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Resumo 

 
O termo “síndrome disfuncional do cristalino” tem sido mais aceito em 

Oftalmologia e engloba as mudanças naturais devido ao envelhecimento do 

cristalino. A evolução dos dispositivos diagnósticos tem sido fator fundamental 

para melhor estadiamento, compreensão e caracterização dessas alterações. 

Mesmo com esses avanços tecnológicos e uso de classificações subjetivas, 

como o sistema de classificação de opacidade do cristalino III, um estadiamento 

objetivo da síndrome da disfunção lenticular (DLS) precoce ainda não foi 

estabelecido. Em uma revisão de literatura, propomos uma nova classificação e 

estadiamento. A aberrometria ocular total e o índice de superfície ocular, 

associado a densitometria do cristalino medido pelo sistema de Scheimpflug, 

mostraram-se instrumentais na detecção da DLS precoce. Embora 

estadiamentos tenham sido propostos na literatura, nenhum foi reconhecido até 

o momento. Após o diagnóstico da DLS, decidido pela cirurgia refrativa do 

cristalino, são necessárias medidas pré-operatórias para o cálculo do valor 

dióptrico da lente intraocular (LIO), a fim de haver menor ocorrência de erros na 

definição da dioptria (D) da LIO a ser implantada. Até mesmo fatores que 

impedem uma boa medida biométrica, como a doença do olho seco (DOS), 

apresenta desafios durante a cirurgia de catarata, uma vez que as medições 

biométricas pré-operatórias são altamente dependentes de uma superfície 

lacrimal regular e saudável. Observamos, a partir do cálculo biométrico, 

especialmente a ceratometria, e do papel do filme lacrimal, um bom resultado 

refracional no pós-cirúrgico. Esta pesquisa, além de avaliar o cristalino 

disfuncional e as medidas biométricas para o cálculo da LIO, também levantou 

fatores que influenciam no resultado da escolha adequada da LIO, a fim de 

analisar o estado atual da DLS a partir de uma perspectiva tecnológica, propor 

um novo sistema de estadiamento, comparar medidas biométricas, analisar 

fatores aberrométricos que influenciam o resultado visual do paciente após o 

implante de LIO. Desse sentido, verifica-se que uma propedêutica multimodal 

em DLS auxiliará na tomada de decisões na cirurgia de troca do cristalino. 

 

Palavras-chave: 1. Síndrome Da Disfunção Lenticular. 2. Catarata. 3. Lente 
Intraocular. 4. Aberrometria  



 

Abstract 
 

 
The term “dysfunctional lens syndrome” has become more accepted in the field 

and encompasses natural changes due to lens aging. The evolution of diagnostic 

devices has been a fundamental factor for a better staging, understanding and 

characterization of these alterations. Even with these technological advances and 

the use of subjective classifications such as the Lens Opacities Classification 

System III, objective staging of early lens dysfunction syndrome has not yet been 

established. In a literature review, we propose a new classification and staging. 

Total ocular aberrometry and ocular surface index, associated with the lens 

densitometry measured by the Scheimpflug system, proved to be instrumental in 

detecting early lens dysfunction syndrome. Although initial stages of lens 

dysfunction syndrome have been proposed in the literature, none have been 

recognized worldwide so far. After the diagnosis of DLS, decided by the refractive 

surgery of the lens, preoperative measures are necessary to calculate the IOL 

dioptric value to have a lower occurrence of errors in the definition of the diopter 

of the IOL to be implanted. Even factors that preclude good biometric 

measurement, such as dry eye, present challenges during cataract surgery, as 

preoperative biometric measurements are highly dependent on a regular, healthy 

tear surface. We observed an excellent refractive result in the postoperative 

period from the biometric calculation, especially the keratometry and the role of 

the tear film. This research, in addition to evaluating the dysfunctional lens and 

biometric measurements for the IOL calculation, also raised factors that influence 

the outcome of the appropriate IOL choice, in order to analyze the current state 

of the dysfunctional lens syndrome from a technological perspective, propose a 

new staging system, compare biometric measurements, analyze aberrometric 

factors that influence the patient's visual outcome after IOL implantation. In this 

sense, a multimodal workup in lens dysfunction will help in decision-making in 

lens replacement surgery. 

 

 

Keywords: 1. Lenticular Dysfunction Syndrome. 2. Cataract. 3. Intraocular Lens. 

4. Aberrometry.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Filme lacrimal 

O filme lacrimal juntamente com a superfície epitelial da córnea compõem  

o elemento refrativo mais potente do olho humano, sendo sua estabilidade 

importante para visão do ponto de vista óptico1. O filme lacrimal pré-corneano 

compõe a primeira superfície óptica do olho; o filme lacrimal é composto por três 

camadas distintas (lipídica, aquosa e mucosa), cada uma com propriedades e 

funções muito distintas: a camada lipídica, secretada pelas glândulas de 

meibomius; a camada aquosa, secretada pelas glândulas lacrimais e acessórias; 

e a camada de mucinas, secretada pela conjuntiva, córnea, glândula lacrimal e 

outras estruturas2. Juntas, as três camadas são responsáveis por manter a 

superfície ocular saudável em resposta às condições de homeostase e 

ambientais. Nesse sentido, qualquer componente defeituoso do filme lacrimal 

pode afetar consideravelmente a estabilidade e a homeostase do filme lacrimal2.  

A qualidade óptica da imagem retiniana é o resultado da passagem da luz 

pelas estruturas oculares. Portanto, em virtude de o filme lacrimal ser o primeiro 

sistema que afeta a passagem da luz, a qualidade óptica do olho é altamente 

dependente de sua homogeneidade. 

 

1.1.2 DOENÇA DO OLHO SECO 

A doença do olho seco (DOS) compreende um espectro de distúrbios que 

causam um filme lacrimal instável e com superfície irregular. A redefinição da 

DOS realizada em 2017, após conferências internacionais e de especialistas da 

área, indicando que “olho seco se caracteriza por uma doença multifatorial da 

superfície ocular associada a uma perda da homeostase do filme lacrimal e 

acompanhada por sintomas oculares, nos quais a hiperosmolaridade e 

instabilidade do filme lacrimal, inflamação e dano da superfície ocular e 

anormalidades neurossensoriais desempenham papéis etiológicos”3. Dessa 

forma, a DOS foi classificada e subdividida em dois grupos: olho seco aquoso 

deficiente e olho seco evaporativo. 

O olho seco aquoso deficiente teria como primeira característica 

detectável o aumento da osmolaridade, com secreção lacrimal reduzida na 
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presença de uma taxa normal de evaporação da lágrima; por outro lado, o olho 

seco evaporativo seria o resultado de uma evaporação excessiva do filme 

lacrimal e cursa também com o aumento da osmolaridade4. Apesar de 

parecerem vias distintas, a DOS iniciada por uma ou outra via acaba em uma 

cadeia de eventos inflamatórios que criam um círculo vicioso, perpetuando o 

estado de DOS3. 

 

1.2 Córnea 

A córnea é a camada mais externa e transparente do globo ocular. O seu 

principal objetivo é proteger as estruturas dentro do olho e além disso a córnea 

contribui com dois terços do poder de refração do olho. A córnea é um tecido 

avascular transparente que atua como uma barreira estrutural e protege o olho 

contra infecções5. Juntamente com o filme lacrimal, fornece superfície refrativa 

anterior adequada para o sistema óptico. Sua superfície anterior está em contato 

direto com o filme lacrimal e a superfície posterior da pálpebra superior, enquanto 

sua superfície posterior limita a câmara anterior do olho e está em contato com 

o humor aquoso A córnea é horizontalmente ovalada, medindo 11-12 mm 

horizontalmente e 9-11 mm verticalmente. A sua estrutura é composta por cinco 

camadas que conferem uma resistência mecânica. São elas: epitélio, membrana 

de Bowman, estroma, membrana de Descemet e endotélio6. 

A córnea é um dos tecidos mais inervados e sensíveis do corpo. A 

sensação é derivada do ramo nasociliar da primeira divisão (oftálmica) do nervo 

trigêmeo. A córnea humana normal é avascular. O humor aquoso é a principal 

fonte de nutriente para a córnea. O suprimento de sangue é feito por vasos 

minúsculos na borda externa da córnea, bem como componentes fornecidos por 

ramos terminais das artérias faciais e oftálmicas através do humor aquoso e do 

filme lacrimal5,6. 

