA) usando a técnica de torneamento. Três olhos livres de 

doenças oculares de três pacientes avaliados apresentaram redução do erro RMS de 

0.39 0.09 m  para 0.15 0.02 m (média desvio padrão dos três olhos) para uma pupila de 

6 mm .  

Jeong e Yoon (2006) também demonstraram benefícios na melhora da visão de olho 

com ceratocone moderado com o uso de placas de fase. Para este paciente, a redução das 

aberrações de alta ordem foi de 1.75 m para 0.14 m . 

Como mostrado acima, o uso de placas de fases trouxe benefícios para a correção de 

aberrações de alta ordem. Contudo, o método apresentou limitações em relação à decentralização 

da pupila devido às mudanças na linha de visão. Assim, qualquer movimento inesperado da 

placa, no uso prático, pode reduzir o benefício visual para este tipo de correção. Por estas razões, 

outros métodos candidatos à correção de aberrações de alta ordem têm sido investigados. Uma 

das alternativas mais promissoras é a fabricação de lentes de contato personalizadas (LCPs).  

Desde a invenção das lentes de contato, ocorrida no final do século XIX pelo 

pesquisador suiço Adolf Eugene Fick, elas passaram por várias transformações, por exemplo, a 

diminuição do diâmetro e da espessura, além dos materiais empregados e as técnicas de 

fabricação (Mongollon; Lobão-Neto, 2009; Efron, 2010). A Figura 1.3 apresenta uma linha de 
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tempo com os principais acontecimentos no desenvolvimento das lentes de contato, desde a 

primeira lente escleral ajustada no olho humano em 1888 até o momento atual com as lentes 

disponíveis no mercado mundial. Muitos anos de pesquisa foram necessários para fabricar lentes 

mais leves, flexíveis e que proporcionassem maior conforto ao usuário com melhor oxigenação e 

hidratação da córnea. Isso contribuiu muito para a boa aceitação do uso das lentes de contato. 

 

Figura 1.3: Linha de tempo com os principais acontecimentos no desenvolvimento das lentes de contato. 
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Atualmente, a imensa maioria das lentes de contato disponíveis no mercado são 

apenas para a correção de aberrações de baixa ordem. Estas lentes de contato são convencionais 

e não corrigem as aberrações de alta ordem. O esquema mostrado na Figura 1.4 apresenta a 

diferença funcional entre as lentes convencionais e as LCPs para aqueles pacientes que sofrem 

de aberrações de alta ordem. 

 

 

Figura 1.4: Olho com aberrações de alta ordem corrigidas com: (A) lente de contato convencional, (B) 

LCP.  Note-se que, no caso B, as aberrações de alta ordem foram corrigidas com sucesso. 

 

Uma das vantagens das LCPs sobre às placas de fases é que as limitações 

apresentadas por estas, no que diz respeito à decentralização da linha de visão, podem ser 

facilmente resolvidas nas LCPs utilizando o mesmo mecanismo de estabilização aplicado nas 

lentes de contato gelatinosas tóricas (LCGT) (Grant, 1986; Coral-Ghanem, 2001; Resnick, 2006; 

Young, 2001; Arieta, 2009). Atualmente, as empresas de lentes de contato oferecem uma ampla 

variedade de desenhos (ver Tabela 1.1) que fornecem uma adequada estabilidade às LCGTs na 

córnea do paciente (Bernuy; Bautista, 2009). 

Um dos primeiros trabalhos que demonstraram correção de aberrações de baixa e alta 

ordens por meio de LCPs com superfície assimétrica e anesférica foi desenvolvido por López-Gil 

et al. (2002). Nesse trabalho, eles fabricaram LCPs gelatinosas usando um torno assimétrico de 

precisão submicrométrica. As aberrações de dois pacientes com olhos sem quaisquer patologias 

foram medidas em um aberrômetro com sensor Hartmann-Shack. As aberrações das frentes de 

ondas das LCPs foram avaliadas em um sistema baseado no interferômetro Fizeau-Tolanski, e 

depois comparadas com frentes de ondas obtidas pela subtração das aberrações dos olhos com e 

sem as LCPs medidos no aberrômetro. Os resultados mostraram uma aberração residual nas 

lentes, porém um claro benefício foi obtido a partir do seu uso. Os resultados também mostraram 

que as principais limitações para correção das aberrações oculares com as LCPs são a translação 

e a rotação com respeito a sua posição ideal. 
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Tabela 1.1: Características do material, desenhos e parâmetros das lentes gelatinosas tóricas 

Empresa Produto Material 
H2O 

(%) 

Dk* 

(x10
-11

) 

Desenho de 

estabilidade 

Marcas de 

Referências 

Bausch 

& 

Lomb 

Optima Toric Hefilcon B 45 12 
Lastro de 

prisma  
 

SofLens 66 

Toric 
Alphafilcon A 66 72 

Lastro de 

prisma 
 

PureVision 

Toric 
Balafilcon A 36 112 

Lastro de 

prisma 
 

CIBA 

Vision 

Focus Toric Vilfilcon A 55 16 
Lastro de 

prisma  

Air Optix  Lotrafilcon B 38 110 
Precisão 

Balanceada 8/4  

Cooper 

Vision 

Frequency 

55 Toric 
Methafilcon B 55 18 

Lastro de 

prisma 
 

Biomedics 

Toric 
Ocufilcon D 55 19,7 

Lastro de 

prisma 
 

J&J 

Vision 

Care 

Acuvue 

Oasys  
Senofilcon A 38 103 

Estabilização 

Acelerada 
 

Acuvue 

Oasys  
Galyfilcon A 47 60 

Estabilização 

Acelerada 
 

*Dk: Nível de permeabilidade do oxigênio no material                             Fonte: Bernuy; Bautista (2009) 

 

Seguindo esta mesma metodologia para a fabricação e aferição das LCPs, López-Gil 

et al. (2003) avaliaram os benefícios destas lentes em olhos com alta aberração. Eles realizaram 

estudo em três grupos diferentes: quatro pacientes no grupo normal, dois pacientes no grupo com 

ceratocone
1
, e quatro pacientes no grupo submetido à ceratoplastia penetrante

2
. Os resultados 

mostraram que houve redução no erro RMS total dos três grupos avaliados com o uso das LCPs. 

Porém, a redução do erro RMS das aberrações de alta ordem foi encontrado somente no grupo 

com ceratocone. 

Embora os movimentos de translação e rotação das LCPs sejam limitantes na 

correção de aberrações de alta ordem, os resultados ainda são motivadores. Por esta razão, 

pesquisadores avaliaram outras metodologias para fabricarem tais lentes de forma a obter uma 

lente com estabilização. Por exemplo, Jeong e Yoon (2006), a fim de minimizar os efeitos de 

posição da LCP, determinaram as aberrações de frentes de onda de um olho com ceratocone 

avançado enquanto o paciente usava uma lente de contato gelatinosa sem qualquer correção 

ainda. As medidas das posição e orientação mostraram que as decentralizações das LCPs do 

                                                 
1
 Ceratocone é uma doença não inflamatória na córnea caracterizada pela protrusão progressiva da córnea. Isso 

provoca afinamento e aumento da curvatura da córnea. 
2
 Ceratoplastia penetrante é um procedimento cirúrgico que substitui o tecido da córnea danificado por um saudável. 

Também denominado de transplante de córnea. 
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valor desenhado foram de 70 m  e 40 m nas direções horizontal e vertical, respectivamente. 

Uma rotação de 2 graus do valor desenhado foi observada na LCP. Mas houve uma redução de 

3,89 m  para 1,28 m  no valor do erro RMS das aberrações de alta ordem para este paciente. 

Em um outro trabalho, Sabesan et al. (2007) avaliaram três olhos com ceratocone, 

um moderado e dois avançados, usando a mesma metodologia de medição das aberrações com as 

lentes de contato de prova. Nesse estudo, eles usaram lentes de contato gelatinosas tóricas com 

lastro de prisma para estabilizar a orientação rotacional. As lentes foram fabricadas com a 

técnica de duplo torno. Três lentes de contato de prova com curvas de base diferentes (8,2 , 8,4  

e 8,6 mm ) foram testadas nos três olhos e as que demonstraram maior estabilidade foram 

selecionadas para desenhar as LCPs. A acuidade visual dos três olhos foi testada e as LCPs 

mostraram substancial correção nas aberrações de alta ordem nos três olhos, porém os erros 

RMS de alta ordem residual encontrados foram quase o dobro do observado em olhos normais. 

Os autores identificaram este erro como erro sistemático do processo de fabricação da lente e 

sugeriram a substituição do torno por uma tecnologia a laser de alta precisão para obter precisão 

submicrométrica e repetibilidade de fabricação. 

Levando em consideração esta nova metodologia, este mesmo grupo, liderado pelo 

Prof. Geunyoung Yoon da Universidade de Rochester, Estados Unidos, desenvolveu LCPs 

esculpindo a superfície posterior de lentes de contato gelatinosas com um excimer laser de 

comprimento de onda ( ) igual a 193 nm  a fim de corrigir as aberrações apresentadas pela 

superfície anterior da córnea e melhorar a estabilidade da lente em olhos com ceratocone. 

Topografia da face anterior das córneas de três olhos com ceratocone moderado foram avaliadas 

usando o sistema de análise de córnea Orbscan IIz (Bausch & Lomb). Foram usadas lentes de 

contato gelatinosas com lastro de prisma para garantir a estabilidade, ou seja, a estabilidade da 

LCP na córnea ocorre por duas razões: (1) pelo encaixe da face posterior da lente personalizada 

na face anterior da córnea e (2) pelo mecanismo de estabilização da lente utilizada. Os resultados 

apresentados por Chen et al. (2007) mostraram que as aberrações da face anterior da córnea dos 

olhos com ceratocone foram efetivamente corrigidas, embora aberrações residuais tenham sido 

observadas. Este tipo de lente com ablação na parte posterior melhorou a estabilidade no olho em 

relação às lentes de contato convencionais por um fator de 2 em ambas as direções, horizontal e 

vertical, e um fator de 5 na orientação rotacional.  

Seguindo uma metodologia diferente, o grupo do Prof. Davies W. de Lima Monteiro, 

da Universidade Federal de Minas Gerais, produziu LCPs através do processo de moldagem por 

corrosão anisotrópica de silício (Costa et al., 2009). A escolha desse processo de fabricação foi 
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na tentativa de melhorar a reprodutividade de LCP por meio de um processo que apresentasse 

menor custo. Para a fabricação dessa lente foram utilizados três moldes: um molde macho, um 

molde fêmea regular e outro molde fêmea com uma curvatura periférica adequada e com uma 

cavidade central onde inseriu-se um sub-molde de silício. Essa cavidade tem o tamanho da maior 

pupila ( 6 8 mm ) e contém a superfície microusinada que reproduz a aberração de alta ordem 

necessária. O sub-molde de silício foi microfabricado utilizando a técnica de fotolitografia 

(Jardim, 2008; Costa, 2007) usando o valor médio de uma população examinada com aberrações 

de alta ordem. A amostra foi medida por um perfilômetro óptico que mostrou rugosidade média 

igual a 54 nm  e erro RMS igual a 66 nm , o qual é compatível com aplicações oftalmológicas. 

Diante do que foi dito acima, são notáveis os benefícios de componentes ópticos 

personalizados para a correção de aberrações de alta ordem naqueles pacientes que não podem 

ser submetido à cirurgia refrativa. Todavia, as limitações apresentadas pelo sistema de óptica 

adaptativa e placas de fase tornam as lentes de contato as melhores candidatas para resolver estas 

limitações. Contudo, o grande desafio continua em conseguir fabricar estas lentes de forma tão 

precisa que as aberrações residuais nas lentes sejam mínimas e também que haja viabilidade de 

reprodutividade na fabricação das lentes. 

