
 

 

55 

 
Figura 26 - Gráficos Bland-Altman referente à profundidade da câmara anterior (mm) 
(A: IOLMaster® vs Ocuscan RxP® contato) e (B: IOLMaster® vs Ocuscan RxP® 
imersão). 
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Figura 27– Gráfico Bland-Altman referente à espessura do cristalino (mm) (Ocuscan 
RxP® contato x Ocuscan RxP® imersão). 
 

             

 

 

Figura 28 – Gráfico Bland-Altman referente à profundidade da câmara vítrea (mm)  
(Ocuscan RxP® contato x Ocuscan RxP® imersão). 
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Figura 29 - Gráfico Bland-Altman referente à curvatura da córnea (D) (ceratômetro OM-

4® vs IOLMaster®). 
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 5 DISCUSSÃO 

 

 

A cirurgia de catarata deixou de ser considerada apenas um 

procedimento que reabilita a visão e hoje é caracterizada como um procedimento 

refrativo que pode levar muitos pacientes a julgar seu oftalmologista pela qualidade do 

resultado refrativo alcançado. Com isso as técnicas biométricas têm se aperfeiçoado 

para que esse resultado seja obtido com exatidão (Watson & Armstrong, 1999). 

Alguns estudos avaliam a qualidade da biometria pela proporção de 

pacientes que no pós-operatório alcancem uma refração entre ± 0,5 e 1,0 D e de 

acordo com uma previsão biométrica (Desai, 1993; Stevevi et al., 1997). O estudo atual 

limitou-se a avaliar os dados biométricos pré-operatórios que são usados nas fórmulas 

para o cálculo e a escolha das LIOs. 

É discutível dizer que a qualidade da biometria pode ser avaliada 

pelos resultados pós-cirúrgicos. A diferença da refração planejada em relação à 

refração manifesta pós-operatoriamente muitas vezes é um indicador do erro 

biométrico. Sabe-se que esse erro não depende apenas dos fatores pré-operatórios, 

ele é diretamente influenciado pela técnica cirúrgica, posição efetiva da lente no interior 

do olho e intercorrências. 

O surgimento de modernas lentes ou LIOs premium, como vêm 

sendo chamadas atualmente, têm exigido um resultado refrativo específico e menos 

tolerante às variações acima de ± 0,25 D. Esse rigor é atribuído à funcionalidade 

dessas lentes que apresentam um desenho anatômico especializado para produzirem 

vários pontos focais e assim compensar a perda natural do processo de acomodação. 

Para que esse processo seja compensado eficazmente, o cálculo dessas LIOs deve 

ser bem planejado. As biometrias do presente estudo foram planejadas e padronizadas 
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em três métodos distintos, os pacientes apresentavam indicação para receber o 

implante de LIO premium em ambos os olhos.  

Não se deve descartar que um erro da ordem de 0,10 mm no AL 

resulta num erro refrativo de 0,25 D com uma precisão e reprodutibilidade de 

aproximadamente ± 0,30 mm no método ultra-sônico (Hoffer, 1982; Pierrô et al., 1991; 

Olsen, 1992), sendo que o impacto do erro refrativo pode ser significativamente maior 

em olhos curtos (Daniel et al., 2003).  

No estudo atual a média do AL dos três métodos usados foi 23,01 ± 

1,01 mm e da K foi 43,85 ± 1,42 D e foram comparáveis aos dados publicados 

anteriormente por alguns estudos e que são apresentados na Tabela 2. De acordo com 

essa tabela a variabilidade dessas medidas foi menor no presente estudo, o que pode 

ser comprovada pelo desvio-padrão apresentado. Essa característica provavelmente 

estaria associada ao controle rigoroso das medidas, padronização e participação de 

apenas um examinador com grande experiência no manuseio dos biômetros 

empregados no estudo. Muitos estudos têm demonstrado que o desvio-padrão na 

medida do AL está sendo cada vez mais controlado, mas ele ainda é inaceitável para 

as rigorosas expectativas de médicos e pacientes (Connors et al., 2002).  
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Tabela 2 – Comparação dos achados de AL e K em alguns estudos envolvendo olhos 
com catarata 
 
Estudo / Autores Ano Número de olhos AL (mm) * K média (D) * 

 

Estudo atual 

 

2010 

 

168 

 

23,01 ±  1,01 

 

43,85 ± 1,42 

Knox Cartwright(a) 2009 32556 23,41 ± 1,34 43,91 ± 1,55 

Jivrajka(b) 2008 750 23,46 ± 1,03  

Hasemeyer(c) 2003 105 23,56 ± 1,22 43,94 ± 1,65 

Packer(d) 2002 50 23,40  

Norrby(e) 2003 148 23,44 ± 1,33  

Haigis(f) 2000 108 23,37 ± 1,22 43,72 ± 1,81 

Olsen(g) 1995 822 23,47 ± 1,56  

Hoffer(h) 1993 450 23,56 ± 1,24  

Shammas(i) 1987 1000 23,45 ± 1,48  

Hoffer(j) 1980 7500 23,65 ±1,35 43,81±1,60 

 
* Valores apresentados como média (desvio-padrão) de todos métodos envolvidos para medir AL e K nos 
respectivos estudos. 
 
(a) Knox Cartwright et al., 2009 
(b) Jivrajka et al., 2008 
(c) Hasemeyer et al., 2003 
(d) Packer et al., 2002 
(e) Norrby et al., 2003 
(f) Haigis et al., 2000 
(g) Olsen et al., 1995 
(h) Hoffer, 1993b 
(i) Shammas, 1987 
(j) Hoffer, 1980 
 

 

Um importante estudo para avaliar a biometria em olhos com 

catarata foi publicado em 1980 (Hoffer, 1980) e desde então inúmeros estudos têm sido 

publicados com ênfase em olhos hipermetrópicos e miópicos ou em parâmetros 

oculares específicos como o AL, a ACD, a LT e a K (Jivrajka et al., 2008). Além dos 

parâmetros citados anteriormente, o presente estudo avaliou a VCD por ser 

considerada um parâmetro axial do olho humano e que normalmente não é 

mencionado nos trabalhos sobre as dimensões oculares. 

