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Resumo 
 
 
Objetivo:  Avaliar os métodos biométricos do olho humano em pacientes 

portadores de catarata e com indicação de implante de lente intra-ocular. 

Métodos: Oitenta e quatro pacientes com média de idade de 58,82 ± 10,03 anos 

foram submetidos às biometrias óptica e ultra-sônica (imersão e contato) em 

ambos os olhos (n = 168). Os dados do comprimento axial, profundidade da 

câmara anterior, espessura do cristalino, profundidade da câmara vítrea e 

curvatura da córnea foram analisados. Foi avaliada a diferença das médias de 

cada método biométrico usado e a concordância foi investigada pela análise 

gráfica intra-individual de Bland-Altman de um método em relação ao outro. 

Resultados:  Não houve diferença estatisticamente significante para as médias do 

comprimento axial (P=0,245), profundidade da câmara anterior (P=0,073), 

espessura do cristalino (P=0,8794) e profundidade da câmara vítrea (P=0,7640) 

entre os métodos usados. A diferença das médias da curvatura da córnea entre o 

IOLMaster® e o ceratômetro manual OM-4® foi estatisticamente significante 

(P<0,0001). Apesar da boa reprodutibilidade dos resultados, os gráficos de Bland-

Altman mostraram algumas medidas fora dos limites de concordância 

estabelecidos em todas as variáveis analisadas. Houve menor concordância das 

medidas ceratométricas na comparação entre o IOLMaster® e o ceratômetro OM-

4®. Conclusões: Não houve diferença das médias dos métodos biométricos 

usados nesse estudo, exceto a curvatura da córnea que apresentou uma diferença 

estatisticamente significante entre as médias apresentadas. Os métodos 

demonstraram boa concordância, entretanto algumas medidas se apresentaram 

discordantes e podem ocasionar erros no cálculo do poder dióptrico da lente intra-

ocular. 

 

 

 

 

Descritores:  biometria ocular, ultra-som, interferometria de coerência óptica, lente 
intra-ocular, reprodutibilidade e concordância. 



1 INTRODUÇÃO 

 

 

A capacidade refrativa do olho humano depende basicamente de 

três fatores fundamentais: o poder dióptrico da córnea, o poder dióptrico do cristalino e 

o comprimento axial (AL) do globo ocular. A avaliação precisa desses fatores é 

essencial para se alcançar no pós-operatório de catarata, com implante de lente intra-

ocular (LIO), resultados refrativos bem planejados (Astbury & Ramamurthy, 2006). 

A Biometria Ocular se refere ao processo de medir o AL do globo 

ocular, e aliada à medida da curvatura da córnea ou ceratometria (K), é capaz de 

determinar o poder ideal da LIO a ser implantada durante a cirurgia de catarata. Se 

esse cálculo não é realizado, ou não é bem conduzido, o paciente poderá apresentar 

surpresas refrativas.  

O resultado do primeiro implante permanente de LIO, ocorrido em 

1949, aconteceu com um paciente de Harold Ridley que apresentou uma refração pós-

operatória de 24 graus de miopia e 6 graus de astigmatismo. (Ridley, 1952). Embora 

Ridley tivesse se empenhado bem, ele não pode contar com os benefícios da biometria 

moderna e não soube reconhecer o elevado índice de refração do material da LIO 

(Perspex).  

Além da remoção do cristalino, atualmente a cirurgia de catarata tem 

se tornado uma técnica de grande potencial refrativo (Duffey & Leaming, 2005). No 

passado, a catarata era removida e a prescrição dos óculos acontecia mais tarde, 

entretanto essa condição pode ser invertida atualmente: a LIO é prescrita para 

obtenção de um resultado refrativo planejado. A diferença entre o passado e o presente 
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baseia-se no desenvolvimento de modernas técnicas diagnósticas e cirúrgicas que 

permitem controlar o resultado refrativo pós-cirúrgico com exatidão (Olsen, 2007a).  

Atualmente as LIOs têm beneficiado cerca de 50 milhões de 

pessoas com catarata em todo o mundo, sendo que 6 milhões têm sido implantadas 

anualmente. Estima-se que o número de implantes irá duplicar em 2020 (Apple, 2003). 

As recentes descobertas e inovações no princípio de funcionamento 

das LIOs, ou LIOs Premium como vêm sendo classificadas atualmente, têm propiciado 

por exemplo a independência do uso de óculos para perto e longe mesmo em alguns 

casos de astigmatismo importante (Muccioli et al., 2007; Dardzhikova et al., 2009).  O 

sucesso dessas LIOs reside na escolha criteriosa de um modelo apropriado para cada 

paciente, baseado nas necessidades e preferências visuais, no erro refrativo, no 

diâmetro pupilar e nas expectativas de cada indivíduo (Nicolitz et al., 2008).  

Em 1997 o Food and Drug Administration (FDA) aprovou a primeira 

LIO multifocal com o potencial para corrigir além da visão para longe, a faixa de visão 

para perto (Maxwell et al., 2008). Desde então, inúmeros estudos sobre a segurança e 

a eficácia dessas LIOs e seu impacto na qualidade de vida têm sido publicados (Olsen 

& Corydon, 1990; Javitt et al., 2000; Oliveira et al., 2004a; Bellucci, 2005; Dick, 2005; 

Chiam et al., 2006).  

O desenvolvimento tecnológico aliado ao crescimento da expectativa 

dos pacientes pela busca de excelentes resultados visuais tem exigido um maior rigor 

na mensuração do diâmetro do globo ocular e no cálculo da LIO. A precisão desse 

cálculo é diretamente dependente da medida do AL, o que torna esse procedimento 

essencial e indispensável para o sucesso cirúrgico (Haigis et al., 2000; Rose & 

Moshegov, 2003).  
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Estudos baseados na biometria ultra-sônica demonstram que grande 

parte dos erros refrativos após o implante de LIO são atribuídos a erros na mensuração 

do AL (Olsen, 1987; Olsen, 1992). Como um erro de 0,1 mm resulta em um erro 

refrativo da ordem de 0,28 D num olho de dimensões normais, Olsen numa importante 

revisão do cálculo da LIO reforça que a acurácia é necessária mesmo para erros dessa 

magnitude (Olsen, 2007a).  

Em vários estudos longitudinais sobre miopia, erros refrativos e 

crescimento ocular também foi empregado o ultra-som (US) para medir os 

componentes axiais do olho humano (Fulk et al., 2000; Gwiazda et al., 2002; Zadnik, 

1993; Walline et al., 2001).  

Apesar da biometria ultra-sônica continuamente se aperfeiçoar 

desde o início de sua utilização em 1956, os avanços das tecnologias a laser têm 

propiciado o desenvolvimento de instrumentos que usam a interferometria para a 

mensuração do AL (Hitzenberger, 1991; Hitzenberger et al., 1993; Drexler et al., 1998).  

Embora outras tecnologias embasadas nos métodos ópticos tenham 

tido destaque ultimamente no campo da biometria ocular, elas são limitadas pelo custo 

elevado e principalmente por não serem aplicáveis nos casos onde a severidade da 

opacidade das estruturas oculares representa um obstáculo à passagem da luz 

(Yonekawa et al., 2009). 

Apesar de muitos estudos internacionais demonstrarem que a 

maioria dos casos de catarata possam ser examinados com a biometria óptica, deve-se 

ressaltar que, nos países desenvolvidos, há uma indicação precoce de cirurgia de 

catarata e assim menor incidência de opacificação densa de cristalino (Monteiro & 

Allemann, 2001). 
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Embora a cirurgia da catarata seja uma das mais seguras em todo o 

mundo, a diferença entre a refração planejada e a obtida pós-operatoriamente é um 

fator que pode comprometer o sucesso desse procedimento, o que representa um 

desafio para a Oftalmologia. Olsen mostrou que esse fator pode ser induzido por erros 

na mensuração das estruturas intra-oculares na seguinte proporção: AL (54%), 

profundidade da câmara anterior (ACD) (38%) e K (8%) (Olsen, 1992). O mesmo autor, 

num estudo recente, constatou que a ACD, o AL e a K contribuíram respectivamente 

com 42, 36 e 22% dos erros de refração após o implante de uma LIO (Olsen, 2007a).  

Muitos estudos sobre biometria ocular têm sido publicados, 

principalmente a respeito da biometria de coerência parcial e da biometria ultra-sônica 

de imersão. Entretanto, há poucos estudos que abordem a biometria ultra-sônica de 

contato em comparação com os outros métodos (Oliveira et al., 2004b) . No Brasil, por 

exemplo, a biometria ultra-sônica de contato é um método bastante usado no pré-

operatório de catarata.  

