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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO MÓVEIS NA OFTALMOLOGIA: 
pERFIL DO USUÁRIO E ANÁLISE DA ADOÇÃO
Fabrício Martins Lacerda, Ana Cláudia Belfort, Cristina Dai Prá Martens, Priscilla 
N. C. Pires

Conselho Brasileiro de Oftalmologia - São Paulo (SP), Universidade Nove de Julho - 
São Paulo (SP) 

Objetivo: Analisar a adoção de tecnologias de informação móveis e sem fio (TIMS) 
na oftalmologia brasileira pelo usuário médico. Método: Realizou-se um "Survey" com 
201 médicos durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em 2013. Os partici-
pantes avaliaram 14 afirmações sobre a adoção de TIMS segundo a escala Likert, 
variando entre (1) nunca e (5) sempre. O software Sphinx foi usado para tabulação 
e apresentação dos dados. Resultados: Participaram 102 mulheres e 99 homens 
com maior concentração (76) entre 27 e 35 anos. Na categoria, 108 têm título de 
especialista, 63 estudantes da especialidade e 30 sem título na área. Das 421 ma-
nifestações de uso de dispositivos, destaca-se o smartphone (41,1%). A adoção de 
TIMS tem sempre contribuído para melhorar a comunicação (47,3%) e organizar o 
tempo (35,3%); tem frequentemente (35,3%) contribuído para o conhecimento do 
mercado de trabalho e às vezes (31,3%) a relação médico paciente é melhorada 
com o uso de TIMS. Na qualidade do atendimento ao paciente, as TIMS têm con-
tribuído igualmente com 29,9% em sempre e às vezes. O acesso aos dispositivos 
móveis fora do horário de trabalho ocorre sempre, e apenas 3,5% nunca utilizam 
as TIMS nas atividades de formação médica e 4% nunca para a educação médica 
continuada. Cerca de 33% sempre utilizam aplicativos para leitura científica; 30,8% 
frequentemente para aplicativos de m-learning; 27,9% sempre acessam programas 
de entidades médicas e 24,9% de escolas médicas. Conclusões: A adoção de 
TIMS tem contribuído de modo positivo na comunicação, organização do tempo e 
conhecimento do mercado de trabalho dos profissionais médicos. Com certo equilíbrio 
identificado entre a adoção dos dispositivos para acessar aplicativos de estudo e 
programas educacionais, é possível afirmar que as TIMS são ferramentas úteis na 
formação e educação médica continuada em oftalmologia. 
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AVALIAÇÃO DA pRESSÃO INTRAOCULAR ANTES E ApÓS CIRUR
GIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS
Michelle Simon Chahine, Henrique Câmara da Silva Nossa, José Cavalcanti Campos 
Júnior, Leonardo Bastos Bivar, Rodrigo Tafakgi de Oliveira Fonseca, Taynah Bandeira 
de Melo e Miranda Leão

Vision Clínica de Olhos - Manaus (AM)

Objetivo: Comparar a variação da pressão intraocular no pré e pós-operatório 
(7 dias, 30 dias e 90 dias) de pacientes submetidos a cirurgia de catarata por 
facoemulsificação no estado do Amazonas. Método: Foi realizada uma análise 
prospectiva em 768 olhos de 412 pacientes. As medidas da pressão intraocular 
foram realizadas no 7o dia, 30o dia e 90o dia após a cirurgia, por meio do tonômetro 
de aplanação de Goldmann. Os resultados foram submetidos a um estudo compa-
rativo para determinar suas variações. Resultados: A pressão intraocular média 
encontrada no pré-operatório foi de 16,2 mmHg (± 3,46); 15,1 mmHg (± 4,51) após 
7 dias; 14,8 mmHg (± 3,74) após 30 dias; e, por fim, 13,2 mmHg (± 3,17) após 90 
dias da cirurgia. Conclusões: Foi possível observar uma diminuição significativa 
da pressão intraocular após a facoemulsificação e implantação de lente intraocular, 
principalmente a longo prazo. Acreditamos que as particularidades anatômicas 
dos olhos da região amazônica, levam a resultados estatisticamente maiores em 
relação a outros trabalhos. 
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AVALIAÇÃO EpIDEMIOLÓGICA E QUALITATIVA DOS DOADORES 
DE CÓRNEAS CApTADAS EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
Christiane Rodrigues da Cunha Candido, Larah Pereira Rêgo, Luciana Mara Nogueira 
Fonseca Barbosa, Luciene Barbosa de Sousa, Maria Tereza Dias Vasques

Hospital da Fundação Banco de Olhos de Goiás - Goiânia (GO) 

Objetivo: Delinear o perfil dos doadores de córnea cadastrados nos anos de 2012 
e 2013. Método: Estudo observacional de caráter retrospectivo obtido através de 
arquivos do Banco de Olhos da Fundação Banco de Olhos de Goiás. Resultados: 
O total de doadores cadastrados nos anos de 2012 e 2013 foi de 470, tendo sido 
captadas 932 córneas. Um total de 92,98% das córneas foi captado na capital e 
região metropolitana. Doadores do sexo masculino e com idade entre 21 e 40 anos 
prevaleceram, totalizando 75,74% e 47,44%, respectivamente. As causas externas 
(homicídios, acidentes automobilísticos, suicídios, afogamentos, choque elétrico, 
traumas por queda) foram a principal causa do óbito (85,74%). Entre as córneas 
captadas, 63,56% foram consideradas próprias para transplante óptico, 22,43% para 
transplante tectônico e 13,99% impróprias para uso oftalmológico. Um total de 34,33% 
das córneas foram consideradas impróprias por apresentarem sorologias positivas, 
com a hepatite C correspondendo a 92,5%. Além das córneas classificadas como 
impróprias, outras 101 córneas também não foram utilizadas: 99 córneas tectônicas 
e 2 córneas ópticas, todas com prazo de validade vencido. As córneas ópticas já 
haviam sido disponibilizadas, porém foram devolvidas já fora do prazo de validade. 
Conclusões: O perfil dos doadores de córneas captadas no Banco de Olhos da 
Fundação Banco de Olhos de Goiás, nos anos de 2012 e 2013, corresponde a indi-
víduos do sexo masculino, com idade entre 21 e 40 anos, falecidos em decorrência 
de causas externas. A maior parte das córneas captadas (66,67%) foi classificada 
como própria para transplante óptico. 

p 004

AVALIAÇÃO DO OLHO SECO NO pRÉ E pÓSOpERATÓRIO DE 
CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO EM CLíNICA OFTALMOLÓ
GICA EM MANAUS
Rodrigo Tafakgi de Oliveira Fonseca, Henrique Câmara da Silva Nossa, Leoanardo 
Bastos Bivar, Michelle Simon Chahine, Taynah Bandeira de Melo e Miranda Leão

Vision Clinica de Olhos - Manaus (AM) 

Objetivo: Avaliar a importância dos exames objetivos, a idade do paciente, a 
história ocular, além das queixas subjetivas na identificação dos pacientes com 
risco de desenvolver olho seco no pós-operatório de facoemulsificação. Método: 
Realizado estudo prospectivo em 46 pacientes com catarata, que foram avaliados 
antes, com um mês e com três meses após a cirurgia de facoemulsificação. Foram 
analisadas também mudanças nos sintomas oculares, no exame físico e nos testes 
objetivos (teste de Schirmer e tempo de quebra do filme lacrimal - TBUT). Resultados: 
Em relação às alterações de córnea, foram observados que 72% já apresentavam 
diagnóstico de olho seco ao primeiro exame e 85% no pós-operatório, dos quais a 
grande maioria não apresentava qualquer alteração estrutural ou funcional cornea-
na. A idade média dos pacientes avaliados foi de 62 anos. Vinte e três por cento 
relataram aumento dos sintomas, bem como, foram encontradas alterações estatisti-
camente significativas nos resultados dos testes objetivos no pós-operatório destes 
pacientes. Conclusões: As alterações pré-existentes de córnea pouco interferem no 
diagnóstico de olho seco no pós-operatório. O diagnóstico de olho seco relacionado 
à idade, ocorre com elevada frequência nos pacientes submetidos à facoemulsifi-
cação. Pode-se concluir ainda que, no presente estudo, os exames objetivos para 
a avaliação do olho seco demonstraram alterações significativas no pós-operatório, 
associado ao aumento das queixas do paciente. Sendo necessários, para elucidar 
melhor o quadro clínico apresentado, novos estudos referentes à incisão da córnea 
e ao uso de drogas no pré, trans e pós-operatório, correlacionando o aumento dos 
sintomas ao uso dessas medicações.
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COMpARAÇÃO DA pREVISIBILIDADE BIOMÉTRICA NA CIRURGIA 
DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM OU SEM TRABECULECTOMIA 
ASSOCIADA
Fernanda Guedes de Oliveira, Cláudia Gomide V. S. Franco, Leopoldo Magacho, 
Marcelo Limongi P. M. Damasceno, Marcos P. Ávila

CEROF-HC-UFG - Goiânia (GO) 

Objetivo: Comparar a previsibilidade dos resultados da biometria em pacientes 
submetidos à cirurgia de catarata por facoemulsificação com ou sem trabeculec-
tomia (Trec) associada. Método: Pacientes com catarata submetidos a cirurgia de 
facoemulsificação isolada (grupo controle) ou associada a Trec (grupo estudo) foram 
consecutivamente selecionados e controlados pelo tipo de lente intraocular (Lio). 
Todas as cirurgias foram feitas seguindo protocolo padrão, pelo mesmo cirurgião 
experiente e sem intercorrências, com a cirurgia combinada realizada em dois sítios. 
Para inclusão, era necessário apresentar biometria calculada pelo biômetro IOL 
Master (Carl Zeiss, Meditec, Inc), refração e pressão intraocular (Pio) pré e pós-
-operatórios. Os dados foram comparados, além da correlação entre a variação da 
Pio e a refração final. Resultados: Foram incluídos 30 olhos por grupo. Apenas a 
Pio prévia (p<0,001), pós-cirurgia (p=0,01) e a diferença entre elas (3,8 ± 4,4 mmHg  
vs 15,5 ± 9,3 mmHg, p<0,001) foram estatisticamente significativas. Diâmetro axial, 
dioptria da Lio utilizada e esperada, astigmatismo pré e pós-cirurgia foram se -
melhantes entre os grupos (p>0,05). Houve previsibilidade esférica pela biometria 
dentro de 0,25 dioptrias no grupo controle (variação 0,06 ± 0,4), e no grupo estudo 
(variação 0,2 ± 0,9, p=0,3). Não houve significância estatística entre os grupos 
para a diferença entre o cilindro final e astigmatismo corneano em dioptrias (0,09 
± 0,7 vs 0,09 ± 1,2, p=0,9), e diferença entre o eixo do astigmatismo refracional e 
corneano (2,6 ± 49,2º vs 7,7 ± 66,3º, p=0,7). A variação da Pio pós-cirurgia não 
foi correlacionada com a diferença esférica ou cilíndrica encontrada (r=0,242, 
p=0,06; r=-0,075, p=0,5). Conclusões: A previsibilidade biométrica na cirurgia de 
facoemulsificação aferida pelo biômetro IOL Master é significativa, e não é alterada 
na cirurgia combinada com Trec. 
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FATORES ASSOCIADOS AO TIpO DE OpACIDADE DO CRISTALINO 
EM pACIENTES COM CATARATA ATENDIDOS EM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA 
Igor Barbosa Mendes, Clarissa Simon Factum, Eduardo Ferrari Marback, Emily David 
Brandão, Juliete Cortez, Nívea Almeida Casé, Raquel Rocha dos Santos

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Salvador (BA) 

Objetivo: Identificar se existem fatores associados ao tipo de opacidade do 
cristalino em pacientes com catarata senil. Método: Estudo transversal realizado 
entre março de 2013 e fevereiro de 2014, no serviço de oftalmologia de um Hos-
pital Universitário em Salvador-BA, com 142 pacientes com catarata senil. O tipo 
da catarata foi determinado por um único examinador, segundo o LOCS III. Os 
participantes responderam a um questionário contendo informações sobre dados 
clínicos, sociodemográficos e de estilo de vida. Para os adultos, considerou-se como 
desnutrição IMC <18,5 kg/m2 e excesso de peso IMC >25,0 kg/m2, conforme proposto 
pela OMS (1998) e para os idosos, IMC <22,0 kg/m2 e IMC >27,0 Kg/m2, respectiva-
mente, segundo classificação do NSI (1994). Resultados: A catarata nuclear foi a 
mais frequente entre os pacientes (66,9%). A maioria dos participantes eram idosos 
(86,0%) e do sexo feminino (54,9%). Cerca de 60,0% dos participantes possuíam 
até 3 anos de estudo e renda mensal de até 1 salário-mínimo. Etilismo foi relatado 
por 24,6% dos pacientes e tabagismo por 10,6%. Diabetes mellitus e hipertensão 
arterial sistêmica (HAS) foram identificados em 35,2% e 55,4% dos pacientes, 
respectivamente. Aproximadamente 40,0% dos pacientes tinham excesso de peso 
e, 28,0% eram desnutridos. Catarata nuclear foi mais frequente entre aqueles com 
mais de 65 anos (p<0,001; OR=1,58; IC 95%, 1,18-2,13), com diagnóstico de HAS 
(p=0,027; OR, 1,30; IC 95%, 1,02-1,67) e desnutridos (p=0,019; OR=1,34; IC 95%, 
1,08-1,66). A prevalência de catarata cortical foi maior entre os tabagistas (p=0,025; 
OR=1,88; IC 95%, 1,23-2,87). Conclusões: A identificação de fatores modificáveis 
associados aos diversos tipos de catarata pode ser útil no estabelecimento de 
caminhos para prevenção da catarata senil. 
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COMpARISON BETWEEN FEMTOSECOND LASER CApSULO TO
MY AND MANUAL CONTINUOUS CURVILINEAR DIGITAL IMAGE 
GUIDED CApSULORRHEXIS
Wilson Takashi Hida, Antonio Francisco Pimenta Motta, Celso Takashi Nakano, Daniel 
Covolo Scarabbotolo, Fernando de Bortoli Nogueira, Flávio Hirai, Leonardo Costa 
Muller, Mário Augusto Pereira Dias Chaves, Milton Ruiz Alves, Patrick Frenzel Tzeliks

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

purpose: To measure and compare size, shape and positioning parameters of 
femtosecond laser capsulotomy with manually continuous curvilinear digital guided 
capsulorrhexis (CCC). Method: The study was demonstrated with the LenSx femto-
second capsulotomies (Alcon, Forthworth, US) and CCC digital guided were carried 
out in 40 eyes of 40 patients, respectively. The CCC was performed with the Callisto 
Eye digital image system (Zeiss, Germany) and capsulorhexis descentration, circu-
larity, vertical and horizontal diameters of capsulotomies, and capsule overlap were 
measured with Adobe Photoshop (Adobe Systems Inc). Results: Highly accurate 
and predictable capsulotomy diameter, centration, size and shape was achieved 
fem to second laser capsulotomy compared with capsulorhexis and showed no statistical 
difference between group. Femtosecond laser performed anterior capsulotomy with 
programed circularity had intended diameter with standard deviation and average 
value, indicating higher reproducibility of the outcomes. Centration, size and shape 
of the anterior capsular opening influence this effective lens position and clinical 
outcomes. Conclusions: Capsulorexis performed by an experienced surgeon, with 
good technology and appropriate settings provide similar results. But more precise 
capsulotomy sizing and centering can be achieved with femtosecond laser. Our results 
suggest that different techniques are equally effective. 
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LONGTERM SURGICAL OUTCOMES OF CONGENITAL CATARACT 
SURGERY WITH TENSION RING, pRIMARY IOL AND INTRACAME
RAL TRIAMCINOLONE
Camila Vieira Oliveira Carvalho Ventura, Bruna V. Ventura, Liana O. Ventura, Marcelo 
C. Ventura, Virgínia L. Torres, Walton Nosé

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

purpose: To report the long-term surgical outcomes of congenital cataract surgery 
with endocapsular tension ring (CTR) insertion, primary intraocular lens (IOL) implan-
tation and intracameral triamcinolone injection. Method: This prospective longitudinal 
study comprised children younger than 2 years that underwent congenital cataract 
surgery with CTR insertion, primary IOL implantation and intracameral triamcinolone 
acetonide injection. Preoperative and 3-year postoperative central corneal thickness 
(CCT), intraocular pressure (IOP) and horizontal corneal diameter measurements were 
compared. Surgical complications and biomicroscopy findings were also assessed 3 
years postoperatively. Results: Forty-one eyes (26 patients) were included. Patient´s 
mean age at surgery was 11.7 ± 8.6 months. Mean follow-up time was 37.3 ± 9.6 
months. Mean IOP was 8.12 ± 2.2 mmHg preoperatively, and 8.85 ± 2.61 mmHg 
postoperatively (P=0.349). Mean preoperative and postoperative CCT was 552.31 ± 
42.02 µm and 565.02 ± 40.03 µm (P=0.787), respectively. Mean corneal diameter 
was 11.2 ± 0.96 µm preoperatively and 11. 58 ± 0.93 µm postoperatively (P=0.778). 
Five eyes (12.2%) developed posterior synechiae (in less than 4 clock hours) and 5 
eyes (12.2%) presented Elschnig pearls. There were no cases of IOL decentration, 
secondary visual axis opacification or capsular phimosis. Conclusions: The use of 
CTR, IOL and intracameral triamcinolone in congenital cataract surgery did not affect 
IOP, CCT and corneal diameter after a long follow-up. In addition, none of the eyes 
developed a visually threatening complication. These results suggest that this surgical 
technique is a safe approach for congenital cataract surgery. 
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pERFIL SOCIOECONÔMICO DOS pACIENTES pORTADORES DE 
CATARATA ATENDIDOS NA FRAO  BRASíLIA  DF
Carlos Hayato Yamane, Bento Afonso dos Santos, Canrobert Oliveira, Dorotéia 
Matsuura, Eliseu Gomes de Matos Costa, Wilson Takashi Hida

Fundação Regional de Assistência Oftalmológica (FRAO) - Brasília (DF)

Objetivo: Conhecer as características socioeconômicas dos pacientes portadores 
de catarata atendidos no Projeto Missão Catarata da FRAO em 2013. Método: O 
perfil socioeconômico de 764 pacientes portadores de catarata atendidos em 2013 
foi analisado quanto aos seguintes itens: 1) procuraram o SUS; 2) indicação cirúrgica; 
3) ocupação; 4) renda individual; 5) renda familiar; 6) estado de origem; 7) local de 
residência. Resultados: 1) procuraram o SUS 387 (50,6%); 2) indicação cirúrgica 
608 (79,5%); 3) ocupação 577 (75,5%) aposentados, 66 (8,6%) empregados, 94 
(12,3%) desempregados, 27 (3,5%) informais; 4) renda individual 500 (65,4%) 
menor que 1 salário mínimo (SM), 115 (15%) maior que 1 SM, 55 (7,1%) maior que 
2 SM e 94 (12,3%) sem renda; 5) renda familiar 678 (88,7%) menor que 1 SM, 62 
(8,1%) maior que 1 SM, 24 (3,1%) maior que 2 SM; 6) estado de origem 125 (16%) 
Minas Gerais, 101 (13%) Piauí, 85 (11%) Bahia, 85 (11%) Ceará, 77 (10%) Goiás, 
71 (9%) Maranhão e 220 (30%) outros Estados; 7) local de residência 97 (12,6%) 
outros Estados, 90 (11,7%) entorno DF, 79 (10,3%) Planaltina, 68 (8,9%) Ceilândia, 
67 (8,7%) Sobradinho, 60 (7,8%) Gama, 52 (6,8%) Taguatinga, 33 (4,3%) Guará, 26 
(3,4%) Paranoá, 26 (3,4%) Recanto das Emas, 166 (22,1%) outros. Conclusões: A 
análise deste perfil socioeconômico demonstra a importância de iniciativas privadas 
para o atendimento da população economicamente carente. Observa-se que 50% 
tinham procurado inicialmente o SUS e não conseguiram realizar a cirurgia de cata-
rata, principal causa de cegueira tratável em nosso meio. Indicando nível extremo de 
pobreza, 88% tinham renda familiar menor que um salário mínimo. O Projeto Missão 
Catarata desenvolvido pela Fundação Regional de Assistência Oftalmológica tem 
realizado cirurgias de catarata a preços simbólicos contribuindo para a recuperação 
visual destes indivíduos. 
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CIRURGIA DE pTERíGIO pOR MEIO DE TRANSpLANTE AUTÓLO
GO DE CONJUNTIVA COM USO DE COLA DE FIBRINA 
Luiza Assed de Souza, Celso Afonso Gonçalves, Christianne Neves Ruschi, Erika 
Alessandra Silvino Rodrigues, Marcos Alonso Garcia, Renata Angelini Moraes

Hospital Ana Costa - Santos (SP) 

 Objetivo: Avaliar a eficácia, taxa de recidiva e possíveis complicações do trans-
plante autólogo de conjuntiva com uso de cola de fibrina para adesão do enxerto 
conjuntival em pterígios. Método: Estudo de série de casos retrospectivo, não-com-
parativo. Foram incluídos 88 olhos de 86 pacientes operados de pterígio com uso de 
cola de fibrina, ao invés de suturas para fixação de tecido ou fechamento incisional. 
Avaliaram-se: idade, sexo, recidivas, possíveis complicações e tempo decorrido da 
cirurgia até elaboração do estudo. Resultados: Dentre os 88 olhos operados com uso 
de cola, 33 (37,5%) eram do sexo feminino e 53 (60,22%) eram do sexo masculino, 
com idade variando de 21 a 82 anos. A idade média no grupo de recidiva foi de 50 
anos e no grupo sem recidiva foi de 49 anos. A recidiva do pterígio foi detectada 
em 7 casos (7,95%), que foram reoperados. Não houve diferença significativa na 
recorrência com relação ao sexo. Foram evidenciados 2 casos (2,27%) que compli-
caram com granuloma após a cirurgia, 1 caso (1,13%) de hiposfagma e 1 caso 
(1,13%) de descolamento de enxerto nasal. Em relação ao período pós-cirúrgico 
de acompanhamento, 39 pacientes (44,31%) foram operados há mais de um ano, 
29 pacientes (32,95%) foram operados há 6 a 12 meses, e 20 pacientes (22,72%) 
há 2 a 6 meses. Conclusões: O transplante autólogo de conjuntiva é atualmente 
a alternativa mais eficaz para o tratamento do pterígio. O uso da utilização de cola 
de fibrina é seguro e eficaz, traz bons resultados cirúrgicos e pequena incidência 
de complicações e recidiva. 
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RESULTADOS VISUAIS EM pACIENTES OpERADOS DE CATARATA 
CONGÊNITA UTILIZANDO TRIANCINOLONA INTRACAMERULAR 
X CORTICOIDE ORAL
Carolina Guimarães de Mendonca, Bruna Ventura, Camila Ventura, Daena Leal, 
Liana Ventura, Marcelo Ventura, Walton Nosé

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Analisar diagnóstico e quadro clínico de crianças operadas de catarata 
congênita, comparando os resultados visuais dos casos em que foi utilizado trian-
cinolona intracamerular com aqueles em que se usou prednisolona oral. Método: 
Realizou-se ensaio clínico, não controlado, em 44 crianças (70 olhos) com idade 
inferior a dois anos operadas de catarata congênita com implante de lente intraocular. 
Compararam-se os resultados visuais dos pacientes do grupo de estudo (35 olhos) 
que receberam injeção de de triancinolona intracamerular ao final da cirurgia com 
o grupo controle (35 olhos), que utilizou prednisolona via oral por 15 dias. Resulta
dos: Na amostra, predominou o sexo masculino (59,1%) e a ocorrência de catarata 
bilateral (59,1%). A causa da catarata não foi evidenciada em 79,5% dos casos; 
em 65,9%, a família identificou a alteração. A média de idade na primeira cirurgia foi 
de 10,2 ± 6,2 meses. Estrabismo foi encontrado em 84,1% das crianças e nistagmo 
em 36,4%. A acuidade visual no pós-operatório imediato das cataratas unilaterais 
foi estatisticamente melhor, de forma significativa, nos pacientes do grupo de estudo 
(p=0,037). Essa associação não se repetiu na última avaliação oftalmológica. Nos 
casos bilaterais, os grupos de estudo e controle tiveram acuidade visual semelhantes 
no pós-operatório imediato e na última avaliação oftalmológica (p=0,770 e 0,881, 
res  pectivamente). Conclusões: A causa da catarata congênita geralmente não é 
identificada e a alteração é principalmente detectada pela família. Casos bilaterais 
apresentam melhor resultado visual nos dois grupos estudados. O uso de triancino-
lona apresentou melhor acuidade visual no pós-operatório imediato nas cataratas 
unilaterais. Os resultados visuais tardios das crianças que utilizaram triancinolona 
são estatisticamente semelhantes aos das que usaram corticoide oral. 
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TAXA DE RECIDIVA EM pACIENTES SUBMETIDOS À EXÉRESE 
DE pTERíGIO pRIMÁRIO COM TRANSpLANTE AUTÓLOGO CON
JUNTIVAL NO AMAZONAS
Taynah Bandeira de Melo e Miranda Leão, Henrique Câmara da Silva Nossa, Leonar do 
Bastos Bivar, Michelle Simon Chahine, Rodrigo Tafakgi de Oliveira Fonseca

 Vision Clínica de Olhos - Manaus (AM) 

Objetivo: Determinar a taxa de recidiva em pacientes submetidos à exérese de 
pterígio primário com transplante autólogo de conjuntiva. Método: Foi realizado um 
estudo prospectivo de 579 olhos em 497 pacientes portadores de pterígio primário e 
reavaliados com 1 semana, 1 mês, 3 meses e 6 meses após a cirurgia de exérese 
de pterígio primário com transplante autólogo de conjuntiva. Resultados: A taxa de 
recidiva foi de 1,89% após 18 meses de pesquisa, sem outras complicações associa-
das à técnica de transplante autólogo de conjuntiva. Conclusões: Conclui-se que a 
cirurgia de transplante autólogo de conjuntiva em pacientes portadores de pterígio 
primário no estado do Amazonas é uma técnica segura, eficaz e com a taxa de re-
cidiva baixa e também inferior a média encontrada na maioria dos demais trabalhos. 
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AVALIAÇÃO DA pRESSÃO INTRAOCULAR NO CENTRO E pERIFE
RIA CORNEANA NO pRÉ E pÓSOpERATÓRIO DE CERATECTOMIA 
FO   TORREFRATIVA
Romano Ramalho de Vasconcelos, Breno Barth, Celso Afonso Gonçalves, Gustavo 
Victor de Paula Batisca, Luciana Iervolino, Marcos Alonso Garcia, Rodolpho Sueiro 
Felippe, Romano Ramalho de Vasconcelos

Hospital Ana Costa - Santos (SP) 