 

1.3 Óptica do cristalino 

O cristalino é uma lente biconvexa transparente, com estrutura delimitada 

por sua cápsula anterior e posterior. Situado imediatamente atrás da íris, anterior 

ao corpo vítreo7,8, ele é suspenso pelas zônulas de Zinn, que se apoiam e se 
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ligam ao corpo ciliar. Sua superfície anterior curvada é ligeiramente achatada, 

de formato elipsoide, cujo ápice é chamado de polo anterior, enquanto sua 

superfície posterior tem uma curvatura maior, cujo ápice é chamado de polo 

posterior. Os meridianos são definidos como linhas na superfície que passam de 

um polo para o outro. Sua borda periférica e circunferencial representa o equador 

da lente, paralelo ao plano que passa pelo equador do globo ocular. Ao nascer, 

o cristalino mede cerca de 6,5 mm equatorialmente e 3,5-4,0 mm 

anteroposteriormente, e pesa aproximadamente 65 mg9, ao passo que a lente 

adulta mede cerca de 9-10 mm equatorialmente e 4 mm em anteroposterior, e 

pesa aproximadamente 255 mg10. Existem dois espaços potenciais na região 

retrolental: o espaço central hialoide chamado capsular de Berger e o espaço 

periférico chamado canal de Petit. Esses dois espaços concêntricos são 

separados pelo ligamento de Weiger, zona de adesão circular da membrana 

hialoide anterior para a cápsula posterior11, com cerca de 8-9 mm em diâmetro 

e 1-2 mm de largura, que podem enfraquecer com a idade ou desaparecer 

completamente. 

 

1.3.1 TRANSPARÊNCIA DO CRISTALINO 

A principal função óptica da lente é a transmissão de luz, de modo a 

permitir o foco na retina. Embora ao nascer a lente humana seja incolor, há um 

aumento gradual da pigmentação amarelada com a idade12, provavelmente 

devido à produção de 3-hidroxicinurenina e outros metabolitos de triptofano, que 

filtram a luz ultravioleta (UV)13. A lente transmite luz com comprimentos de onda 

de até 1200 nm, de forma eficiente, a qual diminui quando abaixo dos 390nm. 

Como descritos, a arquitetura e o conteúdo celular da lente são críticos para sua 

transparência: o alto índice de refração das células na lente resulta do formato 

de suas proteínas, fornecendo um índice de refração constante em distâncias 

que se aproximam do comprimento de onda da luz transmitida14,15. À medida que 

as concentrações das proteínas do cristalino diminuem em proporção às 

encontradas normalmente (cerca de 450 mg/ml), a dispersão da luz aumenta16, 

17; desse modo, essa diluição diminui as interações entre as proteínas que, em 

altas elevações, ajudam a manter a transparência da lente18. 
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1.3.2 ACOMODAÇÃO DO CRISTALINO 

A acomodação resulta da mudança do formato do cristalino, alterando sua 

curvatura e espessura central, e modificando o poder dióptrico do olho. A teoria 

clássica de Helmholtz19 propõe que, ao se contrair, o músculo ciliar produz um 

relaxamento das fibras zonulares, aumentando a espessura e a curvatura do 

cristalino, por consequência também aumentando seu poder dióptrico. 

Como descrita, a capacidade de acomodação da lente depende de sua 

curvatura anterior e posterior. A morfologia da lente do índice de refração muda 

de acordo com a idade e o processo de acomodação20,21. Além disso, o raio da 

curvatura da superfície anterior da lente diminui, à proporção que o poder 

refrativo da lente aumenta durante a acomodação22. Quando a lente está no 

estado de acomodação, a câmara anterior torna-se mais rasa, a espessura da 

lente aumenta, e o raio de curvatura da superfície anterior e posterior torna-se 

menor (Figura 1). 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Figura 1. Diagrama das alterações morfológicas e paramétricas da lente antes e depois da 
acomodação. 
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1.3.3 PRESBIOPIA 

A perda gradual e fisiológica da capacidade de acomodação é 

denominada presbiopia, a qual diminui progressivamente com a idade, embora 

o início dos sintomas ocorra geralmente após os 40 anos.  

Com o aumento da idade, a espessura e o diâmetro equatorial da lente 

aumentam, porém seu raio de curvatura posterior não acarreta mudanças23. Ni 

et al. compararam, sob o estímulo da acomodação, as mudanças do cristalino 

entre um grupo jovem e um grupo com presbiopia, utilizando um dispositivo de 

Scheimpflug24. Nos jovens, observaram que o índice de refração diminuiu 

significativamente, e a espessura do cristalino aumentou uma média de -5D 

quando ocorria o estímulo da acomodação; no entanto, não houve alterações 

significativas nos parâmetros do cristalino no grupo da presbiopia, apesar de 

outros estudos25 mostrarem que, sob o estímulo da acomodação, o cristalino 

torna-se mais convexo e a espessura central aumenta, enquanto o diâmetro 

equatorial diminui. 

 

1.4 Disfunção lenticular 

A síndrome da disfuncional lenticular (disfunctional lens syndrome – DLS) 

é caracterizada por alterações progressivas no cristalino, com impacto na 

acomodação do paciente e na qualidade da visão. Devido à sua definição 

abrangente, essa síndrome tem sido abordada principalmente pela evolução dos 

métodos de imagem e pelo diagnóstico precoce. Com o envelhecimento, as 

alterações na lente cristalina induzem uma perda gradual de transparência, um 

aumento da densidade e o início da presbiopia26. 

O termo DLS tem sido utilizado para descrever a catarata precoce e a 

presbiopia com pouco ou nenhum sinal de perda de acuidade visual27. Houve 

várias tentativas para classificá-lo, mas nenhuma foi unanimemente reconhecido 

entre os oftalmologistas. Rocha e Waring28 definiram DLS como: perda de 

acomodação (estágio 1), aumento das aberrações de alta ordem (high order 

aberration – HOA) e dispersão da luz com consequente diminuição da 

sensibilidade ao contraste (estágio 2), e catarata clinicamente significativa com 

visão funcional diminuída (estágio 3) (Figura 2).  
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Fonte: Rocha; Waring (2018). 
Figura 2. Caracterização da DLS e uma escala de classificação proposta. 
 

Fernández et al.29 definiram de forma similar, separando a presbiopia em 

pacientes de 42 a 50 anos e os estágios 2 e 3, caracterizados por perda 

progressiva da qualidade de visão. Apesar das diferenças nos sistemas de 

estadiamento propostos, é amplamente aceito que a lente cristalina sofre 

alterações progressivas ao longo dos anos, criando empecilhos com as 

atividades diárias dos pacientes. 

 

1.5 Tipos de biômetros 

A biometria ultrassônica por modo A foi o primeiro método realizado para 

a medida do comprimento ocular axial30. A biometria ultrassônica ou 

ecobiometria (realizada sob a técnica de contato ou imersão) é a medida, por 

meio do ultrassom, do comprimento axial (axial lenght – AL) do bulbo ocular e 

das estruturas intraoculares. Existem diversos tipos e marcas de aparelhos de 

ultrassom que permitem a realização da ecobiometria; ainda que com variação 

do princípio tecnológico, apresentam componentes similares que desempenham 

as mesmas funções e são essenciais para a realização do procedimento.  
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1.5.1 BIOMETRIA ÓPTICA POR INTERFEROMETRIA DE COERÊNCIA 
PARCIAL 

Na biometria óptica por interferometria óptica parcial (partial coherence 

interferometry – PCI) (IOLMaster® 500 – Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, EUA), 

o comprimento óptico é medido desde a superfície anterior da córnea até ao 

epitélio do pigmento da retina com um laser de díodo, por meio de raios 

infravermelhos de 780 nm31. A ceratometria (keratometry – K) é calculada a partir 

de medições efetuadas em 6 pontos de referência na superfície da córnea, numa 

zona óptica com diâmetro de 2,4 mm. A profundidade da câmara anterior 

(anterior chamber depth – ACD) é medida com a técnica de iluminação com 

fenda lateral. 