Aramberri e associados num recente estudo sobre a variedade de 

métodos biométricos disponíveis, declararam que a precisão da biometria é mandatória 

na era das LIOs premium para que se alcance bons resultados (Aramberri et al., 2009). 

Em todos os métodos biométricos, a posição da LIO no pós-

operatório é um fator que deve ser previsto. Essa variável, que muitas vezes é 

denominada posição efetiva da LIO (ELP), determinará o poder da lente implantada. 

Todas as outras variáveis tais como o AL, a K, o poder da LIO e o índice refrativo 

relativo dos meios oculares são avaliáveis pré-operatoriamente (Maclaren et al., 2007).  

 

 

 



 

 

5 

1.1 Objetivo 

 

 

Avaliar os métodos biométricos óptico e ultra-sônico de imersão e de 

contato utilizados no cálculo do poder dióptrico da lente intra-ocular em pacientes 

portadores de catarata. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Histórico do Ultra-Som na Oftalmologia 

 

 

O ultra-som (US) na Oftalmologia foi empregado pela primeira vez 

em 1956 por dois oftalmologistas americanos, Mundt e Hughes, que demonstraram seu 

potencial diagnóstico importante que permitia avaliar tumores intra-oculares (Mundt & 

Hughes, 1956). Posteriormente, Oksala e Lehtinen ampliaram os estudos sobre o uso 

do modo-A no diagnóstico de diversas alterações intra-oculares (Oksala & Lehtinen, 

1957) e foram os pioneiros a publicar dados referentes às variações da velocidade do 

som nas diversas estruturas que compõem o olho humano (Oksala, 1964). 

Em 1958, Baum e Greenwood desenvolveram o primeiro modo 

bidimensional (Modo-B) oftalmológico (Baum & Greenwood, 1958). No início da década 

de 60, Jansson e Kock usaram o ultra-som para realizar medidas das distâncias entre 

as estruturas intra-oculares (Jansson & Kock, 1962). 

Apesar de Coleman e colaboradores terem sido os pioneiros no 

desenvolvimento de um instrumento comercialmente disponível que empregava o 

modo-B de imersão em Oftalmologia (Coleman et al., 1969), foi Bronson quem 

apresentou o primeiro instrumento portátil e que permitia o exame com as pálpebras 

fechadas através do contato físico da sonda com as mesmas (Bronson,1972). A 

evolução e o desenvolvimento desse instrumento tornou o US um método amplamente 

usado na prática oftalmológica.  
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O Kretztechnik 7200 MA foi o primeiro instrumento padronizado 

modo-A e que foi rigorosamente desenvolvido para permitir uma avaliação confiável 

dos tecidos oculares (Ossoinig, 1971a; Ossoinig, 1971b; Ossoinig, 1972; Ossoinig, 

1973; Ossoinig, 1974). A importância da padronização dos instrumentos e técnicas 

nesse segmento levou Ossoinig e outros colaboradores a pesquisar e enfatizar cada 

vez mais essa concepção (Ossoinig, 1979; Ossoinig et al., 1979). Com o tempo, 

Ossoinig também foi responsável pela padronização do US Modo-B de contato. Ele 

desenvolveu técnicas de exame meticulosas e seus princípios e conceitos resultaram 

no desenvolvimento do que é conhecido hoje por Ecografia Padronizada, que seria um 

método de precisão para detecção e diferenciação de afecções intra-oculares e 

orbitárias (Ossoinig, 1979). 

Atualmente a medida acurada do AL é fundamental para estabelecer 

o poder dióptrico da LIO antes da cirurgia da catarata, e é considerada uma medida 

crucial para que haja sucesso pós-operatório. Diversos estudos indicam que os erros 

refracionais nos pós-operatórios são decorrentes principalmente de medidas erradas 

do AL (Olsen, 1992). 

Um resumo do histórico do ultra-som e das novas tecnologias da 

biometria ocular são apresentados no Anexo 1. 

 

 

2.2 Princípios Físicos do Ultra-Som  

 

 

O US é uma onda acústica que consiste na oscilação das partículas 

de um determinado meio. Por definição, as ondas ultra-sônicas têm frequências 
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maiores que 20 KHz (isto é, 20.000 oscilações por segundo), o que as tornam 

inaudíveis para o ouvido humano. Por outro lado, frequências menores que 20 KHz são 

audíveis para o sistema auditivo humano normal. As frequências usadas no ultra-som 

oftalmológico são da ordem de 8 a 10 MHz (1 megahertz = 1.000.000 ciclos por 

segundo) (Figura 1). Essas altas freqüências produzem comprimentos de onda 

pequenos (menores que 0,2 mm), que permitem boa resolução ocular e das estruturas 

orbitárias (Ossoinig, 1979).  

 

 

Figura 1 - O comprimento de onda (ciclo) corresponde a uma oscilação da onda ultra-
sônica. A freqüência de transmissão da onda é determinada pela contagem do número 
de ciclos numa unidade de tempo (t) (segundo [s]). (A) Baixa frequência produz 
comprimento de onda maior em relação à alta freqüência (B). 
 

                               

 

 

O US é propagado como uma onda longitudinal que consiste na 

alternância da compressão e rarefação das moléculas do meio que está sendo 

estudado. A velocidade da onda ultra-sônica é totalmente dependente do meio em que 

a mesma se propaga. Por exemplo, a água, que é muito compressível, transmite as 

ondas sonoras numa velocidade menor que a de qualquer outro meio mais sólido, que 

são menos compressíveis (Byrne & Green, 1992). Em conseqüência disso, o som é 

propagado mais rapidamente num meio mais sólido se comparado a um meio líquido. 

B 
 
alta 

A 
 
baixa 

 Ciclo 

t (s) 
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As ondas longitudinais produzidas pela energia ultra-sônica se 

comportam de uma maneira similar aos raios de luz que podem ser refratados e 

refletidos, e essa propriedade torna o ultra-som um método útil para diversos 

propósitos diagnósticos. Como uma onda longitudinal se propaga por um tecido, parte 

dessa onda pode ser refletida de volta à sua fonte geradora (transdutor), essa onda 

refletida é conhecida como eco (Byrne & Green, 1992). 

 

 

2.2.1 Eco 

 

 

Ecos são produzidos por interfaces acústicas que são criadas na 

junção de dois meios que têm diferentes impedâncias acústicas. A impedância acústica 

de um meio é determinada pela sua densidade e pela velocidade que o som 

desenvolve ao se propagar nesse meio (impedância acústica = velocidade do som x 

densidade) (Figura 2). A maior diferença na impedância acústica de dois meios que 

produzem uma interface é a mais forte reflexão da onda ultra-sônica, isto é, o eco. Por 

exemplo, podemos citar o eco de maior amplitude produzido pela superfície anterior do 

cristalino quando em contato com o humor aquoso do que quando em contato com 

sangue (hifema). Isto se justifica pela maior diferença de impedância entre o cristalino e 

o aquoso se comparada ao cristalino com o sangue (Byrne & Green, 1992). 

Os ecos refletidos são afetados por muitos fatores como absorção e 

refração, ângulo de incidência do som, tamanho, forma e textura da interface acústica. 

A compreensão destes princípios é de suma importância para a obtenção de resultados 

confiáveis e com acurácia. 
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Figura 2 - Interface de dois meios, a amplitude do eco produzido e impedância 
acústica. Na figura abaixo, por exemplo, a impedância acústica é menor no meio A, 
resultando em um retorno menor de energia para a sonda em relação ao meio B.  
 

                                         
                                                                  Fonte: Byrne & Green, 1992 
 

 

2.2.2 Ângulo de Incidência do Som 

  

 

O ângulo de incidência do som sobre uma interface acústica é um 

importante fator da força do eco. Quando o som atinge uma interface 

perpendicularmente, todo o eco é refletido de volta em direção à sua origem 

(transdutor). Se entretanto a incidência do som é oblíqua em relação às interfaces 

acústicas, parte da energia acústica é divergida e dispersa de sua origem havendo 

redução do eco que retorna ao transdutor (Byrne & Green, 1992). Dessa forma 

podemos relacionar que quanto maior a perpendicularidade do som em relação às 

estruturas analisadas, maior será a amplitude do eco produzida (Figura 3). 

 

 

       Meio A      Meio B  

Meio C   Meio D  
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Figura 3 - A perdendicularidade do ultra-som em relação às estruturas oculares e a 
intensidade do eco produzido nas interfaces acústicas. Note que o ângulo de incidência 
é sempre igual ao ângulo de reflexão. 
 

