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TL 001

O USO INADEQUADO DE LENTES DE CONTATO CAUSA ALTA 
INCIDÊNCIA DE TRANSPLANTES DE CÓRNEA E CEGUEIRA NO 
ESTADO DO AMAZONAS 
Cristina Maria Garrido Lins, Gilmara Guimarães, Hugo Pessoa, Larissa Gouvea

Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas (SUSAM) - Manaus (AM) 

Objetivo: 1) Demonstrar a alta incidência de transplantes de córnea causada 
pelo uso inadequado de lentes de contato no estado do Amazonas. 2) Alertar os 
oftalmologistas e a população em geral quanto à necessidade de prevenir as compli-
cações, e até a cegueira, causadas pelo uso incorreto de lentes de contato. Método: 
Foram avaliados 848 pacientes transplantados com córneas disponibilizadas pelo 
Banco de Olhos do Amazonas, bem como suas fichas pós-transplantes, entre 2004 
e 2012, sendo analisados quanto ao sexo, idade, lateralidade da infecção e causa 
dos transplantes. Para análise estatística dos resultados foram utilizados métodos 
paramétricos, levando-se em consideração a natureza das variáveis estudadas. 
Resultados: Dos 848 (100%) pacientes transplantados, 165 (19,5%) tiveram como 
causa dos transplantes as infecções decorrentes do uso incorreto de lentes de con-
tato e, destes, 133 (80,6%) tinham entre 15 e 36 anos, sem variação entre os sexos 
(p=0,35) e 129 (78%) usavam lentes de contato colorida “sem grau”, puramente por 
estética. Dois pacientes apresentaram grave infecção em ambos os olhos (por Acan-
thamoeba), cegueira bilateral e perfuração de córnea em um dos olhos, necessitando 
de transplante de urgência; vale ressaltar que ambos os pacientes eram usuários de 
lentes de contato colorida, apenas com finalidade estética. Conclusões: 1) O uso 
inadequado de lentes de contato pode trazer graves consequências aos usuários, 
como infecções, úlceras de córnea, perfurações e até cegueira bilateral. 2) Diante 
da alta incidência de transplantes de córnea associado ao uso incorreto de lentes 
de contato, torna-se urgente a necessidade de grandes campanhas educacionais 
quanto aos cuidados obrigatórios com o uso das lentes de contato, sob pena de 
cegueira e piora da qualidade de vida da população. 

TL 003

COMPARISON OF 0.4% KETOROLAC AND 0.1% NEPAFENAC FOR 
THE PREVENTION OF CYSTOID MACULAR EDEMA AFTER PHA
COEMULSIFICATION
Patrick Frensel de Moraes Tzelikis, Antonio Motta, Celso Takashi Nakano, Eliane 
Mayumi Nakano, Monike Vieira, Wilson Takashi Hida

Hospital Oftalmológico de Brasília - Brasília - (DF)

Purpose: To compare the anti-inflammatory efficacy of ketorolac of 0.4% trometha-
mine and 0.1% nepafenac eye drops for prophylaxis of cystoid macular edema (CME) 
after small-incision cataract extraction. Method: Patients were assigned randomly to 
three groups. Group 1 patients received a topical artificial tear substitute (Placebo); 
group 2 received 0.4% ketorolac tromethamine (Acular LS®, Allergan); and group 
3 received 0.1% nepafenac (Nevanac®, Alcon). The incidence and severity of CME 
were evaluated by retinal foveal thickness on optical coherence tomography (OCT) 
after 1 week, 4 weeks, and 12 weeks. Results: One hundred and four eyes of 95 
patients were included in this study. The between-group differences in visual outcomes, 
central corneal thickness, and endothelial cell density were not statistically significant. 
In all retinal thickness measurements, an increase was detected starting from the 
postoperative first week until 12 weeks. There was no statistical significant difference 
between the 3 groups in any measurement performed by SD-OCT. Conclusions: 
Used prophylactically after uneventful cataract surgery, nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs were not efficacious in preventing macular edema compared to placebo. 

TL 002

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO ATUAL DO DESCARTE DE CÓRNEA 
NO ESTADO DA BAHIA
Maiara Costa Hita, Bernardo G. Leitão-Guerra, Isabela C. G. B. Almeida, Lívia M. N. 
Moitinho, Monique F. Rolim, Ricardo Q. S. Costa

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Salvador (BA) 

Objetivo: Descrever o perfil do descarte de córnea na Bahia. Método: Estudo 
descritivo com base no banco de dados do Banco de Olhos da Bahia e na Central 
de Transplante do Estado de outubro de 2010 a setembro de 2013. Resultados: 
Das 1.167 córneas preservadas, 275 (23,6%) foram descartadas após preservação. 
Subdividindo o período estudado em intervalos anuais - de outubro a setembro de 
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 - o total de córneas preservadas no Estado foi de 
265, 297 e 605 respectivamente. Desse total, descartaram-se 61 (23%), 77 (25,9%) 
e 137 (22,6%) por intervalo anual. A principal causa de descarte das córneas no 
período total do estudo foi de caráter técnico (contaminação, validade, qualidade do 
material, acondicionamento, transporte inadequado e sorologias não realizadas) - 111 
(40,4%) - seguido por causas infecciosas (Hepatites B e C, HTLV, HIV I/II) - 101 (36,7%), 
causas não especificadas - 51 (18,5%) - e contraindicação médica -12 (4,4%). A causa 
isolada mais prevalente foi por sorologias não realizadas 64 (23,3%), variando entre 
8 (13,1%), 17 (22%) e 39 (28,5%) nos intervalos estudados. O vírus da hepatite B estava 
presente em 59 córneas, representando 58,4% das causas infecciosas e a segunda 
maior causa isolada de descartes 21,5%, oscilando nos intervalos anuais entre 37 
(41%), 15 (19,5%) e 25 (13,9%), seguida pela hepatite C com 12 (19,7%), 4 (10,4%) 
e 18 (13,1%) nos intervalos estudados e 34 (12,4%) em todo o período. Validade, 
qualidade do tecido imprópria para transplante, acondicionamento e/ou transporte 
inadequado da córnea e HIV I/II, representaram respectivamente 26 (9,6%), 17 
(6,3%), 5 (1,8%), 8 (2,9%), do total de descartes. Conclusões: As causas técnicas 
representaram o maior montante de descarte pós-preservação com destaque para 
as sorologias não realizadas. As causas infecciosas apresentaram-se, nesta ordem: 
hepatite B, hepatite C, HIV e HTLV. 

TL 004

ESTUDO COMPARATIVO DE DESEMPENHO ÓPTICO E VISUAL 
ENTRE DUAS LENTES MULTIFOCAIS DIFRATIVAS: TECNIS ZMB00 
E ACRYSOF SN6AD1
Mario Augusto Pereira Dias Chaves, André Gustavo Rolim de Araújo, Antonio Fran -
cisco Pimenta Motta, Celso Takashi Nakano, Fernando de Bortoli Nogueira, Leonardo 
Costa Muller, Michelle Rodrigues Gonçalves, Milton Ruiz Alves, Patrick Frenzel 
Tzeliks, Wilson Takashi Hida

Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) - Brasília (DF)

Objetivo: Comparar o desempenho óptico e resultado visual entre duas lentes 
multifocais difrativas: AMO Tecnis® ZMB00 e AcrySof® ReSTOR® SN6AD1. Método: O 
estudo prospectivo, comparativo não randomizado incluiu avaliação de 74 olhos em 
37 pacientes com indicação de facectomia e candidatos a implante de lente multifocal. 
Critérios de exclusão pré-operatórios foram: presença de outras doenças oculares; 
cirurgia ocular prévia; alta miopia axial; astigmatismo maior que 1,00 D cilíndrica; 
complicações intraoperatórias ou pós-operatórias; A avaliação oftalmológica contou 
com medida da acuidade visual para longe, intermediária e curta distância, com e 
sem melhor correção para longe; teste de sensibilidade ao contraste; análise de 
frente de onda e curva visual de Defocus. Resultados: A acuidade visual para longe 
sem correção (AVLSC) foi de 0,09 logMAR para o grupo SN6AD1 e 0,08 logMAR 
para o grupo ZMB00; com correção foi de 0,04 logMAR para SN6AD1 e 0,02 para 
o grupo ZMB00 (p>0,05). Houve melhora de equivalente esférico e de AVLSC em 
ambos (p<0,05). Em condições fotópicas, o grupo SN6AD1 teve melhor sensibilidade 
ao contraste em baixas frequências (p<0,05), contudo grupo ZMB00 obteve melhor 
sensibilidade em altas frequências (p<0,05). As lentes SN6AD1 e ZMB00 obtiveram 
comportamentos semelhantes para visão intermediária na curva de Defocus, porém 
o grupo ZMB00 mostrou menor distância de leitura. O perfil aberrométrico foi melhor 
no grupo ZMB00 (p>0,05). Conclusões: As lentes promoveram melhor qualidade de 
visão para longe e perto e comportamento semelhante para visão intermediária. O 
grupo ZMB00 exibiu melhor resultado para sensibilidade ao contraste em condições 
fotópicas em altas frequências. 
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TL 005

INCIDÊNCIA DE ENDOFTALMITE NA FACOEMULSIFICAÇÃO COM 
IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR APÓS USO DE MOXIFLOXA
CINA INTRACAMERAL
Thais Jones Saraiva, Celso Boianovsky, Jonathan Lake, Rodolfo Bregion de Godoy

Hospital da Visão - Oftalmed - Brasília (DF) 

Objetivo: Avaliar a incidência de endoftalmite no pós-operatório da facoemul-
sificação com implante de lente intraocular após uso de moxifloxacina intracame-
ral. Método: Estudo retrospectivo de 7.195 olhos de 4.193 pacientes que foram 
submetidos a facoemulsificação com implante de lente intraocular de janeiro de 
2009 a dezembro de 2013. Os pacientes foram divididos em dois grupos: o grupo 
A (3.515 olhos) foi formado pelos pacientes de janeiro de 2009 a junho de 2011 e 
o grupo B (3.680 olhos) foi formado pelos pacientes de junho de 2011 a dezembro 
de 2013. O grupo A seguiu protocolo de prevenção de endoftalmite segundo a 
literatura. O grupo B seguiu o mesmo protocolo com a aplicação de 0,05cc de 
moxifloxacina intracameral ao final da cirurgia. Foi utilizado o teste exato de Fisher 
para comparação da incidência de endoftalmite entre os dois grupos. Resultados: 
A idade média dos pacientes estudados foi de 67,8 ± 8,96 (48 a 83) anos. Destes, 
2.255 (53,8%) foram do sexo feminino e 1.937 (46,2%) foram do sexo masculino. A 
incidência de endoftalmite no grupo A foi de 0,22% (8 em 3.515 casos). A incidência 
de endoftalmite no grupo B foi de 0,03% (1 em 3.680 olhos). O teste exato de Fisher 
apresentou p=0,0198. Conclusões: Houve redução estatisticamente significativa 
na incidência de endoftalmite no grupo que recebeu a aplicação de moxifloxacina 
intracameral neste estudo. 