Objetivo: Verificar alterações da pressão intraocular no pós-operatório de ce-
ratectomia fotorrefrativa e, com isso avaliar se a biodinâmica da córnea como um 
todo, também foi modificada. Método: Foram avaliados 22 olhos de 11 pacientes 
prospectivamente no setor de cirurgia refrativa do Hospital Ana Costa, sendo 3 
homens e 8 mulheres, entre 22 e 51 anos, no período de maio a julho de 2012 (1a 
aferição) e maio a julho de 2013 (2a aferição). Esses pacientes apresentavam erros 
refracionais que variavam de -0,75 a -5,75 de miopia e 0,25 a 2,25 de astigmatismo, 
onde foram avaliadas ceratometrias que variavam de 40,1 a 47,4 e paquimetrias 
central de 456 a 608 micra e temporal de 500 a 682 micra, sendo aferidas pelo 
aparelho OrbscanTM (Bausch&Lomb). Foram aferidas também no pré e pós-operatório 
PIO central e temporal com dois métodos distintos: TonopenTM (Reichert) e tonômetro 
de GoldmannTM (Haag-Streit). Todos os 22 olhos foram submetidos à ceratectomia 
fotorrefrativa (PRK) com laser Allegreto WavelightTM. Resultados: Avaliando a pressão 
intraocular pelo tonômetro de Goldmann, houve uma redução de 1,65 mmHg na 
média geral. Por meio do pneumotonômetro houve uma redução de 2,66 mmHg na 
média geral e pelo Tonopen, na região temporal, houve uma redução de 1,65 mmHg 
na média geral. Paralelamente, houve uma redução de 0,96 micra na região ablada. 
Conclusões: Toda estrutura da córnea foi alterada como um todo apesar de toda 
extensão da córnea não ter sofrido ablação, ou seja, mascarando o valor real da 
pressão intraocular. Apesar das aferições nas regiões distintas supracitadas, ambas 
hipoestimadas, ainda assim pudemos concluir que o método é válido levando em 
conta o valor da PIO na periferia, esteve mais próxima da realidade. 

p 015

MELHORIA DO "SCREENING" DE ECTASIA EM CIRURGIA RE
FRATIVA ATRAVÉS DE pROCESSAMENTO DE SINAIS DE DADOS 
BIO  MECÂNICOS CORNEAIS
João Marcelo de Almeida Gusmão Lyra, Aydano Pamponet Machado, Bruna Ventura, 
Daniela Lyra, Edileuza Virgínio Leão, Fábio Oliveira e Silva, Guilherme Barreto de 
Oliveira Ribeiro, Isaac Ramos, Pedro Barreto Dantas, Renato Ambrósio Júnior

Universidade Federal de Alagoas (UFA) - Maceió (AL), Oculare

Objetivo: Melhorar o "screening" para susceptibilidade à ectasia corneal em ci    rurgia 
refrativa, utilizando dados biomecânicos da córnea, especificamente os grá   ficos de 
aplanação e pressão do Ocular Response Analyser (ORA), baseado em modelos com -
putacionais de processamento de sinais. Método: Utilizamos os sinais de aplanação 
e pressão de 201 olhos classificados em ceratocone grau I e II pela classificação de 
Krumeich. Ambos os sinais foram avaliados separadamente e também de forma combi-
nada. Para a análise dos dados foram utilizados modelos computacionais como redes 
neurais, árvores de decisão e processamento de sinais "wavelet". Resultados: Os 
resultados foram divididos em dois grupos: (1) sem o uso do processamento de sinais 
e (2) com o uso deste. O primeiro grupo obteve uma acurácia geral de 92,54% e a 
melhor sensibilidade de 92,31%. O segundo grupo, no qual utilizou o processamento 
de sinais, alcançou uma acurácia de 92,03%, e uma sensibilidade e especificidade 
de 93,85% e 99,26% respectivamente. Conclusões: Os resultados demonstram que 
o processamento de sinais e as técnicas de aprendizado de máquina possuem o 
potencial de melhorar o screening para ectasia corneal na cirurgia refrativa, promo-
vendo indicações e resultados cirúrgicos mais acurados e seguros. 
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AVALIAÇÃO VISUAL DA CIRURGIA REFRATIVA TOpOGUIADA 
ApÓS TRANSpLANTE CORNEAL
Edilana Sá Ribeiro Campelo, Roberta Ventura Urbano

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE), Hospital de Olhos de Pernambuco 
(HOPE) - Recife (PE) 

Objetivo: Avaliar os resultados visuais da ceratectomia fotorrefrativa transepitelial 
(TransPRK) guiada pela topografia após a ceratoplastia penetrante. Método: Uma 
série de 7 pacientes (10 olhos) submetidos a transplante corneal por ceratocone há 
mais de um ano. Após exame oftalmológico completo e exames complementares, 
os pacientes selecionados foram submetidos ao PRK topoguiado para correção 
refracional, sendo avaliados no 30o e 90o dias pós-procedimento. Resultados: 
Dos 7 pacientes estudados, 6 (85,71%) eram do sexo feminino e a idade variou 
de 23 a 43 anos (média 29,14 ± 7,47). A AVL corrigida apresentou média de 0,67 
± 0,30 no pré-operatório; 0,50 ± 0,25 no 30o DPO e 0,67 ± 0,22 no 90o DPO. No 
pré-operatório, o equivalente esférico (EE) teve média de -4,87 ± 5,74 D (variando 
de -15,00 D a +3,25 D); -4,20 ± 3,66 D (-7,00 D a +2,50 D) no 30o DPO e média 
de -3,97 ± 5,89 D (-11,12 D a +3,25 D) no 90o DPO. A espessura central corneal 
foi semelhante no OCT e na paquimetria ultrassônica; nesta a média foi 552,20 ± 
36,46 µm no pré-operatório; 400,56 ± 83,93 µm no 30o DPO e 489,67 ± 78,61 µm  
no 90o DPO. A ceratometria média foi similar na topografia e no Sirius®, neste 
apresentando média pré-operatória de 46,43 ± 3,76 D; 44,62 ± 3,78 D no 30o DPO 
e 46,75 ± 3,61D no 90o DPO. A aberração de alta ordem (coma) pré-operatória foi 
1,23 ± 0,10; 0,78 ± 0,60 no 30o DPO e 1,25 ± 0,22 no 90o DPO. Já a média do "Root 
Mean Square" variou de 8,66 ± 3,78 para 4,47 ± 2,97 no 30o DPO e 6,45 ± 3,71 no 
90o DPO. Conclusões: Não foi encontrado "haze" nos olhos tratados. Evidenciou-se 
no 30o DPO diminuição da acuidade visual corrigida e da ceratometria, com posterior 
elevação no 90o DPO. Observou-se diminuição da média do equivalente esférico e 
das aberrações totais, o que melhoram a qualidade visual. É escassa a literatura 
sobre TransPRK topoguiado, necessitando de mais avanços na investigação e maior 
seguimento pós-laser que permitirão aos cirurgiões otimizar a qualidade visual em 
pacientes pós-ceratoplastia. 
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ANÁLISE DA ESTABILIDADE DO CERATOCONE TRATADO COM 
"CROSSLINK" TRANSEpITELIAL
Renato Augusto Neves, Marcos Lago, Pablo Felipe Rodrigues

Eye Care Hospital de Olhos - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar a estabilidade de pacientes portadores de ceratocone tratados 
com "crosslink" transepitelial após um ano. Método: Dezesseis olhos de 10 pacientes 
portadores de ceratocone foram submetidos ao tratamento com "crosslink" transe-
pitelial utilizando o equipamento Avedro (USA) de acordo com o protocolo sugerido 
pelo fabricante. Análise retrospectiva da refração subjetiva, acuidade visual com e 
sem correção e da ceratometria foram realizadas no pré-operatório e após um ano 
de seguimento. Microscopia especular de córnea foi realizada antes e um ano após 
o "crosslink". Resultados: Seis dos 16 olhos tiveram redução da ceratometria central 
de até 2,5 dioptrias. Quatro olhos de 4 pacientes tiveram melhora na acuidade visual 
com correção. Não houve piora da ceratometria ou acuidade visual em nenhum 
paciente. Não houve piora da contagem endotelial após o tratamento. Conclusões: O 
"crosslink" transepitelial parece ser uma alternativa segura e estável após um ano 
para a estabilização do ceratocone. 
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AVALIAÇÃO DE TRANSpLANTE DE CÓRNEA REALIZADO EM 
HOSpITAL UNIVERSITÁRIO TERCIÁRIO: FATORES DE RISCO, SO 
BREVIDA E RESULTADOS
Nara Lídia Vieira Lopes, Fabíola Marazato G. Carvalho, Leonardo Capita, Maria 
Regina Catai Chalita, Núbia Vanessa Lima de Faria

Hospital Universitário de Brasília - Brasília (DF) 

Objetivo: Avaliar os fatores de risco relacionados à ocorrência de falência pri-
mária do enxerto, rejeição, complicações e resultado visual final. Método: Estudo 
retrospectivo analítico transversal baseado na revisão dos prontuários dos pacientes 
submetidos a transplante de córnea eletivo com finalidade óptica no ano de 2012 
no hospital universitário de Brasília. Foram avaliados o sexo do paciente, idade, 
indicação do transplante, idade do doador da córnea, tempo de preservação da 
córnea, tamanho do botão doador e receptor, acuidade visual prévia, assim como 
ocorrência de complicações, rejeição e o resultado visual após um ano de procedi-
mento. Resultados: Foram avaliados 103 prontuários de pacientes submetidos a 
transplante de córnea penetrante no ano de 2012, destes 56 homens e 47 mulheres. 
A média de idade foi 33,40 ± 17,64 anos. As principais indicações foram ceratocone 
(60) seguido de leucoma pós trauma (13), ceratopatia bolhosa do pseudofácico (09), 
ceratite herpética (4) e ceratite fúngica (4). A idade média do doador da córnea foi 
de 33,02 ± 14,85 anos e a média do tempo de preservação foi de 8,17 ± 2,59 dias. 
Cinquenta e dois por cento dos pacientes apresentaram acuidade visual com corre-
ção após um ano de transplante melhor ou igual a 20/40, destes 75% apresentavam 
ceratocone. Foram observados 1 caso de falência primária, 10 casos de falência 
secundária por rejeição (9,7%) e 5 casos de glaucoma secundário. Conclusões: O 
ceratocone configura a principal indicação cirúrgica em nosso serviço e apresenta 
bons resultados visuais (70% com acuidade visual melhor ou igual a 20/40 aferida 
no refrator de Greens). Não observamos influência do tempo de preservação e 
idade da córnea nas taxas de falência primária e secundária no período de um ano. 
O principal fator relacionado à falência secundária por rejeição foi na indicação do 
transplante, sendo a principal causa trauma (70%).
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CERATITE INFECCIOSA EM CRIANÇAS: ESTUDO MICROBIOLÓGI
CO E EpIDEMIOLÓGICO EM HOSpITAL UNIVERSITÁRIO EM Sp
Maria Cecília Zorat Yu, Ana Luisa Hofling-Lima, Guilherme Henrique C. Furtado, 
Júlia de Lima Farah

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

Objetivo: Analisar as características epidemiológicas e microbiológicas da ceratite 
microbiana, em pacientes menores de 18 anos, em centro de referência terciário 
de oftalmologia. Método: Estudo retrospectivo tipo coorte, utilizando fichas de 859 
pacientes atendidos no Depto de Oftalmologia UNIFESP, entre jul/1975-dez/2010. 
Foram analisados 346 olhos com resultados positivos no estudo microbiológico 
pela cultura de amostras colhidas da córnea. Variáveis foram correlacionadas com 
os resultados dos cultivos positivos e perfil de sensibilidade aos antimicrobianos e 
a incidência anual de ceratite infecciosa. Resultados: Em relação à idade, houve 
maior acometimento de ceratite nos pacientes entre 13 e 18 anos (47,4%). Os an-
tecedentes oculares frequentes foram conjuntivite (20%) e leucoma (19,6%). Entre 
os sinais clínicos analisados, infiltrado corneano (39%) e hipópio (10,6%) tiveram 
maior incidência, enquanto que hiperemia (36,2%) e dor (24,1%) foram sintomas 
mais relatados pelos pacientes. Resultados de cultivos positivos com o isolamento 
de bactérias Gram positivas (71,8%) foram os mais recorrentes e os principais 
microrganismos identificados S. coagulase-negativa (23,8%) e S. aureus (20,9%). 
Bacilos Gram negativos também ocorreram sendo a Pseudomonas spp (14,2%) o 
microrganismo mais isolado. Complexo F. solani (64,3%) foi o fungo mais recorrente 
enquanto Acanthamoeba spp foi presente em 6,6% das ceratites. De acordo com a 
regressão logística aplicada, idade, uso de antimicrobiano e trauma por queimadura 
causada por agentes físicos, foram fatores relacionados à ceratite não bacteriana. 
Conclusões: A ceratite infecciosa em criança pode ocorrer em qualquer idade; 
porém, quanto maior a idade do paciente, maior a probabilidade da ceratite ser de 
origem bacteriana por bacilos Gram negativos, fúngica ou parasitária por Acantha-
moeba. Recomenda-se principalmente nesta faixa etária o diagnóstico laboratorial.
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CERATECTOMIA FOTOTERApÊUTICA EM DISTROFIA GRANU
LAR: ANÁLISE DE DOZE OLHOS
Adriana Santos Soares, Fernando dos Reis Spada

Hospital Regional de São José - São José (SC), Oftalmocenter - Florianópolis (SC) 

 Objetivo: Avaliar o emprego da ceractectomia fototerapêutica em olhos com 
distrofia corneana granular, analisando idade, sexo, ganhos de linha de visão na 
tabela de Snellen, valores de paquimetria e ocorrência de complicações no acom-
panhamento pós-operatório. Método: Trata-se de um estudo clínico, observacional, 
com delineamento transversal e coleta retrospectiva dos dados. Foram incluídos no 
estudo doze olhos de pacientes com distrofia corneana granular tratados com PTK 
inicialmente atendidos na clínica oftalmológica Oftalmocenter em Florianópolis (SC) 
e submetidos ao procedimento cirúrgico na clínica oftalmológica Ophthalmolaser 
em Florianópolis (SC) a partir do ano de 2006. Associou-se à ablação a técnica 
"fluido-máscara", onde se aplica sobre a superfície corneana carboximetilcelulose a 
0,5% à medida que se aplica o laser. O intuito é recobrir as irregularidades profundas 
da córnea, possibilitando uma ablação mais uniforme ao impedir que o laser atinja 
as áreas mais profundas do estroma ao mesmo tempo em que as mais superficiais. 
Resultados: A totalidade dos pacientes estudados apresentou melhora da acuidade 
visual, em média de 0,4055 na escala decimal de acuidade visual e 4,75 linhas 
de ganho de visão, com a melhor correção. Em relação à paquimetria, observou-se 
uma diminuição da espessura corneana após a realização do procedimento de, 
em média, 95,5 µm. Dos doze olhos estudados, quatro apresentaram recidiva da 
distrofia corneana após uma média de 48,75 meses, sendo que dois desses olhos 
foram submetidos à nova ceratectomia fototerapêutica e também foram incluídos no 
estudo. Conclusões: A ceratectomia fototerapêutica resultou em melhora de visão 
em todos os pacientes neste estudo com uma espessura corneana residual dentro 
dos limites tolerados. Este procedimento é rápido, seguro e proporciona menor taxa 
de complicações quando comparado ao transplante de córnea penetrante. 
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COMA E ABERRAÇÕES DE ALTA ORDEM EM pACIENTES COM 
CERATOCONE INICIAL SUBMETIDOS A IMpLANTE DE ANEL 
INTRAESTROMAL
Izabela Negrão Frota de Almeida, Alex Roque Rizzi, Danyelle Csettkey dos Santos 
de Almeida, Mário Henrique Camargos de Lima, Milton Ruiz Alves, Nathalia Regina 
Zampar Aquino, William Camargos de Lima

Complexo Hospitalar Padre Bento - Guarulhos (SP) 

Objetivo: Avaliar a presença de comas e aberrações de alta ordem em pacientes 
portadores de ceratocone tratados com implante de anéis intraestromais. Método: 
Este estudo prospectivo que avaliou um total de 66 olhos portadores de ceratocone 
tratados com implante de anéis intraestromais. Um grupo de 66 pacientes foi subme tido 
ao exame pré-operatório amplo com mensuração da AV com e sem correção, exame 
em lâmpada de fenda e fundoscopia. Como exames complementares foram realizados 
vídeoceratoscopia (EYE-SIS) utilizando-se um único topógrafo baseado em discos 
de Plácido, tomografia corneana (Orbscan IIz system, Bausch & Lomb, Rochester, 
New York, USA). Os pacientes foram submetidos ao implante do anel intraes tromal 
Ferrara (Ferrara Ophtalmics, Belo Horizonte, Brasil). Os dados do desfecho foram 
coletados no 6o mês quando os pacientes foram submetidos a exames de AV com e 
sem correção, biomicroscopia, repetidos a vídeoceratoscopia, a tomografia corneana 
(Orbscan) e a análise de frente de onda (OPD-NIDEK). Resultados: Foram avaliados 
65 pacientes totalizando 65 olhos. Utilizando-se a classificação de Amsler-Krumeich 
23 olhos foram classificados como portadores de ceratocone grau I (35,40%) e 
42 olhos (64,60%) foram diagnosticados como portadores de ceratocone grau II. 
Observou-se melhora dos índices topográficos após o implante do anel intraestro-
mal. Houve melhora na AV sem correção, AV corrigida e nos índices refratométricos 
(p<0,001). No que se refere a análise da qualidade visual evidenciou-se redução do 
RMS (OPD-NIDEK) em todas as zonas ópticas avaliadas assim como o RMS total. 
Conclusões: O implante de anéis intraestromais em pacientes com ceratocones 
iniciais e moderados é procedimento seguro e efetivo, apresentando bons resultados 
topográficos, refrativos e aberrométricos. 
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ECTASIAS CORNEANAS: pERFIL DE CASOS ATENDIDOS EM 
SERVIÇOS DE REFERÊNCIA EM BELO HORIZONTE, BRASIL  
ES    TUDO RETROSpECTIVO
Danthe Neves Machado, João Ângelo Miranda Siqueira, Joel Edmur Botteon, Laura 
Alves Valle, Talita Malta e Cunha

Fundação Hilton Rocha - Belo Horizonte (MG) 

Objetivo: O estudo das ectasias da córnea e o impacto destas patologias na 
visão é valorizado cada vez mais, quer seja pela baixa acuidade e qualidade vi -
sual resultantes, como pelo aumento na incidência dessas doenças. Apesar do 
incremento das técnicas e volume das propedêuticas, o perfil epidemiológico das 
ectasias corneanas no Brasil permanece indeterminado. Método: Foram analisados 
retrospectivamente dados de 113 pacientes (226 olhos) portadores de ectasia 
cor   neana atendidos em serviços de referência em oftalmologia, Fundação Hilton 
Rocha (FHR) e Núcleo de Oftalmologia de Belo Horizonte (NOBHE), em Belo Hori-
zonte no período de 2012 e 2013. Foram avaliados a idade, sexo, a acuidade visual, 
refração e o método de correção visual usado em cada caso. A topografia corneana 
foi ana   lisada para determinar o grau de desenvolvimento e a localização de ectasia. 
A presença de fatores predisponentes para o ceratocone, como atopia, o hábito de 
coçar os olhos, história familiar e cirurgias anteriores da córnea foram computadas. 
Resultados: Do total de casos analisados, 69,75% foram do sexo feminino, a idade 
variou entre 9-82 anos (média de 35 anos). A história familiar para ectasia foi positiva 
em 14,16% e história de atopia em 32,74% dos casos. O hábito de coçar os olhos foi 
relatado por 38,05% dos pacientes. A ectasia foi bilateral em 58,41% dos casos e o 
olho esquerdo foi o mais afetado neste estudo. A ectasia localizou-se inferiormente 
em 52,27% dos casos e 3,54% destes foram diagnosticados como degeneração 
marginal pelúcida. Conclusões: O conhecimento sobre a prevalência e o perfil da 
ectasia corneana na população brasileira é fundamental. Não obstante os avanços 
no diagnóstico e tratamento dessas doenças um grande número de casos pode ser 
corrigido por óculos ou lentes de contato. 

p 023

INJEÇÃO INTRAESTROMAL DE SANGUE AUTÓLOGO EM HI  
DRÓp SIA CORNEANA AGUDA UNILATERAL: RELATO DE 6 CASOS
Soraya de Lacerda, Guido Aquino Júnior, Luiz Antonio Vieira, Wilson Obeid

Instituto CEMA de Oftalmologia e Otorrinolaringologia - São Paulo (SP) 

Objetivo: Observar o efeito da injeção intraestromal de sangue autólogo na 
di   minuição dos sintomas e tempo de recuperação da hidrópsia corneana aguda 
unilateral. Método: Foram atendidos seis casos com quadro de hidrópsia corneana 
aguda unilateral no Serviço de Oftalmologia do Instituto CEMA no período entre 
junho de 2013 a fevereiro de 2014. Os pacientes apresentavam dor ao exame 
oftal mológico, fotofobia, lacrimejamento e baixa acuidade visual no olho acometido. 
A tomografia de coerência óptica de segmento anterior (OCT - Visante® - Zeiss) foi 
o exame realizado no pré e pós-operatório (1o, 30o, 60o e 90o PO). Resultados: 
Todos os pacientes foram tratados com injeção intraestromal de sangue au tólogo 
e apresentaram melhora precoce dos sintomas iniciais da hidrópsia (dor, fotofobia, 
lacrimejamento e desconforto). Não houve mudança na acuidade visual durante 
todo o período. O edema corneano teve resolução entre 6 e 12 semanas após 
o tratamento. Conclusões: Observou-se que a injeção intraestromal de sangue 
autólogo reduz os sintomas causados pela hidrópsia corneana aguda e mantém a 
acuidade visual prévia ao tratamento. Já o tempo de resolução do edema corneano 
foi o mesmo comparado ao do tratamento clínico convencional descrito na literatura. 
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ESFOLIAÇÃO pALpEBRAL COMO COADJUVANTE NO TRATA
MENTO DE DISFUNÇÃO DE GLÂNDULAS DE MEIBOMIUS E 
OLHO SECO
Lara Murad Bichara, Desirée Oliveira Argolo Souza, Fabiana Botelho de Abreu, Lívia 
Ornellas de Castro Valadares, Luciana Sendra Radler de Aquino

Policlínica Naval de Niterói - Niterói (RJ)

Objetivo: Descrever a técnica de esfoliação palpebral no auxílio do tratamento de 
disfunção das glândulas de Meibomius (DGM) e olho seco. Método: Dez pacientes 
com quadro de DGM crônica e olho seco foram selecionados no ambulatório de 
córnea da Policlínica Naval de Niterói com diagnóstico de olho seco e disfunção de 
glândulas de Meibomius. Após compressa de calor local por 10 minutos e instilação 
de colírio anestésico, uma camada espessa de gel de higiene palpebral foi espalhada 
nas pálpebras inferiores. Uma esfoliação mecânica com Algerbrush foi realizada 
na lâmpada de fenda, nas margens palpebrais desde a raiz dos cílios até o limite 
da conjuntiva tarsal inferior. Resultados: Houve uma melhora dos sintomas mais 
comuns relatados pelos pacientes na primeira consulta como prurido, sensação de 
ressecamento e flutuação da visão. O BUT apresentou uma melhora significativa, 
porém não houve alteração importante no teste de Schirmer I. Houve uma atenua-
ção dos sinais biomicroscópicos evidenciados anteriormente como hiperemia das 
margens palpebrais, telangectasias e aspecto obstrutivo dos óstios de saída das 
glândulas de Meibomius. Conclusões: A associação da técnica de esfoliação da 
margem palpebral com gel foi eficaz no auxílio do tratamento da DGM e olho seco. A 
técnica permite a remoção da camada superficial de epitélio espessado da região de 
saída dos óstios das glândulas de Meibomius, facilitando e drenagem da secreção 
produzida. Além disso, com o afinamento mecânico do epitélio desta área há uma 
melhor absorção da medicação tópica usada permitindo um melhor resultado do 
tratamento medicamentoso convencional. O procedimento é de fácil realização, 
baixo custo e seguro, sendo possível indicá-lo habitualmente como coadjuvante no 
manejo da DGM e olho seco. 
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INTRASTROMAL CORNEAL RING SEGMENT IMpLANTATION FOR 
ECTASIA AFTER REFRACTIVE SURGERY
Larissa Rossana Souza Stival, Belquiz R. do Amaral Nassaralla, Frederico Bicalho, 
João Jorge Nassaralla Júnior, Marisa Novaes Falleiro Chaves de Figueiredo

Instituto de Olhos de Goiânia - Goiânia (GO) 

purpose: To evaluate the clinical outcomes of intrastromal corneal ring segment 
(ICRS) implantation to correct keratoconus on eyes with prior refractive surgery. 
Method: 41 eyes of 25 patients, with ectasia after refractive surgery (PRK or LASIK) 
were studied in a nonrandomized, retrospective, observational case series. Corneal 
tunnels were created by means of mechanical dissection in all eyes. Main outcome 
measures included UCVA, BCVA, refraction, keratometry and computerized analysis 
of corneal topography. All surgeries were performed by the same surgeon between 
March 2005 and October 2013. Results: 41 eyes of 25 patients, 13 men and 12 
women, with postoperative keratectasia after PRK (8 eyes, Group A) and LASIK (33 
eyes, Group B) were evaluated. Average age at the time of surgery was 28.66 (± 5,65) 
years. Mean follow-up was 3 years. A single segment was implanted in 14 eyes (34.1%) 
and double segments were implanted in 27 eyes (65. 9%) according to the nomogram. 
The mean corneal astigmatism decreased from -4.36 diopters (D) preoperatively to 
-1.66 D postoperatively (P=2.85x10-8). The mean spherical equivalent decreased 
from -3.24 D to -2,34 (P=0.0033). The mean refractive astigmatism decreased from 
-2. 93 D to -1. 59 (P=1.69x10-5). The mean keratometry decreased from 46.88 D to 
45.53 D, respectively; the decrease was statistically significant (P=4.19x10-11). The 
decrease in mean corneal astigmatism was statistically significant (P=0.000). There 
was a statistically significant reduction in keratometric values from preoperative to the 
last follow-up examination (P=0.000). Conclusions: ICRS implantation is a useful 
option for the treatment of ectasia following refractive surgery. It resulted in a significant 
reduction of refractive cylinder and increase of BSCVA. 
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RELAÇÃO DA ASSIMETRIA DE ACOMETIMENTO DO CERATO
CONE COM A pOSIÇÃO pREFERENCIAL DE DORMIR
Francisco Nepomuceno Neto, Mário Henrique Camargos de Lima

Complexo Hospitalar Padre Bento - Guarulhos (SP) 