No presente estudo o AL foi medido com a biometria de imersão, 

com a sonda mantida de 5,0 a 10,0 mm do ápice corneano, diferente da técnica de 
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contato onde a sonda mantém contato direto com córnea. A ausência de contato 

durante a técnica de imersão aumenta a acurácia das medidas reduzindo sua 

variabilidade. Uma diferença sistemática da ordem de 0,2 a 0,3 mm pode ser estimada 

(Shammas, 1984).  

Nesse estudo as médias e seus respectivos desvios-padrão são 

apresentados na Tabela 1. Uma análise de variância (ANOVA) das médias da 

biometria óptica, da biometria de imersão e da biometria de contato foi realizada para 

as variáveis AL e ACD. Nessa análise observa-se que a diferença entre as médias nos 

três métodos não é estatisticamente significante (P > 0,05). No entanto a análise 

gráfica de Bland-Altman dessas variáveis (Figuras 25 e 26), permite verificar as 

diferenças intra-individuais importantes na comparação pareada dos métodos. Essas 

diferenças são clinicamente importantes, pois é amplamente aceito que erros de 1,0 

mm na medida do AL em olhos de dimensões normais impliquem em erros refracionais 

da ordem de 2,5 a 3,0 D no cálculo da LIO (Olsen, 1992). Essa condição é verificada 

ao analisarmos a diferença dos métodos IOLMaster® e biometria de contato, que 

mostra na Figura 25A oito medidas fora dos limites de concordância determinados. 

Uma das fontes de erro mais importantes da medida do AL é o 

desalinhamento do feixe ultra-sônico em relação ao eixo visual, e nesse caso o 

verdadeiro AL não é medido. Constatou-se que para um globo ocular com 24,00 mm de 

AL, um erro de alinhamento de cinco graus resultaria em um erro de AL de 0,10 mm 

(Jansson, 1963).  

Findl et al. num estudo sobre a experiência do examinador no 

desempenho da biometria ultra-sônica, verificaram que a falta de alinhamento do feixe 

ultra-sônico, em examinadores pouco experientes, é decorrente da não 

perpendicularidade do mesmo em relação às superfícies intra-oculares e que isso é 
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caracterizado por irregularidades na produção dos picos referentes à cápsula posterior  

do cristalino ou à retina (Findl et al., 2003). 

Outras diferenças sistemáticas no AL são muitas vezes atribuídas às 

características do biômetro usado tais como: compensação interna para contabilização 

das medidas obtidas ora por contato ora por imersão, forma do feixe ultra-sônico 

(focado versus não-focado), escolha da velocidade do som e detecção exata das 

posições de medida (Shammas, 2004). O biômetro ultra-sônico OcuScan RxP® usado 

nesse estudo foi aferido e calibrado, o ganho foi ajustado de modo a obter picos 

adequados e não saturados. Após a aquisição de gráficos de boa qualidade, as 

medidas axiais das estruturas que compõem o AL total foram confirmadas, além do 

desvio-padrão que foi usado para verificação da variabilidade das medidas. 

Um estudo recente com o biômetro OcuScan RxP® demonstrou que 

o mesmo apresentava forte correlação com outro modelo de biômetro ultra-sônico e as 

médias de 3,07 (± 0,47 mm) e 22,81 (± 0,87 mm) respectivamente para ACD e AL 

foram obtidas (Sohajda et al., 2008). Esses resultados concordam com os resultados 

da biometria de contato do estudo atual (Tabela 1). 

  Na biometria ultra-sônica a velocidade do ultra-som é um 

importante fator no cálculo das dimensões intra-oculares. Em olhos fácicos a 

velocidade assumida é de 1532 m/s para a câmara anterior e cavidade vítrea. No 

cristalino a velocidade sobe para 1641 m/s. Portanto para um olho médio essa 

velocidade é equivalente a 1550 m/s no olho como um todo (Olsen, 2007b). Algumas 

pistas sugerem gráficos do modo-A aceitáveis, como por exemplo, picos referentes à 

retina e aos da cápsula anterior e posterior do cristalino de grande amplitude. No 

presente estudo foram aceitos gráficos com picos de amplitude elevada.   
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 As primeiras comparações entre as biometrias ultra-sônica e óptica 

demonstraram que ambas medem diferentes distâncias em diferentes direções 

oculares. Esses estudos comparativos levaram à criação de uma curva de correção 

que foi fundamental para o lançamento do IOLMaster®, permitindo assim que os 

resultados fossem diretamente comparáveis aos da biometria ultra-sônica de imersão 

(Haigis, 2004). Não houve diferença estatisticamente significante para essas medidas 

no presente estudo. 

Num estudo de 50 olhos portadores de catarata, as medidas do AL 

pela biometria de imersão e pela biometria óptica usando o IOLMaster® 

correlacionaram-se fortemente (r=0.996) (Packer et al., 2002). Nossa linha de pesquisa 

demonstrou num estudo anterior sobre os resultados do AL, ACD e K que houve 

também uma correlação forte dessas variáveis entre os métodos ópticos e ultra-sônicos 

(Oliveira et al., 2004a).   

Pela apresentação gráfica de Bland-Altman desse estudo, observa-

se que num intervalo de confiança de 95%, a maioria das medidas encontra-se nos 

limites de ±1,96 desvio-padrão para todas as variáveis analisadas. Entretanto não se 

devem descartar as medidas que se localizam fora desses limites, o que 

provavelmente poderia acarretar erros no cálculo da LIO.  Se considerarmos, por 

exemplo, as medidas relacionadas ao AL, podemos constatar que dependendo da 

magnitude da imprecisão dessas medidas, obteremos um erro no cálculo da LIO e 

portanto alguma surpresa refrativa no pós-operatório desses pacientes.  