TL 007

VISUAL REHABILITATION WITH BOSTON TYPE 1 KERATOPROS
THESIS IN A PUBLIC REFERRAL CORNEA CENTER
Lauro Augusto de Oliveira, Fernanda Pedreira Magalhães, Flávio E. Hirai, Luciene 
Barbosa de Sousa

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP) 

Purpose: To report the experience of the Federal University of São Paulo, Brazil, 
in performing Boston keratoprosthesis Type 1 implantation in the developing world. 
Method: We analyzed 30 eyes of 30 patients who underwent Boston Type 1 kera-
toprosthesis surgery between 2008 and 2012 in a prospective interventional study. 
Preoperative, perioperative, and postoperative parameters were analyzed, including 
visual acuity (VA), keratoprosthesis stability, and postoperative complications. Results: 
Preoperative diagnoses were failed grafts in 16 eyes (53.33%), chemical injury in 10 
eyes (33.33%) and Stevens-Johnson syndrome in 4 eyes (13.33%). Also, 16 eyes 
(53.33%) had preoperative glaucoma. Preoperative best-corrected VA ranged from 
20/400 to light perception. With an average follow-up of 32 months (range, 1-55), 
postoperative vision improved to >20/200 in 24 eyes (80%). Postoperative VA was 
statistically improved compared to the preoperative measurement during all postope-
rative follow-ups (up to 36 months). During the follow-up period (32 months), retention 
of the initial keratoprosthesis was 93.3%. The incidence of retroprosthetic membrane 
was 26.66%. Progression of glaucoma occurred in 7 of 16 eyes (43%). Three patients 
developed glaucoma after keratoprosthesis implantation. Conclusions: Performing 
Boston Type 1 keratoprosthesis in a developing country is a viable option after 
multiple keratoplasty failures and conditions with a poor prognosis for keratoplasty. 
Our experience appears similar to major reports in the field from investigators in 
developed countries. Adjustments to postoperative management must be considered 
according to the particular location. 

TL 006

PESQUISA TRANSLACIONAL REVERSA E MEDICINA DE PRECI
SÃO EM OFTALMOLOGIA E CIÊNCIAS VISUAIS
Marina Roizenblatt, Annete S. Foronda, Denise de Freitas, Fabio R. S. Carvalho, 
Linda C. Carrijo-Carvalho

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: A pesquisa translacional reversa busca identificar, a partir de estu-
dos observacionais da prática clínica, um fenômeno específico a ser estudado 
analiticamente sob o crivo da pesquisa básica. A medicina de precisão objetiva 
principalmente investigar a aplicabilidade dos preditores de segurança e eficácia 
no processo terapêutico. A ceratite por Acanthamoeba spp (CA) se insere nestes 
dois contextos como modelo de estudo, uma vez que a infecção é caracterizada 
pela dificuldade no diagnóstico e complexidade terapêutica. O objetivo principal do 
estudo foi avaliar a padronização referente à aplicabilidade de polihexametilbiguanida 
(PHMB) em Acanthamoeba spp, considerando a concentração mínima do biocida 
utilizada na prática clínica. Método: Estudou-se o efeito citotóxico de PHMB a 0,02% 
em uma cepa-referência avirulenta (ATCC 30011) e um isolado clínico obtido de um 
caso severo de CA quanto ao desencistamento, proliferação e morte celular. Foram 
realizadas análises quantitativas e qualitativas e as diferenças observadas entre as 
cepas foram analisadas estatisticamente quanto ao grau de significância. Resultados: 
Não foi observada diferença estatisticamente significante entre as cepas no que se 
refere ao desencistamento ou à susceptibilidade a PHMB no período de 12 horas. 
A redução no número total de trofozoítos foi de 44,5% na cepa ATCC 30011 e de 
61,6% no isolado clínico. Após 72 horas, o isolado clínico demonstrou aumento da 
resistência à ação de PHMB. Conclusões: Diferentes padrões de resistência amebiana 
foram observados. Os resultados sugerem que PHMB a 0,02% atua na viabilidade 
e proliferação dos trofozoítos e não na inibição do processo de desencistamento. 
Demonstrou-se a importância do uso regular da PHMB pelo paciente portador de CA 
a fim de evitar eventual resistência do protozoário durante o processo terapêutico. 

TL 008

ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA DE DOIS MÉTODOS DE 
RASTREAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA RETINOPATIA DIABÉTICA
Christy Ana Goncalves Veiga, Luís Felipe da Silva Alves Carneiro

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG) 

Objetivo: A retinopatia diabética (RPD) é caracterizada por alterações vasculares 
retinianas potencialmente graves responsável pela maioria dos pacientes com baixa 
de visão em idade produtiva. Faz-se necessário estabelecer parâmetros de triagem 
para educadores em diabetes (ED) no intuito de rastrear, prevenir e tratar a RPD em 
todas as regiões do Brasil. Método: Estudo comparativo que avalia a capacidade 
de detecção e classificação da RPD através dos exames de retinografia versus 
oftalmoscopia indireta complementada com biomicroscopia na lâmpada de fenda, 
ambos realizados por oftalmologista especializado em doenças da retina. Foram 
avaliados 274 olhos de pacientes diabéticos agendados para controle de retinopatia 
diabética na Clínica de Olhos da Santa Casa de Belo Horizonte. Trabalho aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de BH. Resultados: A retinografia 
detectou retinopatia em 62,7% dos pacientes e o mapeamento detectou em 60,9%. 
Os exames diagnosticaram simultaneamente presença e ausência de retinopatia em 
95,9%. Tomando a retinografia simples como padrão ouro, obtemos a sensibilidade 
de 97,06% (IC 91,71 a 98,99), especificidade de 95,35 (IC 91,09 a 97,62) e índice 
Kappa de 0,915. Não houve diferença estatisticamente significativa entre a capaci-
dade de classificação da RPD utilizando os exames citados, sugerindo que ambos 
são igualmente eficazes na triagem da RPD. Conclusões: A oftalmoscopia indireta 
complementado com biomicroscopia necessita da presença do oftalmologista no 
momento do exame, o que muitas vezes inviabiliza a sua utilização em populações 
rurais e/ou remotas, mas é a opção de escolha nos grandes centros e nos hospi-
tais universitários. Já a retinografia colorida é o exame ideal para exames fora de 
hospitais, no atendimento primário, e em locais sem a presença do oftalmologista. 
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TL 009

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS ACIDENTES COM MATERIAL 
BIOLÓGICO EM OFTALMOLOGIA
Ana Regina Vieira Peixoto e Lucena, Eduardo Nery Rossi Camilo, Sylvia Lemos 
Hinrichsen, Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE)

Objetivo: Analisar a ocorrência e as características dos acidentes com material 
biológico em um hospital oftalmológico no nordeste, Brasil. Método: Estudo re  -
trospectivo descritivo, realizado através de um levantamento dos acidentes com ma  -
terial biológico notificados através da comunicação de acidentes de trabalho (CAT) 
durante o período de 2010 a 2013 na Fundação Altino Ventura, Recife, Pernambuco. 
Resultados: Foram notificados 34 acidentes, sendo 26 (76,5%) em trabalhadores 
do gênero feminino e 8 (23,5%) masculino. A média de idade foi 30,0 ± 5,9 anos. 
Quarenta e oito (82,3%) acidentes aconteceram no bloco cirúrgico da sede do 
hospital, 15 (44,1%) foram com auxiliares/técnicos de enfermagem, 8 (23,5%) com 
instrumentadores, 5 (14,7%) com médicos em treinamento, 4 (11,8%) com médicos 
formados e 1 (2,9%) com equipe dos profissionais de limpeza. Os acidentes foram do 
tipo percutâneos em 30 (88,2%) casos e por contato com mucosa em 4 (11,7%). Em 
28 (82,5%) casos o acidente foi no membro superior, 4 (11,8%) na face e 2 (5,8%) 
em membros inferiores. O acidente ocorreu durante o ato cirúrgico em 12 (35,3%) e 
10 (29,4%) durante a manipulação do material após o procedimento cirúrgico. Todos 
os acidentes (100%) foram orientados e encaminhado ao hospital de referência do 
Estado para exames sorológicos e aconselhamento imunológico. Conclusões: Ve-
rificou maior prevalência de acidentes entre os auxiliares/técnicos de enfermagem. 
Os acidentes entre médicos formados e médicos em formação tiveram prevalência 
semelhante. Os acidentes ocorreram com maior frequência no bloco cirúrgico e o 
local do corpo de maior prevalência foram os membros superiores. 

TL 011

NARINGENINA INIBE A NEOVASCULARIZAÇÃO CORNEANA ATRA 
VÉS DO MECANISMO ANTIINFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE 
 Ana Paula Miyagusko Taba Oguido, Antonio Marcelo Barbante Casella, Felipe Pinho, 
Jefferson Crespigio, Miriam Sayuri Hohamann, Waldiceu Verri Júnior

Universidade Estadual de Londrina - Londrina (PR) 

Objetivo: Considerando as evidências atribuídas a naringenina, um flavonoide, 
classe das flavonas, em apresentar atividades anti-inflamatórias, participação de 
citocinas pró-inflamatórias, o recrutamento celular, estresse oxidativo, atividade an-
tiangiogênica e a capacidade de regulação da produção de citocinas inflamatórias, o 
objetivo desse estudo foi demonstrar o efeito inibidor da neovascularização corneana 
no modelo experimental induzido por álcali aplicada na córnea de camundongos 
através do mecanismo anti-inflamatório e antioxidante da naringenina. Método: 
Estudo experimental em 400 camundongos, separados em 4 grupos: G1, controle; 
G2, estímulo com NaOH 1N por 10 s; G3, naringenina 10 g/ml colírio 2 vezes ao dia; 
G4, NaOH 1N por 10 s e colírio de naringenina 10 g/ml 2 vezes ao dia. Foi realizada 
avaliação direta da neovascularização no terceiro e sétimo dia após o estímulo com 
NaOH, pela fotografia biomicroscópica digital com sistema HIS 5000; determinação 
da atividade da mieloperoxidase e n-acetilglucosaminidase; avaliação da produção 
de citocinas inflamatórias, através da modulação da produção de TNF-α, IL-1β, IL-6; 
IL-10; determinação de estresse oxidativo através da atividade de glutationa e P-SH, 
determinação da atividade total de antioxidantes ABTS, Tbars, azul de nitro-tetrazólio, 
e NO2. Resultados: A naringenina demonstrou resultados estatisticamente significa-
tivos (p<0,05) nos teste aplicados, na redução do influxo de leucócitos e macrófagos 
na córnea, na redução da produção de mediadores inflamatórios e antioxidantes, na 
redução de formação de neovascularização corneana. Conclusões: O tratamento 
com a naringenina demonstrou ser uma terapia eficaz sobre o processo inflamatório 
e antioxidante da neovascularização e ser uma terapia promissora em reduzir a 
inibição a neovascularização na córnea. 