Atualmente os tornos de controle numérico computadorizado (CNC) são muito 

precisos (de ordem submicrométrica), mas ainda apresentam algumas desvantagens, por exemplo 

na limitação de reproduzir geometrias mais complexas. Como apresentado no trabalho de Chen 

et al. (2007) o processo de fabricação com o excimer laser de 193 nm   demonstra ser a 

melhor ferramenta para minimizar os erros sistemáticos de fabricação das LCPs. Contudo, a 

metodologia de como produzir as LCPs sem aberrações ópticas residuais continua em aberta. 

No período de 2004 a 2006, o Dr. Luis Alberto de Carvalho, orientador desta tese, 

trabalhou ativamente com o grupo de pesquisadores da Universidade de Rochester durante um de 

seus pós-doutoramentos, obtendo resultados promissores (Sabesan et al., 2006; Sabesan et al., 

2007; Carvalho; Yoon, 2007). Desta experiência surgiu o interesse do nosso grupo de pesquisa 

de desenvolver uma metodologia totalmente nacional para produzir LCPs de forma precisa no 

Brasil, o qual já gerou um registro de patente (de Matos; Carvalho, 2009). Nesta tese será 

apresentada nossa contribuição no desenvolvimento da metodologia e tecnologia necessária para 

o processo de fabricação de LCPs idealizado pelo nosso grupo.
 
  

A seguir, descrevemos nossa proposta do projeto geral para o desenvolvimento das 

LCPs. 
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1.2 O Projeto geral de lentes de contato personalizadas 
 

A metodologia empregada para o desenvolvimento do projeto geral das LCPs 

envolve uma série de tarefas a ser realizada por um grupo de profissionais de diversas áreas com 

conhecimento em Óptica, Eletrônica, Computação e Oftalmologia. 

Estas tarefas estão separadas em quatro etapas principais (ver Figura 1.5). Na 

primeira etapa, são medidas as aberrações totais do olho do paciente usando um aberrômetro 

equipado com um sensor Hartmann-Shack para obter o mapa de aberração correspondente. A 

segunda etapa consiste em obter o mapa de correção relacionado aos dados de aberração 

medidos, e o mapa de ablação correspondente em termos das características do laser usando um 

algoritmo desenvolvido em MATLAB. O mapa de ablação define a distribuição do número de 

pulsos necessários para produzir o mapa de correção com aquele laser particular. Também, na 

segunda etapa, o processo de ablação é simulado para produzir a lente personalizada 

teoricamente para ser comparada na quarta etapa com a lente real obtida via processo de ablação 

personalizada experimental a ser realizada na terceira etapa. Em particular, o processo de ablação 

na terceira etapa é realizado por um sistema automatizado cujo princípio de funcionamento é 

similar ao empregado na cirurgia refrativa personalizada. Finalmente, a quarta etapa é o estágio 

de controle em que a qualidade da lente é avaliada por dois testes independentes. No primeiro 

teste, a lente é medida com um lensômetro não comercial, já que os lensômetros comercialmente 

disponíveis são incapazes de medir aberrações de alta ordem gerada por uma superfície de perfil 

irregular. O segundo teste é colocar a lente no olho do paciente e então medir o sistema olho-

lente usando o mesmo aberrômetro da primeira etapa para avaliar as aberrações persistentes. 

 

 

 
Figura 1.5: Fluxograma da ablação personalizada da lente de contato. 1- Aberrômetro, 2- Mapa de 

correção relacionado aos dados de aberração medidos, 3- Processo Experimental de ablação, 4.1- 

Lensômetro para medir as lentes abladas, 4.2- Medidas do sistema olho-lente. 
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O aberrômetro com sensor Hartmann-Shack necessário para a primeira etapa é 

disponível comercialmente. Neste projeto foi utilizado o aberrômetro LADARWAVE® (Alcon 

Laboratories), da clínica de Cirurgia Refrativa da UNIFESP e os pacientes foram selecionados e 

examinados por oftalmologista desta mesma universidade, sob a aprovação do Comitê de Ética 

desta Universidade (Anexo 1). Os dados extraídos deste instrumento são descritos em termos de 

mapa de aberração total. Estes mapas são gerados a partir dos coeficientes de Zernike, os quais 

são usados na segunda etapa.  

Na segunda etapa, vários passos são necessários, como desenvolver modelagem 

matemática para calcular o mapa de correção, além de algoritmo para calcular e obter o mapa de 

distribuição do número de pulsos. Para isso, é necessário conhecer os parâmetros que 

caracterizam o feixe do laser usado. Uma simulação computacional para ablação teórica das 

lentes também é requerida para uma comparação com a ablação personalizada experimental 

realizada na terceira etapa. 

A terceira etapa é a que demanda mais tempo, pois se trata da etapa central do 

projeto das LCP. O sistema não é disponível comercialmente e, portanto, antes de ser montado o 

sistema óptico-mecânico definitivo para ablação real na lente, é necessário desenhar e construir o 

experimento. Para isso, deve-se realizar um conjunto de experimentos para definir alguns 

parâmetros importantes como, diâmetro do feixe do laser, fluência
3
, número de pulsos, 

profundidade de ablação por pulso e ângulo de incidência. A partir daí, gerar um protocolo bem 

definido para alcançar boa reprodutibilidade nas ablações reais. Além disso, é preciso 

desenvolver um algoritmo para transferir os pulsos do laser de acordo com o mapa de 

distribuição de pulsos, calculado na segunda etapa e que fará comunicação com um espelho 

móvel que direcionará os feixes para a lente, permitindo que a lente seja “esculpida” de forma a 

construir a superfície determinada pela simulação matemática na lente a ser ablada. Este espelho 

móvel será um Fast Stering Mirror que permite intervalo angular óptico de 3 e resolução 

angular 1 μrad , o que permite uma maior precisão nos pontos a serem ablados.  

A Figura 1.6 mostra um esquema simplificado da estrutura óptico-mecânica 

necessária para o sistema de ablação real. Este método óptico consiste em incidir feixes do laser 

(FL) no espelho móvel (E3) defletindo a direção de propagação dos feixes do laser para a lente 

como se ela estivesse sendo esculpida. A lente de contato dever ser fixada em um suporte (SL) 

para evitar movimento durante a ablação. Os disparos dos feixes, a posição do espelho móvel e 

toda a sequência de ablação estão diretamente relacionados com o mapa de correção previamente 

                                                 
3
 Fluência é definida como a energia por unidade de área que incide numa superfície. Pelo sistema MKS, sua 

unidade é [
2J/m ]. 
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determinados pelas simulações computacionais. Os espelhos E1 e E2 são apenas para conduzir os 

feixes do laser para um nível mais próximo da bancada. 

 

Figura 1.6: Esquema simplificado da montagem do experimento. E1 e E2: espelhos para desviar o feixe 

do laser para um nível mais baixo; E3: espelho móvel; SL: suporte com anel para segurar a lente. 

 

Para a avaliação quantitativa das lentes personalizadas pós-ablação é necessário 

construir um lensômetro não comercial especialmente para medir este tipo de lente com 

superfície irregular e assimétrica, já que os lensômetros comerciais só medem lentes com 

aberrações simétricas. A importância em utilizar este tipo de instrumento é o fato de que ele 

mede os resíduos das aberrações ópticas de alta ordem das lentes de contato, diferente dos 

lensômetros existentes no mercado e usados pelos oftalmologistas para aferir as lentes de contato 

convencionais. Trata-se de um instrumento de bancada não comercializado e que usa a mesma 

técnica do aberrômetro, pois possui uma câmera com dispositivo de carga acoplada (CCD) com 

sensor Hartmann-Shack só que implementada para medir lentes de contato.  

A avaliação qualitativa da lente é avaliada pelo sistema olho-lente usando o 

aberrômetro utilizado na primeira etapa. 

 

1.3 Contribuições deste trabalho no projeto geral das LCPs 
 

Este trabalho de doutorado é o ponto de partida para o desenvolvimento deste projeto 

geral que visa à produção de LCPs. Dessa forma, descrevemos nesta seção quais passos foram 
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desenvolvidos dentro das etapas descritas acima e quais contribuições foram dadas para este 

projeto geral. 

Dentro das etapas citadas acima, atuamos na segunda etapa desenvolvendo a 

modelagem matemática para obtenção do mapa de correção relacionado aos dados de aberrações 

ópticas medidas na primeira etapa. Estas medidas foram realizadas na Clínica de Cirurgia 

Refrativa da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP utilizando um aberrômetro de sensor 

Hartmann-Shack. Os exames foram realizados sob aprovação do Comitê de Ética desta 

universidade com protocolo no. CEP 1914/07 (Anexo 1). Além disso, determinamos um mapa de 

distribuição do número de pulsos necessários para ablar a lente (de Matos; Carvalho, 2009). A 

partir daí foram realizadas simulações computacionais empregando os dados de um paciente com 

aberrações de alta ordem para gerar uma superfície teórica da lente ablada. Os resultados parciais 

desta etapa foram apresentados nos congressos nacionais: XXIV Reunião Anual da FeSBE e XI 

Research Days; os demais resultados apresentados na XXV Reunião Anual da FeSBE e no XII 

Research Days, além de apresentação no congresso internacional “Engineering the Eye III” 

ocorrido em 2011 na cidade de Benasque, Espanha (de Matos et al., 2011). Este estudo está 

descrito e detalhado no capítulo 2 desta tese.  

Dentro da terceira etapa, foi realizado um conjunto de experimentos com o objetivo 

de caracterizar o perfil do laser. Embora esta etapa tenha sido extremamente comprometida pelo 

atraso de compra e entrega dos itens envolvidos como o excimer laser e os respectivos elementos 

ópticos utilizados. Resultados parciais foram apresentados no XIII Research Days e demais 

resultados foram apresentados no congresso internacional “Frontiers in Optics 2012” ocorrido 

em Rochester, Estados Unidos (de Matos et al., 2012). Todos os detalhes desta etapa estão 

descritos no capítulo 3.  

Na quarta etapa foi realizado um estudo piloto experimental na Clínica de Cirurgia 

Refrativa da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP com a finalidade de analisar a viabilidade 

de ablação em lente de contato gelatinosa usando o sistema comercial de cirurgia refrativa 

personalizada da UNIFESP. Nossa contribuição nesta etapa, além da colaboração no estudo 

acima, foi construir o lensômetro em bancada para aferição das aberrações geradas nas 

superfícies das lentes de contato. A descrição detalhada da montagem deste instrumento e toda 

metodologia empregada neste estudo é apresentada no capítulo 4. Embora este estudo esteja 

descrito naquele capítulo, por questões de organização desta tese, ele representa as primeiras 

tentativas ocorridas em 2009 na realização da produção de LCPs, e que foram retomadas em 

2012. Parte deste estudo foi apresentada no “XXXII International Congress of Opthalmology” em 

Berlim, Alemanha que aconteceu em 2010 (de Matos et al., 2010).  
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E finalmente, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais e perspectivas 

deste trabalho. 

 

1.4 Objetivos 
 

 Os objetivos desta tese são: 

1. Desenvolver a modelagem matemática para calcular o mapa de correção para um 

determinado paciente, além de definir o número de pulsos necessários para gerar aquele 

mapa de correção. 

2. Desenvolver a simulação computacional de ablações teóricas. 

3. Montar o sistema óptico-mecânico do experimento, usando um excimer laser para analisar 

parâmetros como perfil, fluxo, diâmetro do feixe do laser usando placas planas de PMMA.  

4. Realizar as ablações em lentes de contato gelatinosas utilizando sistema de cirurgia refrativa 

comercial. 