A representação gráfica de Bland-Altman permite uma análise mais 

enriquecedora dos resultados intra-individuais em diferentes métodos, podendo evitar 

erros que não são perceptíveis em outros tipos de análise, como por exemplo, as 

medidas de correlação.  
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Na figura 25A nota-se seis medidas fora do limite superior de 

concordância, demonstrando que as medidas do IOLMaster® foram maiores que o 

método de contato. A magnitude dessa diferença tem impacto clínico para essas 

medidas, pois erros da ordem de 1,0 mm no AL podem se repercutir em erros de 2,50 a 

3,00 D no cálculo da LIO, conforme descrito anteriormente. Apesar de todas as fontes 

de erro serem controladas durante os exames, é importante o examinador ficar atento 

para evitar medidas anômalas. 

Todas as medidas que se encontram acima da linha média e dentro 

do limite superior de concordância, representam medidas maiores do IOLMaster®, 

concordando assim com estudos anteriores sobre a redução do AL real devido à 

indentação da córnea no método de contato (Tehrani et al., 2003a). Outra hipótese 

seria que a biometria óptica não é diretamente comparável ao método ultra-sônico. A 

biometria ultra-sônica mede a distância entre a face anterior da córnea e a membrana 

limitante interna da retina, enquanto a biometria óptica mede a distância até o epitélio 

pigmentado da retina. Dessa forma a medida do AL obtida por cada método não produz 

os mesmos valores. Hitzenberger e associados verificaram que o AL medido pelo 

método óptico era 0,18 mm maior que o método ultra-sônico de imersão e 0,47 mm 

maior que o ultra-sônico de contato (Hitzenberger et al., 1993).  Kiss e associados. 

relataram que o AL foi 0,22 mm maior no método óptico ao ser comparado com o ultra-

sônico de imersão (Kiss et al., 2002b).  

        A medida do AL por métodos ultra-sônicos é considerada padrão-

ouro, entretanto sua acurácia pode variar entre examinadores e mesmo entre 

diferentes aparelhos (Norrby et al., 2003; Findl et al., 2003). O IOLMaster® é não 

dependente do examinador, altamente preciso, acurado e reprodutível, eficiente e 

confortável para os pacientes (Findl et al., 2003; Choi & Rho, 2004; Kiss et al., 2002a; 
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Kiss et al., 2002b; Connors et al., 2002; Lee et al., 2003;; Vogel et al., 2001; Haigis et 

al., 2000; Goyal et al., 2003; Packer et al., 2002).  

   Outra importante vantagem do IOLMaster® é que ele não requer 

contato com o olho, minimizando os riscos de abrasão corneana e infeccões (Findl et 

al., 2003). Além disso esse aparelho é melhor para medir AL pelo eixo axial desde que 

o paciente mantenha uma fixação apropriada durante o exame (Lee et al., 2008). 

Todos os pacientes envolvidos no presente estudo apresentaram condições de manter 

a fixação adequada durante o exame. 

                     A habilidade de manter a fixação durante medidas repetidas pode 

afetar a acurácia e a reprodutibilidade. Os fatores que podem afetar a fixação incluem a 

senilidade do paciente, opacidades densas dos meios oculares, baixa acuidade visual e 

erros refrativos elevados. As opacidades de meios presentes no eixo visual pode 

também causar espalhamento da luz usada na biometria de interferometria de 

coerência parcial (Suto et al., 2007). Um SNR baixo pode indicar que a qualidade da 

medida está reduzida (Olsen & Thorwest, 2005; Tehrani et al., 2003b). No presente 

estudo foram descartadas medidas de SNR sugestivas de qualidade ruim. 

   Em nosso estudo 12 olhos (7%) do total não puderam ser 

examinados pela biometria óptica devido à opacidade de meios. Embora os critérios de 

elegibilidade desse estudo favorecessem a inclusão de pacientes com acuidade visual 

potencial de 20/30 ou melhor, a opacidade apresentada no eixo visual provavelmente 

foi o fator que impediu a passagem dos feixes de luz coaxiais gerados pelo 

interferômetro.  

Alguns estudos demonstraram que a biometria óptica de 

interferometria de coerência parcial ainda é limitada, apresentando uma proporção de 8 

a 22% de falha nas medidas do AL devido à catarata densa, instabilidade de fixação 
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secundária à degeneração macular, tremor, ceratoplastia, nistagmo e hemorragia 

vítreo-retiniana (Narváez et al., 2008; Haigis et al., 2000; Rajan et al., 2002; Ueda et al., 

2007). Uma nova composição do IOLMaster®, a versão 5, tem demonstrado falha da 

ordem de 7,4% e seria provavelmente atribuída às cataratas subcapsulares posteriores 

(Hill et al., 2008).  

   Essa nova versão do IOLMaster® foi desenvolvida para melhorar o 

SNR e consequentemente tornar possível a medida num maior número de pacientes 

com catarata. Isso é possível pois essa versão usa um novo algoritmo que considera 

individualmente o SNR de várias medidas para compor um sinal melhor. O presente 

estudo empregou a versão 4 e não pode contar com os benefícios dessa nova 

tecnologia. 

   Alguns resultados não publicados apresentados por Hill mostraram 

que o IOLMaster® padrão é capaz de medir 50 a 60% dos pacientes com catarata 

cortical. Com a versão 5 do IOLMaster®, 87% dos pacientes com o mesmo tipo de 

catarata puderam ser examinados (Lee et al., 2008). 

A biometria óptica tem diversas vantagens em relação à biometria 

ultra-sônica.  A principal se refere à medida que é realizada através do eixo visual, pois 

o paciente mantém o olhar fixo numa mira. Essa vantagem é particularmente 

importante em olhos alto míopes e olhos com estafiloma nos quais a medida com ultra-

som pode tornar-se difícil em função do alinhamento da sonda com o eixo visual. Outra 

vantagem se refere às medidas de olhos pseudofácicos ou preenchidos com óleo de 

silicone, pois a mudança dos meios não depende de um fator de correção para 

compensar a diferença da impedância acústica, pois sendo a luz o método usado, essa 

diferença não se aplica. Apesar de algumas medidas do AL serem consideradas 
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maiores que a média esperada para um olho normal, não houve pacientes em nosso 

estudo com alterações de pólo posterior que justificassem essa condição. 