             
                                                                    Fonte: Byrne & Green, 1992 
 

 

2.2.3 Interfaces Acústicas 

 

 

O tamanho, a forma e a regularidade de uma interface também pode 

influenciar a força do eco que retorna ao transdutor. Assumindo que o feixe sonoro 

incide perpendicularmente à uma superfície plana e lisa (por exemplo, a retina), 

podemos constatar que quase todo o eco volta à sua fonte (transdutor) (Kremkau, 

1989). Entretanto, se a superfície é lisa mas convexa (por exemplo, um tumor), uma 

parte do eco será dispersada e portanto não retornará ao transdutor, resultando num 

eco de menor amplitude. Se a interface não é lisa, tem superfície irregular (por 

exemplo, o corpo ciliar), parte do eco refletido será dispersa; como resultado teremos o 



 

 

12 

retorno de um eco de menor amplitude, mesmo que o feixe ultra-sônico esteja incidindo 

perpendicularmente (Byrne & Green, 1992) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Diferentes tipos de interfaces acústicas. (A) Interface regular e lisa, maior 
parte do eco produzido retorna à sonda. (B) Interface lisa e côncava, uma porção do 
eco é perdida e não retorna integralmente à sonda. (C) Interface irregular e rugosa, 
grande parte do eco é dissipada e não retorna à sonda. (D) Interface pequena, o eco é 
dissipado em várias direções com retorno mínimo à sonda. 
 

                                                       
                                                  Fonte: Byrne & Green, 1992 

 

 

2.2.4 Absorção 

 

 

 A energia ultra-sônica é gradualmente absorvida e convertida em 

calor à medida que atravessa um meio, no entanto a quantidade do calor produzido é 
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extremamente baixa e não ocasiona efeitos prejudiciais aos tecidos (Kremkau, 1989). 

Altas freqüências do som são absorvidas em maior grau que as baixas freqüências, o 

que explica porque as ondas de alta freqüência não podem penetrar um tecido tão 

profundamente quanto às ondas de baixa freqüência. A absorção está relacionada 

diretamente à velocidade do som, da mesma forma que a espessura do tecido ao qual 

o ultra-som atravessa (Kremkau, 1989). 

 

 

2.2.5 Refração 

 

 

 Como os raios de luz, o ultra-som também pode sofrer refração e 

gerar efeitos indesejáveis como artefatos, por outro lado pode contribuir para 

localização de interfaces. A refração ocorre quando o som está incidindo obliquamente 

em uma interface que demarca dois meios de diferentes velocidades do som. 

Inversamente, não ocorrerá refração quando a onda sonora está incidindo 

perpendicularmente sobre uma interface ou quando a velocidade do som nos dois 

meios é a mesma (Kremkau, 1989). 

 Quando a onda sonora incide obliquamente e viaja de um meio 

para outro que apresenta uma velocidade do som maior, a onda refratada é transmitida 

de forma a se afastar da perpendicularidade. Contrariamente, a onda refratada se 

aproxima da perpendicularidade ao viajar de um meio para outro em que a velocidade 

do som é menor (Kremkau, 1989) (Figura 5). 
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Figura 5 – Ângulo de incidência, velocidade e refração do som numa interface de dois 
meios de diferentes densidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2.6 Sistema de eco pulsado 

 

 

 A ultra-sonografia clínica depende da tecnologia que emite a onda 

ultra-sônica e então detecta e processa os ecos refletidos. Esta técnica conhecida 

como eco pulsado, requer a produção de múltiplos pulsos curtos de energia ultra-

sônica com pequeno intervalo entre os pulsos, que permite que os ecos refletidos 

sejam detectados, processados e observados num monitor.  

 

 

2.2.7 Sonda e Transdutor 

 

 

  A base do sistema de eco pulsado é um elemento piezelétrico, 

geralmente de cristal de cerâmica ou quartzo, que é o componente principal do 

 

 
 
Onda de incidência 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Onda refratada 
 
 
Onda de reflexão 
 
       Meio 1 – alta velocidade                Meio 2 – ba ixa velocidade 
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transdutor ultra-sônico. O cristal piezelétrico localizado próximo à face da sonda, faz 

uma vibração mecânica quando é estimulado por energia elétrica do instrumento. Esta 

vibração produz uma onda ultra-sônica longitudinal (feixe ultra-sônico) que é propagada 

através dos meios oculares. Uma pausa de repetidos micro-segundos então ocorre, 

permitindo ao transdutor receber os ecos refletidos. A energia refletida cria outra 

vibração mecânica quando atinge o cristal. A vibração por sua vez produz um sinal 

elétrico que é transmitido a um receptor e à tela do monitor (Byrne & Green, 1992). 

Este processo de gerar uma onda ultra-sônica e receber um eco é 

repetido milhares de vezes por segundo para produzir uma visualização em tempo real. 

 

 

2.2.8 Processamento do Sinal  

 

 

 Um sistema ultra-sônico deve ser capaz de criar um pulso de 

energia ultra-sônica propagada de seu transdutor. Este sistema também deve receber 

o eco refletido e representá-lo como um sinal na tela de um monitor. Essa unidade 

processadora é composta por quatro componentes: emissor de pulso ou pulsador, 

transdutor ou sonda, receptor e a tela do monitor (vídeo) (Figura 6). 
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Figura 6 -  Unidade ultra-sônica processadora e seus componentes principais 

 

 

                                                      Fonte: Betinjane & Carani, 2003 
 

 

 O sinal elétrico produzido pelo eco refletido é inicialmente recebido 

pelo instrumento de ultra-som e a seguir é submetido a um processo complexo que 

inclui amplificação, compressão e rejeição (Byrne & Green, 1992). 

 

 

2.2.9 Ganho ou Sensibilidade 

 

 

 Todos os instrumentos de ultra-som nos permitem a amplificação 

dos sinais dos ecos (controle de ganho ou sensibilidade) que aparece na tela do 

monitor. Usualmente o ganho é medido em decibéis (db) e se refere à uma unidade de 

medida relativa da intensidade do som.  
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É importante saber que ajustando o ganho não se muda a 

quantidade de energia emitida do transdutor, muda-se apenas a intensidade do eco 

refletido que aparece no monitor. Quanto maior o ganho, maior a habilidade de mostrar 

ecos de baixa refletividade. Como os ecos mais intensos são localizados ao longo do 

eixo central do eco refletido, abaixando-se o ganho, estreita-se o feixe de som 

melhorando as resoluções lateral e axial. Também se diminuindo o ganho, se diminui a 

profundidade de penetração do feixe (Byrne & Green, 1992). 

 

 

2.2.10 Velocidade do Som 

 

 

 As medidas ultra-sônicas são calculadas de acordo com a 

velocidade com que o som atravessa um dado meio. O uso de velocidades do som 

apropriadas é importante para uma obtenção de medidas acuradas do comprimento 

axial do olho. A velocidade que o biômetro fornece, deve ser checada sempre antes do 

ínicio do exame propriamente dito. Diferentes velocidades podem ser solicitadas para 

medidas de olhos fácicos, afácicos  e pseudofácicos. 

   Para um olho fácico normal, a velocidade estimada do som é da 

ordem de 1532 m/s na câmara anterior e na cavidade vítrea; e 1641 m/s no cristalino 

(Jansson & Kock, 1962). Em um olho de dimensão média, essa velocidade é 

equivalente a 1550 m/s no olho todo. Entretanto se assumirmos que a espessura do 

cristalino é constante, essa velocidade média é menor em um olho longo e maior em 

um olho curto e portanto deveria ser corrigida nesses casos (Olsen et al., 1991). 
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2.2.11 Gates ou Cursores 

 

 

 Muitos instrumentos usam gates ou cursores para medir 

eletronicamente a distância entre interfaces. No modo automático, a posição do cursor 

é determinada pelo biômetro automaticamente, e no modo manual ele é selecionado 

pelo examinador. Quando o modo manual é usado, o examinador deve monitorar o 

ecograma para assegurar que o posicionamento dos cursores é adequado (Byrne & 

Green, 1992). 

 A maioria dos biômetros apresentam dois ou quatro cursores. No 

sistema de dois cursores, um é colocado no pico correspondente à córnea e o outro no 

da retina (Byrne & Green, 1992). 

No sistema de quatro cursores, teremos além desses dois citados, 

cursores representando as cápsulas anterior e posterior do cristalino. A maneira com 

que esses cursores são colocados no ecograma varia de acordo com os modelos e 

marcas dos biômetros. 