 

1.5.2 BIOMETRIA INTEGRADA COM TOMOGRAFIA DE SCHEIMPFLUG 

O sistema Scheimpflug possibilita o registro fotográfico da imagem de um 

objeto em um plano não paralelo ao plano do filme, com profundidade de foco 

(PF), por meio da indução de uma inclinação no plano da imagem32. O Pentacam 

é um tomógrafo sem contacto, que fornece mapas tomográficos das superfícies 

da córnea anterior e posterior, e da espessura da córnea, e ACD, utilizando uma 

câmera Scheimpflug rotativa para imagem segmento anterior do olho33,34. Há 

alguns dispositivos baseados em câmera de Scheimpflug, como Galilei G6, 

Ziemer Ophthalmic Systems AG; Pentacam, Oculus, Wetzlar, Germany. 

 O modulo do AXL Pentacam (Pentacam, Oculus, Wetzlar, Germany), 

utilizado em um destes estudos, consiste basicamente em uma combinação do 

dispositivo de câmera de Scheimpflug com um modulo adicional de PCI para 

medir o AL, em conjunto com as medidas da biometria do segmento anterior35. 

 

1.6 Análise de frentes de onda 

As frentes de onda podem ser definidas como a forma das ondas 

provenientes de um ponto luminoso em uma determinada fase. Já as aberrações 

ópticas correspondem aos desvios que essas frentes apresentam em 

determinado ponto do trajeto óptico. 
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A análise de frentes de onda foi originalmente desenvolvida para uso em 

astronomia. Nos anos 1900, o astrofísico Johannes Hartmann desenvolveu um 

método para medir as aberrações de raios de espelhos e lentes. Na década de 

1970, Dr. Roland Shack e Dr. Ben Platt36 avançaram o conceito, substituindo a 

tela por um sensor baseado em uma série de pequenas lentes, criando o sensor 

Hartmann-Shack; em 1978, Dr. Josef Bille37 foi o primeiro a usar esse sensor em 

oftalmologia. Outros pioneiros da frente de onda incluem Dr. Junzhong Liang e 

Dr. David Williams38, que desenvolveram um dispositivo de frentes de onda que 

pode ser usado em um ambiente clínico. 

Os raios e frentes de onda em um sistema óptico ideal são focalizados em 

um único ponto focal; dessa forma, são refratados pelos componentes do 

sistema óptico (córnea, humor aquoso, cristalino e vítreo), gerando pontos focais 

distintos. Os diferentes índices de refração das estruturas e meios intraoculares, 

além da forma da córnea e do cristalino, produzem as aberrações oculares, as 

quais correspondem às imperfeições do foco da imagem formada a partir de um 

objeto. 

 

1.7 Classificação das aberrações ópticas 

As aberrações ópticas oculares são classificadas em aberrações de baixa 

ordem (low order aberration – LOA) e alta ordem (HOA). As LOA são os 

componentes esfero-cilíndricos da refratometria clínica, corrigíveis por óculos, 

lentes de contato ou cirurgia refrativa. Já as HOA correspondem as aberrações 

não corrigíveis por lentes esfero-cilíndricas, por exemplo: coma, aberração 

esférica, trifólio, tetrafólio, astigmatismo secundário etc. 

As aberrações ópticas também são classificadas em cromáticas e 

monocromáticas, de acordo com o comprimento de onda da luz. As aberrações 

cromáticas decorrem da decomposição dos raios luminosos em vários 

comprimentos de onda, ao passo que as aberrações monocromáticas se referem 

à refração da luz de comprimento de onda único, estudada a partir de sensores 

de frentes de onda que normalmente utilizam a luz infravermelha.  
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Fonte: Naoyuki; Maeda (2009). 
Figura 3. As diferenças nos conceitos de uma lente ou sistema óptico em óptica 
geométrica e física (a). Efeito dos erros de refracção na frente de onda (b). A frente de 
onda do olho perfeito, sem quaisquer aberrações. A frente de onda num olho míope, com 
a onda periférica mais avançado do que a frente de onda central. A frente de onda do olho 
hiperópico com a frente de onda central mais avançado que a frente de onda periférica. A 
frente de onda de um olho com astigmatismo irregular com forma irregular e complexa. A 
primeira a sexta ordem de polinômios de Zernike mostrados graficamente (c).  
 

1.8 Tipos de aberrômetros 

Aberrômetros são dispositivos que medem todas as aberrações ópticas 

de um feixe de luz e mostram o resultado sob a forma de um mapa de 

aberrações. Além disso, descrevem a variação do comprimento do percurso 

óptico desde a fonte até à imagem da retina através de cada ponto da pupila39. 

Esses dispositivos dividem-se em sistemas que avaliam a entrada ou a 

saída da frente de onda. Os sensores que analisam a entrada estudam as frentes 

de onda projetadas na retina, enquanto os sensores que avaliam a saída 

estudam os feixes de luz refletidos da retina40,41. 

 

1.8.1 SISTEMAS DE RAIOS AFERENTES (ENTRADA) 

Aberrometria da imagem retiniana Tschering (ex: Wavelight Wavefront 

Analyser). Ray Tracing (ex: i-Tracey – Tracey).  
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O sensor por Ray Tracing (iTracey – Tracey) foi utilizado na comparação 

de análises de frente de ondas em dois dos estudos desta pesquisa.  

O iTrace é um aberrômetro de traçado de raio que utiliza 256 feixes 

paralelos, com um comprimento de onda de 785 nm projetado no olho através 

da pupila, realizado a 1/8 de segundo.  

A localização de cada ponto na retina é medida por um detector sensível 

à posição colocado no dispositivo. A quantidade de deslocamento do feixe laser 

refletida a partir da retina é analisada, enquanto a frente de onda do olho é 

reconstruída usando polinômios de Zernike. Desse modo, a velocidade do feixe 

permite a medição de sistemas ópticos altamente aberrantes, gerando 

informação refrativa do olho num intervalo de ±15,00 D.  

Além disso, o equipamento combina a reflexão de anéis de Placido para 

fornecer mapas topográficos da córnea, bem como dados totais da córnea e da 

aberração interna42-44. 

 

1.8.2 SISTEMAS DE RAIOS EFERENTES (SAÍDA) 

Hartmann-Shack (ex: LadarWave – Alcon, Maxwell – Ziemer, KR-9000PW 

– Topcon, WaveScan – VISX, Zywave – Baush & Lomb, WAM 700 – Essilor, 

iProfiler – ZEISS, VX130 - Visionix). 

O sensor de Hartmann-Shack (LADARWave, Alcon Laboratories, Forth 

Worth, Texas, USA) também foi utilizado na comparação de análises de frente 

de ondas em dois dos estudos desta pesquisa.  

O aberrômetro de Hartmann-Shack, dispositivo que pode medir as frentes 

de onda entre ±15,00 D e até às 8.00 D de astigmatismo45, projeta um feixe de 

luz infravermelho de 820 nm através da pupila que forma um pequeno ponto na 

retina. O dispositivo mede a deslocação de cada ponto do seu local ideal para 

calcular a inclinação de toda a frente de onda em cada local da lente.  

Para um diâmetro de 6-mm de pupila, aproximadamente 170 amostras de 

frente de onda são geradas; além disso, os polinômios de Zernike são utilizados 

para reconstruir as aberrações da frente de onda até à oitava ordem. 
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1.9 Descrição dos polinômios de Zernike 

Os polinômios de Zernike são uma sequência de polinômios contínuos e 

ortogonais sobre uma unidade de círculo. Uma grande fração dos sistemas 

ópticos em uso hoje em dia empregam elementos de imagem circulares. Como 

resultado, eles têm sido adotados como uma descrição matemática de frentes 

de onda óptica que se propagam através desses sistemas46. Uma frente de onda 

óptica pode ser considerada como a superfície de fase equivalente para radiação 

produzida por uma fonte de luz monocromática. A descrição matemática 

oferecida por esses polinômios é útil para definir a magnitude e as características 

das diferenças entre a imagem formada por um sistema óptico e o objeto original. 

Ademais, essas aberrações ópticas podem ser o resultado de imperfeições 

ópticas nos elementos individuais de um sistema óptico e/ou do sistema como 

um todo. 

Os polinômios de Zernike representam uma função de coordenadas 

polares, constituídas por três componentes: uma coordenada polar radial 

(representa a ordem do polinômio), uma coordenada polar azimutal (determina 

a frequência angular do polinômio) e um fator de normalização. A frequência 

angular do polinômio demonstra a repetição das alterações ao redor de uma 

circunferência, enquanto o componente radial determina a maior ordem do 

polinômio39. 