   Embora a biometria óptica venha sendo amplamente usada, há 

poucos estudos sobre a influência que os fatores citados acima possam interferir de 

fato no cálculo da LIO. (Suto et al., 2007; Häsemeyer et al., 2003; Ueda et al., 2007). 

Recentemente um estudo com 151 pacientes avaliou a influência desses fatores e 

concluiu que a escolha de uma fórmula biométrica adequada para o resultado 

refracional esperado, a baixa acuidade visual no pré-operatório, as opacidades 

subcapsulares posteriores do cristalino e os baixos valores de SNR intimamente 

relacionados, não contribuíam significativamente com o erro refrativo apresentado no 

pós-operatório. Os autores sugerem novos estudos nessa linha de pesquisa para 

conclusões complementares desses fatores (Kim et al., 2009). 

Haigis e colaboradores num importante estudo comparativo 

demonstraram que a refração pos-operatória foi estimada corretamente entre ± 1D em 

86% dos casos e entre ± 2D em 99% de todos os casos usando a biometria ultra-

sônica de imersão. Um resultado similar foi encontrado com o uso da biometria óptica 

(Haigis et al., 2000). Em 2002, Kiss e colaboradores publicaram que os resultados 

refrativos em pacientes com catarata que foram examinados com a biometria óptica foi 

comparável com os resultados alcançados pela biometria de imersão. Diferentemente 

do estudo citado anteriormente, o estudo atual não avaliou a refração pós-operatória. 

Outros estudos têm demonstrado maior acurácia e reprodutibilidade 

do IOLMaster®, pois as técnicas de medidas baseadas em laser infra-vermelho usam 

um comprimento de onda de 780 nm e têm uma vantagem inerente  sobre o sistema 

baseado no som de freqüência de 10 MHz e resolução de 200 µm. Olsen mostrou um 
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erro médio absoluto na predição da LIO de 0,65 D no ultra-som e 0,43 D no método 

óptico (P<0,00001) (Olsen, 2007b).  

Lam e associados não encontraram diferenças significantes no AL 

obtido pela biometria óptica realizada por diferentes examinadores (Lam et al, 2001). 

Um estudo sobre a reprodutibilidade do IOLMaster® demonstrou que a variabilidade 

(desvio-padrão) intra e inter-observadores foram respectivamente ± 25,6 e ± 21,5 µm 

para o AL (Vogel et al., 2001). 

Existem poucos estudos que demonstrem a eficácia da biometria 

óptica pelo método da interferometria de coerência parcial em hospitais de ensino. 

Entretanto Wei e colaboradores, num estudo recente com 123 olhos, registraram que 

37,4% dos olhos necessitaram da biometria ultra-sônica de imersão para a medida do 

AL devido à falha no método óptico. O estudo demonstrou que a versão 4 do 

IOLMaster® apresentou um escore de 43,2%, sendo que a versão 5 obteve uma 

redução significativa dessa proporção (22,9%), atribuídas à densidade severa da 

catarata (Wei et al., 2009).  

Norrby e Olsen demonstraram que a imprecisão na medida da K é 

uma das maiores causas de erro no cálculo da LIO (Norrby, 2008; Olsen, 1992). Os 

métodos de medida da K ainda mostram-se limitados e isso tem se refletido em 

dúvidas quanto ao melhor método a ser usado na biometria. 

Em um recente estudo, os erros da K foram responsáveis por grande 

parte dos explantes de LIO devido ao cálculo incorreto da lente (Jin et al., 2007). Erros 

na K de olhos médios têm uma proporção de 1:1 em relação à refração pós-operatória 

apresentada, ou seja, se a K pré-operatória está 0,75 D fora da medida correta, o 

resultado será uma surpresa refracional de 0,75 D no pós-operatório, mesmo que todos 

os outros componentes para cálculo da LIO e a cirurgia estejam perfeitos (Hill, 2009). 
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Atualmente sabe-se que as medidas da K são frequentemente 

aceitas independente do método usado para sua obtenção, tais como a K manual, a K  

automatizada e a K simulada da topografia. Essas medidas e suas respectivas técnicas 

de mensuração não têm o mesmo nível de acurácia e nem sempre são apropriadas 

para o cálculo da LIO. Por isso, algumas estratégias podem ser adotadas para 

melhorar a precisão dessas medidas.  

Uma dessas estratégias refere-se à limitação da variabilidade dos 

resultados, e para que isso seja alcançado deve-se optar pelo uso de um instrumento 

para essa finalidade. Os auto-refratores, os ceratômetros manuais e os topógrafos 

fornecem uma estimativa do poder corneano central por métodos distintos. Por essa 

razão, não se deve esperar que esses equipamentos reproduzam resultados iguais de 

um determinado olho. A K automatizada, que é usada no IOLMaster®, por exemplo, 

mede 2,5 mm da zona central da córnea e usa um algoritmo para obtenção dessa 

medida. A K manual já mede uma zona central maior (aproximadamente 3,2 mm) e 

depende da habilidade do examinador para determinar os meridianos principais (plano 

e curvo) e eixos correspondentes. Além desses, a K simulada, analisa os três 

milímetros centrais e usa um outro método de medida. Assim, se podemos limitar as 

medidas pré-operatórias a um único instrumento, estaremos efetivamente reduzindo 

uma importante fonte de variabilidade. 

Até recentemente, uma K confiável significava o uso de um 

oftalmômetro de Javal-Schiötz ou de um ceratômetro manual por um examinador 

experiente. Entretanto formas mais sofisticadas de auto-ceratometria com uso de 

computador e processadores têm ganhado popularidade. Um desses avanços refere-se 

ao IOLMaster® que incorpora a K automatizada em seu software. 
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Num trabalho comparativo do ceratômetro manual OM-4® e de um 

auto-ceratorefrator, concluiu-se que embora as medidas do método automatizado 

fossem mais rápidas, as medidas do manual foram consideradas mais precisas para o 

cálculo da LIO (Sunderraj, 1992). Atualmente a escolha do melhor método de medida 

da K para cálculo da LIO é bastante discutível, nosso trabalho empregou o mesmo 

modelo de ceratômetro e comparou suas medidas com aquelas obtidas pelo 

IOLMaster®. Na Figura 29 verifica-se a grande dispersão das medidas da K, indicando 

algum comprometimento na concordância desses métodos. 