5. Projetar e montar o lensômetro de bancada. 

6. Avaliar quantitativamente e qualitativamente, pós-ablação, placas PMMA e lentes de contato 

gelatinosas usando o lensômetro. 

7. Avaliar o sistema olho-lente no paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 
Desenvolvimento teórico 
 

Este capítulo refere-se às contribuições dadas à segunda etapa do projeto geral das 

LCPs, como descrito na seção 1.2. Além dos resultados alcançados, mostraremos alguns 

conceitos fundamentais para o entendimento da modelagem matemática e simulação 

computacional. 

 

2.1 Modelagem matemática 
 

A modelagem matemática é extremamente importante no desenvolvimento do 

método para a correção de aberração total, visto que o sucesso a ser alcançado depende de três 

componentes inicialmente: um método para medir e mapear precisamente as aberrações totais do 

olho, um algoritmo para calcular o perfil de ablação do mapa de aberração e um método para 

transferir o pulso do laser de acordo ao perfil de ablação desejado. O aberrômetro com sensor 

Hartmann-Shack é disponível comercialmente e resolve a questão de mapear as aberrações totais 

com alta precisão, enquanto que o cálculo para determinar o perfil de ablação desenvolvido neste 

trabalho, será mostrado nesta seção. Porém, primeiro é necessário apresentarmos como funciona 

o aberrômetro, do qual provêm os dados para o cálculo do perfil de ablação. 

 

2.1.1 Fundamentos do aberrômetro Hartmann-Shack 

 

Diferentes modelos de aberrômetros com sensor Hartmann-Shack são disponíveis 

comercialmente (Krueger et al., 2004).
 

Atualmente, todos devem apresentar padronização 

segundo a ANSI (American National Standards Institute, 2004)
 
quanto à métrica e terminologia 

para as aberrações medidas, assim como nas informações registradas. Isso foi acordado em 2004 
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na reunião da Optical Society of America (OSA). Uma força tarefa foi formada desde 1999 para 

resolver essa questão de padronização nos registros dos dados das aberrações oculares solicitada 

pela comunidade da ciência da visão. 

O princípio de medição do aberrômetro funciona da seguinte forma: um feixe de 

laser é incidido no olho e este forma uma imagem na retina, então as frentes de ondas refletidas e 

que atravessam todos os componentes do olho (humor vítreo, lente ou cristalino, humor aquoso e 

córnea) saem na pupila trazendo informações sobre as formas destas frentes de onda e viaja até o 

arranjo de lentículas, o qual está conjugado com a pupila do olho (Figura 2.1). Se o olho for 

perfeito estas frentes de ondas saem perfeitamente planas. Como o olho não é perfeito, as frentes 

de ondas não são planas e tem formas de curvas irregulares (ver Figura 2.2). 

 

 

Figura 2.1: Diagrama esquemático mostrando o princípio do aberrômetro com sensor Hartmann-Shack. 

  

 

Figura 2.2: Diagramas mostrando formas de frentes de ondas que saem da pupila do olho e chegam ao 

arranjo de lentículas. 

 

Os pontos luminosos que atingiram o arranjo das lentículas são detectados pelo CCD, 

os fótons que chegam nele são transformados em cargas elétricas e é isso que o computador 

armazena e entende. Para o cálculo das formas das imagens é preciso software que leia esses 

dados e determine a posição de cada ponto (com relação à posição de referência). Estas posições 
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são comparadas às posições dos pontos de uma frente de onda plana (de referência) com as 

posições da frente de onda com aberrações que emergiu do olho. Assim, para cada lentícula 

haverá um deslocamento em x , x , e um deslocamento em y , y . Os deslocamentos divididos 

pela distância focal da lentícula são iguais à inclinação local, ou derivada parcial da frente de 

onda ( , )W x y . Os dados dos deslocamentos medidos pelo CCD podem agora ser ajustados a uma 

expansão polinomial de Zernike ( , )iZ x y  onde os coeficientes da expansão iC  podem ser 

determinados usando o método dos mínimos quadrados (Liang et al., 1994). A frente de onda 

( , )W x y  é assumida ser expressa por: 

0

( , ) ( , )
n

i i
i

W x y C Z x y


                                                    (2.1) 

Os polinômios de Zernike podem ser convertidos em coordenada polar 

( , ) ( , )m m

n nZ x y Z   , usando as seguintes transformações de coordenadas e identidades 

trigonométricas: cos( )x   ; ( )y sen  ; 2 2x y   e 1tan ( )y x  , onde Rr / , é o 

raio da pupila normalizado, com 10    e  20   e iC  é o i-ésimo coeficiente de Zernike 

(Thibos et al., 2002; Dai, 2008).
 
Portanto, em coordenada polar a frente de onda é escrita na 

forma: 





n

i

iiZCRWrW
0

),(),(),(  .                                      (2.2) 

Esses polinômios são os mais indicados para descrever aberrações de frentes de 

ondas de sistema óptico, pois são ortogonais no círculo unitário e invariantes sob rotação (Thibos 

et al., 2002).  

Estes polinômios foram originalmente descritos por Frits Zernike (Dai, 2008).
 
Eles 

foram desenvolvidos para descrever frentes de ondas difratadas de imagens por contrastes de 

fase. Por esta contribuição ao desenvolvimento do microscópio de contraste de fase ele recebeu o 

Prêmio Nobel de Física em 1953.
 
 

Os polinômios de Zernike são um conjunto de equações que ajustam dados de 

aberrações de ondas oculares. Cada um dos polinômios consiste em um fator de normalização, 

dependendo da componente radial e também dependente da componente angular. Os polinômios 

de Zernike geralmente são dados por (Maeda, 2003): 

                                      
( )cos ; 0

( , )

( ) ; 0

mm

n nm

n
mm

n n

N R m para m
Z

N R senm para m

 
 

 




 
 

                                   (2.3) 

em que m

nN é o fator de normalização e )(
m

nR  é a função radial, são dados por: 
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                                                   (2.5) 

 

onde 0m  é a função delta de Kronecker, ou seja, 10 m  para 0m  e 10 m  para 0m . 

Note que 0n  . Para um dado n (ordem radial), m (frequência angular) pode somente ter 

valores em , 2, 4,...n n n n     . 

Um único índice pode ser útil para descrever a expansão dos coeficientes de Zernike. 

Neste caso, para usar este único índice, j , deve-se fazer uma conversão entre os valores de n e 

m usando as seguintes relações: 

( 2)

2

n n m
j

 
 ; 

3 9 8
int

2

j
n

   
  

  
; 2 ( 2)m j n n   . 

Normalmente, o sistema de coordenada com regra da mão direita é usado nas 

aplicações científicas. Para o olho, a origem da coordenada está no centro da pupila de entrada 

do olho, o eixo x está na horizontal apontando para a direita, o eixo y está na vertical 

apontando para cima, e o eixo cartesiano z aponta para fora do olho e coincide com uma linha 

normal localizada no centro pupilar (Figura 2.3).  

 

Figura 2.3: Sistema de coordenadas para o olho nas formas cartesiana e polar (Thibos et al., 2002). 

  

Na Tabela 2.1 estão listadas as expressões analíticas em coordenadas polar dos 

polinômios de Zernike até a 4ª ordem. A Figura 2.4 mostra a forma dos polinômios até a 5ª. 

ordem. 
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Tabela 2.1: Polinômios de Zernike até 4ª. ordem  

Termo 

jZ  

 
n  

 
m  

Representação polar 

( , )m

nZ    

 

Significado 

0Z  0  0  1 Termo constante 

1Z  1 1   2 sen   Tilt no eixo y  

2Z  
1 1  2 cos   Tilt no eixo x  

3Z  
2  2   26 sen 2   Astigmatismo com eixo 45  

4Z  
2  0   23 2 1   Aberração focal (miopia ou hipermetropia) 

5Z  
2  2   26 cos 2   Astigmatismo com eixo @ 0  ou 90  

6Z  3  3   38 sen 3    

7Z  3  1     38 3 2 sen    Coma no eixo y  

8Z  3  1    38 3 2 cos    Coma no eixo x  

9Z  3  3   38 cos 3    

10Z  
4  4   410 sen 4    

11Z  
4  2     4 210 4 3 sen 2    Astigmatismo secundário 

12Z  
4  0   4 25 6 6 1    Aberração esférica 

13Z  
4  2     4 210 4 3 cos 2    Astigmatismo secundário 

14Z  
4  4   410 cos 4    

Fonte: Maeda (2003) 

 

 

Figura 2.4: Representação dos polinômios de Zernike até a 5ª. ordem. Retirada de http://www.telescope-

optics.net/monochromatic_eye_aberrations.htm
 
 

http://www.telescope-optics.net/monochromatic_eye_aberrations.htm
http://www.telescope-optics.net/monochromatic_eye_aberrations.htm
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2.1.2 Perfil de ablação  

 

O modelo matemático começa pela determinação da quantidade de material a ser 

retirado, ou ablado da lente. A partir dos esquemas mostrados na Figura 2.5A é possível entender 

como isso é feito.  

  
Figura 2.5: Olho com aberração de alta ordem corrigida com: (A): Lente de contato convencional (B): 

Lente de contato personalizada. Nota-se que, no caso B, aberrações de alta ordem são corrigidas. 

 

Considera-se uma lente de contato de espessura ),( L , uma frente de onda plana 

de distância ),( P  produzida por um olho sem aberração, e uma frente de onda com aberração 

de distância ),( A  produzida por um olho não emétrope, tendo como referencial a frente de 

onda plana do sistema óptico. Analisando o caminho óptico total (da fóvea até a frente de onda 

com aberração), passando pelo caminho 1I , sobre o eixo óptico e o caminho 2I  marginal à 

córnea, tem-se:  

2 2 2 2

1 1 1 1

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , )

( , ) ( , ) ( ) ( , ) ( , ).

ar ar ar l

ar ar ar l

n A n P n n L n I

n A n P n n L n I

       

       

       

      
                (2.6) 

Considera-se que a córnea, a lente e a onda com aberrações estão centradas no mesmo eixo 

óptico do olho, sendo assim, 0 . Dessa forma: 

0),()(),(),( 111   LnnPnAn lararar  

onde arn  é o índice de refração do ar, n  o índice de refração do meio interno do olho e ln  

índice de refração da lente. Agora, substituindo essas condições na Eq. (2.6) tem-se: 

2 1 2 2 2( , ) ( ( , ) ( , )) ( , ) ( ) ( , ).ar ar ar ln A n I I n P n n L                                   (2.7) 

Fazendo ),()),(),(( 21  InIIn   a Eq. (2.7) fica: 

2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( ) ( , ).ar ar ar ln A n I n P n n L                                                    (2.8) 

Sabendo que a diferença do caminho óptico  ),(),( 2  PnIn ar   é a medida realizada pelo 

aberrômetro, ou seja, os coeficientes de Zernike iC , ver Eq. (2.1), então a Eq. (2.8) reduz a:  

),()(),(),( 2  LnnWAn larar                                        (2.9) 
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e sabendo que no eixo óptico não há aberração, ),( A  é zero, portanto: 

( , )
( , ) .

( )l ar

W
L

n n

 
   


                                                     (2.10) 

Essa equação permite determinar as espessuras das lentes de contato personalizadas 

conhecendo a função ),( W  de qualquer olho examinado. Ela define o mapa de correção 

desejável ou ideal para um determinado paciente.  

O próximo passo é determinar o número de pulsos de laser necessários para retirar 

material da lente a partir deste mapa de correção calculado. É importante notar que o mapa de 

distribuição dos pulsos é o mapa real de ablação na lente. 