 

 
Fonte: Lakshminarayanan; Fleck (2010). 
Figura 4. Superfície da sequência polinomial de Zernike até a 10 ordem.  
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1.10 Avaliação das aberrações do sistema óptico total 

Conforme o envelhecer, as aberrações oculares aumentam, e ocorre uma 

menor sensibilidade ao contraste devido a uma maior dispersão à luz, uma das 

razões para a diminuição da qualidade visual em adultos mais velhos47. 

Com o passar dos anos, as aberrações provenientes da córnea sofrem 

alterações, a qual se torna mais irregular. Contudo, Athaide et al.48 

demonstraram que as aberrações oculares totais (LOA e HOA) aumentaram, 

mas não significativamente conforme a idade: valores médios foram 3,83 μm, 

em crianças; 6,26 μm, em adultos jovens; 5,47 μm, em adultos; e 5,45 μm em 

adultos de meia-idade. Nesse mesmo estudo, as HOA da córnea e do cristalino 

aumentaram significativamente com idade, principalmente em grupos com mais 

de 40 anos de idade. 

 

 
Fonte: Athaide et al. (2009) 
Figura 5. Aberrações totais (em μm) em olho inteiro (ocular), córnea e lente por idade. 

 

Artal et al.49 estudaram as aberrações totais e da córnea e concluíram que 

as primeiras são compensadas, em parte, pelas estruturas oculares internas em 

pacientes jovens. Em indivíduos idosos o mesmo não ocorreu, como 

demonstrado pelo aumento crescente da raiz quadrada média (root mean square 
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– RMS) das HOA com a idade. Os resultados sugerem que a degradação do 

sistema óptico após o envelhecimento pode ser explicada pela perda do 

equilíbrio existente entre a córnea e as estruturas oculares internas.  

Amano et al.50 encontraram aumento da aberração esférica total do 

sistema óptico com o envelhecimento, porém não foi atribuído às aberrações 

corneanas. A aberração esférica corneana encontrada foi entre 0,20µm e 

0,30µm para um diâmetro pupilar de 6mm em pacientes entre 18 e 69 anos. 

Outros estudos também sugeriram que a aberração esférica negativa compõe a 

HOA predominante do cristalino transparente de forma isolada51. 

 

1.11 Avaliação do desempenho visual em pacientes com catarata 

A cirurgia de catarata é considerada o procedimento cirúrgico mais 

realizado em todo o mundo. O método mais simples na prática clínica diária do 

oftalmologista, na avaliação do paciente, constitui-se pela acuidade visual, cuja 

mensuração é feita por meio de tabelas com optotipos de alto contraste a 6m de 

distância ou adaptações dos optotipos para distâncias reduzidas52,53. Dessa 

forma, por meio do sistema de classificação de opacidade do cristalino III (Lens 

Opacities Classification System III – LOCS III), o especialista pode classificar a 

catarata; entretanto, com o desenvolvimento de tecnologias de imagem, 

principalmente com o princípio de Scheimpflug, a avaliação objetiva da 

densitometria do cristalino é considerada uma abordagem mais sensível e 

reprodutível. 

Fernando Faria Correia e Ambrósio Jr.54 analisaram olhos com catarata 

nuclear leve e correlacionaram com as frentes de onda ocular e a densitometria 

do cristalino. A literatura55,56 descreve que a quantificação objetiva da catarata é 

essencial para o oftalmologista, a fim de prever a facodinâmica usada na cirurgia. 

Logo, a análise de frente de onda avalia objetivamente a deterioração visual, 

quantificando as HOA do sistema óptico ocular. Ao se analisarem as frentes de 

onda em olhos com catarata nuclear, as aberrações cromáticas são aumentadas 

em larga escala54,57; as HOA podem, dessa forma, denegrir a qualidade visual 

do paciente com catarata inicial.  

A cirurgia de catarata realizada precocemente, assim que aparecem os 

primeiros sinais de opacificação, pode ser benéfica, principalmente para prever 
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os parâmetros utilizados na facoemulsificação do cristalino. Em um de nossos 

estudos, correlacionou-se o princípio de Scheimpflug com a dureza da catarata, 

com o objetivo de estimar o grau de ultrassom utilizado e necessário para cada 

tipo. Concluiu-se que a integração dessas tecnologias na prática clínica pode 

ajudar o aconselhamento pré-operatório e a educação do paciente para otimizar 

os resultados.  

 

1.12 Avaliação do cristalino por domínio espectral – tomografia de 
coerência óptica 

Nos últimos anos, os avanços na cirurgia refrativa de catarata incluem 

biometria pré-operatória, introdução da tecnologia de laser de femtosegundo e 

desenvolvimento de novas LIO com correção de presbiopia e toricidade. Essas 

inovações tecnológicas melhoraram os resultados refrativos e permitiram que os 

pacientes obtivessem maior independência dos óculos após a cirurgia.  

Uma melhor compreensão da anatomia do segmento anterior do olho e 

do cristalino, portanto, é vital para melhorar previsibilidade refrativa dos 

procedimentos de implantação da LIO54. A tomografia de coerência óptica 

(ocular coherence tomography – OCT), tecnologia computadorizada de imagem 

avançada de alta resolução, é capaz de fornecer análise quantitativa 

tridimensional completa (3D) do segmento anterior e biometria do cristalino58-60. 

Nesse sentido, vários parâmetros geométricos do cristalino foram quantificados 

previamente com OCT, ACD61, raio de curvatura e asfericidade das superfícies 

anterior e posterior da lente58, espessura da lente62 e alinhamento da lente 

(inclinação e descentralização)63. Além disso, Martinez-Enriquez et al. 

apresentaram e validaram um modelo OCT quantitativo desenvolvido sob 

medida para precisão estimativa de toda a geometria da lente, incluindo 

parâmetros como volume da lente, diâmetro equatorial da lente e posição do 

plano de distância do ápice anterior da lente ao equador da lente (equatorial 

plane position – EPP)59.  

A tecnologia OCT de domínio espectral (spectral domain – SD) integrada 

ao um laser de femtossegundo fornece imagens 3D da região anterior segmento, 

as quais auxiliam a delinear as estruturas da câmara anterior. Além de dados de 

biometria que podem ser obtidos de dispositivos usado para cálculos de potência 
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da LIO pré-operatória, também fornece parâmetros adicionais de anatomia 

qualitativa e quantitativa da lente que podem ter um papel potencial a 

desempenhar na melhoria dos cálculos de potência da LIO. Em um dos nossos 

estudos64, correlacionamos a anatomia ocular, posição da lente e parâmetros da 

anatomia da lente em pacientes com catarata. 

 

1.13 Aberrações ópticas das lentes intraoculares 

O olho humano não é um sistema óptico perfeito. Nos olhos jovens 

saudáveis, as HOA são geralmente bem toleradas; já no olho pseudofácico, um 

bom desempenho visual depende da combinação das HOA e da dispersão 

cromática das LIO65. Várias estratégias atualmente utilizadas para melhorar a 

qualidade da visão, incluindo a utilização de LIO asféricas com aberração 

esférica negativa ou neutra de acordo com a forma da córnea66, apontam 

melhorias na sensibilidade ao contraste e qualidade da visão, devido às 

aberrações oculares serem optimizadas após a cirurgia de catarata67. 

Com os avanços dos materiais e designs das LIO, buscou-se o 

aprimoramento de sua qualidade óptica. Os implantes evoluíram: houve 

aprimoramento do desenho óptico, da biocompatibilidade e de materiais, 

alcançando, in vitro, qualidade óptica superior ao cristalino humano68. Como 

descrito em olhos pseudofácicos, a qualidade da visão é determinada 

principalmente por HOA do sistema óptico e dispersão cromática das LIO69. Os 

materiais, adições, número Abbe e a relação entre índice de refracção e 

comprimento de onda têm um papel crítico no desempenho da LIO em luz 

policromática70. LIO com números Abbe mais altos e mais baixos em relação à 

dispersão cromática mostraram ter melhor desempenho óptico. Além disso, as 

LIO com um número Abbe de 47, que é comparável a um cristalino, podem 

produzir aberração cromática longitudinal semelhante a olhos fácicos71. 