Connors et al. afirmam que a K do IOLMaster® é mais precisa que a 

K manual devido à alta reprodutibilidade dessas medidas no aparelho, permitindo que o 

oftalmologista controle o astigmatismo no ato cirúrgico. Reforçam ainda que apesar da 

alta correlação entre os métodos, novos estudos são necessários para confirmar essa 

hipótese (Connors et al., 2002).  

Em geral, o topógrafo de córnea não deve ser visto como substituto 

da K padrão. O mapa axial de muitos topógrafos é um excelente indicador do eixo e da 

regularidade do astigmatismo, mas a ceratometria simulada é geralmente menos 

acurada que a ceratometria manual ou a ceratometria automatizada para determinar o 

poder corneano central. Por essa razão, não se deve usar o topógrafo padrão como 

instrumento primário para medida do poder da córnea antes da cirurgia da catarata. 

Novos instrumentos híbridos que combinam duas câmeras de Scheimpflug com o 

topógrafo de Plácido (exemplo do analisador Galilei®) têm sido desenvolvidos e 

buscam reduzir as limitações das metodologias existentes (Hill, 2009). 

Num estudo com três examinadores, Koch e associados 

demonstraram boa repetibilidade do ceratômetro manual Marco Modelo 1® (Marco, 

Jacksonville, Florida, EUA) (Koch et al., 1992) que tem o mesmo design do ceratômetro 
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usado no presente estudo. Embora a repetibilidade não tenha sido avaliada no 

presente estudo, ela normalmente está associada à reprodutibilidade. 

Shirayama et al. (2009), comparando os valores da K anterior da 

córnea em quatro aparelhos, constatou que houve diferenças estatisticamente 

significantes. A magnitude dessas diferenças não excedeu 0,16 D e portanto com 

mínimo impacto clínico. O presente estudo demonstrou que a diferença das médias da 

K manual e da K do IOLMaster® foi de 0,17 D (Tabela 1) e com o mesmo impacto do 

estudo anterior. 

Muitos estudos mostraram que os valores da K do IOLMaster® é 

significantemente maior quando comparados aos da K manual, Pentacam®, 

ceratômetro tipo Javal e alguns ceratômetros automáticos (Elbaz et al., 2007; Németh 

et al., 2003; Huynh et al., 2006). Esses resultados concordam com achados do 

presente estudo, pois a média da K do IOLMaster® foi maior em relação à K manual e a 

diferença encontrada foi estatisticamente significante (Tabela 1). Essa diferença pode 

ser atribuída ao diâmetro menor da região corneana medida pelo IOLMaster® 

(aproximadamente 2,5 mm). 

O presente estudo é comparado com alguns estudos prévios que 

analisaram a diferença média da K a partir de métodos antigos e recentes que têm sido 

desenvolvidos (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Diferença média da K em diversos aparelhos utilizados em estudos 
anteriores 
 

Estudo / Autores Aparelhos Diferença média ± DP           IC (95%) 
 

Presente estudo 

 

IOLMaster® vs OM-4® 

 

0,17 ± 1,41 

 

0,36 

Menassa(a)                          Orbscan II® vs Galilei® (K1) 

Orbscan II® vs Galilei® (K2) 

0,04 ± 0,37 n/a 

Elbaz(b)                          

 

Pentacam® vs IOLMaster®* 

ARK 700A® vs IOLMaster®* 

- 0,471 

- 0,424 

2,014 

1,204 

Németh(c).           IOLMaster® vs ceratômetro Javal* 0,17 ± 0,48 n/a 

Huynh(d)  IOLMaster® vs RK-1® (K1)*                       

IOLMaster® vs RK-1® (K2)* 

0,29 

0,18 

0,74 

0,94 

Shirayama(e)  Galilei® vs Atlas® 

Galilei® vs IOLMaster®* 

Galilei® vs ceratômetro manual               

Atlas® vs IOLMaster® 

Atlas® vs ceratômetro manual* 

IOLMaster® vs ceratômetro* 

- 0,08 ± 0,14 

- 0,12 ± 0,07 

0,05 ± 0,13 

- 0,04 ± 0,12 

0,13 ± 0,13 

0,16 ± 0,12 

0,54 

0,27 

0,51 

0,48 

0,53 

0,45 

 

 

ARK-700A® = ceratômetro automático (Nidek) 
D = dioptrias 
K1 = valor ceratométrico no meridiano mais plano 
K2 = valor ceratométrico no meridiano mais curvo 
n/a = não avaliado 
RK-1 = auto cerato-refrator (Canon) 
DP = desvio-padrão 
IC = intervalo de confiança 
* Diferença estatisticamente significante entre os aparelhos (P < 0,05). 
(a) Menassa et al., 2008 
(b) Elbaz et al.,2007 
(c) Németh et al., 2003 
(d) Huynh et al., 2006 
(e) Shirayama et al., 2009 

 

 

O cálculo da LIO é baseado na medida do poder refrativo da córnea, 

e essa medida normalmente é feita pela K padrão e pela videoceratoscopia 

computadorizada. Esses equipamentos medem a superfície anterior da córnea, sendo 

que o poder refrativo total da córnea é calculado usando-se um índice de refração 

padronizado de 1,3375. Diversos estudos têm se baseado na repetibilidade e acurácia 
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do poder corneano medido pelo ceratômetro manual e automático bem como pela 

videoceratoscopia computadorizada (Shirayama et al., 2009). 

Na Figura 29 nota-se que existe forte dispersão dos resultados em 

relação à média, além de 19 medidas fora dos limites de concordância estabelecidos 

para os dois métodos. Essa forte dispersão entre a K manual e a obtida no IOLMaster® 

pode ser explicada pelos diferentes índices de refração usados em cada aparelho. 