Objetivo: Analisar a possibilidade de associação da posição preferencial de dormir 
com a assimetria de acometimento corneano de pacientes com ceratocone. Método: 
Estudo transversal retrospectivo realizado com 80 pacientes nas dependências do 
Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos. Uma vez atendendo aos critérios 
de inclusão o paciente foi submetido a um questionário sobre a posição preferencial 
de dormir. A associação entre a posição preferencial para dormir e assimetria de 
acometimento corneano pelo ceratocone foi analisada. Para todos os pacientes com 
assimetria de acometimento corneano, o melhor olho e pior olho foram definidos com 
base no valor determinado na topografia realizada até seis meses após a inscrição 
de cada paciente no projeto. Resultados: Observou-se alto índice de concordância 
na posição preferencial de dormir e o acometimento corneano. Sugere-se que m e-
didas simples de mudança de decúbito à noite poderiam influenciar na evolução da 
ectasia. Conclusões: Estudos prospectivos são necessários para avaliar a validade 
da relação estudada. No entanto, o trabalho retrospectivo sugere fortemente a 
associação entre o trauma mecânico durante o sono e a evolução do ceratocone. 
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TIpAGEM MOLECULAR E RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIA
NOS DE ISOLADOS OCULARES DE S. AUREUS RESISTENTE À 
METICILINA
Ana Luisa Hofling-Lima, Antonio Carlos C. Pignatari, Katiane Santin, Marcos Vinicius 
Gaspari, Paulo José Martins Bispo, Roberta C. C. Mingrone, Smairah F. Abdallah

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

Objetivo: Determinar a epidemiologia molecular e correlacionar o tipo da S. aureus 
resistente à meticilina (MRSA) com o perfil de sensibilidade aos antimicrobianos de 
amostras isoladas de pacientes com conjuntivite, ceratite, dacriocistite e blefarocon-
juntivite. Método: Estudou-se 42 MRSA isolados entre jan/2007-maio/2013 de pa -
cientes atendidos no Departamento de Oftalmologia da UNIFESP. A identificação de 
espécie foi confirmada pela detecção do gene nuc e a resistência à meticilina pela 
presença do gene mecA. A tipagem do cromosso cassete relacionado à resistência 
à meticilina (SCCmec) foi realizada por PCR multiplex e o estudo da clonalidade dos 
isolados pelo perfil de macrorrestrição do DNA cromossomal utilizando eletroforese 
em gel de campo pulsado (PFGE). A concentração inibitória mínima para ciprofloxaci-
na, moxifloxacina, gatifloxacina, linezolida e vancomicina foi determinada por E-test. 
Resultados: Isolados carreando SCCmec dos tipos II (35,7%) e IV (40,5%) foram 
predominantes. Os isolados do tipo II são compostos de 2 clusters principais,com perfil 
bastante clonal de acordo com análise por PFGE. Do total de 42 amostras, apenas 1 
isolado apresentou SCCmec do tipo I; 2 do tipo V; 3 do tipo III; e 4 consideradas não 
tipáveis. Os MRSA dos tipos IV e V apresentaram maior sensibilidade às fluoroqui-
nolonas em comparação com os tipos I, II e III e foram mais frequentes isolados de 
conjuntivite (58,8%). Todas as amostras foram negativas para a presença do gene 
luk que codifica a produção da leucocidina de Panton-Valentine (PVL). Conclusões: 
MRSA dos tipos IV e V associados à infecções na comunidade (CA-MRSA) foram 
os mais sensíveis às fluoroquinolonas. MRSA carreando SCCmec dos tipos II e III, 
associados a infecções adquiridas em ambiente hospitalar (HA-MRSA) podem ser 
isolados de infecções oculares e são sensíveis apenas a vancomicina e linezolida.
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RESULTADOS DA CULTURA DE ÚLCERA DE CÓRNEA EM HOS
pITAL UNIVERSITÁRIO
Verônica de Almeida Prado Bresciani, Flávia Rossi, Flávio Villela, João Nobrega 
de Almeida Júnior, Milton Ruiz Alves, Nagilton Bou Ghosn, Pedro Carricondo, Ruth 
Santo, Tatiana Tanaka, Thais Sabato Romano di Gioia

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

Objetivo: Padronizar metodologia e treinar residentes na coleta de úlcera de córnea 
no serviço de oftalmologia do Hospital das Clínicas da USP (HC-FMUSP). Avaliar os 
agentes mais prevalentes e a positividade do método. Método: Médicos residentes, 
submetidos ao treinamento prático pela equipe de microbiologia, realizaram a coleta 
de pacientes com úlcera de córnea que procuraram o serviço de emergência do 
HC-FMUSP de dez/12 a jan/14. A coleta foi realizada sob lâmpada de fenda, após 
instilação de anestésico. A espátula de Kimura de platina foi substituída por material 
semelhante de titânio. O objetivo desta troca foi viabilizar financeiramente o exame 
em um hospital público. Devido à troca do material, as espátulas foram previamente 
esterilizadas para realização da coleta, não se utilizando aquecimento para este-
rilização como descrito na metodologia convencional. A amostra foi semeada nos 
seguintes meios de cultura: lâmina para pesquisa de Gram, pesquisa de fungo com 
solução salina, caldo de tioglicolato, ágar sangue, ágar chocolate, tubo Sabouraud 
e BHI. Para cada meio, uma espátula estéril foi usada. Resultados: Dentre os 85 
casos coletados, 51 (60%) tiveram resultado positivo. Dentre os positivos, 9 (17,6%) 
isolaram fungos e 42 (82,4%) isolaram bactérias. Os agentes mais encontrados foram 
Propionibacterium acnes (17,6%), Pseudomonas aeruginosa (11,8%), Staphylococcus 
epidermidis (11,8%) e Staphylococcus aureus (7,8%). Dentre os fungos, os agentes 
mais frequentes foram Fusarium sp (5,9%) e Candida parapsilosis (3,9%). Conclu
sões: A positividade de 60% é compatível com a encontrada na literatura e encoraja 
a introdução da metodologia em outros serviços de ensino. O treinamento fácil e a 
possibilidade de guiar o tratamento das úlceras são outros fatores que contribuem 
para a decisão de realização da coleta. 
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DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO pRECOCE DO OLHO SECO EM 
pORTADORES DE ROSÁCEA
Nina Rosa Konichi da Silva, Bruna de Carvalho Madeira, Fernando Nogueira Rodri-
gues, Guilherme Zandoná Gabaldo, Mário Henrique Camargos de Lima, William 
Camargos de Lima

Complexo Hospitalar Padre Bento - Guarulhos (SP)

Objetivo: Utilizar propedêutica e corantes específicos para detecção e trata-
mento precoce de síndrome do olho seco em pacientes portadores de rosácea no 
CHPBG. Método: O estudo foi realizado nas dependências do Complexo Hospitalar 
Padre Bento de Guarulhos divisão de clínica dermatológica e oftalmológica (setor 
de córnea e doenças externas). O estudo incluiu pacientes com diagnóstico de 
rosácea, em condições de realizarem o acompanhamento periódico exigido. Que 
possuíam capacidade de entender os resultados esperados além da idade superior 
a 18 anos, com assinatura do termo de consentimento. Foram excluídos pacientes 
com outra afecção dermatológica e/ou ocular, assim como uso de medicamentos 
que interfeririam no resultado da pesquisa. O estudo observacional com intervenção 
incluiu um grupo de 50 pacientes com diagnóstico de rosácea que foi submetido a 
avaliação do acometimento ocular por meio de questionário dos sintomas (OSDI), 
exame na lâmpada de fenda e exames complementares que incluiu BUT, teste 
de Schirmer I, CLEK (rosa bengala) e teste com verde de lisamina. Resultados: 
Observou-se uma dissociação entre a gravidade do quadro dermatológico e ocular. 
Notou-se se ainda a presença de múltiplas variáveis contribuindo para a sintoma-
tologia de olho seco (alterações qualitativas e quantitativas da lágrima). O verde 
de lisamina mostrou-se um corante sensível e específico na detecção precoce das 
variadas formas de olho seco. Conclusões: A rosácea é uma doença que exige 
acom panhamento multiprofissional. O diagnóstico pode ser realizado no consultório 
oftalmológico por meio de propedêutica e sinais clínicos específicos. O diagnóstico 
precoce e o tratamento adequado contribuem para a diminuição dos sintomas e as 
sequelas causadas pela rosácea. 
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IDENTIFICAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS ALTERAÇÕES OFTALMO
LÓGICAS NA DISTROFIA MIOTÔNICA TIpO 1 (DM1) 
Karin Suzete Ikeda, Anamarli Nucci, Cristina Iwabe, Keila Monteiro de Carvalho, 
Marcondes Cavalcante França Júnior

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

Objetivo: Identificar a frequência das anormalidades oftalmológicas dos pa-
cientes com distrofia miotônica tipo 1 (DM1). Método: Estudo descritivo, realizado 
no Ambulatório de Oftalmologia do HC/FCM da UNICAMP. População do estudo: 
pacientes com DM1 do Ambulatório de Doenças Neuromusculares do HC/FCM da 
UNICAMP. Métodos: Os pacientes foram submetidos a exame oftalmológico, in -
cluindo acuidade visual, refração, campo visual de confrontação, teste de visão 
de cores (teste de Ishihara), tonometria de aplanação (tonômetro de Goldmann), 
biomicroscopia, fundoscopia, exame de motilidade ocular, teste de estereopsia 
(Titmus), avaliação da presença de nistagmo, avaliação da presença de diplopia 
com medida da mesma se presente. Em pacientes em que não foi possível realizar 
todos os exames por algum motivo foram realizados os demais exames que foram 
considerados para a análise dos resultados. Resultados: Em relação à presença de 
catarata, dos 90 olhos examinados, 20 (32,2%) apresentaram catarata, 30 (33,33%) 
opacidades subcapsulares, 13 (14,44%) já foram submetidos à cirurgia e 18 (20%) 
apresentaram cristalino transparente. A pressão intraocular variou de 6 a 14 mmHg, 
com média de 8,90. Vinte e três pacientes (51,11%) apresentaram ptose. Quanto ao 
erro refracional, dos 90 olhos, 5 apresentaram eme   tropia, 9 miopia, 8 hipermetropia, 
16 astigmatismo, 32 miopia e astigmatismo, 20 hi   permetropia e astigmatismo. Nove 
(20%) dos pacientes apresentaram nistagmo. O teste de Ishihara não apresentou 
alterações. Seis pacientes (13,33%) apresentaram escavação aumentada 5 alteração 
na retina. Oito pacientes apresentaram estrabismo, sendo 2 exotropia intermitente, 1 
exotropia, 1 esotropia e 4 exoforia. Conclusões: Con   cluimos que devido à frequência 
de alterações oftalmológicas em pacientes com DM 1 é importante que os mesmos 
sejam avaliados precocemente para que seja feito o tratamento apropriado quando 
necessário. 
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COMpARATIVO pRÉOpERATÓRIOS DOS pACIENTES SUBMETI
DOS À CIRURGIA DE CATARATA EM SALGUEIRO  pE NOS ANOS 
DE 2006 E 2012
Eduardo José Pinheiro Callou, Wagner Costa de Oliveira Lira

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Comparar a idade de acesso, sexo, acuidade visual e classificação das 
cataratas no pré-operatório dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata nos 
mutirões da unidade oftalmológica móvel cirúrgica da Fundação Altino Ventura nos 
anos de 2006 e 2012 no município de Salgueiro - PE. Método: Estudo retrospectivo 
observacional descritivo, realizado através da revisão de prontuários dos pacientes 
operados em 2006 e 2012 na unidade de oftalmológica móvel da Fundação Altino 
Ventura. Resultados: A amostra formada por 333 cirurgias de 261 pacientes, sendo 
125 (47,89%) em 2006 e 136 (52,10%) em 2012, revelou uma maior procura pelo 
sexo feminino nos dois anos estudados 55 (59,70%) em 2006 contra 47 (54,02%) 
em 2012; A idade média de acesso teve uma redução de quatro anos nos dois 
anos comparados, baixando de 70,2 para 66,78 anos. Quanto à acuidade visual 
(AV), observou-se que em 2006, 55,02% dos pacientes tinham AV pré-operatório 
entre 20/40 e 20/200 e que em 2012 esse número era de 83,59%. O número de 
pacientes com cegueira legal, com AV pior que 20/400, em 2012 (15,57%) diminuiu 
drasticamente quando comparada ao ano de 2006 (43,10%). Observou-se também 
que cataratas cada vez mais moles vêm sendo submetidas à cirurgia e que as ca-
taratas de maior densidade estão diminuindo quando comparados os dois períodos 
estudados. Conclusões: A descentralização dos serviços oftalmológicos, a criação 
de modelos assistenciais e implantação dos mutirões de catarata, em apenas seis 
anos, já se evidencia uma sensível melhora do perfil dos pacientes submetidos à 
cirurgia de catarata. 
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ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS EM pORTADORES DE CA 
TARATA CONGÊNITA
Renata Maria Baumgratz Barbosa, Guilherme Magalhães Bueno, Norma Allemann, 
Paulo Henrique Souza

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

Objetivo: Elaborar uma análise estatística retrospectiva dos principais achados 
ultrassonográficos obtidos em pacientes com catarata congênita e submetidos à 
ultrassonografia oftalmológica. Avaliar como a realização de ultrassonografia ocular 
em pacientes com catarata congênita, previamente à decisão de tratamento cirúrgico, 
pode auxiliar na qualidade de atendimento médico, na redução dos gastos, no pla-
nejamento cirúrgico e na definição do prognóstico visual destes pacientes. Método: 
Estudo transversal, não-intervencional, retrospectivo, não-comparativo que avaliou 
registros e laudos arquivados de exames de pacientes com diagnóstico de catarata 
congênita do Setor de Ultrassonografia Ocular do Departamento de Oftalmologia 
da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, realizados entre janeiro de 2002 e 
de   zembro de 2013. Dados avaliados: comprimento axial, simetria, descolamento 
de retina, alterações vítreas ou vítreo-retinianas, persistência da vasculatura fetal, 
descolamento do vítreo posterior, tumores intraoculares, entre outros. Resultados: 
Avaliados 394 olhos (260 pacientes). 21,39% tinham comprimento axial (Cax) 
diminuído e 17,18%, aumentado. Sendo que 19,06% tinham Cax assimétricos. A 
escavação papilar foi considerada evidenciável em 10,43%. O estafiloma de polo 
posterior esteve presente em 9,89% e a persistência vascular fetal foi observada em 
7,16%. Observou-se descolamento de retina em 7,5%. 55,97% foram descritos como 
membranas vítreas móveis e 43,34% tinham cavidade vítrea anecoica. Conclusões: 
O exame de ultrassonografia ocular, de grande utilidade na avaliação de doenças do 
segmento posterior, é capaz de diagnosticar nos pré-operatórios de catarata con    -
gênita densa alterações oculares associadas e, assim, minimizar gastos, orientar 
condutas e informar médicos e familiares quanto ao prognóstico visual. 
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DADOS ANTROpOMÉTRICOS E SOCIOEpIDEMIOLÓGICOS EM 
MENORES DE 15 ANOS COM BAIXA VISÃO 
Nara Lins Neves Baptista, Hanne Bakke, Silvia Sarinho

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Descrever os dados antropométricos e socioepidemiológicos de crian  -
ças atendidas em um centro especializado de reabilitação. Método: No período 
de 7 a 11 de abril de 2014 durante execução do projeto “A visão do meu olhar” do 
Centro Especializado em Reabilitação da Fundação Altino Ventura, foi preenchido 
formulário com dados antropométricos e socioepidemiológicos de crianças menores 
de 15 anos. Resultados: Foram 23 formulários, a idade variou de 2 a 14 anos e 6 
meses, média de 7 anos e 3 meses, sendo 11 do gênero masculino e 12 feminino. 
Entre 23 crianças, uma apresentava baixa estatura e 22 estatura adequada para 
idade. Quanto ao estado nutricional, 2 tem magreza, 14 são eutróficas, 5 sobrepeso 
e 2 obesas. Seis praticam atividade física regular. A média de idade das genitoras 
foi 37 anos e dos genitores 42 anos, entre eles 16 tinham 2o grau completo. Du-
rante a gestação, uma genitora apresentou diabetes gestacional e hipertensão, 
uma pré-eclampsia e uma oligoâmnio. Cinco genitoras eram tabagistas e 3 usaram 
drogas ilícitas. Quanto às intercorrências no período neonatal, 3 foram prematuros, 
2 necessitaram de UTI, um apresentou infecção neonatal e 4 foram de baixo peso 
ao nascer. Quanto à frequên cia à escola, 21 frequentam, 1 frequenta escola espe-
cializada em crianças com deficiência e 2 frequentam escola com apoio individual. 
A etiologia da baixa visão estava associada a catarata em 3 crianças, glaucoma 
congênito em 3, estrabismo em 2, erros refrativos não corrigidos 4, neuropatia do 
nervo óptico 1, retinoblastoma 1, síndrome de Moebius 1, coriorretinite macular 1, 
albinismo 1, sequela síndrome Stevens-Johnson 1, anoftalmia 1, distrofia de cones 
e bastonetes 1, distrofia de retina 1 e retinopatia da prematuridade 1. Conclusões: 
A existência de poucas publicações sobre o tema indica a necessidade de novas 
pesquisas sobre as características antropométricas e socioepidemiológicas das 
crianças brasileiras com baixa visão. 
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ERROS REFRATIVOS E COMpONENTES OCULARES EM ESCO
LARES DE CAMpINAS, BRASIL
Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira, Ana Cláudia Bertolani, Carlos Eduardo Leite Arieta, 
Diana Maziero, Gustavo L. Astur, Ítalo Fernandes Espírito Santo, Luís Pozzi, Rosane 
Sivestre Castro, Thais Helena Passos

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

Objetivo: Descrever a distribuição dos erros de refração e dos componentes ocu-
lares (biometria óptica) em escolares de Campinas, Brasil. Método: Quatro grupos 
de alunos foram selecionados aleatoriamente em diferentes escolas. Eram do 1o 
(5-7 anos de idade), 5o (9-11 anos de idade), 9o (13-15 anos de idade) e 12o (16-18 
anos) ano (níveis fundamental e médio). A coleta de dados incluiu a acuidade visual 
corrigida e autorrefração cicloplegiada (Topcon AR8900). Miopia foi definida como 
um equivalente esférico (EE) <-0,50 D, hipermetropia como EE>2,00 D, astigmatismo 
como cilindro <1,00 D se -0,50>EE<2,00, e como emetropia -0,50>EE<2,00 com 
cilindro <1,00 D. O Lenstar LS900 foi usado para todas as medições biométricas. 
Resultados: Dos 1.100 estudantes convidados, a participação global foi de 70% 
(778). Quatrocentos e quarenta (56%) eram do gênero feminino. As distribuições 
de gênero foram semelhantes entre os grupos etários. A acuidade visual corrigida 
(P=0,342), a espessura corneana central (P=0,319), a ceratometria (P=0,087) e o 
diâmetro horizontal da íris (P=0,218) eram semelhantes nos quatro grupos. Houve 
diferenças significativas entre os grupos etários/escolares (do mais jovem para 
o mais velho, progressivamente) na prevalência de miopia (2,8%, 6,4%, 12,6% e 
19,5% - P<0,001), no equivalente esférico (1,00, 0,91, 0,59 e 0,23 D - P<0,001), 
na profundidade da câmara anterior (2,98, 3,11, 3,16 e 3,17 mm - P<0,001), na 
espessura do cristalino (3,54, 3,41, 3,44 e 3,48 mm - P<0,001), no comprimento axial 
(22,5, 23,0, 23,2 e 23,4 mm - P<0,001), na pupilometria (5,99, 6,73, 6,77 e 6,84 mm -  
P<0,001) e no poder do cristalino (fórmula de Bennett) (23,6, 22,2, 21,7 e 21,2 D -  
P<0,001). Conclusões: Este estudo de base populacional descreveu a prevalên-
cia de erros refrativos e distribuição de componentes oculares em escolares de 
Campinas, Brasil.
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pREVALÊNCIA DE TRACOMA EM ALUNOS DE UMA ESCOLA 
MUNICIpAL EM BANANEIRAS  pB
Hitallo Nunes Medeiros, Carlos Henrique Sarmento Lessa, Debora Chistina Pereira 
Fernandes Santos, Diego Nery Benevides Gadelha, Jamilla Asfora, Luiz Augusto 
da Silva Cavalcante, Melo M. C. S. C. Milena Amorim de Souza Medeiros, Neylane 
Coelho Gadelha

Faculdade de Ciências Medicas de Campina Grande - Campina Grande (PB) 

Objetivo: Fazer um estudo epidemiológico do tracoma, investigando a prevalên-
cia em alunos da cidade de Bananeiras-Paraíba, visando estruturar um modelo de 
erradicação dessa doença. Método: Foram examinados 207 alunos de ambos os 
sexos, de idades entre 5 a 17 anos, através de avaliação oftalmológica constituída 
de inspeção, acuidade visual para longe sem correção, avaliação conjuntival tarsal 
com lupa de 2,5x de aumento. Obedeceu-se a classificação clínica de tracoma pre-
conizada pela OMS. Resultados: Dos 207 alunos examinados, 140 (67,6%) tiveram 
acuidade visual para longe sem correção alterada, 10 (4,8%) apresentaram folículos 
à inspeção da conjuntiva tarsal e 4 (1,9%) alunos afirmaram casos de tracoma na 
família. Foram observados 8 casos (3,8%) clinicamente positivos para tracoma 
folicular, destes, 1 aluno (12,5%) tinha antecedente familiar de tracoma, 7 (87,5%) 
tiveram acuidade visual para longe sem correção alterada e 8 (100%) apresenta-
vam folículos à inspeção na conjuntiva tarsal. Todos os alunos diagnosticados com 
tracoma receberam azitromicina oral, em dose única. Conclusões: A prevalência 
encontrada situa-se muito abaixo da taxa referida para o município de Bananeiras, 
o que levanta a possibilidade de que a prevalência desta doença no município não 
esteja atualizada ou de que a escola escolhida não seja representativa do município. 
Estudos adicionais envolvendo amostras mais representativas devem ser realizadas 
assim como outros municípios serão selecionados para aplicação do projeto. 

p 034

pREVALENCE AND CAUSES OF VISUAL IMpAIRMENT AND 
BLIN DNESS IN AN URBAN pOpULATION: THE SOUTH BRAZILIAN 
BOCAIUVA STUDY
Lisandro Massanori Sakata, Ana Teresa Ramos Moreira, Carolina Daguano, Kenji 
Sakata, Lucas Shiokawa, Mário Sato, Natasha Iskorotenski Murta, Newton P. Duarte, 
Roberto Schunemann, Vivane M. Sakata

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Curitiba (PR) 

purpose: To describe the prevalence and causes of visual impairment and blind-
ness in an urban Brazilian population. Method: All subjects over 40 years old living in 
Bocaiuva city were invited to participate in this population-based study. Participants 
underwent standardized ophthalmic assessments for visual impairment and blind-
ness, using best-corrected visual acuity, and presenting visual acuity, according to 
the modified World Health Organization (WHO) definitions. Unilateral blindness was 
defined based on the worse eye, and bilateral visual impairment or blindness was 
based on the better eye. Visual impairment was defined as VA <20/60 but >20/400 
, and blindness as VA >20/400. Primary causes of visual impairment and blindness 
were determined. Results: A total of 1,211 eligible individuals (78.6% response 
rate) participated, whereas 791 (65.3%) self-reported as white and 385 (31.8%) as 
non-white. Based on WHO definitions, the age-standardized prevalence for bilateral 
blindness - 1.78%, bilateral visual impairment - 2.16%, and unilateral blindness - 3.14%. 
Another 0.17% of bilateral blindness and 3.15% of visual impairment were correctable 
with refraction. Cataract was the principal cause of best-corrected bilateral blindness 
(45.4%) and bilateral visual impairment (55.5%). Other major causes of bilateral blindness 
were: retina/macula abnormalities - including uveitis (31.8%), glaucoma (18.2%), and 
dia   betic retinopathy (4.5%). Other major causes for visual impairment were: retina/
ma   cula abnormalities (22.2%), and diabetic retinopathy (3.7%). The main causes 
for unilateral blindness were: trauma (35.1%), and cataract (21.6%). Conclusions: 
This is first population-based study from Brazil to report the rates of best-corrected 
bilateral blindness, visual impairment, and unilateral blindness. Predominant causes 
of blindness and visual impairment are treatable. 
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TAXA DE COBERTURA DE ÓCULOS EM MENORES DE 18 ANOS 
EM UMA REGIÃO DO ESTADO DE SÃO pAULO, BRASIL
Luiz Vieira e Sá II, Carlos Roberto Padovani, Fábio Henrique Ferraz, Silvana Artioli 
Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Determinar a taxa de cobertura de correção óptica e a magnitude dos 
erros de refração não corrigidos em indivíduos <18 anos em uma região do estado de 
São Paulo. Método: Foi realizado estudo transversal, de amostragem probabilística 
e sistemática, em nove municípios da região centro-oeste paulista. A amostra foi 
constituída de 1.765 indivíduos com idade >1 ano e <18 anos. Foi realizada uma 
entrevista e exame oftalmológico completo. A acuidade visual (AV) foi obtida com a 
visão apresentada e após exame de refração, com a melhor correção óptica. Para o 
cálculo da taxa de cobertura de óculos foram levados em consideração dois grupos: 
“met need” que representa as pessoas que possuem AV <20/40 no melhor olho 
sem correção, mas que atingem 20/40 ou mais com a sua correção atual; e “unmet 
need” que são aqueles que possuem AV <20/40 no melhor olho sem correção e que 
não usavam óculos ou não atingiam 20/40 ou mais com a correção atual, mas que 
atingem AV > 20/40 com a melhor correção óptica. A taxa de cobertura de óculos foi 
calculada: met need/ (met need + unmet need), segundo faixa etária, sexo e município. 
Resultados: A necessidade de correção óptica foi atendida por óculos apropriados 
(met need) em 4,36% da amostra e não foi atendida (unmet need) em 13,09%. A 
taxa de cobertura calculada para a população do estudo foi de 25%. Conclusões: 
A taxa de cobertura de correção óptica para <18 anos foi de 25% na população de 
estudo, sendo que 13,09% não possuíam correção óptica adequada, mostrando 
ser este um grupo com altos índices de erros de refração não corrigidos. Estes 
resultados podem guiar programas de intervenção na sociedade que ocasionariam 
importantes impactos econômicos e na qualidade de vida. 