 Antes de iniciar o exame, os cursores devem ser posicionados no 

monitor do biômetro nas regiões onde supostamente os picos apareceriam se 

considerássemos um olho normal. Durante o exame os cursores poderão ser 

reposicionados apropriadamente. 
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2.3 Ecografia Modo-A e Biometria 

 

 

 A ecografia Modo-A é uma representação acústica unidimensional 

onde os ecos são representados por oscilações verticais a partir de uma linha base. O 

espaço entre os picos é dependente do tempo necessário para que o feixe ultra-sônico 

alcance uma interface e o eco refletido retorne à sonda. O tempo entre dois picos de 

ecos pode ser convertido em distância conhecendo-se a velocidade do som no meio 

em que os ecos são refletidos. 

Matematicamente essa relação entre distância, velocidade do som 

no meio e tempo pode ser expressa pela seguinte equação: d = v x t (onde: d = 

distância, v = velocidade e t = tempo). 

Os biômetros ultra-sônicos são amplamente usados na prática 

oftalmológica com o objetivo principal de calcular o valor da LIO a ser implantada no 

ato cirúrgico. Eles dispõem de fórmulas biométricas e são capazes de medir o tempo 

de trânsito que um feixe ultra-sônico leva para se propagar através dos meios oculares 

enquanto são defletidos à medida que atingem as estruturas intra-oculares (Byrne & 

Green 1992). 

  Existem dicas importantes para a execução da biometria, uma das 

principais se refere às medidas que devem ser tomadas coaxialmente com o eixo 

visual. Isso pode ser visualizado no monitor por uma oscilação vertical da linha base 

(modo-A) correspondente à retina, bem como por oscilações referentes às cápsulas 

anterior e posterior do cristalino (Figura 7). 
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Alguns olhos não apresentam estruturas perfeitamente paralelas, 

além disso podem apresentar catarata densa o que pode tornar esse processo difícil. 

 A ecografia modo-A usada para a maioria das medidas de 

comprimento axial, emprega amplificação linear, transdutor focalizado e frequência 

entre 10 e 15 MHz. Uma das mais importantes aplicações da ecografia em 

Oftalmologia é a medida do AL do olho, ou biometria, que é usada para o cálculo da 

LIO, como descrito anteriormente. No entanto, a medida do AL pode ser útil na 

diferenciação e monitoração de certas condições oculares (glaucoma congênito, miopia 

e leucocoria) (Byrne & Green, 1992). 

O AL medido por biômetros ultra-sônicos é determinado pela 

distância do vértex da córnea até a interface vítreo-retínica. Um transdutor de 10 MHz 

de frequência, com resolução longitudinal de 0,20 mm e uma acurácia de 0,10 a 0,12 

mm, é usado para essa finalidade. 

 

 

Figura 7 – Posicionamento do paciente e a tela do biômetro exibindo o modo-A e os 
parâmetros quantitativos do exame  
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2.3.1 Modos de aquisição de medidas 

 

 

 Atualmente a maioria dos biômetros dispõe de dois modos de 

aquisição de medidas: manual e automático. No modo automático, também conhecido 

como modo de reconhecimento padrão, o próprio biômetro seleciona as medidas 

emitindo geralmente um tom audível acompanhando o ecograma no qual a aparelho 

medirá o comprimento axial automaticamente. Esse caráter automatizado pode ajudar 

o examinador a se concentrar melhor no procedimento e manejo com a sonda, 

enquanto aguarda o tom audível do instrumento indicativo de que houve alinhamento. 

Além disso, esse modo permite uma rapidez maior na aquisição das medidas em casos 

de olhos normais com catarata. Embora esse modo de aquisição de medida seja 

relativamente mais rápido, é fundamental que o examinador domine os conhecimentos 

sobre o método e seja capacitado a interpretar adequadamente os gráficos obtidos 

(ecogramas). 

 O modo manual de aquisição das medidas também pode ser usado 

e demonstra ser bastante útil em olhos afácicos e pseudofácicos, bem como em olhos 

fácicos onde haja dificuldade de obtenção de medidas. Nesse modo, o examinador 

dispõe de mais tempo para fazer o alinhamento do US com o eixo visual e obter um 

ecograma de qualidade. 
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2.3.2 Técnicas de medida do comprimento ocular axia l 

 

 

Existem duas técnicas de medidas do comprimento ocular axial 

(Figura 8): 

 

•  Técnica de Contato 

 

 Na técnica de contato, a sonda é colocada diretamente sobre a 

córnea e o feixe ultra-sônico é direcionado ao longo do eixo óptico. Geralmente essa 

técnica é usada com o paciente em decúbito dorsal sob anestesia tópica local e o 

biometrista segurando a sonda com a mão de maior coordenação motora fina. Durante 

a aquisição dessas medidas, o biometrista pode solicitar ao paciente para que pisque 

os olhos no término de algumas medidas, para evitar medidas errôneas decorrentes de 

escassez ou excesso de filme lacrimal.  

 

• Técnica de Imersão 

 

Essa técnica é assim denominada pois é usada uma cuba ou copo 

de imersão. Essa cuba é colocada em contato com o olho a ser examinado e é 

posicionada de forma a permitir que o examinador preencha seu interior com uma 

solução fisiológica ou viscoelástica. Dessa forma, cria-se um meio entre a sonda e a 

superfície da córnea que proporcione a propagação do ultra-som.  

Nessa técnica não ocorre indentação da córnea e 

consequentemente não há a influência de medidas supostamente menores que o AL 
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real. Cabe ao examinador ficar atento para obtenção de medidas que estejam 

alinhadas ao eixo visual do paciente, de modo a produzir resultados compatíveis com 

as condições oculares apresentadas. 

 

 

Figura 8 – Técnicas da biometria ultra-sônica: (A) Contato (B) Imersão.  
 
  

     

      
 

 

As cubas de imersão normalmente usadas são as esclerais, como 

as de Hansen (Hansen Ophthalmic Development Laboratory, Coralville, IA, EUA) e as 

de Prager (ESI Inc., Plymouth, MN, EUA). As cubas Hansen estão disponíveis em 

diâmetros de 16, 18, 20, 22 e 24 mm. Geralmente a de 20 mm se adapta na maioria 

dos olhos, as maiores são bem indicadas para olhos grandes com abertura palpebral 

larga e as menores para olhos pequenos com abertura palpebral estreita.  

As cubas Prager são mais recentes e compostas por um tubo 

flexível que conecta a cuba propriamente dita a uma seringa que contém a solução 

     A                                            B  
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fisiológica. O transdutor é anexado ao centro da cuba e o examinador controla o fluxo 

da solução pelo êmbolo da seringa a medida que a mesma é preenchida e escoada.   

Outro modelo de cubas esclerais conhecido é a Kohn (Innovative 

Imaging Inc., Sacramento, CA, EUA). Segundo Shammas, as cubas Kohn e Prager são 

consideradas as mais indicadas para a biometria de imersão, pois tornam o método 

mais fácil (Shammas, 2004). 

Os modelos de cubas esclerais que têm sido usados atualmente são 

ilustrados na Figura 9 a seguir. 
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Figura 9 - Cubas esclerais usadas na biometria ultra-sônica de imersão: (A) Hansen, 
(B) Prager e (C) Kohn.                                

    C 
 

        

  

 

 

 

 

 

                                         

         

 

2.3.2.1 Análise Gráfica do Modo-A 

 

 

Na técnica da biometria ultra-sônica de contato, durante a medida de 

um olho fácico, quatro picos são representados no ecograma, além de um pico inicial 

de partida. Esse pico inicial está sempre presente e corresponde à ponta do transdutor 

e é coincidente com o pico correspondente à superfície da córnea. O primeiro pico 

seguido do pico inicial representa a cápsula anterior do cristalino. Se o exame for 

realizado em olhos não dilatados esse pico poderá corresponder à íris, e portanto o 

examinador deve ater-se ao posicionamento correto do transdutor. O segundo pico 

    A                                                              B         
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após o pico inicial, refere-se à cápsula posterior do cristalino. O terceiro pico relaciona-

se à superfície da retina. Um quarto pico corresponde à esclera e está posicionado 

imediatamente após o da retina. Uma cadeia de picos de alta refletividade normalmente 

é observada e refere-se à gordura orbitária (Figura 10).  

 O feixe ultra-sônico deverá ser posicionado perpendicularmente às 

superfícies do cristalino e da retina. Essa condição resulta num ecograma com picos 

consistentes e de alta refletividade. Se um ou mais desses picos não respeitarem essa 

condição, o feixe deverá ser reposicionado até que a mesma seja estabelecida. 