 

1.14 Lentes intraoculares asféricas negativas 

Com avanços na cirurgia de catarata e do desenho da LIO, houve 

otimização do desempenho óptico pós-operatório do olho pseudofácicos. A 

aberração esférica no olho humano é uma combinação da aberração esférica 
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positiva da córnea49,72 e da aberração esférica negativa do cristalino51,73. Nos 

olhos jovens, a aberração esférica positiva da córnea é compensada pela 

aberração esférica negativa do cristalino; como resultado, a aberração esférica 

global no olho jovem é baixa. À medida que o olho envelhece, as propriedades 

ópticas do cristalino mudam, resultando na aberração esférica global positiva e 

na diminuição do desempenho óptico25,50.  

As aberrações esféricas reduzem geralmente o contraste da imagem da 

retina e afetam o desempenho visual, especialmente em condições 

mesópicas74,75. Um dos ápices da modernização no desenho da LIO visa 

formular propriedades ópticas semelhantes ao cristalino jovem. 

As LIO esféricas convencionais aumentam a aberração esférica positiva 

no olho após a extração da catarata76. Em 2002, foi introduzido um desenho de 

LIO asférica para compensar a aberração esférica positiva da córnea77. 

Concebidas com uma superfície prolada anterior (Tecnis, Advanced Medical 

Optics), uma superfície prolada posterior (Acrysof IQ, Alcon Laboratories), ou a 

combinação de ambas (Akreos AO, SofPort AO e L161 AO, Bausch & Lomb), 

elas compensam a aberração esférica da córnea de uma forma geral. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
Figura 6. Representação esquemática da LIO asférica negativa ZCBOO (Tecnis, Advanced 
Medical Optics), LIO Mx60E (enVista Mx60E, Bausch&Lomb) e a LIO EDOF Tecnis Symfony 
(Symfony; Abbott Medical Optics, Inc., Abbott Park, IL). 
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O Tecnis ZCBOO, uma LIO de acrílico hidrofóbica asférica que compõe 

uma parte deste estudo, tem um diâmetro de zona óptica de 6 mm, um diâmetro 

total de 13 mm e uma superfície de diâmetro posterior com uma aberração 

esférica de -0,27 μm para um tamanho de 6 mm de pupila.  

 

1.15 Lentes intraoculares asféricas neutras 

O entendimento que quantidades específicas de HOA, particularmente 

aberrações esféricas, podem aumentar a PF geral de um paciente direciona o 

cirurgião a um planejamento refrativo adequado. Como mencionado, a córnea 

humana média induz uma porção significativa de aberrações esféricas positivas, 

normalmente descritas pelo coeficiente Zernike C12 (aberração esférica de 

quarta ordem), em um diâmetro de 6,0 mm no plano corneano. 

Durante a cirurgia de catarata, a aberração esférica da córnea é 

tipicamente aumentada pela mesma aberração esférica positiva de uma LIO 

esférica. Portanto, a criação do conceito de uma LIO “livre de aberrações” ou 

“neutra de aberrações” é feita por um design de lente que se destinava a eliminar 

sua aberração esférica intrínseca e, assim, ser neutra para a aberração esférica 

geral do olho78; no entanto, a quantidade de aberração esférica é alta 

dependendo da vergência dos raios incidentes. Piers et al. observaram que a 

sensibilidade ao contraste atinge o pico com 0 μm de SA79, ao passo que outros 

pesquisadores demonstraram que um SA residual de cerca de +0,1 μm pode ser 

benéfico para o desempenho visual80-82. Manzanera e Artal83 argumentaram que 

alterações na SA entre 0,17 e + 0,2 μm são apenas perceptíveis pelos pacientes, 

uma possível explicação das diferenças no desempenho visual entre lentes sem 

aberrações e com correção de aberrações geralmente pequenas. Wang et al.84,85 

descobriram que não só a SA deve ser considerada, mas o espectro completo 

de aberrações da córnea: especialmente olhos com grandes quantidades de 

aberração esférica, como aqueles pós-cirurgia refrativa a laser ou olhos com 

ceratocone na forma frusta podem se beneficiar mais da correção personalizada 

de SA do que olhos normais, desde que a centralização do implante possa ser 

mantida dentro de limites estritos86. 

A LIO Mx60E (enVista Mx60E, Bausch&Lomb) é uma lente monofocal 

neutra asférica acrílica hidrofóbica de peça única (zero aberração esférica), 
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projetada para não induzir ou modificar o SA da córnea e compõe uma parte 

deste estudo. 

 

1.16 Lentes intraoculares com profundidade de foco estendido  

O desenvolvimento de LIO para correção da presbiopia foi um grande 

salto para a performance visual dos pacientes que submetidos a cirurgia de 

catarata. A correção da presbiopia com LIO tornou-se o foco de atenção na 

seleção dos pacientes devido a exigência das atividades e do cotidiano no nosso 

mundo moderno87. Três opções principais de LIO com a capacidade de estender 

o foco podem ser identificadas: as que incluem a multifocalidade (LIO bifocais e 

trifocais funcionais), acomodativas ou LIO pseudoacomodativas, LIO com 

profundidade de foco estendido (extended depth of focus – EDOF). Em 2016, a 

U.S. Food and Drug Administration aprovou a primeira LIO EDOF (Symfony; 

Abbott Medical Optics, Inc., Abbott Park, IL)88.  

O conceito da LIO EDOF tem como objetivo criar um foco alongado para 

melhorar o desempenho da visão intermédia e próxima afetando minimamente 

o desempenho a distância. As LIO EDOF são concebidas para proporcionar 

menor quantidade de brilho e halos, e menor perda da sensibilidade ao contraste 

quando comparada com as LIO bifocais e trifocais. Em um estudo comparativo 

não randomizado Nivean et. al89, mostrou que a LIO EDOF ofereceu boa 

reabilitação visual à distância, e intermédiaria, comprometendo minimamente a 

sensibilidade ao contraste, quando implantada bilateralmente. Neste mesmo 

estudo menos de <10% dos pacientes reportaram disfotopsias. Em um outro 

estudo comparativo com lentes trifocais e LIO EDOF Gundersen e Potvin90 

demonstraram um desempenho semelhante para todas as medidas, exceto para 

acuidade visual para perto, onde a tórica trifocal proporcionou uma acuidade 

significativamente melhor. 

A LIO Tecnis Symfony (Symfony; Abbott Medical Optics, Inc., Abbott Park, 

IL), que compõe uma parte do nosso estudo, foi a primeira LIO EDOF disponível 

no mercado.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Estudar as aplicações clínicas da propedêutica complementar multimodal 

para avaliar o cristalino disfuncional, indicar e planejar a cirurgia de catarata, e 

analisar o desempenho visual antes e após as intervenções no cristalino. 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Descrever as imagens obtidas por sistema de Scheimpflug em pacientes 

com cristalino disfuncional; 

 

• Comparar medidas biométricas de comprimento axial por sistemas 

ópticos diferentes, incluindo interferometria de coerência parcial isolada e 

interferometria de coerência parcial associada a imagem de Scheimpflug; 

 

• Analisar e comparar as aberrações ópticas em pacientes com diferentes 

tipos de LIO, incluindo LIO monofocal e com EDOF; 

 

• Comparar a aberrometria e a refratometria automática em pacientes 

pseudofácicos com diferentes sensores, incluindo sistema de Ray-Tracing e 

Hartmann-Shack. 
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3 ARTIGOS 

Nesta seção, apresentamos os artigos desenvolvidos e publicados 

durante o período do doutorado, os quais compõem a pesquisa efetuada, 

conforme apresentados na Tabela 1, a seguir.  

 

  DATA ARTIGO AUTORES PERIÓDICO 
FATOR DE 
IMPACTO1 

1 junho 2021 
Dysfunctional lens syndrome: 

a prospective review 

Haddad JS, Rocha 
KM, Waring IV GO, 

Faria-Correia F, 
Ambrósio Jr R.  

Revista 
Brasileira de 
Oftalmologia 

0.15 

2 outubro 2022 
The role of the tear film in 

Dysfunctional Lens Syndrome: 
A Prospective Review 

Mota DF, Haddad 
JS, Rocha KM, 
Waring IV GO, 

Tanos FW, 
Ambrósio Jr R. 