Pôsteres

Pôsteres  
XXI Congresso BrasIleIro de Prevenção da CegueIra e reaBIlItação vIsual

Textos sem revisão editorial pelos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

Arq Bras Oftalmol. 2014;77(4 Supl):13-42 23

p 037

TEMpO DE ESpERA pARA CIRURGIA DE CATARATA pELO SUS 
EM HOSpITAL OFTALMOLÓGICO DE GOIÂNIA  GO
Fernando Plazzi Palis, João Jorge Nassaralla Júnior, lara Dias Cavalcante, Larissa 
Rossana Souza Stival, Luís Gambi Deienno

Instituto de Olhos de Goiânia - Goiânia (GO)

Objetivo: A catarata é responsável por 50% dos casos de incapacidade visual 
sendo a principal causa mundial de cegueira. O tempo de espera da cirurgia de 
catarata no Brasil era de mais de sete anos antes do advento dos programas 
federais de incentivo aos mutirões de catarata e da facilidade de acesso à cirurgia 
nos principais centros universitários do país. O objetivo do trabalho é quantificar o 
tempo de espera dos pacientes submetidos à cirurgia de catarata pelo SUS entre 
os meses de outubro a dezembro de 2013 em uma instituição privada que presta 
serviços SUS em Goiânia - GO. Método: O estudo é transversal. Foram selecionados 
aleatoriamente 24 prontuários dos pacientes operados de catarata pelo método da 
facoemulsificação no período de outubro a dezembro de 2013. A data do diagnóstico 
da catarata, o dia da cirurgia, a cidade de origem dos pacientes e o dia da autorização 
do procedimento cirúrgico pelo SUS foram os itens analisados. Resultados: O tempo 
de espera entre o diagnóstico da catarata e a cirurgia foi em média de 10 meses e 
21 dias, sendo que dos pacientes residentes em Goiânia, a média foi de 8 meses e 
9 dias e dos residentes em outras cidades do estado foi de 12 meses e 12 dias. O 
tempo médio entre a autorização da cirurgia e a data da cirurgia foi de 5 meses e 
25 dias, sendo que dos pacientes residentes em Goiânia foi de 4 meses e 21 dias e 
dos residentes das outras cidades foi de 8 meses. Conclusões: Os fatores principais 
que influenciaram o tempo delongado entre o diagnóstico e cirurgia foram a fila de 
espera para marcação das cirurgias, a realização dos exames pré-operatórios e 
autorização dos procedimentos pelo SUS. Os valores encontrados são semelhantes 
aos encontrados na literatura para os pacientes residentes em Goiânia e maiores 
para aqueles residentes em Goiânia e maiores para aqueles residentes nas cidades 
do interior do estado. 
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EFICÁCIA DA ONDANSETRONA NA pREVENÇÃO DE NÁUSEAS E 
VÔMITOS NO pÓSOpERATÓRIO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO
Jorge Antonio Meireles Teixeira, Álvaro Bruno Botentuit Serra de Castro, Daniel Costa 
Campos, José Bonifácio Barbosa Júnior, José Mário de Menezes Filho, Reinaldo 
Izidório dos Santos Filho

Hospital Universitário Presidente Dutra da Universidade Federal do Maranhão - São 
Luís (MA) 

Objetivo: Avaliar a eficácia da ondansetrona na prevenção de náuseas e vômitos 
no pós-operatório (NVPO) de cirurgia de estrabismo. Método: Trata-se de um es-
tudo analítico, experimental, aleatório, com amostra de conveniência no qual foram 
incluídos pacientes submetidos à cirurgia de recuo e/ou ressecção para correção de 
estrabismo no Serviço de Oftalmologia do Hospital Universitário Presidente Dutra da 
Universidade Federal do Maranhão, no período de 2009 a 2012. Os pacientes foram 
divididos em dois grupos, sendo um grupo de pacientes que fez uso profilático de 
ondansetrona no pré-operatório da cirurgia de estrabismo e outro grupo com pacientes 
que não fizeram uso profilático da ondansetrona no pré-operatório da cirurgia de 
estrabismo. Resultados: 4,35% dos pacientes que usaram ondansetrona intravenosa 
no pré-ope  ratório da cirurgia de estrabismo apresentaram NVPO, enquanto que 
43,48% dos que não usaram ondansetrona apresentaram NVPO. Dos pacientes que 
não usaram ondansetrona a incidência de NVPO naqueles que foram submetidos à 
cirurgia de grande porte foi de 58,33% e naqueles que foram submetidos à cirurgia de 
pequeno porte foi de 27,27%. Conclusões: Apesar de este estudo ter sido realizado 
com um grupo pequeno de pacientes, os resultados sugerem que ondansetrona, 
quando usado por via intravenosa no per-operatório, previne a ocorrência de NVPO 
na cirurgia de estrabismo. Foi possível observar ainda uma relação entre o porte 
da cirurgia de es   trabismo e a ocorrência de náuseas e vômitos no pós-operatório. 
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TRAUMATISMO OCULAR: pERFIL EpIDEMIOLÓGICO EM UM 
HOS  pITAL TERCIÁRIO DE ALAGOAS 
Mayra Colnaghi de Oliveira, Renato Wendell Ferreira Damasceno

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - Maceió (AL) 

Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de pacientes vítimas de traumatismo 
ocular em um hospital terciário de Alagoas. Método: Análise estatística descritiva 
de prontuários. Resultados: Foram analisados os prontuários de todos os pacientes 
atendidos de janeiro a dezembro de 2012, no Hospital Geral do Estado Professor 
Osvaldo Brandão Vilela. Um total de 165 pacientes, vítimas de traumatismo ocular, 
foi incluído no estudo. O sexo masculino foi o mais afetado, totalizando 84,24% dos 
atendimentos, enquanto o feminino foi acometido em 15,76% dos casos. Não houve 
diferença significativa quanto à lateralidade, sendo o olho esquerdo afetado em 46% 
dos casos, enquanto o direito, em 45,5%. O acometimento bilateral esteve presente 
em 8,5% dos pacientes. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos, represen-
tada por 27,3% dos casos. Em seguida, em ordem decrescente, as faixas etárias de 
zero a 19 anos (22,4%), 30 a 39 anos (20%), 40 a 49 anos (15,1%), 60 anos ou mais 
(9,1%) e 50 a 59 anos (6,1%). Os acidentes de trânsito foram a principal causa dos 
traumatismos, correspondendo a 44,85% dos casos. Outras causas significativas 
foram agressão corporal (18,8%), ferimentos por arma de fogo (6,1%) e ferimentos 
por arma branca (4,8%). Conclusões: O trauma ocular nos pacientes atendidos no 
Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela, em Alagoas, de janeiro 
a dezembro de 2012, acometeu mais frequentemente pacientes do sexo masculino, 
na faixa etária dos 20 aos 29 anos. O acometimento unilateral foi predominante, 
havendo equivalência estatística entre comprometimento do olho esquerdo e do olho 
direito. Em crianças, as causas mais encontradas estavam relacionadas a atividades 
de lazer e acidentes domésticos, enquanto em adultos, a maior prevalência foi rela-
cionada a acidentes de trânsito, agressão corporal e ferimentos por arma de fogo. 
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ACHADOS OFTALMOLÓGICOS EM pACIENTES COM MUCOpO
LISSACARIDOSE TRATADOS OU NÃO COM TERApIA DE REpO
SIÇÃO ENZIMÁTICA
Adriana de Oliveira Lima Góis, Ana Maria Florian, Eveline B. Araújo, Gustavo R. C. 
Santos, Liana O. Ventura, Marcelo Kerstenetzky, Vanessa Van Der Linden

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Descrever os principais achados oftalmológicos de pacientes com mu-
copolissacaridose (MPS), submetidos ou não à terapia enzimática. Método: Estudo 
prospectivo, observacional e transversal de pacientes recrutados pela Associação 
de Mucopolissacaridose de Pernambuco (AMPS-PE). Todos os pacientes foram 
exa  minados por equipe multidisciplinar. Descrevemos, neste estudo, os achados 
oftalmológicos de 35 pacientes com MPS confirmados laboratorialmente. Todos os 
pacientes foram submetidos a exame oftalmológico completo e foram subdivididos 
de acordo com o tipo de MPS. Resultados: A média de idade dos pacientes do 
estudo foi de 11,77 ± 8,35 anos. A média de idade no início do tratamento foi de 9,30 ± 
8,07 anos. A maioria era do sexo masculino (60%). Os tipos de MPS encontrados 
foram: I, II, IV, VI e VII. O tipo VI foi o mais encontrado (57,1%). Terapia de reposição 
enzimática era feita em 27 (77,1%) dos casos. A média de acuidade visual em logMAR 
foi de 1,45 ± 0,55 para o tipo I, 1,45 ± 0,48 para tipo II, 0,05 ± 0,05 para tipo IV, 
0,60 ± 0,05 e 0,20 ± 0,0 para tipo VI e VII, respectivamente. Opacidade corneal foi 
o achado ocular mais comum (77,1%), predominante em pacientes com MPS VI 
(70,3%), com diferença estatisticamente significante (p=0,004). As anormalidades 
fundoscópicas estiveram presentes em 40% dos pacientes. A média do comprimento 
axial foi de 22,03 ± 1,72 mm e a da espessura da parede ocular foi de 1,36 ± 0,42 mm. 
O achado ocular mais prevalente na ultrassonografia foi o edema de disco óptico 
(25,7%). Conclusões: Pacientes com MPS do tipo I e II apresentaram acuidade 
visual igual ou pior que 20/200. A opacidade de córnea foi o achado do segmento 
anterior mais prevalente, responsável por maior comprometimento visual, encontrado 
principalmente em pacientes com MPS VI. As neuropatias e retinopatias foram os 
achados mais frequentes em pacientes com MPS VI. 
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ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM UMA FAMíLIA COM ANIRI
DIA CONGÊNITA DO SERTÃO DE ALAGOAS
Bruno Nobre Lins Coronado, Aline Sampaio Fernandes, Ana Karolina Maia de Andrade, 
Hiran Pereira Monte Filho, Isabella Lopes Monlleó, Mário Jorge Santos, Reinaldo 
Luna Omena Filho, Vanessa Rodrigues Paixão-Côrtes, Zuleide Silva Fernandes Lima

Universidade Federal de Alagoas (UFA) - Maceió (AL)

 Objetivo: Descrever variações clínicas de sujeitos com aniridia congênita 
pertencentes a uma família de Alagoas. Método: Foram identificados 53 afetados 
pertencentes a cinco gerações da mesma família composta por 153 indivíduos. 
Avaliaram-se 31 afetados quanto a anomalias oftalmológicas. Material biológico para 
extração de DNA foi coletado de 29 afetados e 28 controles intrafamiliares. Os dados 
foram registrados em protocolo próprio. Aprovado em CEP no 195.023. Resultados: 
Todos os casos tinham anormalidades oculares e mais da metade apresentava 
aniridia total bilateral (58,06%). Foi encontrada acuidade visual corrigida <20/80, 
sendo que 25 (80,64%) apresentavam acuidade de conta dedos ou pior. Nistagmo 
foi observado em todos os indivíduos. Em 16 casos, os pacientes queixavam-se de 
fotofobia, 19 possuíam catarata e 3 apresentavam escavação sugestiva de glauco-
ma. Conclusões: Comprovou-se herança autossômica dominante com expressão 
fenotípica variável devida a uma mutação no gene PAX6 (c.141+1G>A), envolvido 
no desenvolvimento da íris. Este trabalho apresenta a primeira descrição deste 
fenótipo em um grande número de indivíduos da mesma família. As anormalidades 
oculares são compreendidas pela história natural da doença. O nistagmo estava 
presente em todos os pacientes, sinal de déficit visual significativo. Contrariamente 
à literatura, apenas 3 indivíduos possuíam características de glaucoma. Atuar com 
precocidade pode garantir prevenção ou postergar cegueira e, com isso, melhorar 
a qualidade de vida destes pacientes. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE CARCINOMA ESpINOCELULAR DE CON
JUNTIVA E OUTROS TUMORES
Mariana Nobrega Meireles, Carlos Roberto Padovani, Mariângela Esther Alencar 
Marques, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar associação entre carcinoma espinocelular (CEC) de conjuntiva 
e outros tumores. Método: Realizou-se um estudo restropectivo de casos de CEC 
de conjuntiva com análise de prontuário de 37 portadores, diagnosticados por 
exame histológico no período de 1999 a 2014, para investigação de outros tumo-
res, por meio dos laudos de exame anatomopatológico. Resultados: Dentre os 37 
portadores de CEC de conjuntiva, 12 apresentavam outros tipos de tumores, sendo 
1 adenoma tubular de reto/sigmoide, 1 adenocarcinoma de próstata, 1 leucemia 
linfocítica crônica, 1 se ringocistoadenoma papilífero, 3 carcinomas basocelulares e 
7 carcinomas espinocelulares. Observou-se que 2 portadores de CEC de conjuntiva 
desenvolveram mais de um tipo de carcinoma, a saber, basocelular e espinocelular 
de pele. Conclusões: Os estudos realizados até o presente momento apontam 
para a possibilidade de existir associação entre cânceres de pele, como carcinoma 
espinocelular e basocelular e, CEC de conjuntiva, uma vez que esses tumores com-
partilham fatores de risco semelhantes tais como exposição ambiental a substâncias 
químicas, exposição à radiação solar, pele de fototipo mais baixo, agressões crônicas 
cursando com inflamações e irritações locais. 
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A IMpORTÂNCIA DE MATERIAIS ADApTADOS NO pROCESSO DE 
INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL
Carlos Eduardo Teodoro Vieira

Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão Próvisão - São José 
dos Campos (SP)

Objetivo: A pesquisa teve como objetivo acompanhar o processo inclusivo de 
alunos com deficiência visual (cegos ou com baixa visão), associada ou não a outras 
deficiências, verificando a utilização de materiais adaptados na rede regular de ensino, 
na cidade de São José dos Campos, SP. Ressaltaram-se os recursos ópticos e não 
ópticos no contexto escolar, mediante a necessidade de cada educando, propiciando 
melhor desempenho do aluno em suas atividades em sala. Método: A metodologia 
utilizada foi qualitativa e quantitativa, sendo os dados coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas com os educadores, familiares e alunos. A entrevista contou com 
um questionário dissertativo e de múltipla escolha. Foram apresentas estratégias, 
atividades e recursos para facilitar o processo de ensino de aprendizagem de alunos 
com deficiência visual, tendo a escola e o professor como agentes auxiliadores 
para inclusão desses educandos. Resultados: Observou-se que os educadores 
desconhecem os métodos de adaptação de materiais e de que maneira podem ser 
transmitidos conteúdos aos alunos com deficiência visual, apesar de demonstrarem 
sentimentos de valorização no que diz respeito à inclusão e crença de que a mesma 
contribui para o desenvolvimento cognitivo das pessoas com deficiência visual, 
levando-as a alcançar autonomia e independência. Conclusões: A inserção de 
recursos facilitadores que melhor atendam os alunos com deficiência visual em sala 
de aula, possibilitou maior inclusão destes nas práticas pedagógicas, integrando o 
ensino e aprendizagem com eficácia. A atuação dos professores contribuiu para os 
direitos desses alunos, minimizando preconceitos e mobilizando a escola para que 
possam ampliar de uma maneira melhor seus trabalhos. 
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AUTOpRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS 
AINDA EXISTE EM DROGARIAS DE JUIZ DE FORA  MG
João César Lage Nassaralla, Hélcio C. Pascholino Jr., João J. Nassaralla Jr. 

Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de Juiz de Fora - Juiz de Fora (MG)

 Objetivo: O objetivo deste estudo foi detectar e analisar a prescrição de medi-
camentos oftalmológicos por balconistas de drogarias. Método: Foram 47 drogarias 
selecionadas aleatoriamente, contatadas de acordo com o protocolo em um período de 
três meses. O protocolo consistiu em um dos autores ir a cada drogaria descrevendo 
sinais e sintomas de conjuntivite aguda, pedindo aconselhamento de medicamento 
para o tratamento de um familiar. A análise estatística dos dados foram feitas usando 
"Chi-square" para determinar a diferença de probabilidade no aconselhamento de 
tratamento sem prescrição médica entre drogarias das regiões central e periférica. 
Resultados: Das 47 drogarias, 42,6% estão localizadas na região central e 57,4% na 
região periférica. Sessenta por cento das drogarias da região central recomendaram 
medicações e 40% encaminharam ao serviço oftalmológico devido à ausência de 
prescrição médica. Na região periférica 77,8% recomendaram medicações e 22,2% 
encaminharam ao serviço oftalmológico. A probabilidade do aconselhamento para 
o tratamento da conjuntivite aguda nas drogarias periféricas comparadas com as 
centrais é 2,3 vezes maiores. No entanto por causa do número limitado de drogarias 
pesquisadas não foi possível detectar uma diferença estatisticamente significante 
(95% IC: 0,65-8,34). Dos 33 casos tratados, indicou-se antibiótico tópico em 24,2%; 
antibiótico e antisséptico em 15,2%; antibiótico e corticoide em 36,4%; antibiótico, 
antisséptico e corticoide em 12,1%; e antisséptico em 12,1%. Em nenhuma drogaria 
houve contato com o farmacêutico. Conclusões: Em 68,1% das drogarias pesquisa-
das, a medicação foi aconselhadas sem a presença do paciente, sem base científica, 
tomadas por profissionais sem qualificação ou autorização legal para fazê-lo. 87,9% dos 
medicamentos aconselhados foram antibióticos. A probabilidade de aconselhamento 
de medicamentos foi independente da localização das drogarias. 
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CORRELAÇÃO ENTRE ACUIDADE VISUAL E FATORES ANATÔMI
COS EM OLHOS ALBINOS 
Ludmila Freitas de Almeida, Camilla Olivera Xavier, Juliana Reis Guimarães, Laura 
Pires da Cunha, Ronaldo Yuiti Sano, Teruo Aihara, Vanessa Oliveira Andrade

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

Objetivo: Correlacionar, separadamente, o grau de transiluminação da íris, o grau 
de transparência do epitélio pigmentar da retina na região macular e a espessura 
da retina na área macular com a acuidade visual com a melhor correção óptica em 
pacientes portadores de albinismo. Método: Foram avaliados dados referentes a 54 
olhos de pacientes com qualquer tipo de albinismo. Todos eles foram submetidos à 
avaliação oftalmológica com mensuração da acuidade visual com a melhor correção 
óptica, biomicroscopia com graduação da transiluminação da íris, oftalmoscopia 
indireta e tomografia de coerência óptica (OCT). Foram obtidas e avaliadas estatisti-
camente a acuidade visual, as gradações de transiluminação da íris e transparência 
do epitélio pigmentar da retina bem como espessura da área macular por meio 
da OCT. Resultados: A correlação entre acuidade visual com a melhor correção 
óptica e grau de transiluminação da íris foi de -0,483, estatisticamente significante 
(p<0,001). Foi demonstrada correlação entre a queda progressiva na acuidade visual 
com a melhor correção óptica e o grau de transiluminação irídica. Houve correlação 
estatisticamente significante entre transiluminação da íris e coloração do epitélio 
pigmentar da retina, com valor de p=0,008. Este estudo não mostrou correlação 
estatisticamente significante entre acuidade visual com a melhor correção óptica e 
transparência do epitélio pigmentar da retina ou espessura da retina. Conclusões: 
Este estudo demonstrou forte correlação entre transiluminação irídica e acuidade 
visual com a melhor correção óptica em albinos, bem como a existência de correlação 
entre transiluminação da íris e transparência do epitélio pigmentar da retina. Não foi 
demonstrada correlação significativa entre a acuidade visual com a melhor correção 
e a espessura da retina em albinos. 
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pERFIL DA DEMANDA DO ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE 
URGÊNCIA DO HOSpITAL REGIONAL DE pRESIDENTE pRUDENTE
Emanuele Moraes Mello, Fernando Buzatto Mantovan, Tatiane Bordignon Uliana 

Hospital Regional - Presidente Prudente (SP), Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE) - Presidente Prudente (SP)

Objetivo: Identificar os motivos pelos quais os pacientes procuram atendimento 
no Pronto Socorro de Oftalmologia do Hospital Regional de Presidente Prudente. 
Método: Trata-se de um estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética, onde o 
paciente foi indagado sobre a sua queixa principal por meio de questionário, além 
de abordar as variáveis: idade, sexo, olho acometido e, quando pertinente, se foi 
utilizado proteção ocular. Resultados: Foram coletados dados de 433 pacientes, 
entre março e agosto de 2013 (58,1% masculino e 41,8% feminino). A faixa etária 
mais acometida, em ordem decrescente, foi: 21 a 30 anos (23%), 31 a 40 anos 
(18,4%), 41 a 50 anos (12,9%), 51 a 60 anos (12,4%), 11 a 20 anos (9,9%), 61 a 
70 anos (9%), mais de 70 anos (7,8%) e 0 a 10 anos (5,54%). Com relação ao olho 
acometido, 38,5% esquerdo; 33,9% direito; 33,2% em ambos; e 1,15% eram outras 
queixas (principalmente cefaléia). Os relatos mais prevalentes foram: sensação de 
corpo estranho (15,7%), dor ocular (13,3%), ardor (12,4%), trauma ocular (12,2%) 
e diminuição ou perda da visão (7,8%). Em relação ao uso de proteção ocular, dos 
150 casos com risco, somente 10,3% relataram seu uso. Conclusões: A sensação 
de corpo estranho representa a queixa mais prevalente, sendo essa comum em 
serviços de urgência, presente em diversas doenças oftalmológicas, como con-
juntivites, blefarite, ceratite e pterígio. Estas doenças também apresentam como 
quadro clínico as queixas de dor ocular e ardor, que ocupam a segunda e terceira 
posição, respectivamente. Diversos trabalhos indicam o trauma ocular como o mais 
prevalente, no entanto, para a amostra coletada no período, essa queixa ocupa a 
quarta posição. Com relação ao uso de proteção ocular, os dados aqui apresentados 
corroboram a literatura, com uma recusa de 86% no seu uso. 
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ITINERÁRIO TERApÊUTICO: OS CAMINHOS pERCORRIDOS ApÓS 
DESCOBERTA DA DEFICIÊNCIA VISUAL pELOS SUJEITOS E 
SEUS FAMILIARES
Aline Murari Ferraz Carlomanho, Heloísa G. R. G. Gagliardo, Rita de Cássia I. 
Montilha

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

Objetivo: Conhecer os itinerários terapêuticos de pessoas com deficiência visual 
em atendimento de reabilitação, suas características sociodemográficas e satisfação. 
Método: Estudo descritivo e exploratório desenvolvido em um serviço universitário de 
reabilitação. Participaram da pesquisa 5 adultos com deficiência visual e 5 responsáveis 
legais por crianças com deficiência visual. Para coleta de dados utilizou-se questionário 
semiestruturado, aplicado aos participantes por meio de entrevista. Resultados: A 
escolaridade predominante foi ensino fundamental incompleto. A renda familiar da 
maioria dos participantes foi 3 salários mínimos. O meio de transporte utilizado por 
70% dos participantes foi público. Houve predomínio da deficiência visual adquirida, 
e a primeira ajuda procurada pela maioria foi a médica. A maioria (70%) obteve 
diagnós  tico oftalmológico no sistema particular de saúde e a metade (50%) buscou 
uma segunda opinião. Após diagnóstico, receberam encaminhamento para reabilitação 
60% dos participantes e a mesma proporção encontrou o serviço em sua própria 
cidade. Nas expectativas sobre reabilitação, alegaram busca de estimulação visual 
(mães de crianças) e de independência e orientação e mobilidade (adultos). Todos 
os entrevistados disseram estar satisfeitos com o serviço, pois alcançaram maior 
independência e autonomia e melhora na qualidade de vida. Conclusões: Apesar 
da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência assegurar atendimento 
gratuito, a maioria dos participantes buscou recursos particulares para o diagnóstico 
e buscou a reabilitação no serviço público. Os participantes declararam satisfação 
com serviço de reabilitação recebido. Há necessidade de ampliar parcerias para 
que todos os deficientes visuais sejam encaminhados para serviços de reabilitação 
assim que for realizado o diagnóstico oftalmológico. 

p 048

A CURVA TENSIONAL DIÁRIA E SUA REpRODUTIBILIDADE
Mitsuo Hashimoto, Maria Rosa Bet de Moraes Silva

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar a reprodutibilidade da CTD de 24 horas, em três repetições, 
em indivíduos com glaucoma e com suspeita de glaucoma. Método: Trinta e três 
pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto ou com suspeita de glaucoma, 
sem uso de medicação, foram submetidos a três exames de CTD de 24 horas pelo 
mesmo examinador, com intervalos que variaram de 7 a 21 dias. O olho direito de 
cada paciente foi selecionado para o estudo. Os horários de medida da PIO foram 
9:00h, 12:00h, 15:00h, 18:00h, 21:00h e 24:00h com tonômetro de Goldmann, e às 
6:00h do dia seguinte com tonômetro de Perkins no leito e com tonômetro de Goldmann. 
As curvas foram analisadas com os gráficos de Bland-Altman, sendo considerada a 
variação de até 3 mmHg como critério de reprodutibilidade das medidas. Resultados: 
A repetição de três curvas, em vez de duas, como na maioria dos estudos sobre 
reprodutibilidade, teve como objetivo diminuir a probabilidade de que os achados 
se devessem ao acaso. Os gráficos de Bland-Altman, analisados em pares (CTD 1 
x CTD 2, CTD 1 x CTD 3 e CTD 2 x CTD 3) demonstraram que a reprodutibilidade 
das medidas de PIO em cada horário, dentro do limite de 3 mmHg, variou de 72,7% 
a 97,0%. Em 75% dos casos a reprodutibilidade ficou acima de 80%, e em 41% 
dos casos ficou acima de 90%. Conclusões: A curva tensional diária repetida com 
intervalos variando de 7 a 15 dias, apresentou boa reprodutibilidade em todos os 
momentos em pacientes com glaucoma e suspeita de glaucoma. 
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ALTERAÇÕES MORFOMÉTRICAS DO SEGMENTO ANTERIOR 
E DA pIO ApÓS FACOEMULSIFICAÇÃO ENTRE OLHOS COM E 
SEM GLAUCOMA
Marina Xavier Molina, Christiana Hilgert, Daniele Dalbem, Flávia Hilgert, Guilherme 
Hilgert, Gustavo Gonçalves

Instituto da Visão - Campo Grande (MS) 

Objetivo: Comparar as alterações morfométricas do segmento anterior do olho e 
da PIO após a realização de facoemulsificação sem intercorrências em olhos com e 
sem glaucoma. Método: Estudo prospectivo no qual 147 olhos de 87 pacientes, 40 
com glaucoma e 107 sem glaucoma, foram submetidos à cirurgia de facoemulsifi-
cação. A análise do segmento anterior do olho foi realizado por Pentacam e da PIO 
por tonômetro de Goldmann. Os parâmetros da câmara anterior foram: profundidade 
(ACD), ângulo (ACA), volume (ACV). Os dados pré-operatórios foram coletados de 
1 a 2 semanas antes da cirurgia e os pós-operatórios 6 a 8 semanas para análise 
comparativa (teste t-Student pareado). Olhos com história de trauma ocular ou 
cirurgias prévias foram excluídos. Resultados: De forma geral, houve aumento do 
ACA, ACV e AVD em ambos os grupos, assim como diminuição da PIO. A diferença 
entre o pré e o pós-cirúrgico em relação ao ACA, AVC e ACD em olhos sem glau-
coma foi de 12,82 ± 0,56°, 108,63 ± 3,94 mm3 e 1,76 ± 0,04 mm respectivamente. 
Em olhos com glaucoma a diferença foi de 12,85 ± 0,98°, 93,85 ± 4,97 mm³ e 1,79 
± 0,06 mm, respectivamente. A redução da PIO foi de 2,28 ± 0,27 mmHg em olhos 
não glaucomatosos e de 1,70 ± 0,43 em olhos glaucomatosos. Não houve diferença 
entre olhos com e sem glaucoma, em relação à diferença no ACA (p=0,979), ACD 
(p=0,715) e PIO (p=0,254). A diferença no ACV foi significativamente maior nos 
olhos sem glaucoma (p=0,040). Em relação ao porcentual, não houve diferença 
entre olhos glaucomatosos ou não no aumento do ACA, ACD, e na redução da 
PIO. O aumento porcentual do ACV foi significativamente maior nos pacientes com 
glaucoma (p=0,010). Conclusões: A cirurgia de facoemulsificação influenciou no 
aumento do ACA, ACV e ACD e na redução da PIO em olhos com e sem glaucoma. 
Porém a diferença comparativa nos dois dois grupos foi estatisticamente significativa 
apenas no aumento do ACV. 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DE UM DISpOSITIVO 
(EYEDROp®) pARA INSTILAÇÃO DE COLíRIOS EM pACIENTES 
COM GLAUCOMA
Daniela Laura de Mello Junqueira, Fabíola C. de Souza, Flávio S. Lopes, Luís G. 
Biteli, Tiago S. Prata