 Em algumas condições o examinador pode observar outros picos 

além dos descritos anteriormente. Se o olho apresentar uma catarata densa, por 

exemplo, geralmente um ou mais picos podem se originar a partir do pico 

correspondente à cápsula posterior. 

 

Figura 10 – Modo-A e os picos relacionados às estruturas oculares de um olho fácico 
(1: cápsula anterior do cristalino, 2: cápsula posterior do cristalino, 3: retina, 4: esclera, 
5: gordura orbitária) 
 
                            1           2                                           3   4      5 
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   É importante ressaltar que a análise gráfica do modo-A é 

fundamental para se alcançar resultados confiáveis. 

Rotineiramente a validação das medidas de AL e da K deve ser 

obtida para evitar erros futuros. Dessa forma essas medidas devem ser repetidas se 

(Astbury & Ramamurthy, 2006): 

• as medidas do AL foram menores que 22 mm ou maiores que 

25 em qualquer um dos olhos e realizada bilateralmente 

• a diferença entre o AL inter-ocular for maior que 0,30 mm 

• o AL não se correlaciona com a refração apresentada pelo 

paciente: hipermétropes devem ter olhos curtos e míopes, 

olhos longos 

• problemas relacionados à colaboração e fixação do paciente   

durante e exame 

• as medidas ceratométricas estiverem fora dos limites de 40 a 

48 D 

• a diferença ceratométrica inter-ocular exceder 1,50 D e não 

houver evidência clínica. 

 

 

Além disso, essa nova medida deve ser preferencialmente exercida 

por um segundo biometrista e que desconheça a medida anterior. Aconselha-se seguir 

essas recomendações na condução da biometria (Comunicação pessoal*).  

 

 

 *Hoffer KJ. 1987. Comunicação pessoal. 
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Outro importante pesquisador das dimensões do olho humano e 

suas relações com o cálculo da LIO, quantificou as medidas errôneas de diferentes 

métodos de medida e assim publicou trabalhos sobre a importância dessas 

recomendações (Holladay et al, 1986; Holladay et al, 1988). 

 

 

2.4 A Biometria Óptica 

 

 

   A primeira aplicação desse novo método no olho humano aconteceu 

em 1996 e foi descrita por Fercher et al. (Fercher & Roth, 1996; Fercher et al., 1988).  

O IOLMaster® (Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Alemanha) é um 

biômetro óptico de não-contato que foi aprovado em 1999 para uso na Europa e no ano 

de 2000 pelo FDA (Figura 11). Esse biômetro baseia-se na interferometria de coerência 

parcial, emprega uma luz infra-vermelho e sua precisão é da ordem de 0,02 a 0,01 mm, 

o que representa uma acurária cinco vezes maior que a biometria ultra-sônica de 

contato e é calibrado por sistema biométrico de alta-resolução de 40 MHz conhecido 

como GBS (Grieshaber Biometric System), que é dotado de um algoritmo que torna 

suas medidas equivalentes à biometria ultra-sônica de imersão (Hill, 2003). 
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Figura 11 – Biômetro óptico IOLMaster® (versão 3). 

                                        

 

 

    Nesse método, um interferômetro externo (espelho semipermeável) 

divide um feixe de 160 µm de uma luz coerente infra-vermelho de 760 nm em duas 

partes que são refletidas e cobertas por dois espelhos. A superposição desses dois 

componentes é projetada em direção ao olho, o qual representa a combinação de dois 

espelhos: a córnea e o epitélio pigmentado da retina. Ambos os componentes 

parcialmente coerentes são refletidos pela córnea e epitélio pigmentado da retina. A 

distância entre essas duas superfícies biológicas reflexivas é considerada o AL (Figura 

12).  

         Se a diferença da distância dos dois interferômetros de Michelson se 

iguala à diferença da distância óptica da córnea e epitélio pigmentado da retina, um 

sinal de interferência é detectado (Findl et al., 2001; Drexler et al., 1998; Haigis et al., 

2000).  
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Figura 12 – Biometria óptica e princípio da interferometria de coerência parcial: dois 
feixes de luz coaxiais Im e If são criados por um laser diodo (LD) que ao se propagarem 
pelo olho são refletidos em diferentes interfaces oculares, especialmente a córnea (C) e 
a retina (R). Se dois componentes, por exemplo, If(R) e Im(C) estão muito próximos eles 
podem interferir e a intensidade da distribuição é sensível ao fotodetector (PD). 
 

 

    

 

   Em síntese podemos dizer que essa técnica mede o atraso e a 

intensidade de uma luz infra-vermelho que são produzidos nas interfaces acústicas, 

determinando  assim a distância entre a córnea e o epitélio pigmentado da retina (Lee 

et al., 2008).  

                             O IOLMaster® permite medidas acuradas do AL, K e ACD que são 

necessárias para o cálculo da LIO, além disso no seu manuseio não há necessidade de 

anestesia tópica local e é considerado um método rápido e que não gera desconforto 
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ao paciente. Os princípios da biometria óptica são bem documentados (Haigis et al., 

2000). 

   A versão 3 do IOLMaster® dispõe de um índice chamado SNR 

(signal-to-noise ratio)  que quantifica a qualidade da medida do AL e se refere à 

amplitude do sinal que é determinado pela força de reflexão da luz proveniente do 

epitélio pigmentado da retina. O melhor SNR é representado por grande amplitude do 

pico e pode ser traduzido como medida de grande acurácia (Figura 13).  

   Para essa versão do IOLMaster®, e de acordo com o fabricante, as 

medidas com SNR inferior a 1.6 são consideradas errôneas.  SNR entre 1.6 e 2.0 são 

indeterminados, e aqueles acima de 2.0 são considerados confiáveis (Tehrani et al., 

2003). 

   As opacidades de meio avançadas geralmente são os fatores 

limitantes que impedem a realização do exame. Cerca de 5 a 10% dos pacientes 

necessitam da biometria ultra-sônica (Haigis, 2004). 

   Outras versões do IOLMaster® estão sendo desenvolvidas, a versão 

5 por exemplo, torna o aparelho mais sensível para os olhos com opacidade de meios, 

permitindo assim um número maior de pacientes nessas condições que possam ser 

examinados. 
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Figura 13 – Representação gráfica da qualidade do sinal e sua relação com o signal-to-
noise ratio (SNR): (A) excelente, (B) aceitável e (C) ruim. O pico mais elevado 
corresponde ao sinal gerado pelo epitélio pigmentado da retina. 
 

 A 

    B    

C  

   
 

    

   Na biometria óptica o AL é medido até o epitélio pigmentado da 

retina, entretanto na biometria ultra-sônica até a interface vítreo-retiniana, o que 

evidentemente produz medidas maiores no primeiro método. 

   O IOLMaster® é capaz de medir a ACD mas não usa a interferometria 

para essa finalidade, ela é determinada por uma secção óptica da câmara anterior de 

um sistema de iluminação similar a uma lâmpada de fenda. A medida da ACD é 

realizada pela interpretação da imagem produzida pela iluminação incidida a 30º do 
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eixo visual sobre a córnea. A ACD padrão é medida opticamente pela distância entre a 

fenda produzida na face anterior da córnea e a produzida na face anterior do cristalino 

(Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Secção óptica do IOLMaster®  demonstrando as fendas produzidas para a 
determinação da ACD. 
 

                                        

    

 

   A K no IOLMaster® é realizada pela projeção de seis pontos 

luminosos na superfície corneana num diâmetro aproximado de 2,5 mm. A distância 

entre esses pontos é analisada pelo software do aparelho e então é convertida 

quantitativamente em dois valores ceratométricos relativos aos meridianos principais 

(Figura 15). 
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Figura 15 – Reflexão das miras ceratométricas no IOLMaster®: (A) miras bem 
centradas e focadas; (B) ausência das miras superiores decorrente de abertura 
palpebral insuficiente. 
 

 

    

 

   As medidas realizadas pelo método ultra-sônico são dependentes da 

velocidade do som, na biometria óptica há a dependência de um grupo de índices 

refrativos designados para o olho fácico. Esses índices usados pelo IOLMaster®  foram 

estimados e existem evidências de que o índice da calibração do olho fácico possa 

necessitar de modificações para assegurar consistência entre os dados pré e pós-

operatórios (Olsen & Thorwest, 2005). 

   Desde então, essa técnica tem sido bem aceita pela comunidade 

oftalmológica devido à sua alta precisão em relação à biometria ultra-sônica de contato 

e por ser diretamente comparável à biometria ultra-sônica de imersão (Drexler et al., 

1998; Findl et al., 2001). 