 

2.1.3 Mapa de distribuição do número de pulsos 

 

A partir da Eq. (2.10), para o perfil da lente, foi determinado o número de pulsos por 

região ( , )N    que é necessário para construir o mapa de ablação. Ele é definido pela razão 

entre as ( , )L    e a profundidade de ablação de um pulso do laser ou taxa de ablação 

( ( )pd r r ). Dessa forma, pode-se escrever:  

                                     
( , )

( , )
( )p

L
N

d r r

 
  


                                                            (2.11) 

onde ( )pd r r  é definido por:  

                          

th

( )
ln , F( ) > F

( )

0, para F( ) F

th

p th

F r r
m para r r

d r r F

r r

  
   

    
  

                                (2.12) 

sendo m , a eficiência da ablação; ( )F r , a fluência do laser e thF , a fluência limiar para 

conseguir retirar material da lente (Huang, 2002; Carvalho, 2007). Note-se que a definição da 

taxa de ablação é relativa à posição na superfície da lente. Seguindo esta ideia, o perfil 

gaussiano, representado na Figura 2.6 (A), se define pela Eq. (2.13):  

                                 

 
2

2

2

0( )

r r

F r r F e 




                                                                  (2.13) 

onde   é o raio do feixe a 2  0,135e   da altura e F0 é o pico da fluência (Jeong et al., 2005). 

Para o perfil top hat, representado na Figura 2.6 (B), tem-se ( )́F r r  definida por: 
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                                                     (2.14) 

 

Figura 2.6: Perfis de fluência de dois tipos de lasers. (A) Gaussiano e (B) Top Hat. 

 

2.2 Simulação computacional 

 

A partir dos modelos matemáticos que foram definidos acima, foram realizadas 

simulações computacionais usando a Eq. (2.10) para calcular o mapa de correção (ou espessura 

da lente) para um determinado paciente e a Eq. (2.11) para o respectivo número de pulsos 

necessários para ablar essa lente. 

Os parâmetros usados foram adotados da literatura. Para a Eq. (2.10), os índices de 

refração do ar ( 00,1arn ) e da lente ( 43,1ln ) (Thibos, 2002). Nesta simulação escolhemos 

um laser com perfil top hat, tamanho do feixe do laser de 0,5 mm e profundidade de ablação por 

pulso ( ( )pd r r ) de 0,3 m, também foram adotadas da literatura (Lewis et al., 2008). As 

simulações foram realizadas com a ferramenta de programação MATLAB.  

O mapa de aberrações das frentes de onda do paciente é mostrado na Figura 2.7A e 

pelo código de cor ao lado pode-se perceber quão agudo é esse caso de ceratocone, com valores 

que chegam a mais de 20 m. A Figura 2.7B mostra o perfil desses dados.  

O mapa de correção é mostrado na Figura 2.7C. Pode-se ver pelas Figuras 2.7A e 

2.7C que elas são como espelhos uma da outra, ou seja, o mapa de ablação tem o objetivo de 

deixar o mapa de aberrações igual a uma frente de onda plana, um é o “oposto” do outro em 

termos de visualização. Dessa forma, nota-se que na região em que as cores são quentes na 

Figura 2.7A, na mesma região na Figura 2.7C elas são frias. 

O mapa de correção das Figuras 2.7E e 2.7F foram gerados acrescentando uma 

constante aos dados dos mapas das Figuras 2.7C e 2.7D para satisfazer a condição de que um 

pulso não pode ter valores negativos ou que na lente não se pode adicionar material, somente 

retirar. É importante observar que isso não afeta a forma básica do mapa de correção. Com as 
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Figuras 2.7D e 2.7F fica mais fácil visualizar os valores das espessuras das lentes a serem 

abladas. 

Os mapas de distribuição dos pulsos calculados são mostrados na Figura 2.8. A 

diferença entre as Figuras 2.8A e 2.8B é que a primeira foi gerada com os dados do mapa de 

correção da Figura 2.7C e a segunda com o mapa de correção da Figura 2.7E, ou seja, 

escalonando os valores negativos dos pulsos para valores positivos. 

Um excelente parâmetro para avaliar a qualidade da ablação teórica realizada é o 

mapa residual mostrado na Figura 2.9. Observou-se que o resíduo da simulação computacional 

tem uma precisão baixa pelo fato de ter sido adotado o feixe com perfil quadrado (top hat). 

Observando a figura e acompanhando o código de cor ao lado percebe-se que em alguns pontos 

(quadrinhos verdes), a ablação foi total enquanto que em outros permaneceram alguma 

aberração. 

Mas pelo fato de a quantidade de pulsos liberados pelo laser ser uma variável 

discreta, sempre haverá algum resíduo pós-ablação, até mesmo utilizando algoritmos mais 

refinados. Ou seja, só é possível retirar quantidade de material que seja múltipla da profundidade 

da ablação do laser. Assim, as mudanças promovidas pela ablação estão limitadas pelos 

parâmetros disponíveis dos lasers comerciais. Com efeito, o mapa de distribuição dos pulsos é o 

mapa de ablação real, enquanto que o mapa de correção é considerado o mapa desejado ou ideal. 

Por isso, é importante conhecer os parâmetros que caracterizam o laser a ser usado na ablação. 

A Figura 2.9 comprova quão usar o perfil top-hat deixa a superfície irregular. Pelas 

Figuras 2.10A e 2.10B nota-se a diferença entre uma superfície ablada com o perfil top-hat e 

outra com o perfil gaussiano. Este último deixa a superfície suavizada, a superposição dos pulsos 

fica mais uniforme e isso aponta para um mapa com menos resíduo. 
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Figura 2.7: (A) Mapa de aberração bidimensional do paciente com ceratocone com código de cor 

indicado na barra ao lado com valores das elevações das frentes de ondas. (B) Mapa tridimensional 

também indicando nível das aberrações. (C) Mapa de correção bidimensional para as aberrações do 

mapa A, com código de cor indicado na barra ao lado com valores do perfil de ablação em m. (D) 

Mapa tridimensional de C também indicando valores do perfil de ablação. (E) Mapa bidimensional com 

o acréscimo de uma constante para escalonar os valores do perfil de ablação. (F) Mapa tridimensional de 

E. 

 

A B 

C D 

E F 



26 

 

 

 
 

Figura 2.8: Mapa de distribuição dos pulsos de ablação na lente. A: Cálculo feito com valores mostrados 

na Figura 2.7C. B: Cálculo feito com os valores da Figura 2.7E, ou seja, para valores do perfil de ablação. 

 

 

 

Figura 2.9: Mapa codificado por cores de resíduos após ablação teórica na lente com escala lateral 

mostrando os valores em micrometros. 

 

 

  
Figura 2.10: Perfis de ablação. (A) Top hat, (B) Gaussiano 
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2.3 Ablação teórica das LCPs 

 

Na seção 1.2 foi mencionada que na segunda etapa do processo de produção das 

LCPs é necessária, para efeito de comparação com a ablação personalizada experimental, uma 

simulação computacional de ablação teórica. 

Nesta seção, mostramos os resultados obtidos de uma simples modelagem 

matemática que está resumida no fluxograma apresentado na Figura 2.11. O primeiro passo é 

reproduzir o mapa de aberração total do olho de um paciente. Isso é feito usando os coeficientes 

de Zernike iC obtidos pelo aberrômetro. Então, os dados do mapa de aberração são usados no 

segundo passo que é calcular o perfil de ablação. A partir daí, é simulada a superfície ablada da 

lente. O sinal    na Eq. (2.15) é definido como um operador de convolução entre duas funções. 

Neste caso, entre a função que descreve o perfil de ablação e a função que descreve a 

profundidade de um único pulso - ver Eq. (2.12). Nesta simulação, o perfil do pulso escolhido foi 

o gaussiano, como definido na Eq. (2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.15) 

Figura 2.11: Fluxograma da simulação computacional. 

 

2.3.1 Resultados 

 

Na Figura 2.12 são mostrados os mapas de aberrações de dois pacientes diferentes 

diagnosticados com aberração de alta ordem decorrente de ablação pós-LASIK (mapa superior) e 

o outro com ceratocone (mapa inferior). A qualidade óptica da imagem foi medida pela PSF 
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(Point Spread Function) ou Função de espalhamento de um ponto, que descreve o efeito das 

aberrações no domínio espacial (Krueger, 2004; Dai, 2008). 

No caso do olho humano esta informação é muito importante para o oftalmologista, 

pois a PSF mostra como o paciente está enxergando um ponto. A PSF de um olho sem 

aberrações é um ponto bem definido. 

 

Mapa de Aberração                  PSF 

 

Figura 2.12: Superior: Esquerda - Mapa de aberração de paciente com aberrações de alta ordem 

decorrente de ablação pós-LASIK. Direita - PSF. Inferior: Esquerda - Mapa de aberração de paciente 

com ceratocone. Direita - PSF. 

 

A Figura 2.13 mostra os resultados obtidos a partir das simulações realizadas. No 

lado esquerdo são mostrados os mapas de ablação correspondentes para os mapas de aberrações 

respectivamente mostrados na Figura 2.12. Na coluna do meio, ainda da Figura 2.13, são 

mostrados as simulações da superfície teórica das lentes abladas. Nesta simulação foi usada uma 

tela digital de 300  pixels x 300  pixels e parâmetros foram adotados da literatura (Lewis et al., 

2008). Para a Eq. 2.10, os índices de refração são: ar ( 00,1arn ), lente ( 43,1ln ) (Thibos, 

2002) e para Eq. (2.13), 280 /thF mJ cm , 2

0 290 /F mJ cm , 0.3m m  e 0.75mm  , 

respectivamente. 

Fazendo uma comparação dos mapas que representam a correção e a lente simulada é 

possível perceber que suas formas são similares e as PSFs demonstram que tais lentes corrigem 

estas aberrações.  
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   Mapa de Ablação       Superfície Ablada PSF 

 

Figura 2.13: Superior: Esquerda - Mapa de ablação para o paciente com aberrações de alta 

ordem. Meio - Simulação da superfície teórica ablada. Direita - PSF. Inferior: Esquerda - Mapa 

de correção para o paciente com ceratocone. Meio - Simulação da superfície teórica ablada. 

Direita - PSF. 

 

2.4 Conclusões do capítulo 

 

Neste capítulo foi determinada a equação que define o mapa de correção a partir dos 

dados do mapa de aberração total de um paciente. Ela pode ser usada para calcular o perfil de 

ablação desejado ou ideal de qualquer paciente em geral. A equação que determina o número de 

pulsos por região também foi determinada a partir daquele mapa de ablação. Desta última 

equação é possível obter o mapa de distribuição dos pulsos que gera a superfície ablada e, este 

dependente diretamente das características do laser. Dessa forma, são imprescindíveis que se 

conheçam as características do laser usado para gerar tal superfície de ablação. 

A partir destas equações foram realizadas simulações computacionais para obter os 

mapas de ablação e distribuição dos pulsos usando parâmetros da literatura. Percebemos quão é 

importante conhecer as características prévias do laser, visto que a precisão obtida pelas 

simulações exige parâmetros mais precisos. Por exemplo, no mapa residual vimos que o perfil 

gaussiano é importante na qualidade da superfície ablada, já que o perfil top hat usado na 
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simulação deixa a superfície muito rugosa.  

Por fim, foi mostrada uma simulação de ablação teórica para comparar com a 

ablação experimental, como teste de verificação na qualidade da lente pós-ablação real. Nota-se 

que a forma é similar àquela dos mapas de ablação desejados, mas que uma simulação com mais 

parâmetros é necessária para uma maior precisão. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 
Desenvolvimento experimental  
 

Este capítulo refere-se às contribuições dadas à terceira etapa do projeto geral das 

LCPs, como descrito na seção 1.2. Nele, procuraremos apresentar uma descrição geral dos 

experimentos realizados.  