   Os resultados da ACD obtidos pela biometria de contato e 

apresentados nesse trabalho são comparados com as médias de estudo anteriores, 

conforme exposto na Tabela 4 a seguir. É importante ressaltar que as variações da 

ACD na biometria de contato é diretamente proporcional à indentação corneana 

promovida pelo examinador, além disso, o avanço de catarata levaria ao aumento da 

LT e consequentemente a uma redução da ACD.  

   A análise das médias do presente estudo permite concluir que a 

ACD na técnica de imersão é 0,10 mm maior que a de contato, confirmando assim a 

hipótese da indentação corneana mesmo com um examinador experiente. Uma força 

de indentação maior poderá ser exercida com examinadores pouco experientes e que 

não conheçam o método. 

                     As diferenças encontradas para a ACD nos três métodos usados 

nesse estudo não demonstraram significância estatística. As diferenças das médias do 

IOLMaster® , do Ocuscan RxP® (contato) e do Ocuscan RxP® (imersão) não têm 

importância clínica. Entretanto concluir que os três métodos apresentam medidas 

similares estaria incorreto, pois de acordo com os limites concordância (Figuras 26A e 

26B) 20% das observações encontram-se fora desses limites e isso pode apresentar 

grande repercussão no cálculo da LIO para esses casos. Elbaz e associados 
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verificaram resultados semelhantes ao analisarem os resultados da ACD nas 

comparações do IOLMaster®, Pentacam® e Echoscan US-1800® (Elbaz et al., 2007). 

 

 

Tabela 4 – Valores médios da ACD obtidos por método ultra-sônico de contato em 
estudos publicados anteriormente 
 

Autor / Estudo Ano ACD (mm) 
 

Estudo atual 
 

2010 
 

3,11 ± 0,40 
Kriechbaum(a) 2003 2,87 

Németh(b) 2003 2,91 ± 0,50 
Reddy(c) 2004 2,87 ± 0,55 
Wong(d) 2003 2,89 

Koranyi(e) 2002 3,05 ± 0,36 

 
(a) Kriechbaum et al., 2003 
(b) Németh et al., 2003 
(c) Reddy et al., 2004 
(d) Wong et al., 2003 
(e) Koranyi et al., 2002 

 

 

Embora a escolha das fórmulas possa ser um aspecto 

fundamental na precisão do cálculo da LIO a ser implantada, nosso estudo não avaliou 

o desempenho das mesmas.   

Apesar da ELP ser uma terminologia relativamente nova e pouco 

difundida no Brasil, este será o grande fator de acurácia das LIOs modernas, pois conta 

com sete variáveis na sua predição (AL, K média, diâmetro branco a branco, ACD, LT, 

refração pré-operatória e idade do paciente). Nosso estudo permitiu avaliar a acurácia 

de quatro dessas variáveis que são convencionalmente medidas nos exames de 

biometria padrão.  

 Um estudo publicado em 1992 mostrou uma análise da propagação 

de erros do AL, da K e da ELP a partir dos resultados refrativos da cirurgia de catarata 
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com implante de LIO (Olsen, 1992). Na prática clínica, o poder da LIO é acompanhado 

pela obtenção da K e do AL pela biometria, usando a biometria ultra-sônica ou a óptica, 

e então aplicando uma fórmula de cálculo específica. Não foi objetivo do nosso estudo 

avaliar pós-operatoriamente o desempenho dessas fórmulas, coube ao estudo avaliar 

os parâmetros que compõem as fórmulas usadas atualmente.  

 Segundo uma importante pesquisa realizada com membros da 

Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa (ASCRS) e da Sociedade 

Européia de Cirurgiões de Catarata e Cirurgia Refrativa (ESCRS) a respeito de 

complicações e explantes de LIOs, o cálculo da LIO é um dos grandes fatores 

apontados pela pesquisa como responsável por essas complicações (Mamalis et al., 

2004). Estudos rigorosos que avaliam o impacto da biometria no cálculo da LIO têm 

despertado o interesse da comunidade científica. 

 O funcionamento adequado das fórmulas biométricas depende 

fundamentalmente de resultados precisos da biometria. Atualmente existem fórmulas 

de 3ª e 4ª geração incorporadas aos biômetros, permitindo ao cirurgião o planejamento 

dos resultados refrativos. Nosso estudo comparou os parâmetros AL, ACD, LT, VCD e 

K obtidos pelas tecnologias mais usadas recentemente, alguns desses parâmetros são 

constituintes das fórmulas biométricas conforme apresentado no Quadro 3 a seguir. 
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Quadro 3 – Parâmetros biométricos usados nas fórmulas para o cálculo da LIO 
(Zacharias, 2006; Haigis, 2008) 
 
                 Parâmetro 

Fórmula 
AL ACD LT K 

Hoffer Q       x x  x 

Holladay I x x  x 

SRK-T x x  x 

Holladay II* x x x x 

Haigis x x   

Haigis L x x   

 
* Necessita também do diâmetro horizontal corneano, da refração pré-operatória e da idade do paciente. 

 

 

Em 1913 foi publicado o primeiro estudo que comprovava que a 

emetropização do olho deve-se à combinação da K e AL. Esse mesmo estudo também 

encontrou que o poder refrativo da córnea da população estudada seguia a curva de 

Gauss, com variação entre 39 e 48 D. Desde então, calculou-se a variação do AL que 

seria necessária para produzir uma emetropia que variasse de 21,50 a 25,50 mm. 

Nestes cálculos descartou-se eventuais diferenças no poder cristaliniano (Brown et al, 

1999). 

Apesar do biômetro óptico ser apresentado como o mais aceito 

pela sua rapidez, facilidade de manuseio, menor incômodo ao paciente e não exigir 

muita experiência do examinador, ele é limitado em casos de opacidade de meios e 

além disso, apresenta uma segunda limitação: ausência da medida da LT, que 

atualmente é uma variável que compõe a fórmula Holladay II. Entretanto de acordo 

com Holladay, essa espessura pode ser estimada pela fórmula 4,0 + (idade/100). 

(Packer et al., 2002). 