   Um grupo independente de usuários da biometria óptica fundou em 

1999 a ULIB (User Group for Laser Interference Biometry) que trabalha especialmente 

com o campo da biometria óptica e da optimização das constantes das LIOs. Tal 

optimização é atribuída ao fato de que por uma série de razões físicas, o AL medido 

por meio óptico é diferente do AL medido pelo ultra-som. Dessa forma, as constantes 

das LIOs geralmente falharão na obtenção de bons resultados quando usada a 

  A                                                                  B 
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biometria óptica. Portanto uma optimização individualizada para determinados modelos 

de LIOs é necessária. Isso pode ser feito com base nos dados clínicos pré e pós-

operatórios (User Group for Laser Interference Biometry, 2009). 

   Os serviços da ULIB são bem aceitos pela comunidade oftalmológica 

e há uma estimativa de que a página eletrônica de constantes para o IOLMaster®  

(http://www.augenklinik.uni-wuerzburg.de/ulib/const.htm) é acessada em média cerca 

de 800 vezes por mês (Haigis, 2004) (Anexo 2). 

   A biometria óptica não dispensa absolutamente a biometria ultra-

sônica, pois sua principal desvantagem é o emprego da luz para realização das 

medidas, e assim evidentemente, alguns níveis de opacidades de meios tornam esse 

método infrutífero. Além disso, outras limitações se aplicam a pacientes com 

dificuldade em manter a fixação, tremores, desconforto respiratório, filme lacrimal 

irregularmente importante, lesões corneanas, ceratopatias, cataratas avançadas, 

nistagmo, anormalidades palpebrais importantes, hemorragia vítrea, maculopatias e 

descolamento de retina (Haigis et al., 2000). 

                   Muitos estudos revelam que a interferometria de coerência parcial é 

um método de maior precisão que o método ultra-sônico (Hitzenberger, 1991; Drexler 

et al., 1998), entretanto isso é discutível, uma vez que estudos anteriores mostram que 

o emprego de biometria ultra-sônica de imersão produz precisão equivalente à anterior 

(Oliveira et al., 2004a; Németh et al., 2003; Watson & Armstrong, 1999; Raymond et al., 

2009; Packer et al., 2002). 

   Apesar da biometria ultra-sônica ser um método bem consagrado 

para a mensuração das distâncias oculares, especialmente para a determinação do AL 

e dos segmentos oculares para o cálculo da LIO, o uso da biometria óptica baseada 
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nos princípios da interferometria de coerência parcial tem entrado em cena como uma 

alternativa ao método ultra-sônico. 

 

 

2.5 Fórmulas Biométricas 

    

 

   Nos primórdios do cálculo das LIOs, poucos métodos estavam 

disponíveis para estimar corretamente a ELP em determinados olhos (Fyodorov et al., 

1975). Fórmulas empíricas eram consideradas mais precisas que as fórmulas ópticas 

(teóricas) (Holladay et al., 1988; Sanders et al., 1988). 

   A fórmula original SRK I, ou de 1ª geração, consistia em uma 

equação de regressão linear simples (P = AL - 0.9K - 2.5A) onde P = poder dióptrico da 

LIO para emetropia, K = ceratometria (índice de refração = 1,3375), AL = comprimento 

axial do olho medido por ultra-som e A = A-constante de acordo com o tipo da LIO 

(Sanders & Kraff, 1980). 

   As desvantagens de qualquer aproximação empírica é que a fórmula 

funciona somente com um banco de dados do qual ela foi derivada. Por exemplo, se o 

AL é medido por diferentes técnicas, a A-constante e talvez os coeficientes de 

regressão mudarão. Ao mudarmos a técnica ultra-sônica pela de interferometria de 

coerência óptica (IOLMaster®, por exemplo), as medidas produzidas serão maiores. A 

fórmula também é sensível a diferenças da técnica cirúrgica escolhida, como o local 

onde a LIO é inserida (se dentro ou fora do saco capsular), que pode resultar em 

alterações do efeito refrativo da LIO implantada. 
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   Para satisfazer os problemas que envolvem as diferentes técnicas de 

medidas ou a técnica cirúrgica escolhida, recomenda-se que a fórmula seja 

personalizada e que a A-constante seja efetiva num número representativo de casos. 

   A previsibilidade do resultado refrativo aumentou com o surgimento 

da fórmula de 2ª geração, a SRK II, a qual foi modificada de acordo com o AL. Apesar 

da melhoria dos resultados, muitas vezes a correção óptica ainda era necessária. 

   As fórmulas de 3ª geração; Holladay I, Hoffer Q e SRK/T; as quais 

são amplamente usadas nos dias de hoje, funcionam com métodos de regressão linear 

incorporados a modelos teóricos de olhos. Essa característica torna essas fórmulas 

mais precisas e com resultados específicos de acordo com o AL apresentado.  

   A suposição de que a ACD era proporcional ao AL era falsa e isso 

consequentemente causava erros no resultados pós-operatórios dos pacientes. A 3ª 

geração de fórmulas não contabilizava a ELP. Assim um ajuste dessas fórmulas era 

necessário, o que culminou na optimização de um fator que as compunha. Esse fator é 

chamado fator do cirurgião (FC) para a fórmula Holladay I, ACD para a Hoffer Q e A-

constante para a fórmula SRK/T. 

   As fórmulas de 4ª geração como a Haigis, não depende de 

suposições relacionadas à medida da ACD, ela trabalha com três constantes 

simultaneamente (a0, a1 e a2) que são derivadas de uma análise de regressão multi-

variada. 

   Outra fórmula de 4ª geração lançada em 1998, a Holladay II, 

incorpora sete variáveis no seu desempenho (diâmetro branco a branco, diâmetro 

corneano, ACD, LT, idade do paciente, refração pré-operatória e AL). Essas 

informações tornam essa fórmula bastante precisa numa variedade de olhos, 

entretanto sua disponibilidade na maioria dos biômetros é limitada. 
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     Atualmente algoritmos mais eficientes têm sido descritos para 

estimar a ELP ou a ACD baseados nas medidas pré-operatórias do olho. A variação 

desses algoritmos é que faz as recentes fórmulas ópticas de calculo da LIO diferirem 

em natureza e precisão (Olsen et al., 1992). 

   Os avanços nas fórmulas biométricas são imprescindíveis para que 

se alcance resultados refrativos bem planejados após a cirurgia da catarata. 

Evidentemente esses resultados dependem também do poder dióptrico da LIO 

escolhida, dos dados biométricos pré-operatórios e do controle de qualidade dos 

fabricantes das mesmas. 

   Apesar das várias gerações de fórmulas terem sido desenvolvidas, 

as usadas atualmente são as de 3ª e 4ª geração. Embora os resultados apresentados 

entre elas difiram pouco para olhos com AL médio, algumas são mais precisas para 

olhos com AL extremos. O The Royal College of Ophthalmologists recomenda o uso 

das fórmulas biométricas de acordo com o AL apresentado (Quadro 1) (Ashwin et al., 

2009; Gale et al., 2006; The Royal College of Ophthalmologists, 2006). 

 

 

Quadro 1 – Recomendações do The Royal College of Ophthalmologists para o uso das 
fórmulas biométricas de acordo com o AL 
 
   

                           

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento axial (AL) Fórmula biométrica 

< 22 mm  Hoffer Q ou SRK-T 

22 – 24,5 mm  SRK-T, Holladay I, Hoffer Q 

> 24,5 mm SRK/T, Hoffer Q / Holladay (média) 
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                  Em 1997 Holladay propôs métodos e valores para facilitar a 

padronização das constantes relacionadas à biometria ultra-sônica, K e cálculo da LIO. 

Um olho esquemático foi elaborado para mostrar as relações das estruturas oculares 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Olho esquemático pseudofácico padronizado proposto por Holladay 
mostrando as relações entre as medidas axiais e ELP.  
 

                  
                                                                                                 Fonte: Holladay, 1997. 
 

 

2.6 Ceratômetro manual 

 

O ceratômetro ou oftalmômetro foi desenvolvido em 1880 por 

Hermann von Helmholtz e seu princípio físico é bastante conhecido. O instrumento 

manual projeta alvos luminosos na superfície corneana, estes são posicionados em 
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quadrantes opostos de um círculo imaginário de três milímetros de diâmetro. As 

distâncias das miras dos alvos correspondentes, medidas com prismas duplicadores e 

um microscópio de longa distância focal, são utilizadas para determinar o raio de 

curvatura da córnea (Saia, 2007). 