Para desenvolvimento dos experimentos foi utilizado um excimer laser da Coherent 

Xantos XS 500  (ver Figura 3.1), com as seguintes características: = 193 nm , frequência de 

pulso de 500 Hz (máxima), energia total de 8 mJ (máxima), duração do pulso de 5 ns (FWHM), 

e dimensões originais do feixe de 6 mm x 3 mm , além de lentes e espelhos com coberturas 

adequadas para este comprimento de onda. Todos estes itens foram adquiridos pelo projeto do 

Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica do Instituto de Física de São Carlos (CePOF-

IFSC/USP) coordenado pelo Prof. Dr. Vanderlei Bagnato. Os experimentos só puderam ser 

iniciados após instalações, na dependência do laboratório, dos equipamentos de segurança como 

um exaustor e um cilindro de nitrogênio que garante a potência de saída ideal do sistema do laser 

(ver Figura 3.2). 

 

Figura 3.1: Foto do Excimer Laser sobre a bancada do laboratório. 
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Figura 3.2: (A) Exaustor instalado nas dependências do laboratório. (B) Cilindro de Nitrogênio instalado 

para o sistema do laser. 

 

3.1 Instrumentos usados para avaliações das ablações 

 

Diferentes instrumentos foram usados nesta tese para avaliações das ablações 

aplicadas às superfícies planas de polimetilmetacrilato (PMMA). Para as avaliações quantitativas 

destas superfícies foi utilizado um perfilômetro óptico (Nanovea, PS50) e as medidas foram 

realizadas pelo Prof. Dr. Maximo Siu Li do Grupo de Fotônica do IFSC-USP. Este perfilômetro 

óptico (Figura 3.3A) consegue varrer uma área de até 50  x 50 mm mm em XY com uma caneta 

óptica em Z  que emite luz branca e é limitada a medir uma profundidade de 110 m . 

Para as avaliações qualitativas foi utilizado um microscópio confocal (Zeiss, LSM 

780) que opera com lasers em comprimentos de ondas de 355 nm  (ultravioleta próximo) a 

660 nm  (vermelho distante). As medidas dos nossos experimentos foram realizadas usando o 

= 405 nm  e as medidas foram realizadas pela Dra. Mariana T. Carvalho, pós-doutoranda do 

Grupo de Óptica do IFSC-USP.  

     
A  

Figura 3.3: (A) Perfilômetro Nanovea, PS50, (B) Microscópio confocal Zeiss, LSM 780. 

 

A B 

B 
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3.2 Primeiros experimentos  

 

Teoricamente, pode-se assumir uma propagação gaussiana ideal dos feixes de laser 

(ver Figura 3.4), o qual corresponde ao modo transversal fundamental, ou modo 00TEM do 

ressonador óptico do laser. De forma simples, pode-se dizer que o modo transversal é a 

distribuição de campo elétrico que está associada com qualquer raio que percorra uma trajetória 

fechada (Young, 1998). Na prática, os feixes de lasers não apresentam este perfil gaussiano e é 

difícil de ser obtido. Por isso, é importante conhecer a caraterística do perfil deste laser, assim 

como seu diâmetro para selecionar o melhor desenho experimental para qualquer aplicação.  

 

Figura 3.4: Propagação do feixe do laser. 

 

Iniciamos os experimentos incidindo o feixe do laser em pequenas placas plano-

paralelas de PMMA utilizando o formato originário do feixe do laser que mede 6 mm x 3 mm  

com pulsos de energia de 5 mJ , fluência de 227,7 mJ/cm  e uma frequência de 500 Hz . A 

primeira placa foi fixada em um suporte sobre uma plataforma que permite deslocamento 

horizontal e vertical (Figura 3.5). Várias áreas foram abladas nesta placa, com variações no 

número de pulsos a cada 10  pulsos até 100  pulsos.  

Após as ablações, as áreas foram avaliadas com o perfilômetro (ver seção 3.1). As 

medidas mostraram que houve ablação nas áreas aplicadas com 90 e 100  pulsos. Porém, esta 

primeira avaliação apontou que as placas devem estar rigorosamente polidas para evitar ruídos 

na análise da superfície. 

A partir desta primeira avaliação, foi definida uma melhor seleção das placas de 

PMMA e outra configuração para o sistema, usando lentes e outros elementos para modificar a 

forma original do laser. Foram usadas duas lentes cilíndricas plano-convexas ( 1f 50 mm  e 

2f 100 mm  @ 193 nm , CVI Melles Griot) montadas de forma a obter o feixe do laser 
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quadrado, 6 mm x 6 mm , em seguida foi colocada uma íris graduada (Thorlabs) com uma 

abertura de 4 mm e uma lente biconvexa.  

Como a distância focal do laser depende da lente escolhida e o diâmetro do laser 

varia ao longo do caminho de propagação do feixe decidimos avaliar o perfil e diâmetro do feixe 

do laser ao longo do caminho do feixe (Figura 3.6). Por isso, dentro de um conjunto de 5 lentes 

biconvexas foi avaliado qual o melhor valor do diâmetro do feixe em função da distância focal 

( f ) das lentes usadas. As lentes biconvexas usadas tem as seguintes distâncias 

focais: 1f 20 mm  e 2f 30 mm , Thorlabs; 3f 100 mm , 4f 125 mm  e 5f 150 mm , CVI 

Melles Griot @ 193 nm . Cada lente fixada em sua distância focal era movida 5 mm  e depois 

10 mm  em relação a sua distância focal. Por exemplo, com a lente 1f 20 mm : uma ablação 

era realizada com a placa em f = 30 mm , depois outra ablação em f = 25 mm , em seguida para 

f = 20 mm , f = 15 mm e por último f = 10 mm . Observando a Figura 3.7 é possível entender 

melhor esta posição das ablações em relação às distâncias focais das lente (ver coluna C). 

 

   

Figura 3.5: Foto do excimer laser mostrando aparato do ensaio experimental. A linha azul apenas 

mostra o trajeto do feixe do laser até a placa plana de PMMA.  
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Figura 3.6: Perfil do feixe do laser, cintura do feixe e distância focal de um feixe gaussiano (Vasco et 

al., 2007). 
 

Da mesma forma que no primeiro experimento, foi usada uma placa plana de PMMA 

fixada no suporte sobre uma plataforma que permite deslocamento horizontal e vertical (Figura 

3.8). Todas as áreas foram abladas usando um números de 50 pulsos, uma frequência de 1 Hz  e 

energia de 0.38 mJ . 

 A B C D E 

1 
 

30 25 20 15 10 

2 
 

40 35 30 25 20 

3 
 

110 105 100 95 90 

4 
 

135 130 125 120 115 

5 
 

160 155 150 145 140 

Figura 3.7: Matriz representando as posições da placa de PMMA em relação à lente usada. O retângulo 

em vermelho indica a distância focal de cada lente usada e os números em azul representam a localização 

na placa das áreas abladas que foram obtidas as medidas dos perfis pelo perfilômetro. A partir deste valor 

foi deslocado 5 mm  e depois 10 mm em relação a sua distância focal. 

 

 

  
Figura 3.8: Placa fixa em suporte e sobre a plataforma com deslocamento na horizontal e vertical 

 

Todos os experimentos foram realizados com a colaboração da Dra. Mariana T. 

Carvalho, pós-doutoranda do Grupo de Óptica do IFSC-USP. 
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3.2.1 Resultados  

 

De todas as ablações feitas na placa para algumas não houve ablação, provavelmente 

por baixo valor de fluência para conseguir retirar material. 

A Figura 3.9 mostra os perfis e profundidade de ablação dos pontos ablados na placa. 

Estas ablações são as que estão indicadas pelos números em azul na matriz da Figura 3.7. Foi 

utilizada a lente f 125 mm e foram aplicados 50 pulsos, 1 Hz  e 0.38 mJ nas duas áreas. O 

perfil mostrado na Figura 3.9A foi posicionada em 135 mm  da lente e o da figura 3.9B foi 

posicionada em 130 mm . A diferença na profundidade de ablação é devido a primeira estar mais 

distante do foco da lente e a segunda mais próximo, ou seja quanto mais próximo a placa estiver 

do foco da lente mais material da lente é retirado. A inclinação dos perfis é devido a imprecisão 

na superfície da placa e os ruídos apresentados ocorrem pela falta de um excelente polimento na 

superfície. 

 

  
Figura 3.9: Ablações realizadas em placa plana de PMMA. (A) Perfis de ablação para a posição 4A 

representada na Figura 3.7 (B) Perfis de ablação para a posição 4B representada na Figura 3.7. 
 

3.3 Segundo experimento  
 

Com os resultados definidos acima, partimos para uma segunda configuração do 

experimento (ver Figura 3.10), usando a lente biconvexa de f 125 mm , mas desta vez colocada 

a 2 m da saída do feixe e duas íris graduadas, uma próxima da saída do feixe do laser, logo 

depois das duas lentes cilíndricas, a outra íris foi colocada no caminho dos 2 m mais próxima da 

lente biconvexa. 

A B 
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Figura 3.10: Vista frontal da montagem do experimento. 

 

As potências foram medidas usando um detector de potência calibrado (Coherent, 

FieldMaII-TOP). 

 

3.3.1 Variações na abertura das íris 

 

Na Figura 3.11, as imagens foram obtidas com o microscópio confocal. As ablações 

foram feitas com 50 pulsos, operando em 1 Hz. A diferença na forma das cavidades é devido à 

configuração do sistema óptico-mecânico. 

 

 
Figura 3.11: Imagens obtidas com microscópio confocal das cavidades abladas.  

 

A Figura 3.12 apresenta à esquerda uma visão 3D das áreas abladas, medidas 

realizadas pelo microscópio confocal; no meio estão os gráficos da distância radial da cavidade 

ablada versus a profundidade de ablação, medidas através de cálculos realizadas no MATLAB 

usando os dados medidos no perfilômetro e; à direita são mostrados os mapas de ablação. A 

ablação da figura superior teve uma profundidade de ablação de 25 m  e a ablação da figura 

inferior de 17 m . A diferença é devido à posição da placa com relação à lente. A primeira está 

a 135 mme a segunda a 145 mm . 
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Figura 3.12: Visão 3D das áreas abladas medidas pelo microscópio confocal (esquerda), profundidade de 

ablação (meio) medidas no perfilômetro, imagem de ablação (direita). 

 

3.3.2 Variações no número de pulsos 

 

Nesta placa foram realizadas ablações variando os números de pulsos de 10 a 100 

pulsos, a cada 10 pulsos, mas somente foram medidas os pontos apresentados na Figura 3.13. O 

motivo de não terem sido medidas todos os pontos ablados está no tempo de leitura do 

perfilômetro: cada medida levava cerca de 5 horas para serem concluídas. Pelo gráfico é notável 

uma alta relação linear entre o número de pulsos versus a profundidade de ablação.  

 

 
Figura 3.13: Número de pulsos versus a profundidade de ablação 
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3.3.3 Simulação experimental para o espelho móvel: variações no ângulo de incidência 

 

Como não adquirimos ainda o espelho móvel que direcionará os feixes para a lente 

(ver Figura 3.14) realizamos uma simulação experimental para avaliarmos o diâmetro e a 

profundidade de ablação em relação à variação do ângulo de incidência. Neste experimento foi 

usada uma plataforma que permite movimento de rotação da placa de PMMA (ver figura 3.10). 

 

Figura 3.14: Esquema mostrando a incidência do feixe do laser na superfície da lente através do espelho 

móvel. 

 

Mas antes de discutirmos os resultados deste experimento, serão apresentados alguns 

conceitos teóricos para entendermos os resultados encontrados. Além disso, para mostrar quão 

importante é avaliar as ablações em relação ao ângulo de incidência.  