TL 010

FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE CERATOCONE E CARACTE
RÍSTICAS DOS PORTADORES EM UMA AMOSTRA POPULACIO NAL
Ítalo Antunes Franca Barbosa, Ana Cláudia Viana Wanzeler, Carlos Roberto Padovani, 
Roberta Lilian Fernandes de Sousa Meneghim, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Estimar a frequência de ocorrência dessa ectasia, assim como delinear 
o perfil epidemiológico dos portadores de ceratocone no Centro-Oeste do estado 
de São Paulo. Método: Estudo transversal utilizando uma amostra populacional 
aleatorizada, realizado nos anos de 2004/2005. Os dados foram colhidos durante 
a realização do Projeto de Prevenção da Cegueira da Faculdade de Medicina de 
Botucatu - UNESP, desenvolvido com uma unidade móvel. Foram avaliados 11.452 
indivíduos, residentes em 12 municípios da região Centro-Oeste paulista. Os par-
ticipantes foram avaliados segundo variáveis demográficas e exame oftalmológico. 
Os resultados obtidos foram submetidos a análise estatística. Resultados: Foram 
detectados 27 portadores suspeitos de ceratocone (0,23%), sendo 66,6% do sexo 
feminino. O acometimento foi bilateral em 70,3% dos casos; acomentendo o olho direito 
em 18,52% e o olho esquerdo em 11,11%. 74% apresentavam astigmatismo miópico 
e 33,3% apresentavam astigmatismo hipermetrópico. A acuidade visual não corrigida 
(AVsc) esteve assim distribuída: AVsc<0,05 em 13,04%,0,05≥AVsc≥0,3 em 54,35%, 
0,3≥AVsc≥0,7 em 17,39% e AVsc>0,7 em 15,22%. A acuidade visual corrigida por 
interposição de lentes corretoras (AVcc) distribuiu-se da seguinte forma: AVcc<0,05 
em 8,69%, 0,05≥AVcc≥0,3 em 39,13%, 0,3≥AVcc≥0,7 em 19,57% e AVcc>0,7 em 
32,61%. O raio de curvatura corneano médio foi 6,406 mm. Conclusões: A frequên-
cia de ocorrência de ceratocone na população Centro-Oeste do estado de São 
Paulo é de 0,23%, ocorrendo mais frequentemente em indivíduos do sexo feminino 
e bilateralmente. O erro de refração mais associado é o astigmatismo miópico. A 
acuidade visual corrigida por meio de óculos ainda deixou na faixa de cegueira ou 
deficiência visual 47,82% dos portadores de ceratocone. 

TL 012

CORRELATION OF THE DEEP OPTIC NERVE HEAD STRUCTU
RES BETWEEN SDOCT AND COLOCALIZED 3D HISTO MOR
PHOME TRY 
Camila e Silva Zangalli, Brad Fortune, Claude F. Burgoyne, Galen Williams, Hongli 
Yang, Howard Lockwood, Jean M. Mari, Juan Reynaud, Michael J. Girard

Devers Eye Institute - Portland - USA, Legacy Emanuel Hospital & Health Ctr - 
Portland - USA

Purpose: To correlate deep ONH structures within pre-sacrifice SD-OCT and 
post mortem 3-D histomorphometric reconstructions (HMRN). Method: Eighty 
ONH radial SD-OCT B-scans (Heidelberg Spectralis, 870 and 1050 nm - enhanced 
depth imaging (EDI) were obtained 30 minutes after manometric IOP lowering to 10 
mmHg from both eyes of 4 monkeys with unilateral experimental glaucoma (EG). 
Each animal was then sacrificed by perfusion fixation, ONH were trephined (6 mm), 
embedded in paraffin and 3D reconstructed 1. SD-OCT B scans were viewed with and 
without an adaptive compensation algorithm 2. Bruch’s Membrane Opening (BMO) 
was delineated in each SD-OCT and 3D HMRN volume 3. Each SD-OCT data set 
was 3D co-localized to its 3D HMRN using BMO. Co-localization was qualitatively 
evaluated using the delineated 3D HMRN vessel tree and the SD-OCT infrared 
image. Each aligned 3D HMRN was digitally re-sectioned to match the associated 
SD-OCT B-scan co-ordinates. Results: Co-localization of SD-OCT and 3D HMRN 
volumes was feasible in all 8 eyes. HMRN tissue shrinkage was substantial leading 
to modest to moderate anatomic distortion. When deep ONH targets including the 
prelaminar glial columns, anterior laminar insertion, anterior and posterior lamina 
cribrosa surfaces, anterior neural canal wall and peripapillary sclera were visible 
within SD-OCT B-scans, comparable anatomy was present within the matched 3D 
HMRN section. EG eye laminar thickening within matched SD-OCT B-scans from the 
control and EG eyes, was confirmed within matched 3D HMRN sections. The compen-
sation algorithm enhanced visualization of peripapillary sclera. Visualization of the 
lamina was modestly enhanced. Conclusions: Our comparisons suggest anatomic 
correspondence between SD-OCT deep ONH and peripapillary scleral anatomy.
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TL 013

"FACONEEDLING" VERSUS FACORETRABECULECTOMIA NO 
TRA TAMENTO DE PACIENTES COM CATARATA E TRA BECU
LECTO MIA FALIDA
Leonardo Seidi Shigueoka, Jose Paulo Vasconscellos, Rui Barroso Schmiti, Vital 
Paulino Costa

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP) 

Objetivo: Cirurgia combinada de catarata e glaucoma é a opção mais frequente 
em com catarata e trabeculectomia falida. O controle da PIO após uma trabecu-
lectomia falida pode ser realizado através de um procedimento de agulhamento 
(needling) ou uma trabeculectomia repetida. O objetivo deste estudo foi comparar 
a eficácia e segurança de facoemulsificação e agulhamento com mitomicina C ("fa-
coneedling") ou facoemulsificação e uma segunda trabeculectomia com mitomicina 
C (faco-retrabeculectomia) em pacientes com catarata e trabeculectomia falida. 
Mé  todo: Estudo retrospectivo, não randomizado e comparativo de 22 olhos de 22 
pacientes que se submeteram a "faconeedling" (n=10) ou faco-retrabeculectomia 
(n=12). Medidas dos resultados pós-operatórios incluíram a mudança na acuidade 
visual (AV), pressão intraocular (PIO), número de medicações antiglaucomatosas, 
e complicações pós-operatórias. Resultados: Não houve diferença na idade, sexo, 
etnia, tipo de glaucoma ou número de cirurgias prévias de glaucoma entre os grupos 
(p>0,05). No pré-operatório, média ± DP da AV logMAR (1,38 ± 0,6 versus 1,22 ± 
0,7, p=0,94) e PIO (15,75 ± 5,2 versus 16,84 ± 6,8, p=0,66) foram similares, mas 
o número de medicações antiglaucomatosas foi significativamente maior no grupo 
faco-retrabeculectomia (3,08 ± 0,7 versus 3,81 ± 0,7, p=0,03). Pacientes foram 
seguidos por uma média de 7,08 ± 4,7 meses (variação: 2 a 12 meses). Após 6 
meses, a média de PIOs nos grupos "faconeedling" e faco-retrabeculectomia foram 
12,83 ± 4,4 mmHg e 14,77 ± 6,8 mmHg, respectivamente (p=0,55), e o número 
de medicações antiglaucomatosas foram 0,33 ± 0,5 e 1,00 ± 1,3, respectivamente 
(p=0,42). Não houve diferença significativa referente a complicações pós-operatórias 
entre os grupos (p=0,54). Conclusões: "Faconeedling" é uma opção cirúrgica efetiva 
e segura para olhos com catarata e uma trabeculectomia falida. 

TL 015

POSITIVE ASSOCIATION BETWEEN INTRINSIC PHOTOSENSI
TIVE RETINAL GANGLION CELLS AND RETINA NERVE FIBER 
LAYER IN GLAUCOMA
Carolina Pelegrini Barbosa Gracitelli, Ana Laura de Araújo Moura, Augusto Paranhos 
Jr., Balazs V. Nagy, Dora Selma Fix Ventura, Geraldine Ragot, Glória Liliana Duque 
Chica, Marina Roizenblatt, Paula Borba, Sérgio H. Teixeira

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP), Universidade de 
São Paulo (USP) - São Paulo (SP) 

Purpose: To assess the integrity of intrinsic photosensitive retinal ganglion cells 
(ipRGCs) using the pupillary light reflex in patients with glaucoma. Methods: 76 eyes 
of 38 patients with glaucoma and 36 eyes of 18 volunteers were included. Patients 
were tested in the dark and the light stimuli were generated by the Ganzfeld. In order 
to preferentially stimulate the intrinsic photosensitive retinal ganglion cells, we used a 
1 second duration 470 nm flash, with 250 cd/m2 intensity, alternating with a 1 second 
630 nm flash. Visual functional evaluation was performed with standard automated 
perimetry (SAP) and frequency doubling technology (FDT) Matrix. Structural analysis 
was done by optical coherence tomography (Cirrus OCT). We analyzed the correlation 
the sustained responses médiated by the intrinsic photosensitive retinal ganglion 
cells and the structural and functional visual changes in glaucoma patients. Results: 
The mean (± standard deviation) age of the glaucoma and volunteers groups was 60. 
5 ± 11.2 and 56.2 ± 7. 5, respectively (P=0.052). There is an association between the 
average retina nerve fiber layer (RNFL) thickness in OCT and the pupillary response 
variable for the sustained response to blue flash and no association for SAP and 
FDT. (P=0.024, P=0.978 and P=0.429, respectively) (GEE by SPSS 17). There is a 
strong association between the severity of glaucoma disease (Hodapp-Ander son-
Parrish score) and the sustained response to blue flash (P=0.006). Conclusions: 
There is a correlation between the mean RNFL thickness and the pupillary response. 
This RNFL reduction can be related to the decrease in the number of the ipRGCs 
in glaucoma patients. 