O ceratômetro é um equipamento utilizado para medir objetivamente 

o raio de curvatura da porção central da superfície anterior da córnea em dois 

meridianos principais. Esses meridianos são perpendiculares entre si e geralmente 

apresentam raios de curvaturas diferentes, determinando assim o astigmatismo 

corneano. Para a simplificação dessa medida, a córnea é assumida como uma 

superfície esfero-cilíndrica e fina com um raio de curvatura fixo em suas faces anterior 

e posterior. 

Em córneas normais com astigmatismo regular, as medidas com os 

ceratômetros manuais convencionais são fáceis de serem obtidas e apresentam boa 

confiabilidade. Entretanto córneas submetidas à ceratotomia ou a procedimentos 

ablativos têm suas medidas hipo-estimadas devido ao aplanamento da superfície 

anterior da córnea (Argento et al., 2003). Nesses olhos a relação entre as superfícies 

anterior e posterior da córnea é cirurgicamente alterada, então o índice de refração 

padronizado da córnea de 1,3375 não está correto nessas situações. Dessa forma 

suposições errôneas do procedimento ceratométrico pode induzir a uma hiper-

estimação do poder corneano e consequentemente erros hipermetrópicos (Lee et al., 

2008). 

O ceratômetro manual apresenta algumas particularidades, como 

precisão e reprodutibilidade das medidas em córneas regulares dentro de uma escala 

de curvatura compreendida entre 40 e 52 D. Além disso, é de fácil manuseio e 

apresenta rapidez relativa na aquisição das medidas (Saia, 2007). 
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O ceratômetro manual OM-4® (Topcon Medical Systems Inc., 

Paramus, NJ, EUA) (Figura 17) é um aparelho que projeta duas miras sobre a córnea e 

que devem ser alinhadas manualmente pelo examinador usando os comandos 

horizontal e vertical para medir o raio de curvatura de dois eixos principais e ortogonais. 

Esses meridianos se referem a maior e a menor curvatura corneana apresentadas 

perpendicularmente entre si. 

Nesse ceratômetro o raio de curvatura da córnea pode ser medido 

com uma precisão de 0,01 mm (ou 0,125 D). A faixa de medidas estende-se de 5,5 a 

12 mm (ou 28 a 60 D).  

A K é uma medida do raio de curvatura corneano e é medida no eixo 

visual do olho humano. Essa medida é requisito para que os biômetros ultra-sônicos 

calculem o poder da LIO, portanto deve ser tomada previamente. 

 

 

Figura 17 – Modelo do ceratômetro manual OM-4®. 
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3 MÉTODOS 

 

 

Num estudo realizado no Departamento de Oftalmologia da 

Universidade Federal de São Paulo, 84 pacientes (168 olhos) com média de idade de 

58,82 ± 10,03 anos foram submetidos às biometrias óptica e ultra-sônica. Todos os 

pacientes atenderam aos critérios de elegibilidade estabelecidos a seguir (itens 3.1 e 

3.2).  

 

3.1 Critérios de inclusão 

 

• pacientes com idade igual ou superior a 40 anos 

• catarata senil em ambos os olhos 

• indicação de cirurgia para extração de catarata e implante de 

LIO premium (acomodativa ou multifocal) com solicitação de 

biometria e cálculo de LIO para ambos os olhos 

• acuidade visual potencial igual ou melhor a 20/32 (0.20 

logMAR) 

 

3.2 Critérios de exclusão 

 

• doença ocular, além da catarata, que reduza a acuidade visual, 

tais como opacidade corneana, glaucoma avançado, retinopatia 

diabética, degeneração macular relacionada à idade, uveítes 

• cirurgia ocular prévia 
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• histórico de uso de lentes de contato. 

 

 

Os resultados dos exames de biometria foram devidamente 

coletados e analisados num desenho retrospectivo de estudo. Os seguintes dados 

biométricos foram registrados de ambos os olhos de cada paciente: (1) AL em 

milímetros (mm), definido como a distância axial entre a superfície anterior da córnea e 

a superfície anterior ou o epitélio pigmentado da retina; (2) ACD em mm, definido como 

a distância axial entre a superfície anterior da córnea e a superfície anterior do 

cristalino; (3) LT em mm, definido como a distância axial da superfície anterior e a 

superfície posterior do cristalino; (4) VCD em mm, definido como a distância axial entre 

a superfície posterior do cristalino e a superfície anterior da retina e (5) K em dioptrias 

(D) dos meridianos principais da córnea, definido como a média dos raios de curvatura 

anterior da córnea de dois meridianos principais (plano e curvo). 

Os procedimentos éticos foram conduzidos de acordo com os 

princípios da Declaração de Helsinque (World Medical Association, 1996). O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ 

UNIFESP (Anexo 3). 

 

 

3.3 Biômetros e medidas 

 

 

Os pacientes foram submetidos às biometrias óptica e ultra-sônica. 

Primeiramente a biometria óptica foi realizada com o biômetro IOLMaster®. Essa 
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técnica envolve o uso de um laser de diodo infravermelho (780 nm) baseada no método 

da interferometria de coerência parcial, o qual dois feixes de luz coaxiais incidem sobre 

a superfície anterior da córnea e sobre o epitélio pigmentado da retina, eliminando a 

influência dos movimentos longitudinais dos olhos.  

Este biômetro possui um índice absoluto que mensura a qualidade 

da medida do AL, denominado SNR (signal-to-noise ratio), que revela a impossibilidade 

de aquisição de medidas se o índice for menor que 1.6. A K nesse biômetro é 

determinada pela medida do distanciamento das imagens da luz refletida sobre a 

superfície da córnea. A ACD é determinada pela distância entre o cristalino e a córnea 

através da projeção de uma luz lateral emitida pelo aparelho. Ambas as medidas 

realizadas por distanciamento e mencionadas anteriormente, não se enquadram no 

método da interferometria. Apesar de esse biômetro mensurar o AL, ele não dispõe de 

medidas isoladas da LT e da VCD. 

Os pacientes foram adequadamente posicionados no IOLMaster® 

com o queixo e a testa bem apoiados. Foram orientados a olhar em frente de modo que 

pudessem visualizar uma pequena luz de fixação interna do aparelho. Dessa forma o 

examinador pode centralizar o olho do paciente num monitor de vídeo, o que permitiu 

iniciar as medidas do AL. Em seguida procedeu-se para as medidas ceratométricas 

que são realizadas pela análise da projeção central de 6 pontos luminosos sobre a 

córnea. Finalmente a medida da ACD é obtida pela análise da distância entre a fenda 

que se projeta sobre a face anterior da córnea e a face anterior do cristalino. 

A K é fundamental para o cálculo da LIO, e deve ser adicionada 

manualmente no biômetro ultra-sônico, que considera automaticamente a média 

aritmética da K encontrada em dois meridianos principais. 
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A aferição do ceratômetro manual foi realizada regularmente para 

verificar se o aparelho estava corretamente calibrado. Esse processo é padronizado 

com o uso de esferas de calibração de valores conhecidos, que são usadas como 

“córnea modelo” para obtenção das medidas. Isso se aplicou também ao IOLMaster®, 

de acordo com as recomendações do fabricante (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Esferas de calibração de valores conhecidos (Carl Zeiss Meditec, Inc.). 
Importante para verificar regularmente a calibração antes das medidas do poder 
corneano central. 
 

       

 

 

A biometria ultra-sônica foi realizada após a biometria óptica com o 

biômetro Alcon Ocuscan RxP® (Alcon, Forth Worth, Texas, EUA). Trata-se de um 

biômetro portátil que dispõe de uma sonda ultra-sônica de 10(±1,0) MHz e que 

proporciona uma resolução axial das estruturas oculares da ordem de ±0,1 mm. A faixa 

de mensuração do AL é de 15 a 40 mm. O modo automático de aquisição de medidas 

foi selecionado, e após o alinhamento da sonda e contato com a córnea, as medidas 

foram obtidas e armazenadas. Cada medida pode ser avaliada conjuntamente com os 

gráficos do Modo-A, e coube ao examinador escolher as medidas que respeitassem as 
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condições padronizadas e ideais da boa prática ecobiométrica. Convém ressaltar que o 

ceratômetro manual OM-4® foi usado anteriormente para obtenção da K. 

 

A Figura 19 a seguir mostra um exemplo adaptado da visualização 

que o examinador obtém durante a ceratometria manual. Essa figura representa uma 

imagem virtual direita e menor produzida pela córnea.  