As lentes não têm superfícies planas e, durante a ablação com excimer laser, quando 

o feixe é incidido perpendicularmente à superfície da lente (Figura 3.15A), a energia do laser é 

aplicada em uma área circular. Contudo, para os pulsos do laser descentralizado (Figura 3.15B), 

a mesma energia é aplicada a uma área alongada. 

Como a fluência do laser ( F ) relaciona-se com a energia ( E ) na forma: 

 

2 [ / ]
E

F mJ cm
A

                                                           (3.1) 

onde A é área para a qual o feixe do laser é transferido, com a mesma quantidade de energia do 

laser, a fluência decresce quando a área aumenta. Da geometria mostrada na Figura 3.16A, o 

eixo semimaior ( b ) está relacionado ao seu eixo semimenor, ou raio original do feixe circular 

( a ) como: 
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cos 

a
b





                                                             (3.2) 

 

onde  é o ângulo de incidência. Denota-se ( ) como o ângulo para os pulsos descentralizados, 

e o fator de redução da fluência   para aqueles pulsos pode ser escrito como: 

 

2

cos ´
F A a a

F A ab b


 




    


.                                            (3.3) 

 

Da Figura 3.17, se a fluência for escolhida dentro dos limites de ablação (parte linear 

da curva), a taxa de ablação tem dependência da fluência aproximadamente linear. Portanto, o 

fator de redução da fluência   é o mesmo que o fator de redução da taxa de ablação do material. 

Este fator de redução é o cosseno do ângulo entre a normal da superfície e o feixe do laser (ver 

Figura 3.16A). Ele é conhecido como o efeito cosseno. Para compensar a perda da taxa de 

ablação para pulsos descentralizados, um incremento do pulso por um fator de 1 cos  deve ser 

aplicado (Dai, 2008). 

 

Figura 3.15: Transferência da energia do laser na superfície da lente. (A) Pulso do laser no centro da 

lente; (B) Pulso do laser na periferia da superfície da lente. 

 

 

Figura 3.16: Efeito cosseno. (A) feixe do laser de raio a colide ao longo OP  na superfície da lente 

OB com a normal ON  que tem um ângulo  ; (B) feixe do laser é circular com raio a no plano OA ; 

(C) feixe do laser é alongado com eixos semimenor e semimaior de a e b , respectivamente. 
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Figura 3.17: Taxa de ablação do excimer laser em função da fluência emitida pelo laser. 

 

Diante da explicação acima, apresentamos na Figura 3.18 os resultados das ablações 

com os seguintes ângulos de incidência: 90 ,  68 ,  67 e 66 , respectivamente. As placas foram 

abladas com 30 pulsos, 1 Hz de frequência e 2250 mJ/cm  de fluência. Analisando a Figura 3.18: 

na coluna à esquerda são apresentadas imagens obtidas com o microscópio confocal das 

cavidades abladas, na coluna do meio são apresentados os perfis de ablação que foram gerados 

no MATLAB a partir dos dados medidos no perfilômetro óptico, e na coluna à direita são 

apresentadas vistas 3D com a profundidade das ablações, também medidas com o perfilômetro 

óptico.  

Como esperado, houve uma diminuição na profundidade das ablações e variação dos 

diâmetros dos feixes (ver Tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1: Parâmetros das ablações 

 ( )  Diâmetros ( m ) Fluência Profundidade 

 a b (
2mJ/cm ) ( m ) 

90 305 385 253,5 18 

68 300 340 253,5 13 

67 366 365 190,3 12 

66 370 370 190,3 12 
Legenda: a - diâmetro menos; b - diâmetro maior 

 

Por causa da curvatura da superfície, o laser somente atinge a superfície 

perpendicular ao feixe no ápice da curvatura. Fora do centro da superfície, o feixe incide de 

forma oblíqua e a absorção de energia decresce a fluência, o que resulta em menos material 
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removido. Portanto, é importante notar que o algoritmo necessário para transferir o número de 

pulsos por região terá que entregar mais pulsos na região da periferia, levar em conta aquele fator 

  ou entregar diferentes valores de energia para os pontos a serem ablados próximos da periferia 

e assim compensar esta diferença na profundidade de ablação. 

 

 

 
 

 

  
 

   

  
 

Figura 3.18: Imagens obtidas via microscópio confocal (esquerda); profundidade de ablação (meio) e 

representação 3D das ablações medidas com um perfilômetro óptico (direita). 

 

 



43 

 

 

3.4 Conclusões do capítulo 
 

Neste capítulo realizamos vários experimentos para definir importantes parâmetros 

como, diâmetro do feixe do laser, profundidade de ablação por pulso e ablações para diferentes 

ângulos de incidência. Os resultados apresentados são uma amostra representativa dos 

numerosos experimentos realizados. Estes parâmetros são importantes tanto para a parte teórica 

no sentido de termos dados mais precisos para ser usados nas simulações computacionais quanto 

para a etapa seguinte que envolve o desenvolvimento do algoritmo para transferência dos pulsos 

do laser para o espelho móvel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 
Ablações em lentes de contato hidrofílicas via sistema 

comercial de cirurgia refrativa 
 

4.1 Estudo piloto 
 

Este capítulo é baseado em um estudo desenvolvido na Clínica de Cirurgia Refrativa 

da Escola de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e apresenta as 

primeiras tentativas na realização do projeto geral das LCPs. Ele teve início em 2009 e foi 

retomado em 2012. O objetivo do estudo foi avaliarmos o processo de ablação em placas de 

PMMA e lentes de contato usando o sistema de cirurgia refrativa comercial daquela clínica. O 

grupo envolvido neste estudo foi: Luciana de Matos, Claudia Francesconi, Enos de Oliveira, 

Paulo Schor, Luis Alberto de Carvalho e Carlos Arce. 

As seguintes etapas foram definidas para desenvolver este estudo:   

1) Medir as aberrações totais do olho de pacientes voluntários usando um 

aberrômetro com sensor Hartmann-Shack;  

2) Produzir lentes de contato hidrofílicas com espessuras especiais moldadas em 

torno CNC;  

3) Ablar placas de PMMA e as lentes de contato hidrofílicas usando um sistema 

comercial de Excimer laser para cirurgia refrativa personalizada;  

4) Polir as placas e as lentes abladas;  

5) Avaliar quantitativamente as ablações realizadas na placa e lente final (ablada e 

polida) através de um lensômetro; 

6) Avaliar qualitativamente a lente no olho do paciente. 

Para executar estas etapas, algumas atividades foram realizadas. A primeira delas, 

selecionar pacientes com perfil para correção de aberração de alta ordem. Segunda, baseado nas 

medidas de aberração óptica total destes pacientes, calcular as espessuras correspondentes para 
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as lentes hidrofílicas e encomendar estas lentes em empresa especializada para moldar a face 

posterior da lente em torno CNC. Terceira, desenvolver um protocolo de polimento para placas 

de PMMA e lentes de contato, visto que o grupo não possuia a técnica de polimento. Isto é 

necessário para eliminar o material pós-ablação depositado sobre a superfície da placa PMMA e 

lente. Além disso, o processo de ablação por laser causa algumas estrias, e deixa o material 

opaco. Quarta, construir lensômetro não convencional em bancada para medir ablações destas 

superfícies irregulares e assimétricas, já que os lensômetros comerciais só medem lentes de 

contato convencionais.  

A seguir descrevemos cada passo das etapas desenvolvidas. 

 

4.1.1 Medidas das aberrações ópticas totais 

 

Nesta primeira etapa, os exames foram realizados pelos oftalmologistas Claudia 

Francesconi e Enos de Oliveira no ambulatório da Clínica de Cirurgia Refrativa da Escola 

Paulista de Medicina da UNIFESP. Os pacientes voluntários foram examinados sob aprovação 

do Comitê de Ética dessa mesma universidade com protocolo de N
o.
 CEP 1914/07 (ver anexo A). 

O aberrômetro utilizado foi o LADARWAVE® (Alcon Laboratories). 

Os mapas de aberração total de dois pacientes selecionados são mostrados nas 

Figuras 4.1. O primeiro paciente apresenta ectasia pós-LASIK com aberrações apresentada na 

Figura 4.1A. A Figura 4.1B mostra apenas o mapa de aberração tridimensional. O segundo 

paciente apresenta alta miopia (ver Figuras 4.1C e 4.1D). 

 

4.1.2 Preparo e produção das lentes  

 

Para iniciarmos a etapa de ablação propriamente dita, é necessário que lentes 

hidrofílicas sejam encomendadas a uma empresa especializada em produção de lentes de contato, 

pois as encontradas no mercado não têm espessura suficiente para serem abladas e conseguir a 

correção desejada. Com os dados medidos no aberrômetro é calculada uma espessura individual 

(dependendo da aberração de cada paciente) para as lentes. 

Para obter os valores destas espessuras, Enos de Oliveira usou o software Xpert da 

Plat contact lens que calcula a curvatura dessa lente e define a melhor espessura baseando-se em 

parâmetros determinados (ver Figuras 4.2A e 4.2B). Logo, esses dados são usados no software 

do torno CNC da DAC Vision (ver Figura 4.2C) para que as lentes sejam moldas. 
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Figura 4.1: Mapas de aberração de pacientes com (A) ectasia pós-LASIK, (B) Mapa de aberração em 3D, 

(C) Mapa de aberração com alta miopia e (D) Mapa de aberração em 3D. 

 

 
Figura 4.2: (A) e (B) Exemplos dos dados calculados pelo software para a curvatura e espessura da lente 

leito. (C) Torno CNC da DAC. 

 

4.1.3 Ablação das lentes via sistema comercial para cirurgia refrativa  

 

Usando o mesmo procedimento das cirurgias refrativas personalizadas, as placas de 

PMMA e as lentes de contato foram abladas com o instrumento LADARVISION® (Alcon 

A B C 

A
 A  

B 

C D 



47 

 

 

Laboratories, Inc). A empresa Alcon nos cedeu o direito de ablações para desenvolvimento deste 

estudo.  

Usando os dados medidos no aberrômetro, o mapa de correção foi calculado pelo 

software do sistema de cirurgia refrativa. As lentes foram colocadas em um suporte plástico e 

anel de PVC (Figura 4.3) para fixar a lente. Este suporte foi confeccionado pela oficina mecânica 

do Instituto de Física de São Carlos-USP (IFSC). Durante a ablação, o sistema que controla o 

movimento dos olhos (eye tracker) foi desativado.  

Estas ablações foram realizadas pelos oftalmologistas Enos de Oliveira e Claudia 

Francesconi, além das funcionárias da clínica. Luciana de Matos e Luis Alberto ficaram 

responsáveis pelo desenho e confecção do suporte para a lente.  

                    

Figura 4.3: (A) Desenho do suporte em corte transversal. (B) Suporte para a lente de contato hidrofílica 

em plástico e anel em PVC.  

 

4.1.4 Técnica de polimento 

 

Usando as primeiras placas de PMMA abladas pelo sistema de ablação comercial, 

iniciou-se a etapa de polimento. Esta etapa demandou tempo e muita pesquisa sobre a técnica de 

polimento em lentes de contato. Um pequeno laboratório foi montado para desenvolvimento 

desta etapa. A primeira técnica usada foi polimento por tamboramento (usando polidor Alox) em 

placas de PMMA. Esta técnica é um processo universal usado na indústria para lentes 

intraoculares. Vários testes foram feitos no intuito de desenvolver um protocolo de polimento 

controlado, como tempo de aplicação e mistura ideal dos produtos de polimento. 