TL 014

HEMORRAGIAS DE DISCO DE PRESSÃO INTRAOCULAR ALTA 
E BAIXA EM GLAUCOMA: DESCRIÇÃO E COMPARAÇÃO DOS 
DOIS SUBTIPOS
Tiago dos Santos Prata, Daniela L. M. Junqueira, Flávio S. Lopes, Luís G. Biteli, 
Syril Dorairaj

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP), Hospital Medicina 
dos Olhos - Osasco (SP) 

Objetivo: Caracterizar os diferentes subtipos clínicos de pacientes glaucomatosos 
que evoluíram com hemorragia de disco óptico (HD) apresentando pressão intraocular 
(PIO) alta (HDPA) e baixa (HDPB). Método: Neste estudo prospectivo, avaliamos 
pacientes glaucomatosos, consecutivos, que apresentaram HD em pelo menos um 
olho entre janeiro e dezembro de 2013. Todos os casos foram confirmados por dois 
glaucomatólogos através de retinografias coloridas e "redfree". Os pacientes foram 
subdivididos com base na PIO no momento da detecção da HD (corte em 16 mmHg), 
sendo coletados e comparados os daSSdos clínico-epidemiológicos entre os dois 
subtipos. Quando ambos os olhos eram elegíveis, um foi escolhido para análise de 
forma aleatorizada. Resultados: Foram incluídos 49 pacientes (HDPB=31 olhos; 
HDPA=18 olhos). A prevalência de mulheres foi significativamente maior no grupo 
de HDPB (84% vs 40%; p<0,01). Olhos com HDPB apresentaram menores valores 
de índice de campo visual (VFI; 80% vs 93%) e maior frequência de defeito cam-
pimétrico paracentral (83% vs 40%) do que aqueles com HDPA (p=0,04). Embora 
tenha sido observada uma maior prevalência de descendentes asiáticos no grupo 
HDPB (37% vs 12%), essa diferença não atingiu significância estatística (p=0,09). 
Os fenótipos de disco óptico mais comuns em olhos com HDPB e HDPA foram os 
tipos focal (39%) e aumento concêntrico da escavação (43%), respectivamente. Não 
foram encontradas diferenças significativas em relação à idade, número de medi-
camentos, paquimetria, localização da HD e recorrências (p>0,16). Conclusões: 
Pacientes com HDPB são na sua maioria mulheres, com perda de rima neural focal 
e apresentam dano campimétrico mais avançado e mais central do que aqueles com 
HDPA. Pelo risco de HD apesar de PIO relativamente baixa, acreditamos que esse 
subtipo clínico mereça avaliação ainda mais cuidadosa. 

TL 016

WATERDRINKING TEST FOR MONOCULAR TRIAL WITH PROS
TAGLANDIN ANALOGUE
Wendel Guimaraes Martins, Isabella Landin, Luciana Malta de Alencar, Maiara 
Morais, Marcelo Hatanaka, Remo Susanna Júnior, Ricardo Hisashi Suzuki, Wilma 
Lelis Barboza

Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo (SP), Centro de Reabilitação Visual 
(CERVI) - Maceió (AL) 

Purpose: To evaluate the applicability of the monocular drug trial to evaluate 
the efficacy of 0.01% bimatoprost in patients with open-angle glaucoma or ocular 
hypertension, not under treatment. Method: Nineteen subjects were submitted to 
modified daily tensional curve (mDTC) followed by water drinking test (WDT) in both 
eyes, under no treatment. Treatment with prostaglandin analogues was initiated on 
the same night in only one randomized eye per patient. The mDTC and WDT were 
repeated on the following day and after one week on the monocular trial. The statistical 
t test was used for comparisons between groups. Reproducibility of each time point 
during the mDTC, mean IOP (average of all mDTC IOP measurements withing each 
day) and IOP peak (maximum IOP during the WDT) was assessed using the intraclass 
correlation coefficient (ICC) test. Results: A reduction after first-dose instillation was 
statistically significant in comparison to the contralateral non-treated eyes group, 
on the next evaluation day (Day 2) (15.9% IOP reduction, p<0.001) and after one 
week (22.3% IOP reduction, p<0001). IOP peak depicted by the WDT (maximum 
IOP detected after water ingestion), presented statistically significant reduction on 
Day 2 (12.3% IOP reduction, p<0.001) and after one week (26.1% IOP reduction, 
p<0.001). Non-treated eyes group presented no significant statistical differences 
in comparison to baseline and its isolated mean IOP in each time point moderate 
to excellent reproducibility levels. Conclusions: 0.01% bimatoprost may have its 
efficacy evaluated the next day after first-dose (average mean IOP reduction of 15.9% 
and average peak IOP reduction of 12.3%) and after one week (average mean IOP 
reduction of 22.3% and average peak IOP reduction of 26.1%). 
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TL 017

POTENCIAL EVOCADO VISUAL MULTIFOCAL EM OLHOS COM 
HEMIANOPSIA TEMPORAL POR COMPRESSÃO QUIASMÁTICA 
E EM CONTROLES NORMAIS
Rafael Miranda Sousa, Mário Luiz Monteiro, Maria K. Oyamada

Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar a habilidade do potencial evocado visual multifocal (PEVmf) em 
diferenciar olhos com hemianopsia temporal de controles normais e sua relação 
com a perimetria automatizada (PA) nestes casos. Método: Trinta e um olhos de 
21 pacientes com defeito de campo visual (CV) temporal permanente secundário 
a compressão quiasmática (grupo 1) e trinta e sete olhos de 20 controles normais 
(grupo 2) foram submetidos ao PEVmf e a PA. A perda visual na PA foi calculada pelo 
desvio médio da normalidade em decibéis (escala logarítimica) e em unidades 1/
Lambert (escala linear) em cada ponto do CV. Os grupos foram comparados utilizando 
as equações de estimativas generalizadas. A correlação entre o PEVmf e a perda 
de CV foi considerada significativa quando p<0,05. Resultados: A média ± desvio 
padrão (DP) no PEVmf da amplitude de P1 e N2 (µV) no hemicampo temporal foi 
0,11 ± 0,07 e 0,17 ± 0,13 para o grupo 1, 0,16 ± 0,08 e 0,29 ± 0,16 para o grupo 
2 (p<0,05). A amplitude de P1 (média ± DP) para os quadrantes temporal superior 
(TS), temporal inferior (TI), nasal inferior (NI) e nasal superior (NS) no grupo 1 foi: 
0,10 ± 0,06, 0,12 ± 0,08, 0,17 ± 0,09 e 0,14 ± 0,07, respectivamente. Os valores 
correspondentes para o grupo 2 foram: 0,13 ± 0,06, 0,19 ± 0,10, 0,19 ± 0,10 e 0,14 
± 0,07. A amplitude de N2 (média ± DP) no grupo 1 para os quadrantes TS, TI, NI 
e NS foi: 0,15 ± 0,11, 0,19 ± 0,15, 0,31 ± 0,16 e 0,25 ± 0,13. Os valores correspon-
dentes para o grupo 2 foram: 0,24 ± 0,11, 0,33 ± 0,20, 0,35 ± 0,20 e 0,27 ± 0,13. As 
amplitudes de P1 e N2 foram significativamente menores no grupo 1 (p<0,05) para 
as medidas temporais, exceto na amplitude de P1 do quadrante TS e nas medidas 
nasais. Observou-se correlação significativa entre o PEVmf e a perda de CV temporal 
(p<0,05). Conclusões: O PEVmf se mostrou uma tecnologia útil na detecção de 
anormalidades visuais secundárias a compressão quiasmática, diferenciando estes 
pacientes de controles. 

TL 019

MITOMICINA C COLÍRIO X INTERFERON SUBCONJUNTIVAL NA 
QUIMIORREDUÇÃO DAS NEOPLASIAS ESCAMOSAS DA SU
PERFICÍE OCULAR
Virginia Laura Lucas Torres, Germana Tereza Freitas Mourão, Tiago Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE)

Objetivo: Comparar a resposta ao tratamento do carcinoma de células escamo-
sas corneoconjuntival (CEC) utilizando a mitomicina C (MMC) colírio e interferon 
alfa2b subconjuntival. Método: Foi realizado um ensaio clínico prospectivo, não 
randomizado, não mascarado e comparativo incluindo 16 pacientes com diagnóstico 
clínico de CEC assistidos na Fundação Altino Ventura de Recife-PE. Os pacientes 
foram divididos em dois grupos, sendo o G1 aqueles que utilizaram a MMC 0,02% 
em colírio por 14 dias e o G2 aqueles que receberam a aplicação subconjuntival 
interferon alfa2b 1.000.000 UI. Critério de sucesso do tratamento foi um dos seguintes: 
diminuição nos diâmetros vertical ou horizontal da lesão; diminuição em espessura 
da lesão e diminuição da vascularização intrínseca e/ou injeção vascular compara-
tivamente ao exame pré-tratamento. Resultados: Seis pacientes foram agrupados 
no G1 e 5 no G2. Os 5 pacientes restantes perderam seguimento ou desistiram de 
participar do estudo. Nos pacientes que fizeram uso de colírio verificou-se diferença 
estatisticamente significante da medida vertical (p=0,028) e da medida horizontal 
(p=0,043) da lesão em relação aos períodos de avaliação. No G2 também houve 
redução significativa na medida vertical (p=0,008) e na horizontal (p=0,016). Os 
principais sintomas apresentados foram vermelhidão, lacrimejamento e ardor no 
G1 no período de tratamento e desconforto ocular transitório após aplicação da 
injeção no G2. Conclusões: Este estudo demonstrou que a mitomicina C colírio e 
o interferon alfa2b subconjuntival foram eficazes na quimiorredução das neoplasias 
da superfície ocular, com efeitos colaterais locais mais prolongados com o uso de 
MMC. Não houve diferença estatisticamente significante das medidas horizontais 
(p=0,217) e verticais (p=0,867) da lesão utilizando ambas as drogas.

TL 018

LENSECTOMIA 25 GAUGE NA CATARATA PEDIÁTRICA
Marcia Beatriz Tartarella, João Borges Fortes Filho, Nilva Simeren Moraes

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar os resultados anatômicos, funcionais e complicações da cirurgia 
de lensectomia com sistema 25 gauge sem uso de sutura em pacientes portado-
res de cataratas pediátricas. Método: Estudo retrospectivo incluindo os casos de 
pacientes com idade até 12 meses portadores de catarata. A cirurgia realizada 
foi a lensectomia via pars plicata com o sistema de vitrectomia 25 gauge. Foram 
realizadas as capsulotomias anterior e posterior mantendo um anel capsular em 
360 graus seguidas pela vitrectomia anterior. Os pacientes foram avaliados após a 
cirurgia nos dias 1, 7, 15, 30, 60 e 90 e a cada 3 meses a partir de então. A acuidade 
visual final e as complicações pós-operatórias foram avaliadas e analisadas para 
estudo. Resultados: Um total de 56 olhos de 32 pacientes foram incluídos, sendo 
24 com catarata bilateral. A idade média foi 2,8 meses. O seguimento médio foi de 
40 meses. A catarata era total em 32 olhos (57%), lamelar em 16 olhos e nuclear 
em 8 olhos. As complicações pós-operatórias ocorridas foram: opacidade secundária 
de eixo visual em 4 olhos (7%) e glaucoma secundário em 4 olhos (7%) 57% dos 
olhos atingiram acuidade visual entre 20/80 e 20/100, 35% atingiram acuidades 
entre 20/150 e 20/200 e 7% dos olhos (4 olhos) atingiram acuidade visual de 20/25. 
Conclusões: A lensectomia 25 gauge sem sutura mostrou-se uma opção para a 
cirurgia minimamente invasiva da catarata pediátrica em bebês. A acuidade visual 
pós-operatória apresentou melhora na maioria dos pacientes. As complicações 
cirúrgicas observadas foram opacidade de eixo visual em 7% dos casos e glaucoma 
secundário em 7% dos olhos. 