Revista 
Brasileira de 
Oftalmologia  

0.15  

3 
fevereiro 

2020 

Comparison of Biometry 
Measurements Using Standard 

Partial Coherence 
Interferometry versus New 

Scheimpflug Tomography with 
Integrated Axial Length 

Capability 

Haddad JS, 
Barnwell E, Rocha 
KM, GO, Ambrósio 
Jr R, Waring IV GO.  

Clinical 
Ophthalmology 

2.19 

4 agosto 2022 

Ray-tracing Analysis of 
Accommodation and 

Pseudoaccommodation in 
Phakic and Pseudophakic 

Eyes 

Haddad JS, Gouvea 
L, Ambrósio Jr. R, 

Waring IV GO, 
Rocha KM 

Journal of 
Refractive 
Surgery 

2.76 

5 maio 2020 

Impact of a Chromatic 
Aberration-Correcting 

Intraocular Lens on Automated 
Refraction 

Haddad JS, Gouvea 
L, Ferreira, JL, 
Ambrósio Jr R, 
Waring IV GO, 

Rocha KM.  

Journal of 
Refractive 
Surgery 

2.76 

6 
fevereiro 

2019 

Lens anatomy parameters with 
intraoperative spectral-domain 
optical coherence tomography 

in cataractous eyes 

Haddad JS, Rocha 
KM, Yeh K, Waring 

IV GO 

Clinical 
Ophthalmology 

2.19 

7 agosto 2022 

Correlations of Immediate 
Corneal Tomography Changes 

with Preoperative and the 
Elapsed Phaco Parameters 

Haddad JS, Borges 
C, Daher ND, Mine 

A, Salomão M, 
Ambrósio Jr. R.  

Clinical 
Ophthalmology 

2.19 

Tabela 1: Artigos produzidos durante o doutorado – Jorge Selem Haddad Neto. 
 

 
1 Conforme pesquisa feita em https://www.resurchify.com/if/impact-factor-search. Acesso em 26 
set. 2022. 
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3.3 Artigo 3 

Haddad JS, Barnwell E, Rocha KM, Ambrósio Jr R, Waring IV GO. Comparison 
of Biometry Measurements Using Standard Partial Coherence Interferometry 
versus New Scheimpflug Tomography with Integrated Axial Length Capability. 
Clinical Ophthalmology. 2020 Feb 4;14:353-358. Available from: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32099321/ 



A r t i g o s  | 46 

 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 47 

 

 

 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 48 

 

 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 49 

 

 

 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 50 

 

 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 51 

 

 

3.4 Artigo 4 

Haddad JS, Gouvea L, Ambrósio Jr. R, Waring IV GO, Rocha KM. Ray-tracing 
Analysis of Accommodation and Pseudoaccommodation in Phakic and 
Pseudophakic Eyes. Jornal of Refractive Surgery. 2022 Aug 38;10:1-10. DOI: 
10.3928/1081597X-20220830-02 

 



A r t i g o s  | 52 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 53 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 54 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 55 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 56 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 57 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 58 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 59 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 60 

 

 

 

 



A r t i g o s  | 61 

 

 

3.5 Artigo 5 
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4 DISCUSSÃO 

A DLS é caracterizada por alterações progressivas no cristalino que afetam 

a acomodação e a qualidade da visão do paciente27,28. Por sua natureza 

progressiva (ou gradual), a DLS é identificada principalmente por métodos de 

imagem e tratada desde o diagnóstico precoce. O termo engloba mudanças 

naturais devido ao envelhecimento do cristalino. 

Recentemente, Haddad et al.91, em uma revisão de literatura, descreveram 

o primeiro e o segundo estágios da DLS caracterizados por perda de acomodação. 

Uma catarata leve é observada no terceiro estágio, acompanhada de perda de 

transparência do cristalino, levando a uma perda da qualidade visual. O quarto 

estágio é caracterizado por uma diminuição moderada da sensibilidade ao 

contraste e redução da acuidade visual na tabela de Snellen (visão pior que 

20/30). No quinto e último estágio, observa-se catarata moderada, com perda 

visual significativa na tabela de acuidade de alto contraste de Snellen (visão igual 

ou pior que 20/50). Nesse sentido, verifica-se que a abordagem multimodal 

utilizando a cirurgia refrativa da catarata pode ser uma excelente opção para 

pacientes que apresentam DLS.  

Após a recente aprovação pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)92, os 

procedimentos de substituição de lentes tornaram-se legais no Brasil e são 

indicados para pacientes com mais de 55 anos que apresentam presbiopia com 

hipermetropia moderada ou alta. Dessa forma, eles podem ter maiores 

expectativas de resultados refrativos precisos e excelente qualidade de visão após 

o implante de lentes intraoculares (LIO). 

Uma vez  diagnosticada a DLS, a cirurgia para a remoção do cristalino é o 

procedimento cirúrgico mais realizado na oftalmologia93, cujo objetivo é 

restabelecer a visão do paciente por meio da remoção das opacidades das 

aberrações do cristalino. Além disso, pode trazer o benefício de atingir uma 

refração alvo com o mínimo de erro residual refracional possível, de modo a 

proporcionar menor dependência de correção visual. 

Devido à evolução da cirurgia de catarata por facoemulsificação, o 

planejamento bem realizado oferece ao paciente o privilégio de maior liberdade e 

qualidade visual94. Para alcançar esse objetivo, é implantada uma LIO com 

características ópticas e um valor dióptrico definidos, de acordo com as medidas 
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biométricas oculares e necessidades do paciente, bem como critérios de escolha 

do cirurgião. 

Após o diagnóstico da DLS e a decisão pela cirurgia refrativa do cristalino, 

medidas pré-operatórias devem ser realizadas para o cálculo do valor dióptrico da 

LIO. Com o passar do tempo, avanços tecnológicos melhoraram a precisão dos 

cálculos biométricos oculares, possibilitando uma menor ocorrência de erros na 

definição da dioptria (D) da LIO a ser implantada95,96. 

Com a PCI, algumas medidas oculares, como AL, ACD e curvatura 

corneana (K1 e K2) passaram a ser analisadas com mais precisão e 

reprodutibilidade. A introdução do IOLMaster (Zeiss AG, Jena, Alemanha), em 

1999, tornou a biometria óptica o método mais utilizado mundialmente97,98. Em 

seguida, outros dispositivos foram lançados, oferecendo também excelente 

acurácia nas medidas biométricas, como a reflectometria de baixa coerência 

(Lenstar LS 900, Haag-Streit AG) e o Galilei G6 (Ziemer Ophtalmic Systems AG)99-

101.  

Também foi recentemente introduzido o novo módulo AXL do Pentacam, 

que possibilita a realização da biometria ocular por meio da medida do 

comprimento axial do olho, em conjunto com as medidas da curvatura corneana e 

a PCA, tornando-o um dispositivo muito útil para o cálculo biométrico102. Esse 

instrumento de não-contato fornece mapas topográficos das superfícies anterior e 

posterior da córnea, PCA e mapas de paquimetria, usando uma câmera de 

Scheimpflug giratória para visualizar o segmento anterior do olho com eficácia e 

precisão comprovadas33,34.  

Embora a medição de AL seja baseada no mesmo sistema, as medidas de 

curvatura da córnea são diferentes; as medidas por PCI consideram a curvatura 

anterior da córnea, ao passo que, por Scheimpflug, consideram a curvatura 

posterior da córnea e relatam seu poder de refração total103.  

Como demonstrado por Koch103, a curvatura posterior da córnea influencia 

no astigmatismo total e este valor não deve ser negligenciado nos cálculos 

biométricos. O autor encontrou que a contribuição média do astigmatismo 

corneano posterior foi de 0,30 D; com o aumento da idade, o meridiano mais curvo 

da córnea anterior muda da vertical para horizontal, ao passo que o meridiano 

mais curvo da córnea posterior não se altera. Consequentemente, é interessante 
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o estudo de dispositivos capazes de medir parâmetros necessários para o cálculo 

da LIO que considerem a curvatura corneana posterior. Mehdi Shajari104, em um 

estudo comparativo entre o novo modulo AXL e o biômetro por PCI, mostrou boa 

reprodutibilidade e repetibilidade entre os dois dispositivos. Como descrito, o 

Pentacam possui medidas ceratométricas confiáveis e, se validada a semelhança 

nos resultados biométricos encontrados do modulo AXL com o IOLMaster, os 

pacientes podem se beneficiar de um dispositivo com grande acurácia para o 

cálculo de LIO.  