   A LT torna-se maior à medida que a idade aumenta. A LT de um 

indivíduo normal é de 4,00 mm aos 20 anos de idade, 4,3 mm aos 40, 4,45 mm aos 50 

anos, 4,70 mm aos 60 anos de idade e continua a aumentar acima dessa faixa etária 
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(Adler, 1965). A média de idade dos pacientes do estudo atual condiz com a LT 

esperada para essa faixa etária e está de acordo com o estudo anterior. Num estudo 

da biometria de 1000 olhos com catarata usando a técnica de imersão, constatou-se 

que a LT média foi de 4,63 ± 0,46 usando velocidade do som de 1641 m/s (Shammas, 

1987). 

Um outro estudo demonstrou que a LT foi de 4,63 mm com grande 

variação (2,27 a 6,86 mm) (Hoffer, 1993a). Embora as médias do presente estudo 

sejam comparáveis aos estudos anteriores, ele demonstrou também que a diferença 

das médias da LT dos métodos Ocuscan (contato) e Ocuscan (imersão) não foi 

estatisticamente significante (P = 0,8794). Entretanto, a análise do gráfico Bland-

Altman para a LT (Figura 27) nos mostra algumas medidas fora dos limites de 

concordância, mostrando que um método apresenta medidas maiores que o outro. A 

fórmula Holladay II usa a LT como uma das sete variáveis obrigatórias para seu 

funcionamento e portanto as diferenças mostradas no presente estudo podem se 

repercutir no desempenho dessa fórmula. 

Um outro aspecto importante sobre a biometria ocular diz respeito ao 

pessoal que a conduz. Esse fator é fundamental para que se alcance resultados bem 

sucedidos. A ausência de um profissional devidamente habilitado e capacitado para a 

condução da biometria pode comprometer sua efetividade. 

A mais recente auditoria nacional realizada pelo The Royal College 

of Ophthalmologists revelou que dos 94 serviços de Oftalmologia do Reino Unido 

incluídos no estudo, os enfermeiros eram os profissionais que mais realizavam as 

biometrias seguido dos ortoptistas que representavam o segundo maior grupo. Além 

desses profissionais, eram responsáveis pela execução da biometria outros como 

optometristas, eletrofisiologistas, residentes, técnicos e consultores em oftalmologia 
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(Gale et al., 2006).  De acordo com as diretrizes do The Royal College of 

Ophthalmologists, os oftalmologistas em fase de treinamento deveriam aprender a 

realizar a biometria para familiarizarem-se com o método. Entretanto não seria 

apropriado eles conduzirem o serviço de biometria em sua rotina (The Royal College of 

Ophthalmologists, 2007), devido ao tempo destinado a esse procedimento e às outras 

responsabilidades que lhes compete. Todas as biometrias desse estudo foram 

conduzidas de acordo com as recomendações da boa prática biométrica. 

No Brasil não existem dados estatísticos oficiais sobre a biometria 

ocular e o profissional da saúde que a desempenha. Auditorias semelhantes às 

realizadas no Reino Unido pelo The Royal College of Ophthalmologists, carecem de 

planejamento para serem adotadas no território nacional sob coordenação de órgãos 

competentes. 

   O Brasil forma tecnólogos oftálmicos de nível superior pela 

Universidade Federal de São Paulo, que além do oftalmologista, são os profissionais 

capacitados a desempenhar a biometria ocular com rigor (Projeto Político Pedagógico 

do Curso de Tecnologias em Saúde, 2007). As biometrias do presente estudo foram 

conduzidas por um tecnólogo oftálmico (F.O). 

   Num estudo concluído em 1995, concluí-se que após treinamento 

adequado os enfermeiros realizavam as biometrias sem comprometer a qualidade dos 

resultados quando comparados a uma equipe de médicos habituada a exercer o 

procedimento anteriormente (Craig et al., 1995). 

Apesar da biometria óptica ser um método relativamente mais fácil 

de ser desempenhado, e que não exige grande treinamento do examinador; um estudo 

demonstrou que houve significante perda de consistência do exame quando exercido 

por examinadores iniciantes (Goel et al., 2004). Isso pode ser relacionado ao fato das 
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medidas da ACD requererem a fixação constante do paciente. Alguns pacientes 

sentem dificuldade em manter essa fixação, e assim o examinador deve 

constantemente controlar esse fator, o que pode não acontecer em casos de 

examinadores inexperientes. Além disso, um nível satisfatório de validade é pouco 

demonstrado em relação à K desses casos, pois a posição correta da cabeça bem 

como instruções para piscar uniformemente e manter a estabilidade do filme lacrimaI, 

geralmente tendem a ser pouco supervisionados ou aplicados por examinadores 

iniciantes. Todas essas limitações foram controladas em nosso estudo. 

Ainda no estudo anterior, Goel e colaboradores demonstraram que 

quando comparada com a biometria ultra-sônica, a biometria óptica é mais confiável, 

consistente e precisa nas medidas axiais do comprimento ocular do olho humano. O 

nível de treinamento do examinador pode influenciar diretamente o grau de precisão da 

biometria ultra-sônica. Apesar dos examinadores experientes e dos com treinamento 

intermediário mostrarem resultados estatisticamente semelhantes tanto no método 

óptico quanto no ultra-sônico, os experientes alcançaram melhor precisão e 

consistência nos resultados. Pode se estabelecer que um alto nível de treinamento 

favorece maior precisão na biometria ultra-sônica. A diferença média na medida do AL 

entre examinadores experientes e pouco experientes foi de 0,22 mm (o que 

corresponde a um erro refrativo de aproximadamente 1D), com isso torna-se 

imprescindível máxima precisão das medidas, o que exige treinamento intensivo dos 

examinadores. No que tange a biometria óptica, o estudo revelou diferença média do 

AL de 0,024 mm entre o grupo de examinadores experientes e o de treinamento 

intermediário (o que corresponde a um erro refrativo da ordem de 0,1 D), o que requer 

mínimas exigências quanto ao treinamento dos examinadores para a manutenção de 

bons resultados. 
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A execução da biometria ultra-sônica requer treinamento intensivo 

do examinador, pois a sonda exige cuidados quanto à perpendicularidade, indentação 

e centralização. Além disso, conhecimentos da correlação anatômica do globo ocular 

com os gráficos modo-A, são fundamentais para uma biometria de qualidade.  