Fundação Instituto de Ensino para Osasco/Centro - Osasco (SP)

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia e segurança de um 
novo dispositivo (Eyedrop®) para instilação de colírios em pacientes com glaucoma. 
Método: Neste estudo prospectivo foram incluídos pacientes consecutivos com 
glaucoma e indivíduos saudáveis (com e sem experiência prévia em instilação de 
colírios). Após um exame oftalmológico completo e determinação de PIO basal, foi 
introduzido colírio hipotensor em ambos os olhos e o aplicador Eyedrop® foi disponi-
bilizado a todos os participantes (junto com as instruções) para uso em apenas um 
dos olhos, escolhido de forma aleatorizada. Na segunda etapa, todos os pacientes 
foram reavaliados por um examinador experiente, mascarado, para determinação 
da PIO, investigação de efeitos colaterais associados e avaliação comparativa da 
facilidade de instilar o colírio (através de escala visual análoga [EVA]; de 0 a 10).
Resultados: Foram avaliados 25 participantes (idade média de 39,1 ± 16,1 anos). 
Desses, 38% com prévio diagnóstico de glaucoma. Não houve diferença significativa 
na variação média da PIO no olho com o uso do aplicador (-4,3 ± 3,2 mmHg) e o sem 
o aplicador (-3,2 ± 2,6 mmHg; p=0,22). A nota subjetiva de facilidade da instilação 
do colírio foi significativamente maior com o aplicador (EVA=7,8 ± 1,7) do que sem o 
mesmo (EVA=6 ± 1,9; p=0,02), com maior frequência de avaliações positivas entre os 
participantes sem experiência prévia com instilação de colírios (87,5% vs 64,2%). Não 
foi observada diferença na frequência de efeitos colaterais entre os olhos (p=0,67). 
Conclusões: Nesse estudo piloto, foi observada uma maior facilidade na instilação 
do colírio hipotensor com o uso do aplicador Eyedrop® em comparação a instilação 
tradicional, principalmente em pacientes sem experiência prévia com instilação de 
colírios. Não houve perda do efeito hipotensor nem aumentou os efeitos colaterais. 
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AVALIAÇÃO COGNITIVA DE pACIENTES COM GLAUCOMA E 
SUA COMpARAÇÃO COM INDIVíDUOS COM DEMÊNCIA DE 
ALZHEIMER 
Leopoldo Magacho dos Santos Silva, Marcos P. Ávila, Stephanie Toledo Piza 
Mau          rano

CEROF-HC-UFG - Goiânia (GO) 

Objetivo: Avaliar o desempenho cognitivo de pacientes com glaucoma e 
com    pará-lo com população com demência de Alzheimer (DA). Método: Pacientes 
com glaucoma, DA e grupo controle (idosos saudáveis) foram avaliados através do 
MEEM (Mini Exame do Estado Mental) e os subtestes fluência verbal, memória da 
lista de palavras, evocação tardia da lista de palavras, reconhecimento da lista de 
palavras, teste de nomeação de Boston e praxia construtiva do CERAD (Consor-
tium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease). Os resultados de cada teste 
foram comparados entre os grupos. Resultados: Foram avaliados 112 pacientes, 
sendo 50 idosos saudáveis com idade média de 71,2 ± 5,2 anos, 41 pacientes com 
glaucoma (72,2 ± 4,4 anos) e 21 pacientes com DA (79,0 ± 7,6 anos). Os pacientes 
com DA apresentaram, na média, doença avançada. Notou-se redução da avaliação 
cognitiva em todos os testes realizados, tanto para os pacientes com glaucoma, 
quanto para aqueles com DA, quando comparados com os controles (p<0,001 para 
todos). Ao se parear os pacientes com glaucoma e DA, notou-se que os últimos 
apresentaram função cognitiva inferior (p<0,001), exceto para os testes do CERAD 
Boston (p=0,1) e praxia (p=0,6). Os pacientes de glaucoma, entretanto, apresenta-
ram resultados dos testes cognitivos semelhantes àqueles descritos para pacientes 
com DA leve, inclusive com valores inferiores para MEEM (21,9 ± 3,7), Boston (10,6 
± 2,6) e praxia (5,9 ± 2,3). Conclusões: O presente estudo sugere que pacientes 
com glaucoma apresentam um rebaixamento cognitivo quando comparados com 
indivíduos idosos saudáveis da mesma década de vida, semelhante a DA leve e 
na sua maioria superior em relação a pacientes com DA avançada. Pacientes com 
glaucoma apresentaram especialmente função cognitiva diminuída de forma global 
(MEEM), além de dificuldade na capacidade de nomeação (Boston) e planejamento 
do ato motor reduzido (praxia). 
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CARACTERíSTICAS CLíNICAS E CONHECIMENTO SOBRE A 
DOENÇA EM pACIENTES GLAUCOMATOSOS ATENDIDOS EM 
SERVIÇOS DE RECIFE (pE)
Camila Lacerda Costa, Adriana Falcão Lyra, Hellmann Dantas de Olinda Cavalcanti, 
Theresa Ferro Sousa de Mendonça Brandão, Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Analisar os fatores sociodemográficos, clínicos e o conhecimento sobre 
o glaucoma em pacientes atendidos do serviço público e privado, ambos referência 
no tratamento do Glaucoma, em Recife - PE. Método: A amostra foi constituída 
de 100 pacientes glaucomatosos selecionados no ambulatório de glaucoma de 
um serviço público (Fundação Altino Ventura, FAV) e 71 de um serviço privado 
(Hospital de Olhos de Pernambuco, HOPE), no período de julho a agosto de 2012. 
Todos foram submetidos a um questionário estruturado com perguntas referentes 
ao conhecimento e tratamento do glaucoma, e motivos de absenteísmo a consultas. 
Dados clínicos foram obtidos pela revisão dos prontuários. Resultados: Dos 171 
pacientes avaliados, prevaleceu o sexo feminino, pensionistas ou aposentados e 
faixa etária entre a 6a e a 7a décadas de vida, em ambos os serviços. Acerca do 
conhecimento do glaucoma, duas variáveis destacaram o menor conhecimento da 
doença por parte dos pacientes do SUS: a relação da pressão intraocular como fator 
de risco e o acompanhamento permanente da doença. O menor aconselhamento 
por parte do oftalmologista generalista no serviço público também foi observado. 
Em relação ao tratamento do glaucoma, observou-se na FAV associação de maior 
número de drogas e menor prevalência de procedimentos cirúrgicos, comparado ao 
HOPE. As demais associações entre os dois serviços não foram estatisticamente 
significantes. Conclusões: No serviço público foi observado menor conhecimento 
sobre o glaucoma, fator já comprovado como de extrema importância na adesão ao 
tratamento. Acerca do tratamento clínico e cirúrgico, divergiram também aspectos 
importantes na condução da doença, através do número de paciente em terapia com 
associação de três ou mais drogas e sem procedimento cirúrgico, ambos maiores 
no serviço público. 



Pôsteres

Pôsteres  
XXI Congresso BrasIleIro de Prevenção da CegueIra e reaBIlItação vIsual

Textos sem revisão editorial pelos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

Arq Bras Oftalmol. 2014;77(4 Supl):13-42 27

p 053

CHOROIDAL THICKNESS VARIATION IN EMMETROpIC AND MYO
pIC EYES DURING THE WATER DRINKING TEST WITH SpECTRAL 
DOMAIN OCT
Renato Antunes Schiave Germano, Marcelo Hatanaka, Remo Susanna Jr.

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

purpose: To evaluate choroidal thickness (CT) and its variation during the water 
drinking test (WDT) in emmetropic (EE) and myopic (ME) eyes using Spectral-Domain 
Optical Coherence Tomography (SD-OCT). Method: Prospective evaluation of 80 
eyes (40 myopic and 40 emmetropic eyes from 20 patients in each group) submitted 
to the WDT and SD-OCT macular scans performed 10 minutes and 45 minutes after 
water ingestion. WDT was performed under standard conditions and consisted of 
intraocular pressure (IOP) measurement followed by ingestion of 1000 ml of tap water 
in five minutes and Goldmann applanation tonometry at 15, 30 and 45 minutes after 
starting the WDT. For statistical analysis, foveal CT as well as CT at 3 mm nasally 
and 3 mm temporally to the fovea were obtained. Results: Mean spherical equivalent 
refraction was 0.10 ± 0.33 in emmetropic and -6.89 ± 1.59 diopters in myopic eyes 
(p<0.001). No statistical differences were found during WDT response between 
EE and ME. EE presented higher CT in both foveal and 3 mm nasal to the fovea, 
compared to myopic eyes, as shown in table 3 (336.65 ± 70.08 vs 247.85 ± 88.55; 
p<0.0001; and 150.77 ± 62.31 vs 113.90 ± 51.90; p=0.006, respectively). Statistically 
significant diferences were demonstrated at foveal CT, 10 minutes after water ingestion 
in both EE and ME. EE group: 2.67% thickness rise; p<0.0001. ME group: 3.45% 
thickness rise; p<0.0001. A weak correlation between peak IOP during WDT and CT 
thickness was demonstrated in ME (Pearson’s correlation coefficient=0.36; p=0.01). 
Conclusions: CT was thinner in myopic eyes than in emmetropic eyes. Statistically 
significant IOP rise was detected during WDT in both emmetropic and myopic eyes. 
Statistically significant foveal CT rise was detected 10 minutes after water ingestion 
in both emmetropic and myopic eyes. A weak correlation between peak IOP during 
the WDT was found in myopic eye. 
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COMpLICAÇÕES OpERATÓRIAS DA CIRURGIA ANTIGLAUCOMA
TOSA EM UM HOSpITAL UNIVERSITÁRIO DE SALVADORBAHIA
Isabela Costa Guerra Barreto de Almeida, Paulo Afonso Batista dos Santos 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Salvador (BA), Complexo Hospitalar Uni-
versitário Professor Edgard Santos - Salvador (BA)

Objetivo: Identificar as complicações operatórias mais frequentes da cirurgia 
antiglaucomatosa pela técnica da trabeculectomia (TREC) no serviço de oftalmologia 
de um hospital universitário na cidade de Salvador- Bahia. Método: Estudo de coorte 
retrospectivo realizado por meio da coleta de dados dos prontuários dos pacientes 
atendidos no ambulatório de glaucoma do serviço de oftalmologia do Complexo 
Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos e submetidos à cirurgia de TREC, 
no período de julho de 2011 até junho de 2013. Resultados: Foram analisados 
um total de 140 olhos submetidos às cirurgias de TREC (64,5%), FACO TREC 
(24,8%), RETREC (5,7%) e FACO RETREC (4,6%). Destes, 66% evoluíram com 
alguma complicação: hipertonia (48,2%), bolha encistada (13,5%), Seidel (13,5%), 
hipotonia (5,7%), hifema (3,5%), descolamento de coroide (2,8%), sinéquia (2,8%), 
câmara rasa (1,4%) e pinçamento de íris (0,7%). O tempo médio de aparecimento 
da complicação foi de 41 dias pós-operatório. A média de acompanhamento pós-
-operatório foi de 302 dias pós-operatório. Com relação à resolução das complicações, 
40% resolveram-se através da combinação de condutas terapêuticas, enquanto que 
60% com aplicação de conduta única. Conclusões: Ainda é escassa a publicação 
de trabalhos que relatem as complicações operatórias em serviços universitários. 
Entretanto, estes são de grande valia, pois identificando o perfil das principais com-
plicações operatórias, auxiliam na melhoria constante e progressiva dos resultados 
cirúrgicos obtidos nestes serviços. 

p 054

COMpARAÇÃO DOS BENEFíCIOS DO TUBO DE AHMED IMpLAN
TADO COM OU SEM SUTURA DE CONTENÇÃO
Keylla Cristinne Gomes Silva, Hellmann Dantas de Olinda Cavalcanti, Theresa Ferro 
Sousa de Mendonça Brandão

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Analisar os resultados cirúrgicos do implante do dispositivo de Ahmed com 
ou sem sutura de contenção entre a esclera e o tubo. Método: Análise de prontuários 
de 17 portadores de glaucoma submetidos a implante de tubo de Ahmed. Dez destes 
pacientes (grupo I), durante o procedimento, tiveram o tubo fixado à esclera por uma 
sutura em X com fio mononylon 10-0 antes de ser feito o "patch" escleral, e outros 
7 pacientes (grupo II) não tiveram esta sutura de contenção realizada. Resultados: 
Houve predominância do sexo masculino nos dois grupos. Seis (60,0%) pacientes 
do grupo I e 4 (57,1%) pacientes do grupo II tinham sido submetidos previamente 
à trabeculectomia. O diagnóstico mais frequente no grupo I foi glaucoma primário 
de ângulo aberto (GPAA) com falha na trabeculectomia (TREC) (50,0%) enquanto 
no grupo II houve predominância igual de glaucoma neovascular (GNV) (42,9%) e 
GPAA com falha na TREC (42,9%). Em ambos os grupos a maioria dos pacientes 
não teve complicações no pós-operatório (80,0% do grupo I e 66,6% no grupo II). 
No grupo I, a complicação encontrada foi mal posicionamento do tubo, enquanto no 
grupo II foram hifema e Seidel. A comparação dos valores de pressão intraocular 
(PIO) no pré-operatório e no 1o, 7o, 15o e 30o dia pós-operatório mostrou redução 
em ambos os grupos. Não houve diferença dos valores de PIO entre os grupos em 
relação aos períodos de avaliação p=0,082. Conclusões: A evolução pós-operatória 
sem complicações cirúrgicas foi maior no grupo de pacientes submetido ao implante 
do tubo Ahmed com sutura (80,0% versus 66,6% no grupo sem sutura). No grupo 
com sutura de contenção não houve nenhum caso de hifema nem teste de Seidel 
positivo, sugerindo que a sutura proporcione maior estabilidade da cânula na câmara 
anterior. No entanto, é necessária a continuidade do estudo para aumentar a amostra 
e o tempo de seguimento permitindo conclusão mais fidedigna. 
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DESEMpENHO DA VELOCIDADE DE LEITURA EM pACIENTES 
COM GLAUCOMA E ACUIDADE VISUAL 20/20
Aron Barbosa Caixeta Guimarães, Keila Monteiro de Carvalho, Vital Paulino da Costa

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

Objetivo: Correlacionar a velocidade de leitura monocular com a alteração de 
campo visual em pacientes com glaucoma e acuidade visual de 20/20. Método: 
O estudo contou com 35 pacientes adultos com GPAA e 35 controles saudáveis. 
Todos os pacientes apresentaram defeito de campo visual secundário ao glaucoma 
no olho testado, analisado pelo campímetro Humphrey Field Analyzer 30-2 (HFA; 
Humphrey Systems, Dublin, CA, USA) com Mean Deviation (MD) sendo a variável 
utilizada nas análises; também apresentaram acuidade visual corrigida de 20/20 no 
olho testado. A velocidade de leitura foi avaliada através da tabela MNREAD em 
sua versão traduzida e validada para o português. A velocidade de leitura (medida 
em palavras por minuto) foi calculada para cada uma das sentenças lidas, com a 
seguinte fórmula: Velocidade de leitura=60 x (10 - erros)/(tempo em segundos). A 
velocidade máxima de leitura (VML) foi a maior calculada entre todas as sentenças 
lidas. A acuidade de leitura (AL), menor tamanho de letra que se consegue ler sem 
erros, foi definida como: 1,4 - (número de sentenças lidas x 0,1) + (número de pala-
vras lidas incorretamente x 0,01). O tamanho crítico da fonte (TCF) foi considerado o 
tamanho da fonte no qual a velocidade de leitura iniciou seu declínio. Resultados: A 
VML média no grupo de pacientes com GPAA (125,04 ± 38,36 palavras por minuto) 
foi significantemente menor do que no grupo controle (183,95 ± 15,54) (p=0,001).
No grupo dos pacientes, VML teve correlação significativa com MD, observando-se 
um coeficiente r=0,954 (valor-p<0,001). Conclusões: Pacientes com glaucoma e 
acuidade visual normal apresentam déficit no desempenho da velocidade de leitura 
que se correlaciona com a gravidade do defeito de campo visual. 
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EFEITOS DOS DESALINHAMENTOS NA MEDIDA DA ESpESSURA 
DA CAMADA DE FIBRAS NERVOSAS COM SDOCT
Kleyton Arlindo Barella, Fernanda Cremasco, Vital Paulino Costa

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

Objetivo: Investigar os efeitos dos desalinhamentos na medida da camada de 
fibras nervosas retinianas (CFNR) com o SD-OCT. Método: Estudo retrospectivo de 
análise de 66 prontuários de outro estudo científico já publicado 27 olhos saudáveis e 
29 olhos glaucomatosos de 56 indivíduos com uma exame normal e outro mostrando 
um desalinhamento foram incluídos. Desalinhamentos foram classificados de acordo 
com o respectivo local: 1 (superior, fora do círculo de medida), 2 (superior, dentro 
do círculo de medida), 3 (inferior, dentro do círculo de medida) e 4 (inferior, fora do 
círculo de medida). Resultados: Medidas da CFNR do quadrante superior (P=0,031) 
e 12-horas-relógio (P=0,007) dos olhos com desalinhamentos na área superior (1+2) 
foram estatisticamente menores comparadas com aquelas obtidas nos mesmos olhos 
sem desalinhamento. Nenhuma diferença estatística foi encontrada nas outras áreas 
(3+4) e (2+3). Conclusões: Olhos com desalinhamentos superiores podem levar a 
uma medida da CFNR no setor superior com valores abaixo do normal.
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IMpACTO DO FATOR SOCIOECONÔMICO NA INDICAÇÃO DE CI
RURGIAS pARA GLAUCOMA EM UM HOSpITAL UNIVERSITÁRIO
Laiane Farli Borges, Léa Cunha de Moraes Rêgo, Maria Regina Catai Chalita, Nara 
Lidia Vieira Lopes, Núbia Vanessa dos Anjos Lima Henrique de Faria

Hospital Universitário de Brasília - Brasília (DF) 

Objetivo: Avaliar o impacto do fator socioeconômico na indicação de cirurgias 
antiglaucomatosas em um hospital universitário. Método: Trata-se de um estudo 
retrospectivo, realizado por meio da análise de prontuários dos pacientes do Setor 
de Glaucoma do Hospital Universitário de Brasília que foram submetidos à cirurgia 
antiglaucomatosa no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2014. Foram inves-
tigadas as variáveis: idade, sexo, raça, escolaridade, tipo de cirurgia e indicação 
cirúrgica. Resultados: Ocorreram 26 cirurgias antiglaucomatosas, dentre elas 24 
trabeculectomias e 2 iridectomias. Dos pacientes avaliados, 90% tinham acima de 
50 anos de idade e 60% eram do sexo feminino. Segundo a escolaridade, 25% 
eram analfabetos, 30% tinham ensino fundamental e 45% ensino médio. A maioria 
(85%) se considerou pardo, 10% negro e 5% branco. Dentre as indicações cirúr-
gicas, 34,61% foram por questões socioeconômicas, que incluíam alto custo das 
medicações e uso irregular dos colírios, e 65,38% foram por glaucoma avançado 
refratário ao tratamento clínico. Não houve diferença significativa entre a idade, o sexo, 
a raça e o grau de escolaridade naqueles pacientes que tiveram indicação cirúrgica 
socioeconômica. Conclusões: Apesar das políticas públicas fornecerem colírios para 
o tratamento de glaucoma de forma gratuita, ainda existe uma má aderência ao uso 
dos medicamentos por muitos pacientes. O glaucoma é uma doença crônica que, 
se não tratada corretamente, pode levar a cegueira irreversível. Vários fatores, além 
do custo financeiro e da dificuldade em adquirir as medicações, estão associados 
à interrupção do tratamento clínico, como esquecimento e efeitos colaterais dos 
colírios. Novos estudos devem ser realizados com o intuito de investigar estes fatores 
para que os prejuízos causados por um tratamento inadequado sejam minimizados.
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EFFECTS OF ROSMARINIC ACID IN SUpRESSING RESpONSES 
CONTRIBUTING TO FIBROSIS IN TGFBETASTIMULATED 
TENON'S FIBROBLASTS
Paulo José Gomes Puccinelli, Carolina Maria Modulo, Eduardo Melani Rocha, Jayter 
Silva de Paula

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

purpose: Myofibroblast differentiation is related to collagen deposition, which is 
a key factor related to subconjunctival scarring observed after glaucoma filtration 
surgery. We have previously described that rosmarinic acid (RA), an herbal polyphe-
nol, decreases myofibroblast differentiation in rabbit Tenon’s capsule fibroblasts 
(RTF). We now evaluated if RA also suppresses fibrosis factors in transforming 
growth factor (TGF-beta-2) stimulated RTF. Method: Fibroblasts obtained from New 
Zealand rabbits were cultured in Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM). 
At the third passage, RTF was incubated with recombinant TGF-beta2 5 ng/ml for 
48h, before being treated with RA. The dose dependent effects of RA (i. e. 0.3, 1.0 
and 3.0µM) were determined in triplicate after 24h with the MTT assay. Real-time 
reverse transcription polymerase chain reaction evaluated alpha 1 type I collagen 
(COL1A1) and TGF-beta2 gene expression. Results: RTF proliferation was raised 
by TGF-beta2 stimulation at 24h (p<0.05). AR induced declines in RTF proliferation, 
in the absence of TGF-beta2, only at the dose 3.0 µM (p=0.0062). However, there is 
no inhibition effect of RA on rises in proliferation induced by TGF-beta2. TGF-beta2 
incubation also induced increases in COL1A1 expression (p=0.021). Although all RA 
concentrations suppressed COL1A1 mRNA in the absence of TGF-beta-2, they did not 
decrease significantly COL1A1 expression after TGF-beta2 exposure. Conclusions: 
TGF-beta2 stimulation reduced declines in RTF proliferation observed with AR 
treatment. Although AR decreased COL1A1 gene expression in the absence of 
TGF-beta2, in the presence of TGF-beta2 AR had no effect on both this response 
and TGF-beta2 expression. The present work suggests that AR may not be effective 
in modulating TGF-beta2-stimulated RTF, but it may still be somewhat useful as an 
adjunctive agent. 
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RELAÇÃO ENTRE O COMpRIMENTO AXIAL DO GLOBO OCU
LAR E ALTERAÇÕES MORFOMÉTRICAS E TENSIONAIS ApÓS 
FACOEMULSIFICAÇÃO
Daniele Soares Dalbem, Christiana Hilgert, Flávia Hilgert, Guilherme Hilgert, Gustavo 
Gonçalves, Marina Molina

Instituto da Visão - Campo Grande (MS) 

Objetivo: Avaliar as alterações morfométricas do segmento anterior e PIO após a 
realização de facoemulsificação e sua relação com o diâmetro axial do globo ocular. 
Método: Foram estudados prospectivamente 147 olhos de 87 pacientes, 106 olhos 
com diâmetro axial <23 mm (pequenos) e 41 >23 mm (grandes), submetidos a 
cirurgia de facoemulsificação sem intercorrências. Os dados pré-operatórios foram 
coletados de 1 a 2 semanas antes da cirurgia e os pós-operatórios de 6 a 8 semanas 
para análise comparativa (teste t-Student pareado). A medida do diâmetro axial foi 
realizada por meio de interferometria óptica (IOL Master), tonometria por tonômetro 
de Goldmann, análise do segmento anterior por Pentacam. Os parâmetros da câmara 
anterior foram: profundidade (ACD), ângulo (ACA) e volume (ACV). Resultados: Nos 
olhos pequenos houve aumento absoluto do ACA (13,81º), ACV (92,75 mm³) e ACD 
(1,80 mm), e aumento percentual do ACA (47,24), ACV (57,29) e ACD (79,51). Nos 
olhos grandes, aumento absoluto do ACA (10,30°), ACV (135,26 mm³) e ACD 
(1,69 mm), e aumento percentual do ACA (31,19), ACV (36,90) e ACD (62,88). A 
redução absoluta da PIO nos olhos pequenos foi de 2,36 mmHg e 1,51 mmHg nos 
grandes. A diferença absoluta do ACA foi significativamente maior em olhos pe-
quenos (teste t-Student, p=0,001) e do ACV foi maior em olhos grandes (p<0,001). 
Não houve diferença em relação à diferença na ACD (p=0,126) e PIO (p=0,093). O 
aumento porcentual do ACA, ACV e ACD nos olhos pequenos foi significativamente 
maior (teste t-Student, ACA: p=0,001; ACV: p<0,001; ACD: p<0,001). Conclusões: A 
cirurgia de facoemulsificação levou ao aumento absoluto de todos os parâmetros da 
CA estudados em ambos os grupos e teve maior impacto no aumento porcentual em 
olhos pequenos que em olhos grandes. Não houve diferença em relação à redução 
da pressão intraocular em valores absolutos e percentuais. 
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THE ROLE OF THE FOURTH DRUG IN pATIENTS WITH GLAUCOMA: 
IS IT WORTH IT?
Verena Ribeiro Juncal, Augusto Paranhos Jr., Felipe Abdo Jorge, Tiago Prata

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

purpose: To evaluate how effective is the fourth drug regarding intraocular pressure 
(IOP) control in patients with primary glaucoma. Method: We prospectively enrolled 
patients with primary open-angle glaucoma (POAG) and primary angle-closure 
glaucoma (PACG) treated concomitantly with a topical prostaglandin analog, a be-
ta-blocker, an alpha-adrenergic agonist and a carbonic anhydrase inhibitor. Patients 
were initially submitted to a complete ophthalmologic examination IOP was measured 
at 8 am, 10 am and 12 pm. Afterwards, patients underwent a 15-day washout of the 
anhydrase carbonic inhibitor and had their IOP measured again at the same hours by 
another examiner. Results: A total of 25 patients were enrolled, being most women, 
white with a mean age of 66. 4 ± 9.7 years old. The removal of the fourth drug had 
a statistically significant effect on the IOP peak (increase of 1.20 mmHg) and mean 
(increase of 1.23 mmHg; p<0.01)., but it did not interfere significantly with morning 
fluctuation of the IOP (p=0.83). Following discontinuation of the fourth drug, the IOP 
increased ?2 mmHg in 32% of the patients and there was a significant increase of 
the IOP (defined as an IOP change ?20%) in only 5 patients (20%), being all of them 
above 60 years old. Age was responsible for approximately 20% of the IOP change 
(R2=0.19; p=0.03). Conclusions: The removal of a fourth medication does not 
have a significantly clinical impact on IOP control in most patients. Those who were 
significantly affected were all above 60 years old and age was the only significant 
predictive factor of IOP change. 
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AVALIAÇÃO DO DESEMpENHO CLíNICO DE UMA NOVA LENTE 
DE CONTATO pARA ECTASIAS CORNEANAS
Marcelo Vicente de Andrade Sobrinho, Beatriz Aguiar Pedrosa, Carolina Peres Batalha, 
Daniella de Paiva Almeida, Marcela Gallate Jorge