TL 020

EXPRESSÃO DE MRNA DO GR ALFA, NFkB E 11BETAHSD1 NA 
GORDURA ORBITAL E MOE EM PACIENTES COM ORBITOPATIA 
DE GRAVES
Ivana Lopes Romero Kusabara, Adriano Namo Cury, Carlos Alberto Longui, Giovanni 
Demartino, José Vital Filho, Keli Cardoso de Melo, Murilo Rezende Melo, Nilza Scalissi

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - São Paulo (SP) 

Objetivo: Comparar a expressão de GRalfa, NF-kB e 11beta-HSD1 na gordura 
orbital e MOE em pacientes com orbitopatia de Graves (GO) e controles. Método: 
Estudo prospectivo foi realizado no Departamento de Oftalmologia da Santa Casa 
de São Paulo, Brasil. Avaliamos 34 pacientes com GO e 38 controles. Gordura orbital 
foi obtida de 33 pacientes com GO e 27 controles. Biópsia muscular foi obtida de 32 
pacientes com GO e 18 controles. A expressão dos genes estudados foi obtida através 
da técnica de PCR em tempo real. A análise estatística foi elaborada com auxílio 
dos programas Minitab 15 e SigmaStat v3. 5, considerando nível de significância 
p<0,05. Resultados: Níveis mais elevados de GRalfa foram observados na MOE de 
pacientes com GO, com mediana (p25-p75) = 213 (96-376) quando comparados aos 
músculos controles com mediana (p25-p75) = 78 (34-138), (p<0,001). Fato semelhante 
também foi observado quando comparados os níveis de NF-kB na MOE de pacientes 
com GO com mediana (p25-p75) = 223 (31-520) em relação aos controles com 
mediana (p25-p75) = 8 (6-31), (p<0,001). A expressão de 11beta-HSD1 na MOE foi 
superior nos pacientes com GO do que nos controles respectivamente 0,78 (0,34-
5,18) e 0,22 (0,09-0,51), (p<0,001). Entretanto, nas amostras de gordura, GRalfa, 
NF-kB e 11beta-HSD1 foram similares entre os grupos. A relação GRα/NF-kB na 
MOE de pacientes com GO foi 0,743 (0,34-5,18) e nos músculos controles foi 5,19 
(2,67-10,98), (p=0,014). Conclusões: Os níveis de GRalfa, NF-kB e 11beta-HSD1 
di feriram entre os tecidos envolvidos na patofisiologia da orbitopatia de Graves. 
Não houve diferença na expressão dos genes das amostras de gordura orbital dos 
pacientes com GO quando comparadas aos controles. Todavia, nas amostras de 
MOE dos pacientes com GO, os níveis de GRalfa, NF-kB e 11beta-HSD1 estavam 
mais elevados do que nos controles. 
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TL 021

FUNCTIONAL IMAGING OF THE RETINAL LAYERS BY OCT: AN 
APPROACH FOR THE STUDY OF SPREADING DEPRESSION IN 
RETINA
Vinicius Vanzan Pimentel de Oliveira, Adalmir M. Dantas, Adroaldo Alencar, Márcio P. 
Morterá Rodrigues, Nassim Calixto, Sebastião Cronemberger

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Rio de Janeiro (RJ)

Purpose: To present a new method for the study of spreading depression in iso-
lated chick retina. OCT makes it possible to register the reflectance of each layer of 
the tissue, performing a functional image of the retina during spreading depression. 
The tissue is kept intact, since histological cuts are not necessary. Method: Retinas 
from 6-10 days post-hatched chicks were divided into two parts along the equator. 
The posterior half was put into a small transparent chamber, filled with a balanced 
salt solution (BSS). A 78 D lens was positioned between the OCT and the chamber 
in order to focus the rays on the retina. Retinal spreading depression was elicited 
with mechanical stimulation by a tungsten wire. A Spectralis Heidelberg OCT was 
used to obtain the images of the intact tissue. Results: Several images were taken 
of the layers. All the images enabled the visualization of the light scattered by the 
inner plexiform layer (IPL), which is the most prominent scatter layer during Spreading 
Depression (Figure). Conclusions: We present a novel method for obtaining retinal 
tomographic imaging, without histological cuts. It permits “on-time” analysis and 
observation as the phenomena occurs, opening many possibilities for further studies.

TL 023

CONDUTAS EM PTOSE PALPEBRAL NA AMÉRICA LATINA
Aline Mota Freitas Matos, Suzana Matayoshi

Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar o perfil atual dos oftalmologistas e suas condutas cirúrgicas no 
manejo da ptose. Método: Foram aplicados questionários durante dois congressos 
brasileiros em 2013 e também enviados eletronicamente para os membros da Ojo-
plast. Para análise utilizou-se testes qui-quadrado e da razão de verossimilhanças. 
Resultados: Cento e onze questionários foram recebidos. Dentre os médicos que 
responderam a pesquisa, 62,16% tinham menos de 10 anos de formação em plástica 
ocular. 97,3% dos cirurgiões realizam a técnica de reinserção anterior da aponeu-
rose do elevador, 53,15% realizam conjuntivomullerectomia e 22,52% a cirurgia de 
Fasanella-Servat. Para ptoses mínimas, 54,8% preferem a técnica via posterior, 
sendo que não houve diferença estatística entre os grupos etários na escolha da 
via cirúrgica nesses casos. Entretanto, o grupo com mais de 10 anos de experiência, 
aplica a técnica anterior com objetivo de preservar a conjuntiva com maior frequência 
(p=0,013). Na escolha do material nas cirurgias de suspensão frontal, 73% preferem 
silicone, mas os profissionais com mais de 10 anos de trabalho utilizam estatistica-
mente mais a fáscia do que os profissionais mais novos (p=0,034). A maioria dos 
entrevistados (84,7%) relata apresentar taxas menores que 25% de reoperação e 
taxas superiores a 80% de sucesso (49,5% dos entrevistados), sendo que o grupo 
com mais de 10 anos apresenta estatisticamente maiores taxas de sucesso nos 
procedimentos (p=0,045). A principal complicação relatada pelos cirurgiões de am-
bos os grupos foi a hipocorre ção (77,3%), seguido do contorno palpebral irregular 
(10,9%). Conclusões: Esse é o primeiro estudo latino-americano que investigou as 
práticas cirúrgicas em ptose, traçando o perfil atual do cirurgião de plástica ocular e 
apontando para mudanças nas condutas ao longo dos anos, sendo importante para 
guiar os médicos em assuntos ainda controversos na literatura. 

TL 022

ANÁLISE DO FILME LACRIMAL EM PACIENTES SUBMETIDOS À 
BLEFAROPLASTIA
Mirella Maria Cabral Molnar Médicis de Albuquerque Maranhão, Ana Cândida Bispo, 
Carlos Gustavo Gonçalves Lima, Tiago E. Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Avaliar o filme lacrimal no pré e pós-operatório da cirurgia de blefaro-
plastia através de exames objetivos e da tomografia de coerência óptica (OCT) de 
segmento anterior. Método: Foi realizado um estudo prospectivo com componente 
analítico de sete pacientes portadores de dermatocálase, que foram avaliados no 
pré-operatório, sétimo, décimo-quinto e trigésimo dias pós-operatórios. Mudanças 
no exames objetivos (teste de Schirmer I, tempo de ruptura do filme lacrimal e colo-
ração rosa bengala), juntamente com o OCT de segmento anterior foram avaliados. 
Resultados: Não foram encontradas diferenças estatisticamente significante nos 
testes objetivos entre o pré e pós-operatório; exceto no tempo de ruptura do filme 
lacrimal, que teve média de 7,0 segundos no pré-operatório e 5,57 segundos no 
pós-operatório (p=0,001). Em relação ao OCT de segmento anterior, foram en-
contradas diminuições dos valores de área do menisco lacrimal, porém não foram 
estatisticamente significantes (p=0,084). Conclusões: Pode-se concluir, no presente 
estudo, que os exames objetivos para a avaliação do filme lacrimal não demonstraram 
alterações significativas no pós-operatório, à exceção do teste de tempo de ruptura 
do filme lacrimal. O OCT de segmento anterior também não demonstrou alterações 
significativas no pós-operatório.

TL 024

USO DA BIOMICROSCOPIA OCULAR ULTRASSÔNICA NA AVA
LIA ÇÃO DA PTOSE PALPEBRAL APONEURÓTICA
Cristina Yabumoto, Midori Osaki, Norma Allemann, Tammy Osaki, Teissy Osaki

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar o uso da biomicroscopia ocular ultrassônica (UBM) no estudo 
das estruturas palpebrais superiores em pacientes com blefaroptose aponeuró-
tica. Métodos: Oito pálpebras superiores de quatro pacientes com blefaroptose 
aponeurótica foram avaliadas com o aparelho VuMax™ (Sonomed, Wayne, PA). 
Dois pacientes apresentavam ptose bilateral senil, um paciente apresentava ptose 
aponeurótica traumática em um dos olhos e um paciente apresentava ptose apo-
neurótica bilateral secundária ao uso crônico de lente de contato rígida. Todos os 
pacientes apresentavam função normal do músculo levantador da pálpebra superior 
(MLPS). As imagens foram realizadas com a utilização do transdutor de 50 MHz. As 
estruturas palpebrais foram avaliadas com o paciente em infraversão e em posição 
primária do olhar. As medidas das espessuras das estruturas musculares foram 
realizadas centralmente. Resultados: A idade dos pacientes estudados variou de 
18 a 81 anos (média de 53,5 ± 27,25), dois eram do sexo masculino. O UBM possi-
b ilitou boa observação das estruturas palpebrais superiores, incluindo o MLPS, 
complexo Muller-conjuntiva, músculo orbicular e tarso, além de permitir avaliação 
objetiva da espessura do MLPS e complexo Muller-conjuntiva. Também foi possível 
o estudo dinâmico do músculo levantador da pálpebra superior. Conclusões: Este 
estudo piloto mostrou que a UBM pode ser uma ferramenta útil para a avaliação 
das estruturas palpebrais superiores nos casos de ptose aponeurótica. Sabe-se que 
ptoses aponeuróticas podem estar associadas a um alongamento da aponeurose do 
MLPS, com consequente diminuição da sua espessura. A UBM permitiu a análise 
objetiva da espessura das estruturas musculares da pálpebra superior, além de 
per  mitir o seu estudo dinâmico. 
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TL 025

DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO TOPÓGRAFO DE CÓRNEA 
UL   TRAPORTÁTIL PARA SMARTPHONES E TABLETS
Francisco Irochima Pinheiro, Eugênio Pacelly Brandão de Araújo, Paulo Schor