Desta forma, foram realizados os seguintes passos para o polimento: as placas foram 

submetidas a um processo rigoroso de limpeza com jato de ar e em bandeja vibratória, depois 

estas placas foram medidas com espessímetro digital, e colocadas em um instrumento para girar 

em um meio que continha um polidor de 1 m  de óxido de alumínio e minúsculas esferas (beds) 

de vidros, as placas foram medidas novamente no espessímetro digital para obter a medida gasta 

pelo polimento e, realizada avaliação óptica em microscópio. Caso a espessura para a correção 

A
 A  

B 
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desejada ainda não tivesse sido alcançada, os procedimentos eram realizados novamente (ver a 

Figura 4.4). 

Depois de inúmeros testes com várias tentativas de fórmulas na mistura dos polidores 

e tempo de atuação dos mesmos foi conseguido o primeiro polimento a seco em uma pequena 

placa de PMMA. Os resultados motraram que o protocolo usado foi suficiente para gastar apenas 

a quantidade excedente e a ablação necessária para correção não foi comprometida. A partir daí 

foi iniciado a busca pelo protocolo para lentes de contato. Mas para as lentes os resultados não 

foram satisfatórios.  

 

 

Figura 4.4: Sequência das etapas seguidas para o polimento em placas PMMA e lente de contato. 
 

Após o processo de ablação e polimento, as lentes de contato abladas foram 

analisadas quantitativamente e qualitativamente. Primeiro, usando um lensômetro não comercial 

e depois com avaliações no olho do paciente usando o aberrômetro. 

 

4.1.5 Verificação das lentes pós-ablação 

 

Como dito no início da seção, para avaliar as ablações nas lentes abladas é necessário 

construir um instrumento especialmente para medir as aberrações de alta ordem geradas pela 

superfície irregular das lentes de contato hidrofílicas. Além disso, não dá para medir grandes 
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quantidades de aberrações de frente de onda com um interferômetro devido a seu intervalo 

dinâmico relativamente estreito. 

O lensômetro é um instrumento que usa o mesmo princípio do aberrômetro com 

sensor Hartmann-Shack só que implementado para lentes de contato (Jeong, 2005).
 
Trata-se de 

um instrumento de bancada e não comercializado cuja técnica foi desenvolvida por um grupo 

liderado pelo Prof. Geunyoung Yoon pertencente ao Centro de Ciência Visual da Universidade 

de Rochester. O Prof. Luis Alberto de Carvalho, orientador deste projeto de doutorado, 

participou ativamente deste grupo de pesquisa através de estágio pós-doutoramento em 2006 e 

adquiriu conhecimento desta técnica na época
 
(Carvalho; Yoon, 2007).  

Uma das primeiras dificuldades para a montagem deste instrumento foi a aquisição 

dos principais itens para montá-lo, como o laser de diodo ( 635 nm  ), a câmera com sensor 

Hartmann-Shack, um dubleto (conjunto com duas lentes) e outra câmera de pupila. Na época do 

desenvolvimento deste estudo piloto ainda não tínhamos o financiamento para estes itens. Depois 

de obtido o financiamento em maio de 2009 pelo projeto do Centro de Pesquisas em Óptica e 

Fotônica (CePOF) do Grupo de Óptica do Instituto de Física liderado pelo Prof. Vanderlei 

Bagnato, e entrega ocorreu com grande atraso chegando apenas um ano depois da solicitação dos 

itens. Além disso, o dubleto usado foi encomendado à Oficina de Óptica do Instituto de Física de 

São Carlos-USP, o que também demandou tempo para confecção. 

Portanto, esta etapa de aferição das lentes neste estudo piloto ficou prejudicada, mas 

que foi retomada na chegada dos itens necessários para montagem do instrumento. A montagem 

será explicada na seção 4.2. 

 

4.1.6 Resultados e discussão 

 

Embora a lente ablada não pôde ser polida, o sistema córnea-lente personalizada de 

um dos pacientes foi avaliado. Esta paciente tem alta miopia (defocus). O exame com o 

retinoscópio comprovou uma faixa com qualidade óptica não ideal com 0,75  negativo, ou seja, 

o astigmatismo foi corrigido em sua totalidade e a miopia que era de -11.00 D, foi corrigida 

parcialmente, mas a paciente queixou de visão turva. Ou seja, havia a necessidade de polir a 

lente. A acuidade visual também foi avaliada e com o uso da lente personalizada atingiu 20/70, o 

que foi razoável visto que a melhor visão corrigida desta paciente era 20/40. 
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4.1.7 Conclusões 

 

Como discutido acima, podemos perceber que a continuidade deste estudo piloto 

estava limitada por vários fatores. Primeiro, precisaríamos de lentes com espessuras especiais 

torneadas em CNC por empresa especializada em lentes de contato. As empresas encontradas 

não demonstram interesse por este tipo de encomenda, pois precisam parar a sua produção 

programada para fabricá-las. Isso demandava tempo na entrega. Segundo, houve dificuldades 

para definir o protocolo de polimento para lentes de contato. Terceiro, o grupo ainda não possuía 

o instrumento adequado para verificar quantitativamente as lentes de contato abladas pelo laser. 

O lensômetro só foi montado em bancada um ano depois de iniciado este estudo piloto devido ao 

atraso da entrega dos itens necessários.  

Desta forma, retomamos este estudo recentemente em 2012 e na próxima seção é 

apresentada a metodologia empregada, bem como montagem e os resultados obtidos com o 

lensômetro.  

 

4.2 Testes de ablações em lentes de contato hidrofílicas 
 

A partir do momento que alguns problemas tinham sido solucionados, decidimos 

retomar as ablações usando o sistema comercial da UNIFESP. Desta vez, as lentes poderiam ser 

avaliadas pelo lensômetro visto que todos os itens necessários para sua montagem e 

funcionamento já tinham sido adquiridos. Neste estudo, decidimos fazer ablação em uma das 

lentes na face posterior para analisar se o filme lacrimal resolveria o problema do não polimento 

das lentes.  

A metodologia empregada neste novo estudo envolveu várias etapas (ver Figura 4.5), 

das quais algumas são iguais àquelas aplicadas no estudo piloto. Desta vez, foi usado um 

ceratômetro para medir a curvatura da córnea da paciente e estes exames foram realizados por 

Enos de Oliveira. A partir dessas medidas foi realizada a segunda etapa, encomendar a 

fabricação de lentes de contato gelatinosas com espessuras especiais (leitos) à empresa Solótica, 

São Paulo, Brasil. A determinação destas espessuras especiais foi realizada novamente pelo 

oftalmologista Enos de Oliveira e da mesma maneira que àquela mostrada na Seção 4.1. Na 

terceira etapa, as lentes leitos foram medidas pré-ablação no lensômetro não comercial para 

efeito de comparação na etapa de medição pós-ablação. Na quarta etapa, foi realizada ablação 

nas lentes leitos com um sistema comercial que realiza cirurgia refrativa personalizada usando a 
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mesma metodologia da Seção 4.1. Neste novo estudo, o sistema comercial utilizado foi o 

Wavelight® EX500 Excimer Laser. O motivo da troca do instrumento se deu simplesmente pela 

substituição do sistema anterior por este na Clínica Refrativa da UNIFESP. Na quinta etapa, as 

lentes foram medidas novamente no lensômetro, desta vez pós-ablação. E por fim, na sexta etapa 

as lentes foram testadas no paciente, e realizados exames para avaliar se houve melhora na 

qualidade visual.  

 
Figura 4.5: Fluxograma para ablação em lentes via sistema de cirurgia refrativa. 1- ceratômetro, 2-Torno 

CNC da DAC, 3 - sistema comercial de ablação personalizada, 4 - lensômetro. 

 

Nesta nova etapa de ablação via sistema comercial o principal objetivo foi avaliar 

ablação em diferentes lentes de contato hidrofílicas usando o mesmo tratamento de ablação, ou 

seja, aplicar 1 D  em todas as lentes, sendo que em uma delas a ablação foi realizada na face 

posterior da lente para avaliarmos se o filme lacrimal atuaria nos picos e vales da superfície 

ablada e desta forma não seria necessária à etapa de polimento. 

As etapas foram seguidas da seguinte forma: 

1) Medir refração e ceratometria de um paciente voluntário (ver Tabela 4.1); 

2) Encomendar as lentes hidrofílicas na empresa (ver características das lentes na 

Tabela 4.2); 

3) Medir as lentes pré-ablação usando o lensômetro; 

4) Realizar ablação nas lentes na face anterior, exceto em uma delas que foi ablada 

na face posterior; 

5) Medir as lentes pós-ablação usando o lensômetro; 

6) Avaliar o sistema olho-lente na paciente para analisar qualidade visual obtida. 

As lentes confeccionadas pela empresa Solótica tem as prescrições apresentadas na 

Tabela 4.3. 
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Tabela 4.1: Refração e ceratometria dos dois 

olhos do paciente voluntário. 

Olhos Refração Ceratometria 

OD -1.00 D 
45.30 D @ 84.00

o
 

44.82 D @174.00
o
 

OE -1.00 D 
45.60 D @ 76.00

o
 

45.18 D @ 166.00
o
 

                       

Tabela 4.2: Características das lentes de contato usadas no estudo 

Características das lentes Lente 1 Lentes: 2, 3, 4, 5 

Conteúdo de água (%) 49 38 

Dk (35
o
C,  Unidade em Fatt*) 15 9 

Índice Refrativo seco 1.507 1.520 

Índice Refrativo hidratado (35
o
C) 1.425 1.442 

Expansão linear (mm) 1.300 1.205 

Expansão Radial (mm) 1.300 1.205 

Dureza (Shore D) 90 89 

% Transmissão (@600 nm) >95 >95 

* Nome dado em homenagem a Irving Fatt pelo trabalho desenvolvido  

em lentes de contato. 

 

Tabela 4.3: Prescrição das lentes confeccionadas  

pela empresa 

Lentes 
Poder  

Refrativo 

Curva Base  

(mm) 

Diâmetro 

(mm) 

1 -10.00 8.6 14.2 

2 -00.00 8.5 15 

3 -00.00 8.5 13.5 

4 0.6;+2.25 - - 

5 0.6;+2.75 - - 

 

4.2.1 Procedimento das ablações  

 

As lentes hidrofílicas foram abladas utilizando o sistema WaveLight® EX500Hz da 

Clínica de Cirurgia Refrativa da Escola Paulista de Medicina da UNIFESP. O sistema de 

acompanhamento remoto do movimento do olho (eye tracker) foi desativado. Estas ablações 

foram realizadas com a colaboração da Dra. Claudia Francesconi e funcionárias da clínica do 

Departamento de Oftalmologia daquela universidade.  

Da mesma forma que no estudo piloto, as lentes foram colocadas em um suporte de 

acrílico com um anel em PVC para fixar a lente, como mostrado na Figura 4.3.  

 

4.2.2 Desenvolvimento do lensômetro não comercial para avaliação quantitativa das lentes 

pré e pós-ablação  

 



53 

 

 

Para avaliar a qualidade das lentes abladas foi construído o instrumento (ver a Figura 

4.6) especialmente para medir as aberrações de alta ordem geradas pela superfície irregular das 

lentes de contato gelatinosas. Esta etapa foi realizada por Luciana de Matos. 

O instrumento funciona da seguinte maneira: a lente é posicionada em um recipiente 

em acrílico (produzido pela oficina mecânica do IFSC-USP) com a parte côncava voltada para 

baixo mergulhada em soro fisiológico para mantê-la úmida. Um feixe colimado do laser de diodo 

( 635 nm  , Oz Optics Limited) atravessa a lente até chegar à câmera CCD com sensor 

Hartmann-Shack (WFS150-7AR, Thorlabs GmbH). Uma segunda câmera CCD de pupila 

(Celestron) é usada para filmar a lente e assim verificar o correto alinhamento e centralização da 

lente. Na Figura 4.7 está apresentada apenas uma das imagens que é vista pela câmera da pupila. 