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) - Campinas (SP) 

Objetivo: Avaliar o desempenho clínico da lente de contato Best Fit K (Solótica) 
para ectasias corneanas. Método: Revisão dos prontuários de 35 pacientes (55 
olhos) adaptados com a lente de contato Best Fit K (Solótica). Foram estudados 
os seguintes parâmetros: idade, sexo, acuidade visual com óculos, acuidade visual 
com lentes de contato, curva base, diâmetro, poder dióptrico, ceratometria média 
e diagnóstico (quando ceratocone: morfologia e estágio). Resultados: Em relação 
ao sexo: 18 homens (51,43%) e 17 mulheres (48,57%). A idade variou entre 14 e 63 
anos (média: 33,26 anos). A acuidade visual com óculos era de 0,64 (logMAR) e com 
lentes de contato foi de 0,28. A média do diâmetro foi 8,93 mm (8,6 a 9,2 mm). O poder 
dióptrico variou entre -1,50 e -28,25 D (média: -10,19 D). A média da curva base da 
lente de contato foi de 50,33 D (47,00 a 66,50 D). Diagnóstico: degeneração marginal 
pelúcida em 1 olho (1,82%), trauma em 1 olho (1,82%) e 53 olhos com ceratocone 
(96,36%). Nos ceratocones, em relação a morfologia: oval em 36 olhos (67,92%) e 
central em 17 olhos (32,08%); em relação ao estágio: 30 olhos tinham ceratocone 
avançado (56,60%), 14 moderado (26,42%) e 9 severo (16,98%). Conclusões: Este 
novo tipo de lente de contato mostrou-se uma boa opção para pacientes com ectasias 
corneanas, trauma e outros acometimentos da superfície ocular. 
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ADApTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO EM pACIENTES COM 
CERATOCONE NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMpINAS: 
UMA REVISÃO DE 10 ANOS
Livia Garcia Biselli, Juliana Gavino, Marcelo Vicente de Andrade Sobrinho

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCC) - Campinas (SP) 

Objetivo: Revisar a adaptação de lentes de contato em pacientes portadores 
de ceratocone no Setor de Lentes de Contato da PUC-CAMPINAS no período de 
1991-2011. Método: Foram revisados prontuários de 161 pacientes com ceratoco-
ne do nosso departamento de lentes de contato (LC). Os seguintes dados foram 
estudados: dados individuais dos pacientes (quantos deles foram adaptados com 
lentes de contato, sexo, idade, uso prévio de lentes de contato, bilateralidade do 
ceratocone, acuidade visual (AV) com uso de lentes de contato e óculos, equivalente 
esférico, resultados da ceratometria). Dados referentes às lentes de contato (design, 
tipo, diâmetro, curva base, poder dióptrico). Resultados: Duzentos e sessenta e 
quatro olhos de 135 pacientes foram adaptados (83,8% do total). A idade variou de 
8 a 84 anos (média de 25 anos). Houve uma predominância de pacientes do sexo 
masculino (59,3%). O ceratocone era bilateral em 97,42% dos pacientes. AC com 
o uso de LC foi de 0,18; com óculos, 0,40 (logMAR). Em relação aos tipos de LC 
adaptadas: RGP esféricas monocurvas foram adaptadas em 142 olhos (53,8%), 
RGP bicurvas em 99 (37,5%), "piggy-back" em 8 (3%), RGP asféricas monocurvas 
em 6 (2,2%), LC hidrofílicas em 5 (1,9%), e Softperm® em 4 olhos (1,5%). A média 
do equivalente esférico foi de -3,77 D. Poder dióptrico foi de -6,11 D. Diâmetro das 
lentes foi de 9,08 mm. A média dos resultados da ceratometria foi de 48,79 D. A 
curva base média das LC foi de 46,51 D. Conclusões: Neste estudo, os pacientes 
portadores de ceratocone foram adaptados principalmente com LC RGP monocurvas, 
seguidas pelas LC RGP bicurvas. Além disso, a AC foi melhor com aquela obtida 
com o uso de LC do que aquela obtida com o uso de óculos. 
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ESTIMATIVA DO TAMANHO IDEAL DA LENTE DE CONTATO ES
CLERAL USANDO UMA CÂMERA ROTATÓRIA DE SCHEIMpFLUG
Sarah La Porta Weber, Ana Luisa Hofling Lima, César Lipener, Cleusa Coral Ghanem, 
Renato Ambrósio Júnior

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

Objetivo: Correlacionar os parâmetros de curvatura anterior e posterior da 
córnea avaliados pelo Pentacam® com as medidas das lentes de contato esclerais 
de cada paciente. Método: Sessenta e três olhos de 42 pacientes com córneas 
irregulares foram submetidos ao teste de adaptação de lente de contato escleral 
Esclera® (Mediphacos) após a realização do Pentacam®. Correlações entre os 72 
parâmetros anatômicos do Pentacam e as características das lentes de contato 
esclerais selecionadas como ideais para cada pacientes foram realizadas usando o 
coeficiente de correlação de Pearson (CP). Resultados: Os 63 olhos avaliados foram 
classificados nos grupos: ceratocone (n=24), olho seco (n=23), pós-ceratoplastia 
penetrante (n=6), degeneração marginal pelúcida (n=5), ceratotomia radial (n=4) 
e pós-implante de anel intraestromal (n=1). No grupo total, houve uma correlação 
moderada entre a profundidade da câmara anterior e os parâmetros da lente de 
contato (profundidade sagital [CP: 560], curva base [CP: -500], poder dióptrico [CP: 
-492], diâmetro [CP: 461] e zona óptica [CP: 440], todos com p<0,0001). No grupo 
ceratocone, houve uma correlação moderada entre a profundidade da câmara anterior 
e a profundidade sagital [CP: 809], diâmetro [CP: 777] e zona óptica da lente [CP: 
779], com p<0,0001. No grupo olho seco, houve uma correlação moderada e inversa 
entre a profundidade da câmara anterior e o poder dióptrico da lente de contato 
[CP: -549, p<0,001]. No grupo pós-ceratoplastia penetrante pudemos observar uma 
ótima correlação entre o valor do astigmatismo e a profundidade sagital [CP: 924], 
diâmetro [CP: 929] e zona óptica da lente [CP: 929], com p<0,001. Conclusões: 
Há uma correlação entre as medidas anatômicas demonstradas pelo Pentacam® e 
a lente de contato escleral a ser adaptada. 
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A COMpARATIVE STUDY OF BRAZILIAN AND ARGENTINIAN 
MöBIUS GROUpS WITH OCULAR AND pHYSICAL ANOMALIES
Marcelo Carvalho Ventura Filho, Bruna Vieira de Oliveira Ventura, Liana Maria Vieira 
de Oliveira Ventura, Maria de Las Mercedes Frick, Maria Laua Della Savia, Maria 
Matilde Lopez, Marilyn Miller, Martha Maria Galan

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE), Clínica de Olhos Carlos Nicoli - Buenos 
Aires (Capital) 

purpose: To compare the sociodemographic and gestational profiles, and ocular 
and physical anomalies of Möbius sequence patients from Brazil and Argentina. 
Method: Parents or caregivers of 72 Möbius sequence patients answered a structu-
red questionnaire. Patients were assessed using the same standardized protocol. 
For data analysis, patients were divided in two groups depending on the country of 
origin. Results: Fifty-four participants were from the Brazilian Möbius group (BMG) 
and 18 were from Argentina (AMG). There was no significant difference in mothers’ 
education level in both studied groups. BMG had a higher frequency of unmarried 
parents (P=0.0002). Both groups were similar regarding type of delivery, abortion 
rate, and gestation duration (P=0.73, 0.60, 0.97 and 0.90, respectively). Misoprostol 
exposure was present in 51.7% of the BMG and 70.6% of the AMG (P=0.27). Main 
ocular findings in BMG and AMG were, respectively, strabismus (67.2% and 82.4%), 
incomplete eye closure (62.1% and 55.6%), tearing when eating (41.4% and 16.7%) 
and lack of emotional tearing (37. 9% and 27.8%). Esotropia was significantly more 
common in the AMG (P=0.003). Both groups had the same main systemic findings: 
clubfoot (60.3% and 77.8%) and autism (38.9% and 11.8%) (P=0.14 and 0.07, 
respectively). Poland-Mobius sequence was observed in 5.2% of the patients from 
BMG. Conclusions: This study suggests that the sociodemographic and gestational 
profiles, and the ocular and physical anomalies of patients with Möbius sequence 
from both countries are very similar. The majority of the patients were exposed to 
misoprostol during pregnancy. 
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INCIDÊNCIA DE HEMORRAGIAS EM EXAME FUNDOSCÓpICO DE 
RECÉMNASCIDOS NA CIDADE DE JOÃO pESSOA (pB)
Edivania Pereira Leite, Jamili Anbar Torquato, Carla Christina de Lima Pereira, Helton 
Lustosa Luz, Isabella Wanderley de Queiroga Evangelista, Josinaldo Pereira Leite 
Júnior, Mario Augusto Pereira Dias Chaves, Michelle Rodrigues Gonçalves

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Avaliar a incidência de hemorragias em fundo de olho de recém- nasci-
dos (RNs) na cidade de João Pessoa e correlacionar com variáveis fetais. Método: 
Estudo transversal, com avaliação de fundo de olho, em todas as crianças interna-
das em alojamento conjunto de maternidades públicas da cidade de João Pessoa, 
no período de julho de 2013 a fevereiro de 2014, com consentimento prévio dos 
responsáveis através do termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: 
Foram examinados 7.880 olhos de 3. 940 recém-nascidos, dos quais 905 olhos de 
583 indivíduos apresentaram hemorragias no fundo de olho, o que corresponde 
a 14,79% dos RNs e 11,48% dos olhos. Destes, 107 olhos com hemorragias em 
região foveal. Em relação ao tipo de parto, 1.782 nasceram de parto eutócico, com 
presença de hemorragias em 26,85% e 2.072, de cirúrgico, com hemorragias em 
5,06%. Do total, 313 apresentaram sofrimento fetal e, desses, 9,48% foram encon-
tradas hemorragias. O número de crianças com baixo peso foi de 348 e, destes, 11 
(49%) evidenciaram hemorragias de polo posterior. Conclusões: A incidência de 
hemorragias no fundo de olho dos RNs foi de 147,96 por 1.000 nascidos vivos. A 
variável parto eutócico foi o principal fator de risco relacionado. 
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INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM RECÉM
NASCIDOS EM MATERNIDADES pÚBLICAS DA CIDADE DE JOÃO 
pESSOA
Carla Christina de Lima Pereira, Edivania Pereira Leite, Helton Lustosa Luz, Isabella 
Wanderley de Queiroga Evangelista, Jamili Ânbar Torquato, Josinaldo Pereira Leite 
Júnior, Mário Augusto Pereira Dias Chaves, Michelle Rodrigues Gonçalves

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Avaliar a incidência de alterações oftalmológicas ao exame externo 
ocular de crianças nascidas nas maternidades públicas de João Pessoa-PB. Método: 
Trata-se de um estudo transversal, cujos dados foram retirados do banco de dados de 
um projeto inscrito na Plataforma Brasil sob número CAAE 15790113.0.0000. 5183. 
Foram incluídas todas as crianças internadas nas enfermarias de maternidades pú-
blicas da cidade de João Pessoa, cujos responsáveis assinaram previamente o termo 
de consentimento livre e esclarecido. O exame externo foi realizado com iluminação 
direta obtida pelo oftalmoscópio direto. Resultados: Foram examinados 7.880 olhos 
de 3.900 crianças, dos quais 1.280 (16,24%) olhos de 827 crianças apresentaram 
alterações no exame externo. Cento e noventa e três (2,4%) olhos de 127 crianças 
apresentaram hemorragia subconjuntival, 98 (1,24%) olhos de 78 crianças apresen-
taram conjuntivite purulenta, 1 criança apresentou hematoma de pálpebra em 1 olho 
e 1.465 (18,59%) olhos de 693 crianças apresentaram pequenos hemangiomas, dos 
quais apenas uma criança apresentava hemangioma com comprometimento do eixo 
visual. Quanto às alterações bilaterais, foram identificadas opacidades corneanas em 
1 criança e dermatite em outra. Do total das crianças examinadas, 74 (1,89%) apre-
sentaram mais de uma alteração. Quanto ao reflexo vermelho, encontramos 15 olhos 
com reflexo alterado de 13 pacientes, sendo que, destes, 3 apresentaram catarata 
congênita unilateral. Conclusões: As alterações oftalmológicas encontradas neste 
estudo evidenciam a importância do exame oftalmológico precoce nos recém-nas -
cidos, salientando uma maior incidência de conjuntivites purulentas, hemorragias 
subc onjuntivais e hemangiomas palpebrais. 
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RESULTADOS pRECOCES DO TRATAMENTO DA AMBLIOpIA 
IRREVERSíVEL COM O USO DE LEVODOpA
Raquel Coelho de Souza Lima, Adriana Falcão Veloso Lyra, Alessandra Carneiro 
Lira, Katia Dantas Duarte Lima, Simone Travassos

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Avaliar a melhora da acuidade visual em pacientes amblíopes irreversí-
veis que usaram levodopa combinada com oclusão total do olho dominante durante 
cinco semanas. Método: Estudo retrospectivo de pacientes com ambliopia irreversível 
atendidos na Fundação Altino Ventura, Recife - PE durante o período de outubro 
de 2011 a junho de 2013, que realizaram tratamento com associação de levodopa 
e carbidopa na dose de 7 mg/kg/dia e proporção de 4:1, divididos em três doses 
diárias durante 5 semanas combinado a oclusão total (24h/dia) do olho dominante. 
Resultados: Melhora da acuidade visual foi observada em 72,7% dos pacientes 
após o tratamento, 11 pacientes (50%) ganharam 3 ou mais linhas de visão. A 
média da acuidade visual antes do tratamento foi de 0,78 ± 0,08 logMAR e após o 
tratamento foi de 0,46 ± 0,07 logMAR (p<0,0001). Conclusões: A associação da 
levodopa com oclusão total do olho dominante levou a uma melhora da acuidade 
visual na maioria dos pacientes, sendo uma opção eficaz e segura no tratamento 
da ambliopia irreversível. 
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RETINOpATIA DA pREMATURIDADE: ANÁLISE DO pERFIL EpIDE
MIOLÓGICO DE DUAS UTIS NEONATAIS DE CURITIBA E REGIÃO 
METROpOLITANA
Larissa Karine Gross Mazzarollo, Carlos Oldenbug, Cristina T. Okamoto, Luisa M. 
Hopker

Universidade Positivo - Curitiba (PR) 

Objetivo: Avaliar e comparar a incidência de retinopatia da prematuridade (ROP) 
e o perfil epidemiológico dos prematuros internados em duas UTIs neonatais de 
Curitiba e região metropolitana. Método: Foram avaliados os prematuros internados 
em duas UTIs neonatais: Hospital do Trabalhador (HT) e Hospital Infantil Waldemar 
Monastier (HIWM) com peso ao nascimento <1.500 gramas e/ou idade gestacional 
<32 semanas foram examinados entre maio e outubro de 2013. Os bebês foram 
avaliados pelo mesmo examinador e aqueles que apresentaram ROP grave foram 
submetidos à laserterapia. O ganho de peso semanal foi registrado em 2, 4 e 6 
semanas de vida. Os exames oftalmológicos foram realizados das 4 semanas de 
vida até 46 semanas pós-conceptuais. A proporção de ganho de peso foi calcula-
da: (peso 6 semanas - peso nascimento) /peso nascimento. Resultados: Foram 
avaliados um total de 51 prematuros, sendo 26 (51%) do HT e 25 (49%) do HIWM. 
No HT, 11 bebês (44%) e no HIWM 22 bebês (84,6%), eram do sexo masculino. O 
peso de nascimento foi estatisticamente diferente entre as 2 UTIs (HT=1197,5 g vs 
HIWM=1391,6 g; p=0,04; IC= -379,88 a -8,32), no entanto a idade gestacional (IG) 
ao nascimento não apresentou diferença estatisticamente significativa (HT=29,4 
sem vs HIWM=29,6 sem; p=0,81; IC=-1,25 a 0,97). A incidência de ROP em qualquer 
estágio foi de 31% no HT e 28% no HIWM, não havendo diferença estatisticamente 
significante entre os 2 (p=1,0). A diferença da incidência de ROP grave não foi es-
tatisticamente significativa (HT 8% e HIWN 12%, p=0,668). A proporção de ganho 
de peso em 6 semanas de vida foi significativamente diferente entre os dois grupos 
(HT 0,87 vs HIWM 0,53; p=0,0006). Conclusões: As duas UTIs apresentaram 
incidência de ROP e ROP grave com necessidade de tratamento semelhante. A IG 
não apresentou diferença nas duas UTIs, no entanto houve diferença entre o peso 
de nascimento e a proporção de ganho de peso em 6 semanas. 
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INFILTRAÇÃO SUBCONJUNTIVAL DE 5FU pARA TRATAMENTO 
DA RECIDIVA pRECOCE DO pTERíGIO
Larissa Lucas, Carlos Roberto Padovani, Magda Massae Hata Viveiros, Michelli 
Massae Sarueatari, Rodolfo de Lima Fachinelli, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar a segurança e a efetividade do uso do 5-fluoruracila (5-FU) como 
tratamento adjuvante do pterígio, aplicado sob a forma de infiltração subconjuntival no 
intraoperatório e no pós-operatório nos casos de recidiva. Método: Foram avaliados 
prospectivamente 28 olhos de 28 indivíduos recém-operados de pterígio segundo a 
técnica de retalho de deslizamento e que receberam injeção subconjuntival de 0,2 mL 
de 5-FU (25 mg/mL) ao final do procedimento, curativo de pomada de antibiótico e 
corticoide/24 horas, além de colírio de antibiótico combinado com corticoide por 21 
dias após a cirurgia. O seguimento pós-operatório foi feito aos 7, 30 e 180 dias. As 
recidivas foram classificadas em graus 1, 2, 3 e 4 (Burato et al., 2000). Os portado-
res de recidiva graus 2, 3 ou 4 foram submetidos à nova injeção subconjuntival de 
0,2 ml de 5-FU. Os dados foram submetidos à avaliação estatística. Resultados: 
Aos 30 dias de pós-operatório, 5 (17,85%) indivíduos apresentaram recidiva grau 
2 e 1 (3,57%), recidiva grau 4. Foram realizadas aplicações 5-FU em 5 indivíduos 
(17,85%), sendo que 1 (3,57%) foi submetido a três aplicações com intervalo de 
uma semana entre elas e 4 (14,28%), receberam apenas uma aplicação. Observou-se 
afinamento corneano em um paciente após uma aplicação da medicação feita no 
pós-operatório. Não houve alteração na classificação de recidiva antes e após as 
aplicações de 5-FU feitas no pós-operatório. Conclusões: O uso do 5-FU em injeção 
subconjuntival para tratamento de recidivas precoces observadas no período pós-
-operatório não impedem a recidiva da lesão. 
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ESTUDO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DE HYMENAEA COUR 
BARIL SOBRE FIBROBLASTOS DE pTERíGIOS
Rodolfo de Lima Fachinelli, Cláudia Aparecida Rainho, Larissa Lucas, Magda Massae 
Hata Viveiros, Michelli Massae Sarueatari, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar o efeito citotóxico do agente fitoterápico Hymenaea courbaril 
em culturas de fibroblastos de pterígios primários. Método: Foi realizada a cultura 
primária de fibroblastos de pterígios e seu subcultivo até a terceira passagem, 
quando então foram semeados e expostos em triplicatas à nanoemulsão do óleo 
essencial de H. courbaril e ao seu veículo nas concentrações: 0,5%, 0,25%, 0,1%, 
0,05%, 0,025%, 0,0125%, 6,25-3%, 3,125-3%, e 10-3%, 10-4%,10-5%,10-6%,10-7% 
10-8%, 10-9%, durante 12 e 24 horas. A viabilidade celular foi avaliada através do 
teste colorimétrico do metabolismo mitocondrial da tetrazolina (MTT), com leitura em 
espectrofotômetro a 570 nm. Resultados: As concentrações mais elevadas (de 0,5% 
a 0,0125%) não apresentaram diferença entre o agente fitoterápico e seu veículo, 
com alta toxicidade celular comparativamente aos controles não expostos, enquanto 
as muito diluídas (de 10-4% a 10-9%) também não demonstraram diferença entre 
a exposição ao agente, veículo e controles. Somente as concentrações de 6,25-3% 
e 3,125-3% apresentaram diferença estatisticamente significativa entre o uso da 
droga e seu veículo. Conclusões: A nanoemulsão do óleo essencial de H. courbaril 
é efetiva na redução da viabilidade celular dos fibroblastos de pterígios somente nas 
concentrações de 6,25-3% e 3,125-3%, sendo portanto uma possibilidade terapêutica 
adjuvante no tratamento desta patologia. 
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AVALIAÇÃO DA EXpRESSÃO DO VEGFR1 COROIDOESCLERAL 
EM COELHOS HIpERCOLESTEROLÊMICOS TRATADOS COM 
CAN   DESARTAN
Rogil José de Almeida Torres, Andréa Luchini, Antonio Marcelo Barbante Casella, 
Conrado Roberto Hoffmann Filho, Dalton Bertolim Précoma, Leonardo Brandão 
Précoma, Lucas Antonio de Almeida Torres, Lúcia de Noronha, Renan Pedro de 
Almeida Torres, Seigo Nagashima

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba (PR), Hospital Angelina Caron 
- Campina Grande do Sul (PR)

 Objetivo: Avaliar a ação do candesartan na expressão do receptor 1 do fator de 
crescimento endotelial vascular (VEGFR-1) no complexo coroidoescleral de coelhos 
submetidos à dieta hipercolesterolêmica. Método: Coelhos New Zealand foram 
organizados em três grupos: GI recebeu ração padrão para coelhos; GII recebeu 
dieta hipercolesterolêmica e GIII recebeu dieta hipercolesterolêmica acrescida de 
candesartan. Os coelhos foram submetidos à dosagem sérica de colesterol total, 
triglicerídeos e glicemia de jejum, no início do experimento e na eutanásia. O complexo 
coroidoescleral foi submetido à análise histomorfométrica com hematoxilina-eosina e 
análise imuno-histoquímica com o anticorpo monoclonal anti-VEGFR-1. Resultados: 
A análise histomorfométrica revelou significativo aumento da espessura do complexo 
coroidoescleral do GII em relação ao GI e GIII, assim como do GIII em relação ao 
GI. A análise imuno-histoquímica, com o anti- VEGFR-1, demonstrou significativo 
aumento da imunorreatividade do GII em relação ao GI e GIII, assim como do GIII em 
relação ao GI. Conclusões: A hipercolesterolemia provocou aumento de histiócitos 
e consequentemente espessamento do complexo coroidoescleral. Tal fato pode ter 
sido desencadeado pela estimulação do sistema renina-angiotensina (SRA) e/ou 
da cascata inflamatória. Por outro, o bloqueio do receptor AT1 do SRA, por meio da 
administração de candesartan, reduziu a espessura do complexo coroidoescleral e 
a expressão do VEGFR-1. Sabe-se que os histiócitos são importantes produtores 
de VEGF. Futuros estudos demonstrarão se o bloqueio dos receptores AT-1 do SRA 
poderão ser efetivos também na atenuação da DMRI. 
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IDENTIFICAÇÃO FENOTípICA E pERFIL DE SENSIBILIDADE AOS 
ANTIMICROBIANOS DE STREPTOCOCCUS ALFAHEMOLíTICOS
Katiane Santin, Ana Luisa Hofling-Lima, Paulo José Martins Bispo

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

Objetivo: Realizar a identificação fenotípica e determinar o perfil de sensibilidade 
aos antimicrobianos de Streptococcus alfa hemolíticos isolados de endoftalmite e 
ceratite. Método: Foram investigados 27 isolados de endoftalmite (2002-2013) e 
37 isolados de ceratite (2008-2013). A identificação foi realizada com testes feno-
típicos utilizados na rotina, sensibilidade à optoquina e teste de bile solubilidade, 
comparados à identificação por painel bioquímico automatizado (Phoenix-BD®). A 
concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada por microdiluição em caldo 
com placas comerciais (Sensititre Trek®). Resultados: Os testes fenotípicos foram 
100% concordantes entre si, sendo 3 resultados discordantes com o automatizado. 
Foram identificados 22 isolados S. pneumoniae, 12 S. mitis (grupo), 12 S. oralis, 
6 S. sanguinis, 4 S. parasanguinis, 3 S. gordonii e 1 isolado S. acidominimus. Os 
Streptococcus alfa-hemolíticos isolados de endoftalmite apresentaram sensibilidade 
à vancomicina e a linezolida de 100%; enquanto os de ceratite apresentaram 97,3%. 
Foi observado 100% de sensibilidade às fluoroquinolonas para isolados de endoftal-
mite e, para os de ceratite 86,5% de sensibilidade para levofloxacino e 97,3% para 
moxifloxacina. Apenas 1 isolado de endoftalmite e 2 de ceratite não foram sensíveis à 
daptomicina (CIM=2). Conclusões: Os métodos fenotípicos utilizados para diferenciar 
os S. pneumoniae dos demais Streptococcus do grupo viridans apresentaram bom 
desempenho quando comparados com método de identificação automatizado. Os 
isolados de ceratite apresentaram menor percentual de sensibilidade aos antibió-
ticos testados quando comparados aos isolados de endoftalmite. De forma geral, 
os isolados testados foram sensíveis aos antibióticos mais comumente utilizados 
na área oftalmológica, tais como fluoroquinolonas, cefalosporinas e vancomicina. 
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CAVIDADE ANOFTÁLMICA EM CRIANÇAS E ADULTOS JOVENS
Patricia Sugino, Carlos Roberto Padovani, Izabele Caterine de Oliveira, Silvana 
Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: O estudo foi desenvolvido visando conhecer o perfil das crianças e 
adultos jovens portadoras de cavidade anoftálmica em um serviço oftalmológico 
universitário. Método: Estudo retrospectivo, envolvendo crianças e adultos jovens 
enucleados ou eviscerados atendidos na Faculdade de Medicina de Botucatu - 
UNESP, São Paulo, Brasil. Foram considerados indivíduos até 20 anos de idade, 
avaliando-se por meio de revisão de prontuários, os atendimentos feitos entre os 
anos de 1984/ 2010. Os dados estudados foram: idade, sexo, lateralidade, causa 
da perda do olho, acuidade visual do olho contralateral, cirurgia realizada, implante 
ou necessidade de enxerto dermoadiposo, complicações que ocorreram durante o 
acompanhamento e aspecto final. Os dados levantados foram submetidos à análise 
estatística, sendo apresentados segundo a frequência de ocorrência. Resultados: 
Fizeram parte do presente estudo 99 indivíduos, sendo que 57,6% eram do sexo 
feminino. De acordo com a faixa etária perda ocular, 60,6% apresentavam idade menor 
ou igual a 10 anos. A causa mais frequente de perda do olho foi o tumor intraocular 
(23,2%), seguido dos traumas (20,2%), phthisis bulbi (19,2%), endoftalmite (11,1%), 
glaucoma (7,0%), úlcera de córnea (4,0%), outras (8,0%) e sem informação (7,3%). 
Noventa e quatro por cento dos indivíduos foram operados, tendo recebido implante 
na cavidade (46,0%) ou enxerto dermoadiposo (23,2%). Conclusões: A maioria das 
crianças ou adultos jovens portadores de cavidade anoftálmica em nosso serviço 
eram do sexo feminino e a idade mais frequente de perda foi até 10 anos. As causas 
mais frequentes de perda ocular foram o tumor intraocular e os traumas. Os autores 
chamam a atenção para a necessidade de se caracterizar as condições de perda 
ocular na infância e juventude, com destaque para o diagnóstico precoce do tumor 
intraocular e prevenção do trauma ocular, a fim de promover medidas em saúde que 
reduzam a ocorrência desse agravo. 
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ALTERAÇÕES pOSICIONAIS DE pÁLpEBRAS E SUpERCíLIOS 
ApÓS BLEFAROpLASTIA
Ana Karoline Medeiros dos Reis, Lígia Cristina Viana Neves