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal (RN), Inova Metró-
pole - Instituto Metrópole Digital (IMD-UFRN) 

Objetivo: Desenvolver e registrar o pedido de patente de um novo topógrafo de 
córnea ultraportátil para ser usado acoplado a um smartphone ou tablet. Método: O 
protótipo foi desenvolvido pela startup Ciência Ilustrada studio incubada no INOVA 
Metrópole - IMD/UFRN com o suporte do Laboratório de Robótica da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (LAR-UFRN). O hardware foi criado utilizando o 
programa de desenho vetorial CorelDRAW X6 (Corel Corporation, Ottawa, Canadá). 
A modelagem em 3D utilizou o programa Pro Engineer Wildfire 5.0 (PTC Corporate 
Headquarters, Needham, MA, USA). A impressão do hardware foi realizada através 
da impressora 3D Dimension Elite (STRATASYS, Eden Prairie, Minnesota, USA). 
A placa de circuito impresso foi confeccionada por meio da máquina ProtoMat S62 
(LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, Germany). O aplicativo foi desenvolvido 
a partir do programa Xcode 5 (Apple Inc, Cupertino, CA, USA). A calibração final 
do aparelho foi realizada utilizando esferas de aço inox com raios conhecidos. Os 
direitos de exclusividade dos inventores sobre a propriedade intelectual da criação 
foram assegurados por meio do depósito do pedido de patente e o depósito do código 
fonte do software no INPI. Resultados: Foi criado um dispositivo de baixo custo em 
plástico do tipo ABSplus para ser acoplado a um iPhone 4S e um aplicativo próprio 
desenvolvido para rodar na plataforma IOS. O conjunto foi calibrado e permitiu a 
captura, processamento e análise de anéis de Plácido projetados na superfície da 
córnea examinada, fornecendo imagens, mapas, índices e outras formas de men-
suração. Conclusões: Foi desenvolvido e registrado o pedido de patente de um 
novo topógrafo de córnea ultraportátil de baixo custo para smartphones e tablets 
capaz de funcionar como uma ferramenta de triagem em massa para doenças da 
córnea como o ceratocone. 

TL 027

TRIAGEM VISUAL DE LACTENTES: MEDIDA DE PROMOÇÃO À 
SAÚ   DE OCULAR
Heloísa Gagheggi Ravanini Gardon Gagliardo, Maria de L. Zanolli, Maria F. Colella-
Santos, Solange G. Ravanini

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP)

Objetivo: Analisar o comportamento visual de lactentes no primeiro trimestre de 
vida e identificar o mês mais favorável para realizar triagem visual. Método: Estudo 
analítico, prospectivo e seccional no primeiro, segundo e terceiro meses de vida de 
lactentes nascidos a termo e saudáveis, realizado no CEPRE/FCM/Unicamp. Para 
avaliar o comportamento visual dos lactentes utilizou-se o método de avaliação da 
conduta visual de lactentes, que avalia as funções oculomotoras e apendiculares 
por meio das provas P1- fixação ocular, P2- contato de olho com o examinador, 
P3- sorriso como resposta ao contato social, P4- seguimento visual horizontal, 
P5- seguimento visual vertical, P6- exploração visual do ambiente, P7- exploração 
visual da mão, P8- aumento da movimentação de membros superiores ao visualizar 
o objeto e P9- estender o braço na direção do objeto visualizado. Resultados: A 
amostra constituiu-se de 1.073 lactentes (50,1% meninos, 49,9% meninas), com 
688 lactentes no primeiro mês, 229 no segundo e 156 no terceiro. Foi encontrada 
associação entre frequência de respostas e faixa etária dos lactentes para as provas 
P3, P5, P7, P8 e P9. As provas P1, P2, P4 e P6 apresentaram frequência superior 
a 99% no primeiro mês. Houve associação da P9 com o sexo dos lactentes. A com-
paração do sucesso das respostas dos lactentes na aplicação do instrumento de 
triagem com os meses foi significante entre primeiro e segundo e entre o primeiro e 
terceiro meses. Conclusões: Como medida de promoção da saúde ocular e detecção 
precoce de alterações visuais, a triagem do comportamento visual de lactentes deve 
ser realizada entre o segundo e terceiro meses de vida, pelas provas: P1, P2, P4, 
P5 e P6. Recomenda-se que seja aplicada de rotina por profissionais em unidade 
básica de saúde, a fim de possibilitar conduta de encaminhamento a serviços de 
oftalmologia para investigação diagnóstica. 

TL 026

RASTREAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA EM 27.334 PA
CIENTES DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (MG)
Joao Neves de Medeiros, Danielle Milagres Menezes, Dorothy Graça Ramos Dantes 
dos Reis, Gisele Almeida Watanabe, Marcela Nascimento, Maria Emília Vieira Gui-
marães, Maria Isabel Passos Simões Dias Sampaio, Patrícia Liz, Taciana Bretas 
Guerra, Virginia de Souza Leolino Mares

Hospital Universitário São José - Belo Horizonte (MG) 

Objetivo: Apresentar os resultados do rastreamento populacional de retinopatia 
diabética por retinografia realizado em 27.334 munícipes de Belo Horizonte. Mé
todo: Pacientes diabéticos encaminhados para avaliação no Hospital Universitário 
São José foram submetidos a coleta de história clínica, aferição de acuidade visual 
sem e com correção e retinografia em dois campos (macular e nasal) "red-free" e 
em cores. As imagens foram interpretadas por uma equipe única de laudadores 
utilizando recursos de telemedicina. No período de dezembro/2010 a abril/2014 
foram avaliados 54.668 olhos. Resultados: Foram classificados 43.387 olhos e 
excluídos 4.106 olhos (cujo critério foi redução da transparência de meios). Deste 
total 35.907 (65,68%) olhos não manifestaram retinopatia diabética, 4.657 (8,52%) 
apresentaram retinopatia diabética não-proliferativa inicial, 1.725 (3,16%) retinopatia 
diabética não-proliferativa moderada, 536 (0,98%) retinopatia não-proliferativa 
avan  çada e 562 (1,02%) retinopatia proliferativa. Dos 3.290 olhos previamente 
sub  metidos à fotocoagulação com laser, 775 (2,84%) apresentavam retina com-
pensada e 2.515 (9,20%) apresentavam tratamento parcial ou irregular, inefetivo 
no controle da progressão da RD. Foram encontrados achados de maculopatia, 
principal causa da perda de visão nos diabéticos, em 2.689 olhos, dos quais 1.205 
(44,81%) apresen taram alterações iniciais, 928 (34,51%) alterações moderadas e 
556 (20,68%) alterações avançadas. Conclusões: A técnica de rastreamento se 
mostrou efetiva no diagnóstico precoce de retinopatia diabética em grande escala. 
Associando recursos de telemedicina, permite-se acesso ao rastreamento a áreas 
com menor densidade de oftalmologistas.

TL 028

AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DAS ESCLEROTOMIAS 
APÓS VITRECTOMIA EM OLHOS COM RETINOPATIA DIABÉTICA: 
20 E 50 MHZ
Fabiana da Fonte Gonçalves, Liliane Kanecadan, Norma Allemann

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar a anatomia nos sítios de entrada das esclerotomias em olhos 
portadores de retinopatia diabética submetidos a vitrectomia via pars plana (VVPP), 
comparando-se dois métodos ultrassonográficos, com objetivo de se detectar a 
neovascularização nas esclerotomias. Método: Olhos de pacientes diabéticos 
submetidos a VVPP secundária a hemorragia vítrea devido a retinopatia diabética 
proliferativa foram avaliados no pós-operatório com atenção à recorrência ou per-
sistência da hemorragia vítrea. No pós-operatório de 60 a 90 dias foram submetidos 
a biomicroscopia ultrassônica, UBM (VuMaxTM II, Sonomed, transdutor de 50 MHz) 
e ultrassonografia modo B, US (Ultrascan, Alcon, transdutor de 20 MHz) utilizando 
a técnica de imersão. Os sítios da esclerotomia foram classificados em: grau 0: 
ausência de tecido fibrovascular; grau 1: tecido fibrovascular leve e grau 2: tecido 
fibrovascular evidente. Resultados: Dos 9 olhos avaliados (9 pacientes), 4 (44,5%) 
mostraram hemorragia vítrea no pós-operatório secundária à persistência (3 olhos, 
75%), ou à recorrência (1 olho, 25%) da hemorragia. A presença de algum grau de 
proliferação fibrovascular no sítio da esclerotomia foi mais frequente no local corres-
pondente à esclerotomia utilizada para infusão (temporal inferior), seguido pelo sítio 
correspondente à iluminação. No local correspondente à esclerotomia principal não 
se observou proliferação fibrovascular. A detecção de tecido fibrovascular evidente 
(grau 2) pode ser relacionada com recorrência e/ou persistência da hemorragia vítrea. 
Conclusões: Os métodos de UBM e a US de 20 MHz foram igualmente capazes de 
detectar casos de proliferação fibrovascular avançada nos sítios das esclerotomias 
em portadores de retinopatia diabética submetidos a VVPP, porém o UBM permite 
uma melhor avaliação da anatomia, possibilitando detectar estágios mais inciais de 
proliferação fibrovascular. 
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TL 029

CEFALEIA E ERROS REFRATIVOS EM ESCOLARES
Tauana Castelani dos Santos, Anaclaudia G. Fassa, Manuel A. P. Vilela, Marindia 
Graciolli e Victor Castagno

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) - Pelotas (RS)

Objetivo: Verificar a prevalência de cefaleia e sua relação com as ametropias 
em escolares. Método: Estudo transversal de crianças da 1a a 8a séries do curso 
fundamental de duas escolas da zona urbana de Pelotas-RS, no período de abril até 
dezembro de 2012. Os questionários e o exame refracional (medida da acuidade 
visual com tabela logMAR), exame refracional estático (retinoscopia pós ciclopegia) 
foram realizados por oftalmologistas. A análise estatística foi realizada pelo software 
STATA 13.0. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa com seres 
humanos da UFPEL-RS, com número de oficio 18/2011. Resultados: No total 971 
crianças foram avaliadas. A prevalência de cefaleia foi 41,5%. Foi mais frequente 
no sexo feminino (RP=1,22), e na presença de hipermetropia ou astigmatismo não 
corrigidos maiores que 2 dd (RP=1,25) e naqueles que usavam lentes corretoras 
(RP=1,22). Conclusões: Cefaleia de qualquer natureza foi queixa frequente, mostran-
do associação com uso de óculos ou à falta do mesmo em defeitos hipermetrópicos 
ou astigmáticos elevados. 