   Apesar de inúmeros esforços para se evitar erros biométricos no 

dia a dia clínico, não se pode desconsiderar a possibilidade que alguns erros decorrem 

do uso de técnicas biométricas incorretas, refração errônea, registro de uma LIO errada 

ou mesmo erros de transcrição manual de dados (Olsen, 2007b). 

   A diferença das medidas da VCD do presente estudo  nos métodos 

de contato e imersão da biometria ultra-sônica não é estatisticamente significante. A 

dispersão das medidas da VCD (Gráfico 28) sugere que a mesma pode ser decorrente 

da inclinação diferente do feixe ultra-sônico em cada técnica usada. Não há impacto 

clínico dessas medidas para o cálculo da LIO. 

           Um estudo sobre a importância da desinfecção dos instrumentos 

usados na biometria de imersão revelou que o Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) americano estabelece diretrizes para a desinfecção de instrumentos 

que entram em contato direto com a superfície ocular. Deste modo qualquer 

profissional que manuseie cubas de imersão, sondas de biometria de contato ou até 

mesmo tonômetros de aplanação deve seguir essas recomendações. É recomendado 

ainda que o instrumento deve ser limpo e então desinfectado com um dos itens a 

seguir: (1) exposição de 5 a 10 minutos em solução de peróxido de hidrogênio a 3%, 

(2) 1/10 de diluição de hipoclorito de sódio, (3) etanol a 70%, (4) isopropanol a 70%. 

(Velázquez-Estades et al., 2005). No estudo atual as sondas e as cubas foram limpas, 

desinfectadas com etanol a 70% e em seguida uma solução multi-propósito para 
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desinfecção de lentes de contato foi usada para remoção de resíduos do álcool antes 

do exame. 

                                Os erros biométricos são comuns e comprometem o cálculo da 

LIO, portanto apesar da alta reprodutibilidade e concordância dos métodos biométricos 

ultra-sônico e ópticos usados nas medidas axiais do olho humano, não se devem 

descartar as diferenças intra-individuais na comparação entre eles. 

 As fontes de erro são interpretadas melhor numa comparação 

complementar em mais de um método de medida nos olhos portadores de catarata e 

com indicação de implante de LIO. Uma análise intra-individual entre os métodos 

usados numa mesma amostra pode ser um bom indicador de falhas biométricas. 

 Diferentes métodos biométricos apresentam limitações inerentes à 

técnica usada, à padronização dos procedimentos, à condição ocular apresentada, ao 

princípio físico incorporado ao equipamento usado e ao pessoal que conduz a 

biometria ocular. 

          O presente estudo apresenta algumas limitações, como por 

exemplo, a exclusão de pacientes com outras afecções oculares além da catarata, pois 

isso possivelmente comprometeria a avaliação da acurácia nos diferentes métodos de 

medidas empregados nesse estudo. Para que se alcance uma avaliação biométrica 

rigorosa nessas situações, o envolvimento de um método complementar de medida, a 

participação de um profissional treinado para a condução do exame e a disponibilidade 

de uso da biometria guiada pelo modo-B também pode ser útil nessas situações. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Considerando os resultados apresentados, pode-se concluir que: 

 

 

1. Os métodos óptico e ultra-sônico usados nas medidas axiais do olho humano 

empregadas no cálculo da LIO apresentam boa reprodutibilidade, entretanto 

uma análise complementar desses métodos permitiu constatar algumas medidas 

fora dos limites de concordância. 

2. A comparação intra-individual dos resultados de um método em relação ao outro 

é útil para assegurar uma biometria confiável, o que pode ser particularmente 

importante para a precisão do cálculo da LIO. 

3. As diferenças entre os métodos biométricos devem ser analisadas com rigor, 

pois apesar de não haver diferenças estatisticamente significantes entre as 

médias do AL, ACD, LT e VCD, houve discordância de medidas com possível 

impacto para o cálculo do poder dióptrico da LIO. 

4. Houve diferença estatisticamente significante das médias da K entre os métodos 

IOLMaster® e ceratômetro OM-4®, além disso a concordância desses métodos 

mostrou-se menor. 
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7 ANEXOS 

 

 

Anexo 1 – Linha do tempo resumindo os principais acontecimentos que envolvem o 
ultra-som, as novas tecnologias e a biometria ocular 
 
 
 
 
 
 1956               1957                1958              1962               1972              1974             1988           2000 
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Anexo 2 – Página eletrônica da User Group for Laser Interference Biometry (ULIB) e 
menu de acesso às LIOs optimizadas para o IOLMaster® 
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Anexo 3 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP 
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Abstract 

 

 

Purpose: To evaluate the optical and ultrasonic biometric methods used to measuring 

ocular axial dimensions in the cataractous eyes with indication for IOL implant. 

Methods: Eighty-four subjects (168 eyes) were submitted to optical and ultrasonic 

biometries. In a retrospective study were collected axial length, anterior chamber depth, 

lens thickness, vitreous chamber depth and keratometry data. Reproducibility was 

evaluated by means difference from the biometric methods. The agreement was 

investigated by Bland-Altman analysis. Results: There was not significant statistical 

difference for means of axial length (P=0.245), anterior chamber depth (P=0.073), lens 

thickness (P=0.8794) and vitreous chamber depth (P=0.7640) from different devices. 

The keratometry means difference between IOLMaster® and OM-4® was statistically 

significant (P<0.0001). The Bland-Altman analysis showed some measurements 

localized out of agreement limits for all variables of this study. Besides there was a 

lower keratometric measurements agreement on the comparison between IOLMaster® 

and OM-4®. Conclusions:  The optical and ultrasonic biometric methods presented high 

reproducibility however they might be analysed cautiously. An agreement analysis 

among them can show biometric errors. High accuracy on ocular biometry can be 

attained when a comparison among different devices is applied. 
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