Os dados medidos pelo sensor são processados por um software (ver Figura 4.8) que calcula os 

coeficientes de Zernike. Este software gera vários gráficos mostrando o mapa de aberração 

gerado na lente de contato pós-ablação.  

 
Figura 4.6: Lensômetro construído em bancada. Esquerda: Vista da cuba para sustentar a LC. A mancha 

vermelha é do laser de diodo que atravessa a LC dentro da cuba imersa em soro fisiológico, o feixe do 

laser alcança outro espelho (em cima da cuba) para direcioná-lo à câmera com o sensor Hartmann-Shack. 

Direita superior: Vista superior do lensômetro completo. Direita inferior: Vista lateral do lensômetro. 
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Figura 4.7: Imagem de uma das lentes vista pela câmera da pupila do lensômetro. Esta câmera é usada 

para alinhar a lente. 

 

 

Figura 4.8: Tela do software utilizado para processamento das imagens do sensor Hartmann-Shack. À 

esquerda são mostrados os coeficientes de Zernike calculados pelo software. 

 

4.2.2.1 Fator de conversão 

 

Lentes de contato hidrofílicas ressecam com facilidade na ausência de umidade, e por 

isso é necessário medi-las imersas em solução para evitar deformações e desidratação em sua 

superfície. Isso garante que a lente fique em uma posição próxima àquela que fica no olho, em 
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seu estado relaxado e não sofra irregularidades na superfície. Porém, as aberrações de frentes de 

ondas medidas desta lente imersa em solução são menores do que aquelas que seriam medidas no 

ar. Isso acontece simplesmente pelo fato da diferença do índice de refração ( )meion  entre o 

material da lente de contato e a solução da lente ser menor do que a do material da lente de 

contato e o ar. Desta forma, é necessário calcular um fator de conversão ( FC ) para reescalonar 

as medidas das aberrações da lente de contato. 

Partimos de dois conceitos para calcular este fator de conversão: primeiro, as 

medidas realizadas pelo sensor Hartmann-Shack são baseadas no princípio da diferença de 

caminho óptico ( ( , ))W x y  e segundo, a diferença de caminho óptico provoca uma diferença de 

fase ( , )meio x y . A equação que expressa a relação entre ( , )W x y  e ( , )meio x y  pode ser escrita 

como: ( , ) ( , )meio x y k W x y   , em que k é o número de onda e ( , )W x y  é definida pelo produto 

da distância geométrica (  e ( , ))h x y  pelo meion . 

Na Figura 4.9, podemos analisar esquematicamente a redução das aberrações de 

frente de onda da lente de contato quando ela é colocada na solução com meion . A diferença de 

caminho óptico é definida como o produto da distância geométrica (  e ( , ))h x y  pelo índice de 

refração ( )meion . Então, observando a Figura 4.9 podemos escrever a diferença do caminho óptico 

total como: 

( , ) ( ( , )) ( , )meio meio lenteW x y n h x y n x y    . 

Ou reescrevendo, temos: 

                                     ( , ) ( ) ( , )meio meio lente meioW x y n h n n x y     .                                        (4.1) 

Considerando o meio como a solução, pode-se escrever a Eq. (4.1) como: 

( , ) ( ) ( , )solução solução lente soluçãoW x y n h n n x y     .                                   (4.2) 

Considerando o meio como o ar, pode-se escrever a Eq. (1) como, sabendo que 1arn  : 

( , ) ( 1) ( , )ar lenteW x y h n x y                                                   (4.3) 

 
    Lente de Contato na solução                                                       Lente de Contato no ar 
Figura 4.9: Parâmetros usados para calcular o fator de conversão descrito nas equações do texto. Adaptado 

de Jeong et al. (2005). 
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Trabalhando com as Eqs. (4.2) e (4.3) é possível demonstrar que o fator de conversão 

é igual a: 

 
1lente

lente meio

n
FC

n n





                                                                      (4.4) 

 

A demonstração encontra-se na referência de Jeong et al. (2005). Com esta expressão 

foram recalculadas as aberrações de frentes de ondas das lentes de contato gelatinosas no ar 

usando as medidas das aberrações realizadas em meio de solução de cloreto de sódio a 0,9%. 

Como é notado na Eq. (4.4), o valor de lenten  de cada lente deve ser bem conhecido, pois o valor 

de FC muda significativamente dependendo do material da lente usada. Por isso, os índices de 

refração usados no cálculo foram solicitados à empresa que fabricou as lentes de contato 

hidrofílicas (ver Tabela 4.2).  

 

4.3 Resultados e discussão 

 

Cada lente de contato recebeu uma pequena marca na borda para garantir a mesma 

posição pré e pós-ablação. Foram feitas cinco medidas de cada lente de contato e depois 

calculada a média dessas medidas com o respectivo desvio padrão. A partir dos valores das 

médias, o FC de cada lente foi multiplicado. Para a lente 1 o FC foi igual a 4,570 e para as 

demais lentes foi igual a 4,018. Este valor foi multiplicado pelo valor das médias de cada lente.  

Os mapas de aberração pré e pós-ablação são mostrados nas Figuras 4.10, 4.12, 4.14, 

4.16, 4.18 e nas Figuras 4.11, 4.13, 4.15, 4.17, 4.19 são apresentados gráficos de barra para os 

coeficientes de Zernike.  

As lentes foram testadas no paciente e apresentou os seguintes resultados: a lente que 

foi ablada na face posterior (ver Figura 4.12) corrigiu a dioptria por completo e a lente que foi 

ablada na face anterior não corrigiu e a paciente queixou-se de imagem um pouco nublada. 

Sendo assim, ocorreu o que esperávamos, o filme lacrimal anula os riscos provenientes da 

ablação. 
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Medidas Pré-Ablação Medidas Pós-Ablação 

  
Figura 4.10: Mapas das frentes de ondas da lente 1, mostrando as medidas pré-ablação (esquerda) e 

medidas pós- ablação (direita). 
 

 

 

 

 

 
Figura 4.11: Comparação dos coeficientes de Zernike medidos com o sensor Hartmann-Shack para a lente 1 

mostrando a quantidade ablada pelo laser nesta lente. 
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Medidas Pré-Ablação Medidas Pós-Ablação 

  
Figura 4.12: Mapas das frentes de ondas da lente 2 (ablação feita na parte posterior), mostrando as 

medidas pré-ablação (esquerda) e medidas pós- ablação (direita). 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.13: Comparação dos coeficientes de Zernike medidos com o sensor Hartmann-Shack para a lente 2 

mostrando a quantidade ablada pelo laser nesta lente 
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Medidas Pré-Ablação Medidas Pós-Ablação 

  
Figura 4.14: Mapas das frentes de ondas da lente 3 (ablação feita na parte anterior), mostrando as 

medidas pré-ablação (esquerda) e medidas pós- ablação (direita). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.15: Comparação dos coeficientes de Zernike medidos com o sensor Hartmann-Shack para a lente 3 

mostrando a quantidade ablada pelo laser nesta lente 
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Medidas Pré-Ablação Medidas Pós-Ablação 

  
Figura 4.16: Mapas das frentes de ondas da lente 4, mostrando as medidas pré-ablação (esquerda) e 

medidas pós- ablação (direita). 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17: Comparação dos coeficientes de Zernike medidos com o sensor Hartmann-Shack para a lente 4 

mostrando a quantidade ablada pelo laser nesta lente 
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Medidas Pré-Ablação Medidas Pós-Ablação 

  
Figura 4.18: Mapas das frentes de ondas da lente 5, mostrando as medidas pré-ablação (esquerda) e 

medidas pós- ablação (direita). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.19: Comparação dos coeficientes de Zernike medidos com o sensor Hartmann-Shack para a lente 5 

mostrando a quantidade ablada pelo laser nesta lente 
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4.4 Conclusões do capítulo 

 

Neste capítulo apresentamos a metodologia empregada para ablação em lentes de 

contato hidrofílicas em sistema comercial de Excimer laser localizado na UNIFESP. Nos 

primeiros estudos surgiram vários problemas que impediram que houvesse uma sequência nos 

experimentos. Por fim, conseguimos desenvolver a técnica de polimento e montar o lensômetro 

extremamente importante para avaliarmos quantitativamente as ablações realizadas nas lentes 

hidrofílicas. Todas as lentes abladas foram testadas no paciente, mas uma delas, a lente ablada na 

parte posterior, corrigiu todo o erro refrativo do paciente comprovando nossa ideia de que o 

filme lacrimal resolveria o problema da necessidade de polimento. Este é um importante 

resultado visto que nossa técnica em produzir LCPs via excimer laser foi comprovada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 
Conclusões gerais e perspectivas 
 

O projeto geral das LCPs é extenso e requer uma equipe multidisciplinar. Esta tese 

foi o ponto de partida deste projeto. Portanto, apresentamos os resultados que contribuíram para 

o seu desenvolvimento. Realizamos modelagens matemáticas, simulações computacionais, além 

de vários experimentos para determinar parâmetros importantes que caracterizam o feixe do 

laser. 

A partir das modelagens matemáticas definimos o mapa de correção dadas as 

medidas das aberrações totais do olho de um paciente. Em seguida, definimos o mapa de 

distribuição dos pulsos necessários para gerar o mapa de ablação para aquela correção. Com 

estes dados, realizamos simulações computacionais que mostraram quão é importante 

conhecermos as características prévias do laser, visto que a precisão obtida pelas simulações 

exige parâmetros mais precisos. Por exemplo, no mapa residual vimos que o perfil gaussiano é 

importante na qualidade da superfície ablada, já que o perfil top-hat usado deixa a superfície 

muito rugosa. Uma simulação de ablação teórica também foi realizada para comparar com a 

ablação experimental, como teste de verificação na qualidade da lente pós-ablação real. Nota-se 

uma forma similar àquela dos mapas de correção desejado. 

A parte experimental do projeto envolve alto custo financeiro. A dificuldade de 

financiamento inicial geraram vários problemas e por isso enfrentamos diversos contratempos. 

Por exemplo, o financiamento de boa parte dos instrumentos necessários para o início dos 

experimentos só foi conseguida um ano após o começo deste trabalho de doutorado. Este 

financiamento foi realizado pelo CePOF (Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica) do Grupo 

de Óptica do Instituto de Física da Universidade de São Paulo sob coordenação do Prof. 

Vanderlei Bagnato. Após a aprovação do financiamento e a realização das compras, a entrega de 

todos os instrumentos solicitados só foi realizada após dois anos e meio do início do trabalho. 

Por isso, não houve tempo suficiente para que desenvolvêssemos todos os experimentos 
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planejados, por exemplo, o efeito da superposição de ablações em dois pontos próximos. Mas 

conseguimos resultados importantes para a realização das próximas etapas do projeto geral.  

Por fim, realizamos estudos experimentais na Clínica de Cirurgia Refrativa da Escola 

Paulista de Medicina da UNIFESP com a finalidade de analisarmos ablações em lentes de 

contato hidrofílicas usando o sistema comercial daquela clínica. Ainda, desenvolvemos um 

lensômetro montado em bancada especialmente para aferir as aberrações destas lentes abladas. 

Os resultados foram encorajadores, visto que uma das lentes abladas neste sistema corrigiu o erro 

refrativo total do paciente, enquanto as demais, mesmo corrigindo os erros refrativos, o paciente 

queixa-se de visão parcialmente nublada. A diferença fundamental entre estas lentes é que a 

primeira foi ablada na face posterior e as outras na face anterior, o qual é um indicativo 

importante para o aprimoramento de nossa metodologia de produção das LCPs, pois ratifica a 

metodologia adotada pelo grupo de pesquisa da Universidade de Rochester. 

Desta forma, os resultados obtidos neste trabalho de doutorado são promissores para 

a continuação no projeto das LCPs.  

  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 
Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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