 

 

Figura 19 - Imagem esquemática demonstrando as miras do ceratômetro OM-4® a 
partir da reflexão corneana. A medida correta é realizada após o examinador focar a 
ocular, aproximar o ceratômetro do olho examinado de modo que os três círculos 
estejam bem delimitados e fazer o alinhamento do eixo através da superposição dos 
sinais (+) e (-)  dos círculos periféricos com o central. 
 

                                           
 

 

As técnicas de imersão e de contato foram feitas respectivamente 

nessa ordem. Os gráficos do modo-A de imersão foram realizados com o paciente em 

decúbito dorsal. Os pacientes foram orientados a fixar com o olho contra-lateral um 

alvo no teto ou a luz da sonda nos casos de comprometimento avançado da acuidade 

visual.   
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A anestesia tópica local foi empregada instilando-se uma gota de 

anestésico no saco conjuntival e em seguida uma cuba escleral de imersão Prager® 

(Alcon, Austrália) com a sonda fixa, foi inserida após abertura da fissura palpebral e 

preenchimento com solução salina estéril como meio de contato.  

O biômetro ultra-sônico foi previamente programado para o modo 

automático de medidas, o transdutor foi limpo e desinfectado com álcool 70% e solução 

multi-propósito de lentes de contato. Posteriormente o transdutor foi colocado em 

contato com a solução salina obedecendo a perpendicularidade e o alinhamento com o 

globo ocular. Dez medidas foram obtidas e após serem inspecionadas quanto à 

qualidade dos gráficos e relação dos índices quantitativos obtidos, a média do AL foi 

aceita com desvio-padrão aceitável de até 0,10 mm. Nesse processo o examinador 

reprogramou a aquisição de novas medidas nos casos em que os resultados eram 

insatisfatórios. Além disso, algumas medidas foram editadas através do 

reposicionamento dos cursores, pois apesar do biômetro adquirir gráficos de boa 

qualidade, normalmente pode haver discrepâncias quantitativas dessas medidas. 

Nessas situações o biômetro considera as medidas das distâncias intra-oculares pela 

localização dos cursores, desconsiderando a real posição anatômica das estruturas 

avaliadas. Uma análise do examinador foi realizada de modo a corrigir essas 

discrepâncias. 

Em seguida a técnica de contato foi realizada após a eliminação de 

possíveis pontes de fluído entre a sonda e o globo ocular. As condições ideais de 

medida foram respeitadas (perpendicularidade da sonda, indentação mínima da córnea 

e aquisição de pelo menos cinco medidas de boa confiabilidade e com desvio-padrão 

de acordo com o anterior). O examinador inspecionou a qualidade das medidas e 

avaliou os gráficos modo-A como realizado anteriormente. 
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           As medidas que apresentavam nos gráficos do Modo-A qualquer 

anormalidade foram descartadas e novas medidas aceitáveis foram incorporadas. 

                    Todas as biometrias foram realizadas por um examinador, autor do 

presente estudo. 

 

 

3.4 Análise Estatística 

 

 

   As variáveis quantitativas contínuas se originaram dos resultados 

de exames a que os pacientes foram submetidos. O Quadro 2 a seguir sintetiza essas 

variáveis e seus métodos de obtenção.            

 

 

Quadro 2 - Variáveis analisadas e métodos dos quais se originaram. 
           Variável        

  Método 
AL  ACD LT VCD K 

IOLMaster ® 
�  �  não fornece não fornece 

�  
OcuscanRxP ® 
(contato) �  �  �  �  * 

Ocuscan RxP ® 
(imersão) �  �  �  �  * 

 
AL: comprimento axial 
ACD: profundidade da câmara anterior 
LT: espessura do cristalino 
VCD: profundidade da câmara vítrea 
K: ceratometria 
* K realizada manualmente no ceratômetro OM-4®. 

 

 

A análise descritiva das variáveis foi apresentada por gráficos Box-

plot. A variabilidade das medidas foi representada pela média e desvio-padrão. 
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 O estudo atual avaliou a concordância entre os métodos 

biométricos pela análise de Bland-Altman (Bland & Altman, 1986). Nessa análise um 

método é comparado ao outro num diagrama de dispersão, onde no eixo da abscissa 

(x) é mostrada a média desses dois métodos e na ordenada (y) é demarcada a 

diferença da medida de um em relação ao outro. Dessa forma é possível visualizar 

individualmente a localização de cada média e a diferença da medida de um método 

em relação ao outro. A análise de Bland-Altman estabelece os limites de concordância 

de 95% (limites de concordância 95% = diferença média ± 1,96 desvio-padrão).  

O teste T de Student pareado e a análise de variância para 

medidas repetidas (ANOVA) foram aplicados na análise inferencial. O nível de 

significância estabelecido foi de 0,05. 
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4 RESULTADOS 

  

 

Os dados biométricos coletados foram submetidos a uma análise 

estatística descritiva e a distribuição das medidas é representada pelos gráficos box-

plot (Figuras 20 a 24). Eles mostram a distribuição das medidas para cada variável, 

seus limites máximo e mínimo, as medianas, o primeiro e o terceiro quartil para cada 

método empregado nesse estudo. Não houve dados discrepantes em nenhuma dessas 

medidas. 

 

 

Figura 20 - Gráfico box-plot referente à medida do comprimento axial (mm) nos 
métodos IOLMaster®. Ocuscan RxP® (contato) e Ocuscan RxP® (imersão) 

 

 
                            IOLMaster          Ocuscan (contato)     Ocuscan (imersão) 
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Figura 21 – Gráfico box-plot referente à medida da profundidade da câmara anterior 
(mm) nos métodos IOLMaster®, Ocuscan RxP® (contato) e Ocuscan RxP® (imersão)  
 

           

 

 

Figura 22 - Gráfico box-plot referente à medida da espessura do cristalino (mm) nos 
métodos Ocuscan RxP® (contato) e Ocuscan RxP® (imersão) 
 

                           

 

 

Figura 23 – Gráfico box-plot referente à medida da profundidade da câmara vítrea (mm) 
nos métodos Ocuscan RxP® (contato) e Ocuscan RxP® (imersão) 
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Figura 24 - Gráfico box-plot referente à medida da curvatura da córnea (D) (média dos 
meridianos mais curvo e mais plano) dos métodos ceratômetro manual OM-4® e 
IOLMaster® 
 

                               
                                                                    Manual                      IOLMaster 
 

 

 As médias e o desvio-padrão são apresentados na Tabela 1. As 

diferenças das médias apresentadas entre cada método para as variáveis estudadas 

foram analisadas estatisticamente. Para as médias pareadas (LT, VCD e K) foi usado o 

teste-T de Student pareado. A análise de variância (ANOVA) foi usada para o AL e 

ACD. Os resultados de P<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

 

Tabela 1 – Médias e desvio-padrão para cada estrutura ocular avaliada e níveis 
descritivos das diferenças (N = 168) 
 
       Método 

Estrutura  
IOLMaster® OcuscanRxP® 

(contato) 
OcuscanRxP® 

(imersão) 
Ceratômetro 

OM-4® 
ANOVA 
(P valor) 

AL (mm) 23,06  ± 1,04** 22,90 ± 1,00 23,07  ± 1,00 - 0,245 

ACD (mm) 3,17  ± 0,42 3,11  ± 0,40 3,21  ± 0,40 - 0 ,073 

     Teste t Student pareado 
(P valor) 

LT (mm) - 4,66  ± 0,50 4,67  ± 0,49 - 0,8794 

VCD (mm) -   14,98  ± 0,83   14,98  ± 0,81 - 0,7640 

K* (D)   43,94  ± 1,41 - - 43,77  ± 1,42 < 0,0001 

 
*   Média dos meridianos principais 
** 12 olhos não puderam ser avaliados nesse método devido à densidade da catarata 
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  A concordância entre os métodos é apresentada pelos gráficos Bland-

Altman para cada variável estudada. Nesses gráficos a diferença média das medidas 

de um método em relação ao outro é representada pela linha horizontal central mais 

espessa, e quanto mais próximos os pontos estiverem dessa linha, maior a 

concordância entre os métodos. Os limites de concordância a 95% são representados 

pelas linhas horizontais superior e inferior (Figuras 25 a 29). Os valores numéricos 

dessas linhas constituem os limites máximo e mínimo da concordância. Esses valores 

são apresentados em milímetros (mm) (exceto para Figura 29 que é medido em 

dioptrias [D]). 
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Figura 25 – Gráficos Bland-Altman referente ao comprimento axial (mm). (A: 
IOLMaster® vs OcuscanRxP® contato) e (B: IOLMaster® vs Ocuscan RxP® imersão). 
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