Hospital de Olhos Francisco Vilar - Teresina (PI) 

Objetivo: O presente estudo teve como objetivos avaliar as alterações posicionais 
de pálpebras e supercílios antes e após cirurgia de blefaroplastia, e correlacionar as 
alterações encontradas com a idade e gênero dos pacientes. Método: A pesquisa foi 
realizada respeitando os princípios éticos estabelecidos pela resolução 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde e análise pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CEP/ FACID 
registrado junto a Plataforma Brasil. Foi solicitado pelo Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) e autorização à instituição de ensino. Tratou-se de uma 
pesquisa prospectiva de caráter descritivo e abordagem quantitativa. Foi desenvolvido 
no Hospital de Olhos Francisco Vilar em Teresina-PI sendo avaliados 27 pacientes 
que buscaram a cirurgia no Hospital de Olhos Francisco Vilar no período de janeiro 
de 2013 a maio de 2013. Estes foram fotografados e tomadas medidas lineares por 
meio de processamento digital, antes e após 30 dias da cirurgia. Foram tomadas as 
distâncias verticais entre o canto medial da pálpebra e o supercílio em três pontos: 
extremidades medial, lateral e ao nível pupilar (mediana) e as distâncias verticais 
entre o canto medial da pálpebra e margem palpebral superior e inferior ao nível da 
pupila e as distâncias horizontal e vertical entre os cantos medial e lateral da pálpebra. 
Resultados: Houve redução significativa (p<0,05) nas medidas correspondentes ao 
supercílio. Em relação às medidas palpebrais, nenhuma teve alteração que fosse 
considerada significativa (p>0,05). Em relação à idade não houve correlação direta 
e linear entre as variáveis. Não houve procura de pacientes do sexo masculino 
pelo procedimento. Conclusões: Observou-se redução significativa nas medidas 
mediana e lateral de supercílios, sem correlação com as idades dos participantes. 
Não houve alteração nas medidas palpebrais. Assim, neste trabalho, foi concluído 
que a blefaroplastia causou abaixamento de supercílios. 
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NANOSKIN: USO pARA REpOSIÇÃO DE VOLUME NA CAVIDADE 
ANOFTÁLMICA
Natália Mussi, Carlos Roberto Padovani, Maria Júlia de Barros Orsolini, Silvana 
Artioli Schelini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

 Objetivo: Avaliar a biocompatibilidade da Nanoskin, incluída em cavidades enuclea-
das e evisceradas de coelhos, visando desenvolver propostas para a reparação da 
cavidade anoftálmica. Método: Estudo experimental, utilizando inclusão de Nanoskin, 
produzida por um processo biotecnológico e composta por uma mistura de bactérias 
e levedura do caldo-de-cana. Foi concebida no formato de “moeda”, colocada em 
cavidades evisceradas (G1) ou enucleadas (G2) de 21 coelhos, sacrificados aos 7, 
30 e 90 dias após a cirurgia. O material foi preparado para exame de microscopia 
óptica, corado por hematoxilina/eosina. Sua biocompatibilidade foi estudada por meio 
de exame clínico diário e avaliação histológica. Resultados: Os animais apresenta-
ram sinais flogísticos discretos no período pós-operatório imediato, não tendo sido 
evidenciados sinais infecciosos. Não houve extrusão de nenhuma inclusão. Porém a 
aparência foi de redução de volume durante o experimento. Histologicamente o G2 aos 
7 dias apresentou células inflamatórias (predominantemente monócitos e neutrófilos), 
rede de fibrina e hemácias. A Nanoskin apresentava-se como pequenas esferas, 
de cor rósea, com pequenos espaços entre elas, permeados por escassas células 
inflamatórias. Aos 90 dias, a estrutura da inclusão apresentava-se desorganizada, 
amorfa, com restos necróticos e com áreas ovoides, revestidas por fina membrana 
rósea, que pareciam se agrupar, vazias ou preenchidas por material acelular, róseo 
ou acinzentado. As células inflamatórias se modificam, sendo possível observar aos 
90 dias células gigantes multinucleadas e fibroblastos maduros permeando a inclusão. 
No G1, a mesma resposta inflamatória foi verificada, agora revestida pela esclera 
colabada. Conclusões: A Nanoskin é um biomaterial que incita reação inflamatória 
que leva à reabsorção e redução do volume da inclusão. Esta constatação não a 
recomenda para o tratamento de cavidade anoftálmica. 
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TRATAMENTO DA TRIQUíASE MAIOR
Michelli Massae Saruwatari, Ana Cláudia Viana Wanzeler, Carlos Roberto Padovani, 
Larissa Horikawa Satto, Lucieni Barbarini Ferraz, Roberta Lilian Fernandes de Sousa 
Meneghim, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Analisar portadores de triquíase maior quanto aos resultados obtidos 
com duas técnicas operatórias. Método: Estudo retrospectivo realizado na Faculdade 
de Medicina de Botucatu-UNESP, analisando-se prontuários de 45 indivíduos (56 
olhos) com diagnóstico de triquíase maior, submetidos a tratamento cirúrgico usando 
a cirurgia de van Millingen ou a técnica de ressecção da lamela anterior da pálpebra. 
Os pacientes foram acompanhados durante pelo menos seis meses após a cirurgia. 
Foram anotados os dados demográficos e o exame oftalmológico. Os resultados 
obtidos foram transferidos para tabela Excel® para análise estatística, avaliando-se 
a frequência de ocorrência e análise comparativa entre as técnicas operatórias. 
Resultados: Das 23 pálpebras submetidas a van Millingen, 60,9% eram do sexo 
feminino e das 33 pálpebras submetidas ressecção de lamela anterior, 51,5% eram 
mulheres. As causas de triquíase maior foram blefarite (33,9%), meibomite crônica 
(21,4%), causas mistas (19,6%), ectrópio (16%), cirurgia prévia (5,3%) e ceratose 
actínica (3,5%). Após seis meses, a cirurgia de van Millingen levou 20% para cura, 
16% sem cura e sem intervenção, 12% foram reoperadas e 52% submetidas a 
laser ou eletrólise. A cirurgia de ressecção de lamela anterior após seis meses 
levou 25,7% à cura, 2,9% sem cura e sem intervenção, 8,6% necessitaram de nova 
cirurgia e 62,8% foram submetidas a laser ou eletrólise. Conclusões: As cirurgias 
de van Millingen e de ressecção de lamela anterior tiveram resultados semelhantes 
quando comparados os índices de cura a longo prazo. 
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ADOLESCENTES COM BAIXA VISÃO E O USO DE RECURSOS DE  
TECNOLOGIA ASSISTIVA
Maria Elisabete R. F. Gasparetto, Marília Costa Câmara Ferroni, Rita Letto Montilha, 
Zélia Bittencourt

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP), Associação dos 
Deficientes Visuais de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP) 

Objetivo: Conhecer a percepção de adolescentes com baixa visão em relação 
ao uso de recursos de tecnologia assistiva nas atividades escolares e cotidianas. 
Método: Realizou-se levantamento descritivo do tipo transversal. Para a coleta 
de dados utilizou-se questionário aplicado por entrevista aos adolescentes que 
em 2010, frequentavam serviços de reabilitação em Campinas ou Ribeirão Preto. 
Para a elaboração do instrumento considerou-se as categorias relacionadas com o 
diagnóstico, faixa etária, escolaridade, participação em Programas de Reabilitação 
e uso de recursos de tecnologia assistiva. Resultados: A população foi constituída 
por 19 adolescentes na faixa etária entre 12 e 17 anos. Verificou-se que 94,7% apre-
sentavam baixa visão congênita e 5,3% a adquirida e estavam classificados como: 
78,9% com baixa visão moderada, 15,8% profunda e 5,3% grave. Foram en  contrados 
os diagnósticos: catarata congênita, amaurose congênita de Leber, retinopatia da 
prematuridade, retinocoroidite macular por toxoplasmose entre outros. A maioria 
dos adolescentes (63,1%) frequentava o serviço de Ribeirão Preto. Quanto ao 
uso de recursos de tecnologia assistiva, sobressaíram os recursos de informática 
específicos para baixa visão e os recursos não ópticos, (73,7%), recursos ópticos 
para perto (57,9%) e para longe (52,6%). A informática e os recursos não ópticos 
foram os mais aceitos pelos adolescentes. Conclusões: Os recursos de tecnologia 
assistiva mais utilizados pelos adolescentes foram: a informática, os recursos não 
ópticos e recursos ópticos para perto e para longe. Na escola fizeram uso dos 
recursos ópticos e não ópticos. A maioria dos adolescentes, declarou ter adquirido 
conhecimento sobre a informática, recebido treinamento e feito uso da mesma, 
somente nos serviços de reabilitação. 
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USO DE ÁCIDO HIALURÔNICO pARA TRATAMENTO TEMpORÁRIO 
DE LAGOFTALMO pARALíTICO
Gisela Tan-Oh, Giovanni André Pires Vianna, Midori Hentona Osaki, Tammy Hentona 
Osaki, Teissy Hentona Osaki

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

Objetivo: Avaliar a eficácia da aplicação de ácido hialurônico na pálpebra superior, 
como tratamento alternativo à conduta cirúrgica tradicional do lagoftalmo paralítico.
Método: Estudo prospectivo, piloto, em pacientes com lagoftalmo paralítico, entre 
dez/2012 e dez/2013, que foram submetidos à aplicação de ácido hialurônico na 
região pré-tarsal da pálpebra superior. Foi realizada fotografia antes, imediatamente 
após o procedimento, na 1a semana e nos 2o e 3o meses de seguimento. Em todas 
as avaliações, o paciente foi examinado sob as mesmas condições, pelo mesmo 
examinador. Para as fotografias foi utilizado um suporte fixo para câmera fotográfica 
(câmera digital 12.1 megapixels, Casio, Exilim), pelo mesmo examinador, permitindo 
a padronização para as medidas do lagoftalmo (em mm). A ceratopatia de exposi-
ção foi avaliada utlizando-se colírio de fluoresceína e foi graduada de 1 a 4 cruzes. 
Resultados: O tratamento foi realizado em 10 pacientes (10 pálpebras, sendo 5 de 
cada sexo), a idade variou entre 51 e 87 anos (71,2 ± 11,5). O volume injetado variou 
entre 0,08 e 0,3 ml (0,15 ± 0,08). Todos relataram melhora dos sintomas de olho 
seco. Observamos melhora da ceratite em 2 casos, porém não foi estatisticamente 
significante. A medida do lagoftalmo antes da aplicação, variou de 5 a 9,41 mm (5,04 ± 
3,08) e após 3 meses de 0 a 7,22 mm (3,17 ± 1,98). Esta diferença foi estatistica-
mente significante; p=0,0329. Conclusões: Os resultados sugerem que a aplicação 
de ácido hialurônico na pálpebra superior pode ser uma alternativa para casos leves 
e moderados de lagoftalmo paralítico, sem condições clínicas, ou que não desejem 
tratamento cirúrgico, ou ainda nos casos com possibilidade de recuperação da função 
palpebral. São necessários estudos futuros com maior número de pacientes, e tempo 
de seguimento para melhor avaliação da eficácia deste tratamento. 
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ANÁLISE EpIDEMIOLÓGICA EM CAMpANHA pREVENTIVA DE 
CEGUEIRA pOR RETINOpATIA DIABÉTICA EM JOÃO pESSOA  
pARAíBA, ANO 2013
Michelle Rodrigues Goncalves, Edvânia P. Leite, Isabella W. Q. Evangelista, Josinaldo 
P. Leite Jr., Mariana D. Oliveira, Mário A. P. D. Chaves

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico, e conhecimento dos diabéticos (DM+) 
sobre diabetes (DM) e retinopatia diabética (RD), durante campanha de prevenção 
da cegueira por RD. Método: Pacientes acima de 40 anos (a), que compareceram 
voluntariamente e assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram 
submetidos a questionário padronizado, para análise posterior. Resultados: Dos 
112 pacientes atendidos, 46,42% DM+ (36,53%, homens e 63,47%, mulheres) 
aceitaram participar do estudo. Foram avaliados seguintes dados: idade: 40-50a, 
3,84%; 50-60a, 26,92%; 60-70a, 44,23%; e acima de 70a, 25%. Nível de escolari-
dade: 25% analfabetos; 30,76%, ensino médio; 23,07%, fundamental incompleto; 
19,23%, fundamental completo, e 1,92%, superior. Tempo de diagnóstico de DM: 
1,92% menos de 1a; 32,69%, de 1 a 5a; 15,38%, de 5 a 10a; 50%, >10a. Subtipo: 
3,84%, DM tipo 1; 26,92%, DM tipo 2 e 69,23% não souberam informar. Controle 
glicêmico: 55,76%, hipoglicemiantes orais; 26,92%, insulina e 17,30% ambos. Glicemia 
capilar média: menor que 100 mg/dL em 3,84%; 100-200 mg/dL em 63,46%; 200 e 
300 mg/dL em 26,92%; e acima de 300 mg/dL em 5,76%. Embora 61,53% te  nham 
recebido orientação para realizar consulta oftalmológica após diagnóstico de DM, 
73,07%, afirmaram não saber como se adquire RD; 57,69% desconheciam sua 
definição e 82,69%, seu tratamento. Contudo 61,53% acreditavam que a DM poderia 
causar cegueira, e 80,76% que o rigoroso controle glicêmico reduziria a incidência 
de complicações. Apenas 15,38% já haviam realizado tratamento: 62,5%, fotocoa-
gulação, 12,5%, injeção intravítrea, 12,5%, cirurgia, e 12,5% não souberam definir. 
Conclusões: RD é uma importante causa de cegueira. Tempo de diagnóstico, mal 
controle glicêmico e baixo nível de conhecimento populacional, como observado no 
estudo, contribuem para aumentar essa incidência. Logo, campanhas para diagnós-
tico precoce e esclarecimento populacional adequado são de suma importância. 
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ANÁLISE CLíNICA EM CAMpANHA pREVENTIVA DE CEGUEIRA 
pOR RETINOpATIA DIABÉTICA EM JOÃO pESSOA  pARAíBA, 
ANO 2013
Fernando Melo Gadelha, Edvânia P. Leite, Gabriella A. L. Félix, Isabella W. Q. Evan-
gelista, Josinaldo P. Leite Jr., Mário A. P. D. Chaves, Michelle R. Goncalves 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Avaliação do exame oftalmológico (ExO) e anamnese de pacientes 
(Pct) atendidos em campanha de prevenção de cegueira por retinopatia diabética (RD). 
Método: Tratou-se de um estudo observacional realizado com dados de prontuários, 
com TCLE assinado, de pct acima de 40 anos (A), que compareceram voluntaria-
mente à UFPB, durante campanha. Pct com alterações fundoscópicas, realizaram 
ExO completo, sendo encaminhados para tratamento (tto) adequado. Resultados: 
Foram atendidos 112 ptc, sendo 52,67% homens (H) e 47,32% mulheres (M). Cerca 
de 22,30% tinham alterações oftalmológicas (48% H e 52% M). Havia 24%, dislipi-
dêmicos, 48%, hipertensos, e 4%, tabagistas. Quanto ao tempo de diagnóstico de 
diabetes (DM), 28% <5A, 12% de 5-10A, 20% de 10-15A, 24% de 15-20A, e 16% 
acima de 20A. Apenas 23% haviam realizado tto para RD, destes, 100%, laser e 
37,5%, injeções intravítreas. Na avaliação da melhor acuidade visual corrigida (MAVC) 
pelo optotipo de Snellen, havia 22% com um dos olhos com visão de vultos ou conta 
dedos, (14% olho direito (OD) e 8% olho esquerdo (OE); 10%, MAVC de 20/400 a 
20/200 (6% OD e 4% OE); 22%, MAVC de 20/100 a 20/50 (10% OD e 12% OE); 46%, 
MAVC de 20/40 (20% OD e 26% OE). Dos 50 olhos avaliados, 54% possuíam RD 
não proliferativa; 26%, RD proliferativa (RDP); 34%, edema macular clinicamente 
significativo (EMCS); 6% degeneração macular relacionada à idade; e 2%, oclusão 
da veia central da retina. Conclusões: Aproximadamente 1/4 dos pct atendidos 
possuiam RD, com alta incidência de retinopatia diabética proliferativa e edema 
macular clinicamente significativa, e baixa prevalência de tto anterior. A incidência 
de RD é diretamente proporcional ao tempo de DM. Campanhas de saúde pública 
visam detectar este agravo, incluindo pct em um acompanhamento sistemático e 
buscando reduzir a prevalência de cegueira, por meio de controle glicêmico rigoroso, 
diagnóstico precoce e tto eficaz. 
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AVALIAÇÃO DO TESTE DO REFLEXO VERMELHO EM NEONATAIS 
DA CIDADE DE JOÃO pESSOA  pB
Helton Lustosa Luz, Alessandro de Oliveira Silva, Carla Christina de Lima Pereira, 
Edivânia Pereira Leite, Jamili Ânbar Torquato, Josinaldo Pereira Leite Júnior

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Correlacionar o teste do reflexo vermelho (TRV) com variáveis neonatais, 
em recém-nascidos da cidade de João Pessoa. Método: Estudo transversal, realizado 
por uma oftalmologista com experiência em exame de recém-nascidos (RNs), em RNs 
de maternidades públicas da cidade de João Pessoa, de julho de 2013 a fevereiro 
de 2014, por meio de testes estatísticos apropriados, após termos de consentimento 
livre e esclarecido assinados pelos responsáveis. Foram realizadas associações 
entre o TRV e variáveis categóricas relacionadas aos RNs. Resultados: Dos 3.843 
pacientes examinados, 1.807 eram do sexo feminino e 2.036, do masculino, dos 
quais 2 (0,1%) recém-nascidos tiveram TRV alterado do sexo feminino e 5 (0,2%), do 
masculino. Com relação à oxigenioterapia, 154 (4,01%) dos RNs foram submetidos, 
onde houve alteração do TRV em 1,9% dos neonatos e em 0,1% dos que não rece-
beram (significância estatística). Trezentos e onze (8,09%) crianças apresentaram 
infecção neonatal, porém apenas 1 (0,3%) delas apresentou TRV alterado, enquanto 
6 (0,2%) dos que estavam normais tiveram TRV alterado. Quanto aos reflexos pu-
pilares, 99,8% dos RNs estavam normais, dos quais 6 (0,2%) RNs apresentaram 
TRV alterado, enquanto 1 (4,5%) paciente dos reflexos alterados, tiveram alteração 
do TRV (significância estatística). As malformações fetais estiveram presentes em 
1,95% dos examinados, dos quais 1 neonato manifestou TRV alterado, enquanto 
6 (0,2%) da grande maioria normal tiveram alteração do TRV. Conclusões: Nesta 
pesquisa, foi observada associação significativa entre TRV e as variáveis oxigênio 
e reflexos pupilares. Indivíduos com TRV alterado apresentaram maior frequência 
de necessidade de oxigênio e reflexos pupilares alterados. 
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AVALIAÇÃO DE NíVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O TESTE DO 
REFLEXO VERMELHO (TESTE DO OLHINHO) 
Juliana Luz Torres Garrido, Edson de Lira, Jones Barros, Theodomiro Garrido Neto

Universidade Estadual do Amazonas (UEA) - Manaus (AM)

Objetivo: Estudar o nível de conhecimento dos pais de crianças de 0 a 3 anos de 
idade (nascidas após a instituição da lei municipal que tornou obrigatório o teste em 
Manaus-AM) sobre o teste do reflexo vermelho; e avaliar correlações entre o nível 
de conhecimento sobre o teste e a escolaridade e procedência dos entrevistados. 
Método: No período de um ano, foram entrevistados, por meio de questionário, 150 
pais de crianças de 0 a 3 anos que se encontravam internadas no Instituto da Criança 
do Amazonas - ICAM (calculado um erro amostral de 3,5%). O nível de conhecimento 
foi classificado em bom, regular ou ruim conforme o número de respostas adequadas 
no questionário. Utilizou-se o teste exato de Fisher para cruzamentos entre variáveis. 
Resultados: Os entrevistados tinham idade de 28 (+ 8,2) anos (16-54 anos), eram 
procedentes da capital (63%) ou do interior do Amazonas (21%) e Pará (12%) e 
tinham escolaridade, em sua maioria, entre ensino médio completo ou incompleto 
(57%) e ensino fundamental (27%). O estudo evidenciou que: apenas 5% dos en-
trevistados demonstraram ter um bom conhecimento sobre o teste do olhinho, 51% 
apresentaram nível de conhecimento considerado regular e 44%, ruim. O nível de 
conhecimento ruim sobre o teste do olhinho mostrou estar associado a menor grau 
de escolaridade (p=0,0007947) e à procedência do interior (p=0,0225). A idade do 
entrevistado não mostrou associação com o nível de conhecimento sobre o referido 
teste (p=0,698). Destaca-se que 56% dos pais afirmaram que seu(sua) filho(a) não 
foi submetido(a) ao teste do olhinho, apesar de 84% deles terem nascido na capital, 
onde já vigorava a lei que obriga a realização deste teste. Conclusões: A população 
estudada, e principalmente os indivíduos procedentes do interior do estado do 
Amazonas, carece de informação sobre o teste do reflexo vermelho. Este fato está 
diretamente relacionado com o grau de instrução dos entrevistados.
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CAMpANHAS DE pREVENÇÃO CONTRA A CEGUEIRA REALI
ZADAS pELA FUNDAÇÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA OFTAL
MOLÓGICA (FRAO)  DF
Canrobert Oliveira, Bento Afonso dos Santos, Doroteia Matsuura, Wilson Takashi Hida

Fundação Regional de Assistência Oftalmológica (FRAO) - Brasília (DF)

Objetivo: Realizar campanhas de prevenção primárias e secundárias contra 
a cegueira através da Fundação Regional de Assistência Oftalmológica - FRAO. 
Propõem-se a identificar e tratar distúrbios oculares em populações economica-
mente carentes do Distrito Federal, além da instrução sobre seus riscos. Método: 
O fluxograma destas campanhas compõe-se de duas etapas: 1) planejamento e 2) 
execução. Na etapa 1, o assistente social da FRAO entra em contato com líderes 
comunitários. Juntos organizam e divulgam o evento, transportam funcionários e 
equipamentos. Na etapa 2, há palestra sobre as doenças oculares mais frequentes 
proferida pelo administrador ou médico da FRAO. Segue-se a distribuição de se-
nhas para os exames. Os técnicos realizam o teste de acuidade visual com tabela 
de Snellen, tonometria de não contato, lensometria e autorrefração. Registram-se 
os resultados e é realizado o atendimento médico. Se necessário, os pacientes 
são orientados a marcarem consultas em outros serviços ou na própria FRAO 
caso queiram. Resultados: Foram realizadas quatro campanhas até o momento: 
1) Agosto/2013 no Banco Central do Brasil. Foram atendidas 284 funcionários das 
empresas terceirizadas nas áreas de serviços de limpeza, manutenção e vigilância. 
2) Dezembro/2013 na Igreja Católica Coração de Jesus em Planaltina-DF. O evento 
contou com a presença aproximada de 80 pessoas, das quais 45 foram submetidas 
a pré-exames. 3) Fevereiro/2014 na Escola Classe 604 em Samambaia-DF, com 
a presença de pessoas da comunidade. 4) Março/2014 em São Sebastião-DF. O 
evento foi solicitado por líderes comunitários. Conclusões: Identificaram-se doenças 
oculares em grupos populacionais utilizando-se recursos humanos disponíveis e 
aproveitando a infraestrutura local para fácil acesso dos pacientes. Orientou-se a 
população quanto às doenças oculares mais frequentes. 
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CARACTERíSTICAS DA AMBLIOpIA EM ESCOLARES DA REDE 
pÚBLICA DE MANAUS
Theodomiro Lourenco Garrido Neto, Ana Cristina Prado, Juliana Torres Garrido, 
Roniely Oliveira 

Universidade Estadual do Amazonas (UEA) - Manaus (AM)