Nosso estudo105 foi um dos maiores da literatura comparando o módulo 

IOLMaster 500 e Pentacam AXL, devido ao tamanho de amostra, com 166 olhos. 

Nesse estudo, não houve diferença significativa nas medições de AL ou K plano 

com o Pentacam AXL e IOL Master 500, embora haja diferenças estatisticamente 

significativas no K médio, K íngreme e ACD. Como ambos os dispositivos usam 

PCI para medir AL, não é surpreendente que os cálculos de AL tenham sido 

semelhantes. Curiosamente, apesar de medir a curvatura da córnea usando 

diferentes tecnologias, os valores planos de K obtido pelo IOL Master e o novo 

módulo Pentacam não foram estatisticamente diferentes. No entanto, as 

diferenças na média e na inclinação K e ACD podem ter implicações essenciais 

nos cálculos de LIO, o que pode significar que esses dois dispositivos não devem 

ser usados de forma intercambiável para esses cálculos. 

Incluímos, também, como um dos fatores que impedem uma boa medida 

biométrica o olho seco. A DOS compreende um espectro de distúrbios que 

causam instabilidade do filme lacrimal com superfície irregular106. A DOS 

preexistente apresenta desafios durante a cirurgia de catarata na inflamação 

crônica, uma vez que as medições biométricas pré-operatórias são altamente 

dependentes de uma superfície lacrimal regular e saudável1,4.  

A dinâmica do fluido lacrimal e o volume lacrimal podem induzir alterações 

nas HOA, mesmo nos casos em que a forma da córnea é ideal. Um filme lacrimal 

pré-corneano liso produz medições mais confiáveis e repetíveis do que um filme 

lacrimal irregular e altamente dinâmico, como os encontrados em pacientes com 

DOS. Epitropoulos et al.4 relataram significativamente mais variabilidade na K 

média e astigmatismo corneano anterior em pacientes hiperosmolares do que em 

pacientes normais, com diferenças resultantes significativas nos cálculos de 
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potência da LIO. Nesse sentido, há uma recente revisão feita pelo nosso grupo107 

a fim de fornecer aos oftalmologistas critérios decisivos para abordagem e 

tratamento de pacientes com DOS em vários estágios da DLS. 

Como informado, as medidas de HOA são essenciais para avaliar a 

qualidade da imagem do sistema refrativo ocular. Em um estudo paralelo, Montés-

Micó et al.108 mostraram que pacientes com DOS apresentaram degradação mais 

rápida na aberração da RMS, com uma aberração mínima do filme lacrimal em 

2,9 ± 0,4 s após um piscar de olhos. Em contraste, indivíduos saudáveis 

apresentaram valores de aberração mais baixos no mínimo em 6,1 ± 0,5 s. 

Ademais, Lu et al.109 observaram que uma simples instalação de colírio antes do 

exame foi suficiente para reduzir as HOA nas zonas de 3 e 5 mm. Os valores de 

aberração óptica dos olhos dos pacientes com DOS são 2,5 vezes maiores que 

aqueles dos olhos dos pacientes normais, causados por anormalidades no filme 

lacrimal na superfície da córnea110. 

A avaliação e os sistemas de classificação de DLS podem ser divididos em 

métodos subjetivos e objetivos. Foram criados para caracterizar os diferentes 

estágios, orientar o planejamento cirúrgico e padronizar estudos relacionados a 

essa patologia111.  

Considerando a avaliação da opacidade do cristalino, o método clínico 

subjetivo utilizado mundialmente é o sistema LOCS III, desenvolvido em 1993 e 

considerado padrão para avaliar a morfologia e a opacidade da catarata112,113. Tal 

como acontece com outros sistemas de classificações subjetivas, existem 

preocupações em relação ao viés do observador e à reprodutibilidade do 

observador interno e de medições entre observadores. 

A evolução dos exames diagnósticos por imagem tem permitido uma 

análise mais objetiva do nível de DLS, desde a perda da acomodação até a 

opacidade de cristalino, considerando-se sua influência na qualidade da visão. 

Desse modo, a análise objetiva da qualidade de visão é um critério cada vez mais 

relevante na indicação cirúrgica e na escolha do tipo de lente a ser implantada.  

Um método amplamente estudado na avaliação de catarata é por imagem 

de Scheimpflug, baseada no Princípio de Scheimpflug, descrito pela primeira vez 

por Vivino et al.114,115. Nesse estudo, o autor demonstrou, que o Pentacam 

(Oculus, Wetzlar, Alemanha), pode adquirir imagens em um curto período de 
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tempo para medição por intermédio da câmera de Scheimpflug rotativa e oferecer 

imagens objetivas das estruturas do segmento anterior, incluindo a avaliação da 

densidade do cristalino116. Correia-Faria et al.117, em um estudo recente comparou 

a densitometria do cristalino com a acuidade visual pelo método subjetivo de 

LOCS III e pelo método objetivo por imagem de Scheimplufg: houve uma 

correlação mais significativa forte da densidade do cristalino com a acuidade visual 

pelo método objetivo adquirido por imagem de Scheimpflug. Verificou-se que a 

avaliação objetiva da DLS com essa tecnologia oferece uma oportunidade 

considerável para inúmeras pesquisas científicas, referente a dois quesitos: 

estado funcional do cristalino e planejamento cirúrgico.  

O sistema Pentacam também vem com um software opcional, chamado 

Pentacam Nucleus Staging (PNS), usado para quantificar a densidade da catarata 

a partir das imagens Scheimpflug118. Esse software mede o volume e a densidade 

óptica da catarata para classificá-la em um dos cinco estágios. Faria-Correia et 

al.119 mostraram uma boa correlação entre a densitometria do cristalino e 

facodinâmica; portanto, o dispositivo Pentacam, incluindo o PNS, é uma boa 

ferramenta para cirurgia de catarata pré-operatória, pois é possível planejar e 

prever a dureza da catarata119,120.  

Em um estudo prospectivo121, avaliamos dados clínicos e tomográficos da 

córnea de 30 pacientes com catarata, obtidos com um sistema tomográfico de 

Scheimpflug rotativo antes e após a cirurgia de catarata com um sistema de 

facoemulsificação. O PNS pode ajudar o cirurgião a prever a dureza da catarata 

e, assim, fornecer uma estimativa do grau de ultrassom (US)PNS necessário para 

cada caso.  

O US decorrido é outro importante fator preditivo e parâmetro de 

facoemulsificação; seu uso indiscriminado pode aumentar a paquimetria e o 

volume da córnea. Além disso, o uso concomitante de medidas tomográficas 

obtidas imediatamente após a cirurgia de catarata e os parâmetros de US obtidos 

durante a facoemulsificação mostraram-se úteis, em virtude de esses dados 

serem de particular valor para cirurgiões que rotineiramente encontram pacientes 

com catarata dura. Outro dado interessante observado foi que, para cada aumento 

de 1% na densidade da catarata, de acordo com a pontuação de classificação de 

Scheimpflug, o valor médio de US aumentou 0,31%. 
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Após o cálculo e a mensuração da biometria ocular e a previsibilidade da 

facodinâmica do intraoperatório, o oftalmologista depara-se com a escolha da LIO 

adequada para cada tipo de paciente. Atualmente, há no mercado uma grande 

diversidade de LIO com características distintas, basicamente divididas em três 

grupos: monofocais, multifocais e lentes EDOF87.  

Mesci et al.122 demonstrou que as lentes monofocais têm maior 

sensibilidade ao contraste e melhor visão para longe. Já as lentes multifocais, 

embora possuam menor sensibilidade ao contraste, proporcionam ao paciente 

uma visão para perto satisfatória, diminuindo sua dependência dos óculos122. 

Lentes EDOF (TECNIS® Symfony IOL- Abbott Medical Optics, Inc.) apresentam 

um desenho modificado, que possibilita uma melhora da visão intermediária123, 

com menor comprometimento da visão de longe124.  

Essas lentes utilizam o mecanismo de PF, definido como a variação na 

distância da imagem de uma lente ou sistema óptico que pode ser tolerada com 

menor comprometimento da nitidez125. Essa variação pode ser manipulada e 

utilizada na prática clínica, desde a prescrição de lentes corretivas até a realização 

de uma cirurgia refrativa ou mesmo de DLS. 