TL 031

AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES COM ACIDENTE 
VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO E ESTENOSE DA ARTÉRIA 
CARÓTIDA
Ana Carolina Vieira Peixoto e Lucena, Américo Danúzio Pereira de Oliveira, Ana 
Regina Vieira Peixoto e Lucena, Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE), Hospital Pelópidas Silveira- Recife (PE) 

Objetivo: Analisar as espessuras da mácula e da camada de fibras nervosas da 
retina peripapilar (CFNR) pela tomografia de coerência óptica (OCT) em pacientes 
com acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi) e correlacionar estas medidas 
com o grau de estenose carotídea. Método: Estudo prospectivo, observacional e 
transversal com 34 olhos de 17 pacientes com diagnóstico de AVCi provenientes do 
Hospital Pelópidas Silveira, Recife-PE, que realizaram Doppler da artéria carótida. 
Estes olhos foram agrupados de acordo com o Doppler de carótidas em: obstrução 
entre 50 a 70% da carótida ipsilateral (n=15), obstrução >70% da carótida ipsilateral 
(n=4) e ausência de obstrução significante (<50%) da carótida ipsilateral (n=15). Os 
pacientes foram submetidos a exame oftalmológico e OCT de nervo óptico e mácula 
(RTVue, Optovue Inc.) e perimetria estática (Humphrey 24-2, Carl Zeiss Meditec), 
realizados na Fundação Altino Ventura, Recife-PE no período de junho a agosto 
de 2013. Resultados: A média de idade foi de 66,7 ± 10,7 anos, com um tempo 
de AVC de 79,8 dias, o gênero mais frequente foi o masculino (64,7%). A acuidade 
visual com correção foi, respectivamente, 0,6 ± 0,3, 0,8 ± 0,3 e 0,2 ± 0,1, para os 
olhos com estenose <50%, entre 50-70% e >70% (p=0,016). Observou-se uma 
menor espessura da CFNR média nos olhos com estenose >70%, em relação aos 
outros grupos, no entanto, esta não alcançou significância estatística (p=0,051). Uma 
menor espessura da CFNR nasal foi observada nos olhos com estenose carotídea 
>70% quando comparados aos olhos com estenose entre 50 e 70% (p=0,011). Con
clusões: Olhos de pacientes com história de AVCi com obstrução >70% da artéria 
carótida ipsilateral apresentam diminuição na CFNR nasal. A espessura macular não 
foi influenciada pela presença de obstrução da artéria carótida.

TL 030

TOLERÂNCIA AO COLÍRIO DE ATROPINA 0,025% EM CRIANÇAS 
MÍOPES
Celso Marcelo Cunha, Edvaldo Curvo Nunes, Flávia Silva Queiroz, Francisco Ribeiro 
dos Santos Neto, Jéssica Teixeira Cunha, Renato José Bett Correia

Hospital Geral Universitário - Cuiabá (MT), Oftalmocenter Santa Rosa - Cuiabá (MT) 

Objetivo: Avaliar a tolerância ao uso de colírio de atropina 0,025% em crianças 
míopes no Brasil para a diminuição da progressão da miopia. Método: Realizou-se 
estudo prospectivo em 30 pacientes do Hospital Geral Universitário e Oftalmocenter 
Santa Rosa - Cuiabá - MT, com idade entre 5 e 12 anos e com miopia em progressão. 
Realizou-se exame oftalmológico geral, medida da amplitude da acomodação e 
pupilometria em ambiente com iluminação em condições mesópicas e fotópicas, 
controladas por fotômetro digital. Prescreveu-se a refração total com lentes Miolight 
fotossensíveis. Em outra avaliação, iniciou-se o uso do colírio de atropina 0,025% e, 
após uma hora, nova medida da amplitude de acomodação e pupilometria. Após 30 
dias de uso diário deste colírio à noite, essas avaliações foram repetidas. O teste T 
Student pareado foi utilizado para comparação das medidas. Resultados: Das 30 
crianças, 16 (53,33%) eram do sexo masculino. A média e desvio padrão da idade 
foram de 9,4 ± 1,73 anos. A amplitude da acomodação antes da instilação da atropina 
teve média e desvio padrão de 12,28 ± 1,16 D, teve redução de 1,05 ± 0,42 D após 
uma hora da instilação. Em relação ao diâmetro pupilar, em condições mesópicas, 
antes da instilação teve média e desvio padrão de 5,78 ± 0,44 mm, e aumento de 
0,62 ± 0,30 mm após uma hora. Em condições fotópicas, antes da instilação teve 
média e desvio padrão de 4,26 ± 0,47 mm, e aumento de 0,71 ± 0,22 mm após uma 
hora. Não houve diferença estatisticamente significativa (P<0,05) entre as medidas 
realizadas uma hora após uso da atropina e 30 dias depois. Conclusões: A atropina 
em baixas concentrações pouco altera a amplitude de acomodação e o diâmetro 
pupilar, sendo tolerável nas crianças no Brasil, e existem estudos na literatura mundial 
que demonstram o controle da progressão da miopia em torno de 60% na infância.

TL 032

EFFECT OF LENS STATUS IN THE SURGICAL SUCCESS OF 
PRI      MARY VITRECTOMY FOR THE MANAGEMENT OF RETINAL 
DE     TACHMENT
Maurício Maia, André Maia, Eduardo A. Novais, Emmerson Badaró, Fernando 
Arevalo, Francisco Rosa Stefanini, Lihteh Wu, Octaviano Magalhães Jr., Rafael 
Caiado, Rodrigo Milan Navarro

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP), Instituto Brasileiro 
de Combate a Cegueira - Assis (SP) 

Purpose: To determine the effects of lens status on the success rate of primary 
pars plana vitrectomy (PPV) for rhegmatogenous retinal detachment (RRD) using 
either perfluoropropane gas (C3F8) or silicone oil (SO) tamponade. Method: A 
retrospective chart analysis was made of 97 eyes with RRD with no PVR that were 
treated with primary 23 gauge PPV. Eyes included in the current study were either 
phakic (n=28), pseudophakic (n=41) or phakic eyes subject to simultaneous pha-
coemulsification, intraocular lens (IOL) implantation and PPV during primary RRD 
repair (n=28). Tamponade at the end of PPV was with either C3F8 (n=65) or silicone 
oil (n=32). Success was defined as retinal reattachment at one year follow up after 
a single procedure in eyes submitted to C3F8 injection; in eyes with silicon oil the 
success rate was defined as retina reattached one year after oil removal. Statistical 
comparisons were made between groups. Results: The retinal re-detachment rate 
in eyes subjected to C3F8 was significantly higher (28.6%) for phakic eyes (p=0.011) 
compared to pseudophakic or phakic eyes that underwent to phacoemulsification 
and IOL implantation (4.5%). Eyes in which SO was used at the end of the surgical 
procedure, demonstrated a similar trend of higher reoperation rates in phakic eyes 
(28.6%) compared to pseudophakic or phakic eyes (8%) subjected to phacoemul-
sification and IOL (P=0.201). Conclusions: The success rates of primary PPV with 
either C3F8 or SO tamponade in pseudophakic eyes with RRD was higher than the 
same procedure performed in phakic eyes. Still, the limited data presented is too 
preliminary to suggest that practitioners perform combined cataract surgery with RD 
and larger and prospective studies are necessary. 
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TL 033

HISTOPATHOLOGICAL FEATURES OF VITREOUS SAMPLES IN 
DIABETIC PATIENTS
Vasco Torres Fernandes Bravo Filho, Cristina Miyamoto, Helena Luiza Douat Dietrich, 
Miguel N. Burnier Jr., Mohammed Qutub, Natália Vilà, Pablo Zoroquiain

McGill University - Montreal - Canadá 

Purpose: The purpose of this study is to describe the histopathological features 
in vitreous samples from diabetic patients. Method: Vitrectomy specimens from 124 
patients (56 diabetic and 68 non-diabetic) who underwent pars plana vitrectomy for 
different clinical conditions were analyzed. The diabetic group included patients with 
and without diabetic retinopathy (DR). All samples were centrifuged and the re   sulting 
pellet from each sample was fixed in a 1: 1 alcohol and formalin solution. The sediment 
was processed as part of paraffin section histopathology. The slides were stained with 
H&E and scanned with a digital slide scanner. Amount and type of vitreous matrix, 
presence of hemorrhage, number of vessels (epithelium-lined and ghost vessels) 
and aneurismatic dilatation were evaluated. Inflammatory cells as well as number 
of histiocytes, spindle and retinal pigment epithelium cells (RPE) were analyzed. 
Each sample was further classified using a scale (0=negative; 1=low; 2=high) and a 
comparison between diabetic and non-diabetic patients were establi shed. Results: 
The mean age was 60 years. The presence of hemorrhage was sig  nificantly higher 
in the diabetic group than the non-diabetic group (p=0.00;Positive predictive value 
[PPV]=67%; negative predictive value [NPV]=68%). Moreover, the diabetic group 
had significantly more vessels (p=0.00; PPV=76%; NPV=64%) and ghost vessels 
(p=0.036; PPV=63%; PNV=60%). No significant difference was observed between the 
two groups with respect to the amount of vitreous matrix, presence of spindle cells, 
RPE and inflammatory cells. Conclusions: Diabetic and non-diabetic patients display 
different histopathological features in vitreous samples. The presence of hemorrha-
ge, vessels and ghost vessels were associated with the diagnosis of diabetes. The 
analysis of vitreous cytology is important to further understand the DR mechanism 
and to diagnose clinically undetectable DR.

TL 035

INTRAVITREAL AFLIBERCEPT IN NEOVASCULAR AMD REQUI
RING FREQUENT RETREATMENT WITH INTRAVITREAL BEVA
CIZUMAB OR RANIBIZUMAB 
Mariana Rossi Thorell, Giovanni Gregori, Philip J. Rosenfeld, Renata Portella Nunes, 
William J. Feuer

Bascom Palmer Eye Institute - University of Miami - Miami, FL (USA)

Purpose: To evaluate the effects of switching from bevacizumab or ranibizumab 
to aflibercept in eyes with neovascular AMD requiring frequent retreatment. Method: 
Retrospective review of patients with neovascular AMD undergoing anti-VEGF therapy 
for at least one year with persistent or recurrent macular fluid requiring frequent retreat-
ment with intravitreal bevacizumab or ranibizumab prior to the switch to aflibercept. 
Patients were followed for a minimum of 6 months after the switch and were all treated 
using a treat-and-extend strategy. Best-corrected visual acuity (BCVA), number of 
injections, and SD-OCT measurements were collected. Results: A total of 73 eyes 
of 65 patients met inclusion criteria. The mean duration of anti-VEGF therapy prior 
to the first aflibercept injection was 44.9 months. The mean number of injections was 
30.7 for the entire period prior to the switch and 9.8 for the 12 months prior to the 
switch. The average number of injections was reduced by 0.6 during the 6 months 
after the switch compared with the 6 months prior to the switch (p<0.001). BCVA 
increased by 0. 5 letters during the 6 months after the switch and was not statistically 
different from the 0. 9 letters increase during the 6 months before the switch (p=0.78). 
Central retinal thickness (CRT) improved from 257.6 to 239.0 microns during the 6 
months after the switch (p<0.001). Seventy eyes had vascularized retinal pigment 
epithelial detachments (PEDs). The change in PED cube-root volume 6 months after 
the switch (-0.07 mm) compared with the change 6 months before the switch (0.02 mm) 
was statistically significant (p=0.007). Conclusions: The number of injections, PED 
volume, and CRT decreased significantly following the switch to aflibercept in eyes 
undergoing frequent reinjection with treat-and-extend treatment strategy, but the 
BCVA did not change. 