Em um olho normal, a PF pode ser influenciada por vários fatores, como: 

erros de refração (sobretudo a miopia), envelhecimento natural do cristalino e 

aberrações totais e corneanas126-128, as quais, embora degradem a qualidade de 

visão, quando aumentadas sob o limite estipulado, melhoram a PF129. 

Na última década, a PF tornou-se alvo de estudos. Nakazawa e Ohtsuki130 

demonstraram que ela é diretamente proporcional à magnitude de acomodação, 

ao passo que Sergienko131, em outro estudo, verificou que a PF se correlaciona 

inversamente com a acuidade visual normal. Porém, mesmo após a cirurgia de 

catarata com correção da visão para longe, a visão de perto continua preservada 

em decorrência de fatores, como a pseudoacomodação132, nomenclatura descrita 

pela primeira vez por Nakazawa and Ohtsuki130 Esse termo geralmente se refere 

à acomodação de um olho quando sua lente natural “cristalino” é substituída por 

uma lente intraocular (LIO) durante a cirurgia de catarata. Atualmente, é utilizada 

para pacientes que possuem uma acomodação artificial remanescente, mesmo 

com implante de lentes monofocais.  
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Além da PF129, alguns fatores influem na pseucoacomodação, como as 

aberrações ópticas, determinantes na melhora da visão para perto, por não 

dependerem do músculo ciliar134-137. Assim, por meio do implante de uma LIO 

monofocal asférica, é possível diminuir as aberrações ópticas e a PF, com ganho 

de sensibilidade ao contraste e melhora da qualidade de visão. Como 

demonstrado por Rocha et al.138, pacientes com LIO asféricas possuem menor PF 

e visão intermediária do que pacientes que receberam lentes esféricas 

monofocais, o que pode gerar uma melhor qualidade de visão para longe. Dessa 

forma, a PF, a sensibilidade ao contraste e a pseudoacomodação são fatores 

determinantes na escolha da LIO, em razão de haver relação intrínseca com as 

aberrações ópticas totais e corneanas; a partir dessa análise, tornou-se possível 

identificar e até mesmo planejar a melhor escolha da LIO que atenderá as 

necessidades de cada paciente.  

Em um outro estudo prospectivo139, avaliamos pacientes com córneas 

normais e hiperproladas que se submeteram à cirurgia de catarata e receberam 

uma LIO difrativa com design echelette (Tecnis ZXR00), uma LIO monofocal com 

aberração esférica negativa (Tecnis ZCB00), ou uma LIO sem aberração 

(MX60E). 

Ao contrário da PF, HOA podem degradar a qualidade da visão140,141, 

embora, em alguns casos, elas também possam ter alguns benefícios, se 

induzidas corretamente142. Por exemplo, Cheng et al.143 mostrou que aberrações 

esféricas, coma e astigmatismo poderia expandir a profundidade do foco. Nosso 

estudo apoia esses achados, visto que os resultados mostraram que alguns 

fatores, como defocus na córnea, HOA RMS (córnea), astigmatismo (interno), 

coma (córnea) e trifólio (interno) foram associados a um aumento da PF. 

Encontramos em pacientes fácicos jovens e presbitas que o fator mais 

importante que diminui a PF é a HOA RMS. Para cada aumento de 0,10 μm na 

HOA RMS, o alcance na faixa de foco efetiva (extended range of focus – EROF) 

diminuiu em 2,57D. No entanto, entre os olhos pseudofácicos, o parâmetro que 

afeta principalmente o EROF é o astigmatismo secundário da córnea (quanto mais 

significativo o parâmetro, maior a astigmatismo secundário, menor o EROF). 

A acomodação e pseudoacomodação foram calculadas usando a mudança 

esférica devido à acomodação; desse modo, a córnea hiperprolatada com LIO 
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livre de aberrações e o grupo fácico jovem superaram os demais. O defocus e a 

HOA interna da LIO associaram-se positivamente com a acomodação; em 

contraste, a HOA na córnea e a LOA no cristalino tiveram uma associação 

negativa com a acomodação. Desse modo, a acomodação foi maior no grupo 

controle jovem do que nos demais grupos; além disso, percebemos que, no grupo 

pseudofácico, quanto maior a LOA da córnea, maior a acomodação.  

A medição das HOA e LOA ordem pode ser realizada por aberrômetros 

dotados de princípios tecnológicos diferentes. Atualmente, os dispositivos mais 

utilizados na prática clínica são a aberrometria por Hartmann-Shack144 e por Ray-

Tracing145. Porém, quando realizamos a medição de aberrações de lentes 

multifocais com o primeiro dispositivo, notamos a diminuição da acurácia dessas 

medições146. Charman et al.147 mostraram que a aberrometria por Shack-

Hartmann nem sempre pode medir com precisão as frentes de ondas ou as 

aberrações ópticas em LIO multifocais. A principal preocupação em relação às 

refrações automatizadas nessas LIO são seus diferentes pontos focais. 

Publicamos outro estudo148 com o objetivo de determinar se a refração 

automatizada, aberrometria de traçado de raios e análise de frente de onda 

Hartmann-Shack são métodos confiáveis para se estimar a refração pós-

operatória em lentes EDOF difrativas com tecnologia acromática. 

Estudos de bancada demonstraram que as LIO monofocais têm um único 

ponto focal para distância em azul, verde, e luz vermelha. Em 550 nm, o verde 

está no centro da curva122. Em LIO bifocais híbridas, é possível ver dois pontos 

focais (um para longe e outro para perto), que correspondem a 0 e primeiras 

ordens difrativas; nessa lente, o verde permanece no centro das medições. Em 

contraste, a LIO ZXR00 produz dois picos que se sobrepõem entre os dois pontos 

focais (para longe e perto). Além disso, essa LIO corrige aberrações cromáticas e 

inverte o espectro de luz de distribuição que costumamos ver com LIO bifocais, o 

que pode explicar por que observamos os resultados míopes com dispositivos de 

infravermelho próximo. 
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5 CONCLUSÃO 

Embora o conceito do cristalino disfuncional seja comumente 

reconhecido, um padrão universalmente aceito e um sistema de estadiamento 

ainda não foram estabelecidos. Transparência e presbiopia são fatores 

independentes, porém, em estágios avançados, podem ocorrer 

concomitantemente. Nesse sentido, a exigência na qualidade de visão pelos 

pacientes na busca pela refrativa da catarata aumentou; logo, medidas 

biométricas precisas são indispensáveis para a escolha da LIO. Fatores como 

olho seco demonstraram melhorar o resultado, o cálculo biométrico e os 

sintomas da doença, o que ressalta a importância da triagem pré-operatória de 

olho seco, como seu diagnóstico, tratamento e gerenciamento.  

Tomógrafos, como o Pentacam, com dados ceratométricos precisos, 

incluem em seu hardware opções e módulos para medida do comprimento axial, 

totalizando de maneira efetiva e completa a medida ocular. O Pentacam usa 

interferometria de coerência parcial que considera o posterior, bem como a 

curvatura anterior da córnea, e demonstrou fornecer medições precisas de 

comprimento axial. O novo modulo do Pentacam mostrou-se adequado para uso 

como um dispositivo óptico completo, incluído o biômetro e tomógrafo de córnea, 

pois combina a tecnologia de princípio de interferometria por coerência parcial 

para obter medições precisas de comprimento axial com a tecnologia 

Scheimpflug, a fim de haver medições da PCA e medições ceratométricas.  

A tecnologia de Scheimplufg também fornece módulos, como o Pentacam 

Nucleous Staging (PNS), essencial no cálculo da dureza da catarata; assim, no 

intraoperatório, o cirurgião consegue prever os parâmetros facodinâmicos 

utilizados.  

Para uma escolha adequada da LIO, uma anamnese bem realizada 

associada a exames diagnósticos, como a aberrometria, e uma análise do 

padrão da córnea associada a um bom entendimento das necessidades do 

paciente constituem fatores imprescindíveis para um resultado cirúrgico 

satisfatório. Além disso, essa nova encenação e o sistema de estadiamento 

podem ajudar os cirurgiões a tomar decisões cirúrgicas para pacientes com DLS.  

Dessa forma, uma propedêutica multimodal em DLS auxiliará os 

cirurgiões na tomada de decisões na cirurgia de troca do cristalino. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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