TL 034

INCIDÊNCIA DE ENDOFTALMITE APÓS INJEÇÃO INTRAVÍTREA 
DE ANTIANGIOGÊNICO SEM ANTIBIOTICOTERAPIA
Bruna Ludmila Alves de Oliveira Boaventura, André Principe, Clara Lima Afonso e 
Diana Abreu Santos

Hospital Santa Luzia - Salvador (BA) 

Objetivo: Estimar a incidência de endoftalmite pós-injeção intravítrea (IIV) sem 
o uso de antibioticoterapia. Método: Foram analisadas 1200 IIV de antiangiogênico 
de 283 pacientes atendidos no serviço de retina do Hospital Santa Luzia (Salvador 
- BA), no período de janeiro de 2012 a janeiro de 2014. Todos os procedimentos 
foram realizados com assepsia e antissepsia, em sala cirúrgica, sem uso de an-
tibiótico (ATB) no peri ou pós-IIV. Resultados: A média de idade dos pacientes 
foi de 70,9 ± 13,1 anos, sendo 61,8% (175) do sexo feminino. Em 89 pacientes, 
o procedimento foi realizado em ambos os olhos, totalizando 19,9% das injeções. 
Membrana neovascular secundária a degeneração macular relacionada à idade foi 
a principal causa da indicação de IIV correspondendo 54% dos casos, seguida por 
edema macular secundário à retinopatia diabética (20%) e à oclusão de ramo ou de 
veia central da retina (7%). Nenhum paciente apresentou quadro clínico de infecção 
intraocular secundária ao procedimento. Conclusões: A IIV com antiangiogênico é 
atualmente uma das técnicas mais utilizada no tratamento de doenças maculares e 
vasculares retinianas, tendo papel crucial na prática oftalmológica diária. O não uso 
de ATB não alterou a incidência de endoftalmite nos pacientes analisados, quando 
comparados aos dados da literatura. 

TL 036

CLINICAL COURSE OF VOGTKOYANAGIHARADA DISEASE IN 
BRAZILIAN PATIENTS
Joyce Hisae Yamamoto, Carlos E. Hirata, Felipe T. da Silva, Hélcio Rodrigues, Maria 
Lucia Carnevale Marin, Rogério A. Costa, Viviane Mayumi Sakata, Walter Y. Takahashi

Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo (SP) 

Purpose: To describe the clinical course of patients (pats) with Vogt-Koyanagi-Ha-
rada disease treated with a standard high-dose systemic corticosteroid (1997-2013). 
Method: Retrospective and longitudinal study. Pats had at least 1 year follow-up 
and early treatment (<30 days from disease onset) followed by slow tapering over 
a min of 6 months. Therapy was adjusted according to clinical and fluorescein an-
giography (FA) signs. HLA-DRB1 loci were typed (PCR-SSO-Luminex). The study 
protocol followed the Declaration of Helsinki and was approved by local institutio -
nal Review Board. Results: 29 pats were included. Mean age at diagnosis was 
34 ± 12 y/o, 27 (93%) were female and 20 (69%) were non-white. Concerning the 
course of the disease, 6 pats (20.7%) had no clinical and/or FA disease recurrence 
(group 1);23 pats (79.3%) had recurrent or chronic inflammation (group 2), among 
which 12 pats (52.2%) had subretinal fibrosis (group 2b) and 11 pats (47.8%) did 
not (group 2a). No statistical difference was observed between groups 1, 2a and 
2b concerning interval to treatment, though, clinical difference could be clearly 
observed (12 ± 10; 15 ± 11 and 21 ± 10 days respectively). Systemic immunosup-
pressant, cataract and recurrences per year were more frequent in group 2a/b 
(p<0.04; p<0.03; p<0.006, respectively). Considering pats that were HLADRB1*04: 
2/4 or 0.5 were acute resolved, 3/5 (0.6) were chronic/recurrent with no fibrosis 
and 4/5 (0.8) were chronic recurrent with fibrosis suggesting that HLA-DRB1*0405 
may be associated to disease severity. Conclusions: Almost 80% of cases deve-
loped chronic-recurrent disease despite adequate initial therapy. Longer interval 
to treatment seems to be involved with chronic/recurrence and subretinal fibrosis. 
HLA-DRB1*0405 might be associated to disease severity. Further understanding 
of the spectrum of VKHD is demanded. 
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EFFICACY AND SAFETY OF TOCILIZUMAB IN PATIENTS WITH 
REFRACTORY NONINFECTIOUS UVEITISRELATED CYSTOID 
MA    CULAR EDEMA
Francisco Assis de Andrade, Alfredo Adán

Universidad de Barcelona - Espanha

 Purpose: To investigate the efficacy and safety of tocilizumab (TCZ), a fully hu-
manized antibody against IL-6 receptors, for treatment of noninfectious uveitis-related 
cystoid macular edema (CME) refractory to immunomodulatory therapy. Method: We 
performed a retrospective cohort analysis of patients with refractory noninfectious 
uveitis-related macular edema (CME) treated with TCZ in the Uveitis Unit of Hospital 
Clinic de Barcelona - Universidad de Barcelona - Spain. Demographic data, diagnosis 
of uveitis, and immunosuppressive drugs and biologic agents or intravitreal therapies 
used prior to TCZ infusions were collected. The primary measure was central foveal 
thickness (CFT) measured by optical coherence tomography (OCT) at 6 months. 
Secondary outcome measures were the degree of anterior and posterior chamber 
inflammation (SUN Working Group criteria), and best-corrected visual acuity (BCVA). 
Adverse events were also described. Results: Seven patients were identified between 
March 2012 and May 2013 corresponding to 12 eyes. All patients received 8 mg/kg 
of TCZ at 4-weeks intervals. Mean follow-up was 6.1 ± 3. 9 months (range 1-12). The 
mean CFT decreased from 656 ± 256 micra at baseline to 375 ± 140 micra at month 
6 (p=0.006). Median BCVA improved from 0.33 ± 0.17 at baseline to 0.37 ± 0.23 at 
month 6 (p=0.059). Sustained uveitis remission following SUN Group criteria was 
achieved in all patients. The adverse events were infection (n=1) and nausea (n=1). 
Conclusions: Tocilizumab may be effective in the treatment of refractory noninfectious 
uveitis-related CME with a good safety profile. 
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ACHADOS OFTALMOLÓGICOS EM AÇÃO SOCIAL: A VISÃO DO 
MEU OLHAR
Liana Maria V. O. Ventura, alessandra Carneiro, Daena Barros Leal, Keila Monteiro 
de Carvalho, Maria Amélia Bibeiro, Milton Ruiz Alves, Tiago Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Investigar os principais achados oftalmológicos em pacientes atendidos 
em ação social realizada em Recife, Pernambuco. Método: Pacientes cadastrados 
em instituições prestadoras de serviços para pacientes com deficiência visual em 
Recife, foram convidados a participar da ação social, a visão do meu olhar. Os pa -
cientes foram submetidos à avaliação oftalmológica no Centro Especializado em 
Reabilitação da Fundação Altino Ventura. Resultados: Um total de 240 pacientes 
foram incluídos neste estudo, 56,7% eram do sexo masculino. A média das idades 
foi 47,9 ± 16,3 anos. A acuidade visual para longe média foi de 1,6 ± 0,05 logMAR. 
A acuidade visual com a melhor correção óptica para longe média foi de 0,9 ± 0,09 
logMAR. Nistagmo foi visto em 25,5% dos casos e estrabismo em 29,8% dos casos. 
As principais causas de deficiência visual foram afecções da retina (42,2%), crista-
lino (12,1%) e globo ocular (11,6%). Houve indicação de uso de óculos em 39,8%, 
auxílio óptico para longe em 61,8% e para perto em 71,1% dos casos. Conclusões: 
A acuidade visual dos pacientes examinados apresentou importante melhora com a 
correção óptica. Houve indicação de uso de auxílios ópticos para longe e perto na 
maioria dos pacientes sugerindo a importância do seu acompanhamento em ser   viço 
de baixa visão. 
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ENSAIO CLÍNICO MULTICÊNTRICO PARA AVALIAR A EFICÁCIA 
DE BEVACIZUMABE E TRIANCINOLONA NO EDEMA MACULAR 
DIABÉTICO
Hermelino Lopes de Oliveira Neto, André Castelo Branco, Caio Regatieri, Magno 
Ferreira, Marcelo Casella, Mário Junqueira Nóbrega, Maurício Maia, Michel Eid Farah, 
Rafael Ernane Andrade e Rubens Belfort Júnior

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - São Paulo (SP)

Objetivo: Comparar a eficácia e os efeitos adversos de injeções intravítreas de 
bevacizumabe, de triancinolona ou de sua combinação no tratamento do edema 
macular diabético por meio de exames de acuidade visual, medidas da PIO e da 
espessura macular central destes pacientes medido pelo OCT. Método: Foram 
incluídos neste estudo, 142 pacientes portadores de retinopatia diabética e edema 
macular clinicamente significante provenientes de oito cidades brasileiras segui-
dos por 24 semanas e por meio de estudo randomizado, paralelo, mascarado e 
multicêntrico. Os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico completo e 
tomografia de coerência óptica (OCT), sendo divididos em três grupos de tratamento: 
(1) bevacizumabe-1,25 mg/0,05 ml; (2) triancinolona-4 mg/0,1 ml; (3) bevacizumabe 
+ triancinolona. Resultados: Observou-se melhora estatisticamente significativa da 
acuidade visual em todos os grupos, comparando-se os resultados da semana 24 
com os da visita inicial (baseline). Na semana 24 não houve diferença significativa 
entre os grupos. Observou-se redução da espessura macular nos três grupos expe-
rimentais, sendo que o grupo triancinolona apresentou espessura significantemente 
menor do que o grupo bevacizumabe. Em todos os grupos, houve aumento da PIO, 
sendo que o grupo triancinolona apresentou maior valor médio de PIO em todo 
o período do estudo. Conclusões: Os três grupos de drogas estudadas tiveram 
melhora da acuidade visual e redução da espessura macular medida pelo OCT e 
o grupo Avastin® teve maior número de re-injeções no período de seis meses do 
estudo. Não foi observado vantagens do uso combinado destas drogas, quando 
comparado com seu uso isolado.