Objetivo: Avaliar a frequência de ambliopia entre os alunos do ensino fundamen-
tal de duas escolas municipais de Manaus-AM e identificar fatores ambliogênicos. 
Método: Realizou-se de estudo prospectivo sobre a frequência de ambliopia nos 
alunos de duas escolas municipais de Manaus-AM. Os alunos foram triados conforme 
medida da acuidade visual (AV) na escola, sendo encaminhados para avaliação 
oftalmológica completa aqueles com AV em um ou ambos os olhos menor ou igual 
a 20/30. Todas as crianças das escolas foram convidadas a participar, sendo excluí-
das aquelas cujos pais não se interessaram em assinar o termo. O diagnóstico de 
ambliopia unilateral foi dado quando houve diferença de AV entre os olhos maior 
que 2 linhas sendo o melhor olho <20/30, com correção. Considerou-se ambliopia 
bilateral quando a AV foi <20/40 em ambos os olhos, com correção. Resultados: 
Foram avaliadas 499 crianças de 6 a 14 anos, sendo 246 (49%) meninas e 253 
(51%) meninos. Entre eles, 63 (12,6%) apresentaram AV menor ou igual a 20/30 
em um ou ambos os olhos. No entanto somente 30 crianças compareceram à 
consulta. Entre os 30 alunos examinados, 9 (1,8% dos 499) tiveram diagnóstico de 
ambliopia unilateral (2 casos) ou bilateral (9 casos). Quanto à gravidade, a maior 
parte foi considerada leve (77, 8%), havendo casos de ambliopia moderada (11,1%) 
e grave (11,1%). Astigmatismo maior que 3,00 DC foi o principal fator ambliogênico 
(89% dos casos), havendo apenas um caso de ambliopia estrábica. Conclusões: 
Ambliopia foi detectada em 1,8% dos escolares, sendo a maior parte considerada 
leve a moderada e de causa refracional, pela presença de astigmatismo. 
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CORREÇÃO ÓTICA: CONHECENDO A TAXA DE COBERTURA 
DE ÓCULOS EM MAIORES DE 40 ANOS DA REGIÃO DE BOTU
CATU  Sp
Juliana de Moura Leite Luengo Oliveira, Carlos Roberto Padovani, Fábio Henrique 
da Silva Ferraz, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Determinar a ocorrência de erros refracionais corrigidos e não corri-
gidos adequadamente na população com idade maior ou igual a 40 anos, a fim de 
conhecer a taxa de cobertura de óculos em uma região do estado de São Paulo. 
Método: Estudo transversal, de amostragem sistemática e probabilística, realizado 
entre os anos de 2004 e 2005, envolvendo 9 cidades da região centro-oeste do es-
tado de São Paulo. Foram examinados 15.309 indivíduos, sendo utilizada para este 
estudo uma subamostra desta população, formada por indivíduos maiores de 40 
anos. A taxa de cobertura de óculos (%) foi calculada baseada na fração met need/
(met need + unmet need) x 100, proposta por Bourne et al., 2004. Resultados: O 
critério de inclusão foi cumprido para 3.308 indivíduos, sendo que 61,73% eram do 
sexo feminino. Destes, 522 já utilizavam correção ótica no momento da abordagem 
e tiveram seus óculos mantidos (met need) e 2.057 necessitaram de prescrição de 
correção óptica após a abordagem (unmet need). A taxa de cobertura de óculos 
encontrada na região estudada foi de 20,24%. Conclusões: A população adulta 
da região centro-oeste paulista apresenta baixa taxa de cobertura de óculos, o 
que reflete os obstáculos enfrentados por grande parte da população para acesso 
aos serviços especializados de saúde. Portanto, iniciativas governamentais ou não 
governamentais que identifiquem estes obstáculos e ofereçam à população meios 
para enfrentá-los são cada vez mais necessárias para o combate e prevenção das 
deficiências visuais. 
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COMpORTAMENTO DE RISCO SOCIAL E SEXUAL EM pACIENTES 
COM pERFURAÇÃO DA CÓRNEA SECUNDÁRIA À CERATOCON
JUTIVITE GONOCÓCICA
Laura Pires da Cunha, Ludmila Freitas de Almeida, Maria Cristina Nishiwaki Dantas, 
Niro Kasahara, Paulo Dantas, Rafael de Melo Franco, Renan Memória, Rubens 
Grochowski, Vanessa Oliveira Andrade

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

Objetivo: Identificar comportamentos de risco social e sexual em um grupo 
de pacientes, avaliados em um serviço oftalmológico terciário, com conjuntivite 
gonocócica que apresentavam iminência ou perfuração ocular associada. Método: 
Os pacientes com suspeita clínica de conjuntivite gonocócica, atendidos em centro 
oftalmológico terciário nos últimos cinco anos, tiveram cultura colhida e tratamento 
realizado para conjuntivite gonocócica e clamidiana, além do tratamento do parceiro(a), 
seguindo as orientações do Center for Disease and Control. Nos casos de pacientes 
com conjuntivite gonocócica com iminência de perfuração ou que culminaram com 
perfuração ocular, foi realizada revisão de prontuário com solicitação da presença 
do paciente no serviço, para orientações sobre o termo de consentimento livre e 
esclarecido e após a sua assinatura, foi realizado o questionário de comportamen-
to social e sexual. Resultados: Em média: sexo feminino, 31 anos, caucasiano, 
heterossexual, com baixa renda financeira, sem diploma universitário ou moradia 
própria. Atividade sexual iniciada aos 15 anos de idade e no momento do quadro 
clínico estavam em um relacionamento estável por 6 meses, utilizando preservativos 
irregularmente, com prática sexual 3x/semana e assim como seus parceiros, não 
notaram alteração no trato geniturinário, comorbidades clínicas ou uso de drogas 
recreacionais. Conclusões: Este estudo foi realizado para identificar pacientes com 
risco de perfuração em conjuntivite gonocócica como um aviso aos colegas, pois, 
após uma série de casos, notou-se um perfil epidemiológico diferente do que era 
esperado. Assim, fez-se necessário este projeto para aumentar as chances desses 
pacientes receberem o cuidado adequado e possibilitar avaliar o prognóstico desde 
o momento da anamnese.
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CUIDADORES DE pESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL: pApÉIS 
OCUpACIONAIS
Maria Inês Rubo de Souza Nobre, Bianca Maciel, Rita de Cássia Ietto Montilha

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP), Centro de Estudos 
e Pesquisa em Reabilitação Prof. Dr. Gabriel Porto (CEPRE)

Objetivo: Descrever o perfil e conhecer a configuração dos papéis ocupacionais de 
cuidadores de pacientes com deficiência visual, atendidos em um centro universitário 
de pesquisa em uma cidade de grande porte. Método: Estudo exploratório, do tipo 
transversal, com metodologia quantitativa que foi realizado utilizando aplicação do 
protocolo “Lista de Identificação dos Papéis Ocupacionais”, abordando os papéis de 
estudante, trabalhador, voluntário, cuidador, do lar, amigo, membro familiar, religioso, 
passatempo amador, participante em organizações e outros. Todos os participantes 
assinaram o termo de consentimento aprovado em setembro de 2013. Resultados: 
Participaram da pesquisa 17 cuidadores de pessoa com deficiência visual, sendo 82% 
do gênero feminino, com idade média de 44 anos. Dos participantes da pesquisa, 
41% não concluíram o ensino fundamental, 65% não trabalham e 65% dos cuida-
dores são mães. Com relação aos papéis ocupacionais, os papéis que tinham alta 
porcentagem de realização antes do cuidar, mas que sofreram grande perda após o 
início deste papel foram os de trabalhador (65%), estudante (59%) e membro familiar 
(24%). O papel de religioso foi o mais citado (12%), dentre os outros papéis, de ser 
desempenhado a partir do início do cuidar. Os papéis que os sujeitos da pesquisa 
tem maior desejo de retomar ou continuar realizando no futuro foram de trabalhador 
e passatempo/amador (100%). Conclusões: Maior parte dos cuidadores são mães, 
não trabalham e têm baixa escolaridade. Em relação aos papéis ocupacionais, todos 
apresentaram quedas na frequência de realização, se comparado antes com após 
o início do cuidar. O cuidar de pessoa com deficiência visual traz consequências 
importantes como perdas ou mudanças dos papéis ocupacionais, principalmente o 
de trabalhador, alteração na rotina e sobrecarga. 
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INCIDÊNCIA DE CEGUEIRA E VISÃO SUBNORMAL pROVOCADAS 
pOR ACIDENTES DE TRABALHO
Cristiano dos Santos Correia, Camila Lopes Guimarães, Lílyan Moura Fé Araújo, 
Rogério Nóbrega Rodrigues Pereira

Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) - Brasília (DF) 

Objetivo: Determinar a incidência de cegueira e visão subnormal provocadas 
por acidentes de trabalho no Brasil de 2008 a 2012. Método: Estudo descritivo em 
que foram revisados os dados sobre cegueira e visão subnormal causados por aci-
dentes de trabalho ocorridos no Brasil de janeiro de 2008 até dezembro de 2012. As 
informações foram coletadas a partir do banco de dados da Empresa de Tecnologia 
e Informações da Previdência Social. Resultados: No período estudado, foram 
provocadas 90.792 lesões oculares por acidentes de trabalho, responsável por 2,5% 
dos casos notificados, revelando-se a quarta parte do corpo mais afetada, contra a 
incidência de 37,4% de ferimentos no membro superior, 19,3% no membro inferior e 
2,9% no dorso. O gasto com benefícios previdenciários por lesões oculares causadas 
por acidentes de trabalho foi de R$ 12.889.984,70. Comparando com o ano de 2008, 
houve um aumento de 65,1% nos gastos com esses benefícios em 2012, atingindo 
R$ 3.219.034,49. A incidência de casos que evoluíram para cegueira ou visão subnor-
mal após lesões oculares por acidentes de trabalho foi de 2.232 (2,5%), ocorrendo 
em média 446,4 casos ao ano. Ao final do período, observou-se uma redução de 
30,1% na ocorrência destes acidentes. Comparando-se a quantidade de aposenta-
dorias acidentárias concedidas por cegueira total segundo o sexo, observa-se que 
os homens (91%) estão mais sujeitos a sofrerem este tipo de lesão. Conclusões: 
Embora o olho seja uma das partes do corpo mais envolvida em acidentes de trabalho, 
a incidência de casos que resultam em cegueira ou visão subnormal é pequena. No 
entanto, esse fato ganha importância uma vez que a maioria dos afetados estão 
em idade produtiva, produzindo grande impacto socioeconômico, e que poderiam 
ter sido evitados por medidas simples de prevenção, especialmente nas áreas de 
atividade onde há predomínio de mão-de-obra masculina. 
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pROMOÇÃO DA SAÚDE OCULAR NA FUNDAÇÃO REGIONAL 
DE ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA (FRAO) DE BRASíLIA  DF
Doroteia Matsuura, Bento Afonso dos Santos, Canrobert Oliveira, Takashi Hida

Fundação Regional de Assistência Oftalmológica (FRAO) - Brasília (DF)

Objetivo: Descrever o funcionamento da Fundação Regional de Assistência 
Oftalmológica - FRAO, entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos. A FRAO 
tem como principal finalidade proporcionar a pessoas economicamente carentes, 
assistência oftalmológica de baixo custo ou gratuita, em alguns casos, que não 
conseguem atendimento pelo SUS. Método: O fluxograma consta de onze fases de 
um atendimento ao paciente: 1) consulta marcada por telefone, conforme o distúrbio 
visual descrito; 2) atendimento individualizado na recepção; 3) pré-consulta (autorre-
fra ção, tonometria de não contato e lensometria); 4) sala de espera com conforto; 5) 
realização das consultas em um dos três consultórios por médicos colaboradores, 
sendo possível realizar até 96 consultas/dia (2.000/mês); 6) avaliação socioeconômica 
por assistente social, com cálculo do índice de carência desenvolvida pela FRAO; 
7) encaminhamento para exames pré-operatórios oculares a serem realizados no 
Hospital Oftalmológico de Brasília-HOB; 8) planejamento da cirurgia pelos oftalmo-
logistas colaboradores; 9) marcação da cirurgia, orientações pré e pós-operatórias, 
assinatura do termo de consentimento, pagamento da cirurgia a preço simbólico; 
10) realização da cirurgia no HOB; 11) revisões pós-cirúrgicas e alta. Resultados: 
Foram realizadas em 2012-2013, 2.030 cirurgias (1.493 cataratas; 490 refrativas; 4 
trabeculectomias; 21 pterígios; 1 transplante de córnea;11 tratamento com Avastin®; 
8 anéis intraestromais com intralaser; 2 tratamentos "crosslinking"). Conclusões: A 
FRAO é uma organização que combina os recursos da classe médica e da iniciativa 
privada a fim de proporcionar ao ser humano carente o direito à visão. Tem como 
instituição mantenedora o Hospital Oftalmológico de Brasília - HOB. Mostra que é 
possível associar um serviço de natureza filantrópica com o padrão de qualidade 
de uma clínica oftalmológica particular. 
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pROJETO TEMÁTICO INTERDISCIpLINAR NA REABILITAÇÃO DE 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
Zélia Zilda Lourenço de Camargo Bittencourt, M. Elisabete Gasparetto, Rita C. I. 
Mon      tilha

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

Objetivo: Descrever o desenvolvimento de um Projeto Temático realizado em um 
serviço universitário de reabilitação de adolescentes com baixa visão e cegueira. 
Método: Os adolescentes foram acompanhados semanalmente em atividades grupais 
desenvolvendo um Projeto Temático para se atingir as demandas apresentadas. 
O tema escolhido pelos adolescentes foi “A volta ao mundo”, onde mostrou-se a 
cultura e modo de vida de diferentes países, seus repertórios históricos e culturais. 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o número 486/2009. Resultados: 
O grupo contou com 8 adolescentes, sendo 6 mulheres e 2 homens, média de idade 
de 16 anos (sd=2,32), com ensino médio. Dois adolescentes eram cegos tendo 
como causas amaurose congênita de Leber e retinose pigmentar. Os adolescentes 
com baixa visão apresentavam glaucoma congênito, opacidade corneana, catarata 
congênita, rabdomiosarcoma parameníngeo. Os países por eles escolhidos foram 
Egito, Itália, México, Portugal, Israel e Continente Africano. A equipe trabalhou as-
pectos geográficos, políticos, culturais e gastronômicos através de atividades que 
exigissem a participação dos adolescentes cegos e com baixa visão, utilizando 
pistas auditivas, táteis e de exploração ambiental. Todos participaram do preparo e 
degustação de comidas típicas, da pesquisa da música e da dança de cada país. 
Para a realização destas tarefas foram utilizados recursos de tecnologia assistiva 
como: óculos, lupas de apoio, materiais ampliados, em relevo e texturas diferentes, 
com altos níveis de contraste, computadores com acesso à internet e softwares 
sonoros e máquina Braille. Conclusões: O projeto temático favoreceu a aceitação 
da condição visual, a expansão das relações interpessoais melhorando o desem-
penho acadêmico e as atividades cotidianas dos adolescentes, que reproduziram 
informalmente as atividades escolares no contexto do projeto. 
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RETINOpATIA DA pREMATURIDADE NA FACULDADE DE ME
DICINA DE BOTUCATU  UNESp
André Ricardo Carvalho Marcon, Eliane Chaves Jorge, Nuria Avelar de Puertas

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Identificar a prevalência da ROP em prematuros de muito baixo peso, 
nascidos no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) 
- UNESP, e correlacioná-la com seus principais fatores de risco. Método: Estudo 
de coorte prospectivo, com 302 recém-nascidos pré-termo (RNPT), com peso ao 
nascimento (PN) menor que 1.500 g e/ou idade gestacional (IG) menor que 32 
semanas entre junho de 2009 a janeiro de 2011. Foram excluídos 70 (23,17%) que 
faleceram antes de seis semanas de vida sem triagem oftalmológica. Os demais 
232 RNPT passaram por fundoscopia indireta com pupilas dilatadas utilizando lente 
de 28 dioptrias para visualização. As avaliações foram realizadas entre a 4a e a 6a 
semana de vida e repetidas conforme a necessidade até a completa vascularização da 
retina. O estadiamento da ROP foi feito de acordo com a classificação internacional. 
Um folder explicativo sobre a ROP foi entregue aos familiares para compreensão e 
adesão ao tratamento. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP e autorizado pelos responsáveis dos 
RNPT. Resultados: Foram avaliados 232 RNPT, sendo 114 (49,14%) femininos e 
118 (50,86%) masculinos. A IG variou entre 22 e 32 semanas, com média de 29,4 
semanas e desvio padrão (DP) de 2,5. O PN variou de 625 a 1.500 gramas, com 
média de 1.219,4 gramas e desvio padrão (DP) de 317,8. A prevalência de ROP foi 
de 43 (18,53%) RNPT. A porcentagem de gestação gemelar foi de 15,89% com risco 
significativo para ROP (p<0,05 teste exato de Fisher), assim como a IG e o baixo 
PN. Conclusões: No período estudado a prevalência de ROP foi inferior à literatura 
nacional e semelhante à de países desenvolvidos, comprovando a excelência do 
serviço. Os fatores de risco encontrados foram baixo PN, IG e gestação gemelar. 
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COMpARAÇÃO ENTRE QUATRO TESTES DE DOMINÂNCIA OCU
LAR
Thiago Roberto Correia e Silva, Alessandra de Freitas Carneiro Lira, Ana Regina 
Vieira Peixoto e Lucena

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Comparar quatro testes de dominância ocular para determinar os 
mais precisos para serem aplicados a um contexto de ambulatórios de oftalmologia. 
Método: Estudo transversal prospectivo, realizado de junho a agosto de 2013, na 
Fundação Altino Ventura. Foram incluídos indivíduos que apresentavam visão de 
20/20 em ambos os olhos com correção óptica, quando havia. Só foram incluídas 
pessoas cujos olhos apresentaram equivalentes esféricos entre -3,00 e +1,00 
dioptrias. Foram excluídos os que não apresentaram estereopsia normal e aqueles 
que apresentavam alguma foria. Foram aplicados quatro testes de determinação de 
dominância ocular em todos os pacientes: teste de Miles, método de Dolman, teste 
de Porta e o teste de ponto próximo de convergência. Resultados: Foram incluídos 
50 pacientes 24 eram do gênero masculino e 26 do gênero feminino. Todos os pa-
cientes realizaram os testes com bom nível de concentração. Observou-se que existe 
uma concordância muito positiva entre os testes de Miles e Dolman (Kappa=0,82 e 
P<0,0001), entre Miles e Porta (Kappa=0,61 e P<0,0001) e entre Dolman e Porta 
(Kappa=0,79 e P<0,0001). Em relação ao método de convergência, não foi detecta-
da correlação com os testes de Miles, Dolman e Porta (Kappa=0,06; 0,10 e 0,12; 
P=0,597; 0,368 e 0,280, respectivamente). A taxa de concordância entre o teste de 
Miles e Dolman foi de 92,0%, já entre Miles e Porta foi de 82,0%, enquanto que 
entre Dolman e Porta foi de 90,0%. Quando comparados os testes em relação ao 
de convergência a taxa de concordância foi de 46,0% em relação ao Miles, 50,0% 
em relação ao de Dolman e 52,0% ao de Porta. Conclusões: A determinação da 
dominância ocular deve se tornar uma rotina da avaliação oftalmológica. Devido à 
alta concordância entre os testes de Miles e de Dolman sugere-se que estes testes 
apresentam maior acurácia na definição do olho dominante, devendo ser utilizados 
em contexto da prática oftalmológica. 
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RELAÇÃO ENTRE ACUIDADE VISUAL E DESEMpENHO ESCOLAR 
EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ESCOLAS MUNICI
pAIS DE JOÃO pESSOA
Iwaniec Eugenio de Albuquerque Moura, Carla Christina de Lima Pereira, Gabriela 
Alves de Lima Felix, Isabela Wanderley de Queiroga Evangelista, Virgínia Laura 
Lucas Torres

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) - João Pessoa (PB) 

Objetivo: Avaliar a prevalência de baixa acuidade visual e sintomas astenopei-
cos, bem como suas relações com o desempenho escolar, em alunos do ensino 
fundamental de escolas municipais de João Pessoa. Método: Foram avaliados 100 
escolares por meio do teste de Snellen e questionário padrão. Alunos com acuidade 
visual 20/30 foram encaminhados para exame oftalmológico sob cicloplegia. Resul
tados: Dos avaliados, 35% eram do sexo masculino e 65% do sexo feminino. A baixa 
acuidade visual (20/30) foi observada em 39%, e destes, 38% já haviam repetido 
de ano. Sessenta e dois por cento dos entrevistados referiram dificuldade para ver 
o quadro. A cefaléia foi uma queixa frequente, relatada por 69% dos alunos, sendo 
que, destes, 57% possuíam acuidade visual 20/30. Foram prescritos óculos para 
90% daqueles com acuidade visual inicialmente 20/30. Conclusões: Observou-se 
que uma parcela significativa (39%) dos alunos apresentava baixa acuidade visual, 
e, dentre aqueles que relatavam dificuldade de enxergar o quadro, 52% já haviam 
repetido de ano. Tais resultados apontam para a já esperada relação entre má acuidade 
visual e baixo desempenho escolar, ratificando a importância de programas para 
a detecção de problemas visuais entre escolares, já que, em nosso meio, fatores 
socioeconômicos representam um obstáculo ao acesso regular de grande parte da 
população aos serviços de saúde. 
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pREVALÊNCIA DAS AMETROpIAS EM CRIANÇAS pRÉESCO
LARES E ESCOLARES NO pROGRAMA VISÃO DO FUTURO NA 
SANTA CASA DE SÃO pAULO
Natália Torres Giacomin, Adamo Lui Netto, Chow Wang Ming Shato, Elizabeth Gui-
marães Murer, Giovana Arlene Fioravante Lui, Hamilton Noboru Kato Sakamiti, José 
Ricardo de Abreu Reggi, Marizilda Rita de Andrade, Renato Giovedi Filho

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

Objetivo: Determinar a prevalência dos erros refrativos e anisometropias nas 
crianças encaminhadas à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
durante o programa Visão do Futuro no ano de 2012. Método: Estudo observacional 
do tipo transversal no qual foram examinadas 3.295 crianças com idade entre 6 e 
8 anos matriculadas na rede pública de ensino. Estas crianças foram previamente 
triadas na escola e aquelas com visão menor que 0,7 foram encaminhadas para 
atendimento oftalmológico. Foi considerado como anisometropia uma diferença de 
2 dioptrias esféricas ou o equivalente esférico entre os dois olhos. Resultados: 
Foram avaliadas 3.295 crianças no total. Destas, 1.524 (46%) tinham visão melhor 
que 0,7 e não entraram no protocolo de exame refracional. A prevalência dos erros 
refrativos foi de 3.499 olhos (53%) em um total de 6.590 olhos. Foram prescritos 
óculos para 1.354 crianças. Sendo 72,2% de ametropias positivas, 12,6% de ame-
tropias negativas e 13,1% de astigmatismos mistos e 0,9% emétropes. A prevalência 
de anisometropia configurou-se em 7,2% em relação aos pacientes submetidos à 
consulta oftalmológica completa. Entre os dados tivemos 43 olhos sem informações, 
o que corresponde a 1,3% dos pacientes atendidos. Conclusões: Demonstrou-se 
a prevalência dos principais erros refracionais encontrados em uma amostra da 
população na cidade de São Paulo - SP. Confirmando o potencial de impacto das 
campanhas no desenvolvimento da visão, gerando qualidade de vida e melhora do 
rendimento escolar. 
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A TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓpTICA NA FOSSETA DE DISCO 
ÓpTICO 
Lilian de Faria Campos, Dorothy Graça Ramos dos Reis Dantes, Grazielle Fialho 
de Souza

Instituto de Olhos do Hospital Universitário São José - Belo Horizonte (MG) 

Objetivo: Descrever os achados da tomografia de coerência óptica (OCT) em 
pacientes portadores de fosseta congênita de disco óptico. Método: Descrição 
dos achados ao exame de OCT de 9 olhos, de 9 pacientes do Instituto de Olhos 
do Hospital Universitário São José, portadores de fosseta congênita de disco 
óptico. O aparelho utilizado foi o OCT Heidelberg - Spectral Domain. Resultados: 
A idade dos pacientes variou entre 15 e 60 anos (média 36,1), sendo 7 deles do 
sexo feminino e 2 do sexo masculino. Dentre os 9 olhos examinados, 4 apresen-
tavam descolamento seroso de retina associado à fosseta de disco óptico, e em 3 
destes foi possível observar a existência de pertuito através da fosseta de disco, 
possibilitando comunicação com a cavidade vítrea. Em todos os pacientes foi visto 
tecido fibroso sobre a fosseta e em nenhum deles havia descolamento de vítreo 
posterior; a espessura da camada de fibras nervosas da retina estava diminuída na 
parede do canal óptico, na topografia da fosseta em 6 dos 9 pacientes. A acuidade 
visual com correção variou entre 20/20 e MM. Conclusões: Histologicamente, as 
fossetas de disco óptico são defeitos na lâmina crivosa. O OCT, que permite uma 
análise detalhada da anatomia da retina, configura uma importante ferramenta no 
estudo de diversas patologias, em especial aquelas cuja fisiopatologia ainda não é 
bem compreendida. As imagens analisadas nesse estudo mostram essas alterações 
estruturais na parede da fosseta, reforçando as teorias de que o vítreo liquefeito ou 
o líquido do espaço subaracnoideo podem se infiltrar através deste pertuito e ser 
a causa do descolamento seroso de retina observado. Na fosseta do disco óptico, 
a compreensão da origem e evolução do descolamento seroso secundário, cujo 
mecanismo ainda não foi bem determinado, é de suma importância para que se 
possa chegar a um tratamento eficaz e prevenir a perda visual nesses pacientes, 
em alguns casos bastante jovens. 
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ANÁLISE DA ESpESSURA DA COROIDE EM pACIENTES COM 
DIABETES E MICROALBUMINÚRIA USANDO OCT DE DOMíNIO 
ESpECTRAL
Lucas Brandolt Farias, Camila Benfica, Daniel Lavinsky, Jacó Lavisnky, Luciano S. P. 
Guimarães, Luís H. Canani, Wagner F. M. Schneider

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) - Porto Alegre (RS), Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - Porto Alegre (RS) 

Objetivo: Analisar a espessura da coroide em pacientes com diabetes (DM) 
e microalbuminúria usando tomografia de coerência óptica (OCT) de domínio es-
pectral. Método: Pacientes com DM tipo 2 e sem retinopatia diabética clinicamente 
significativa foram divididos em dois grupos (micro- vs. normoalbuminúria) no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e submetidos a exame oftalmológico 
completo, retinografia e OCT. A espessura da coroide foi avaliada usando OCT 
Spectralis (Heidelberg Enginee ring Co, Alemanha) com o modo Enhanced Depth 
Imaging (EDI). Foram realizadas 10 medidas da coroide em intervalos de 500 µm 
até 2.500 µm temporal e nasal à fovea. Duração do DM, hemoglobina glicada, HAS 
e tabagismo foram também avaliados. Modelos de Generalized Estimating Equa-
tion (GEE) foram usados para analisar a influência dessas variáveis nas medidas 
da espessura da coroide. Resultados: Foram incluídos 62 olhos de 33 pacientes. 
A espessura média da coroide foi mais fina em pacientes com microalbuminúria, 
e demonstrou ser significativamente diferen te na região subfoveal, a partir de 500 
µm nasal até 2.000 µm temporal à fóvea. A es pessura média de coroide subfoveal 
diferiu significativamente entre os grupos normo- e microalbuminúria (284,03 ± 
12,56 µm vs 228,87 ± 14,44 µm, P=0,001). Nenhuma associação independente foi 
encontrada após análise de modelos de regressão multivariada. Conclusões: Este 
estudo mostrou que a coroide é significativamente mais fina em pacientes diabéticos 
com microalbuminúria, especialmente na região subfoveal e temporal à fóvea. A 
espessura de coroide afinada em pacientes com DM e microalbuminúria pode ser 
um sinal de dano microvascular para o olho, antes mesmo de dano para os vasos 
da retina torne-se clinicamente evidente. 
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AVALIAÇÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA RETINA EM pOR
TADORES DO VíRUS HIV INFECTADOS NO pERíODO pERINATAL
Thayze Teixeira Melo Nunes Martins, Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE), Instituto Materno Infantil de Pernambuco 
(IMIP) - Recife (PE) 

 Objetivo: Investigar a função visual e estrutura retiniana em adolescentes 
infectados pelo HIV no período perinatal, correlacionando com suas características 
clínicas, laboratoriais e sociodemográficas. Método: Estudo transversal, prospectivo, 
descritivo, com componente analítico em 13 pacientes acompanhados no Serviço de 
Assistência Especializada - Hospital Dia do Instituto Materno Infantil de Pernambu-
co, entre março e setembro de 2012. Os participantes tiveram seus dados clínicos 
avaliados e foram submetidos ao exame oftamológico, avaliação da visão de cores, 
avaliação da sensibilidade ao contraste, medidas da espessura da camada de 
fibras retinianas e espessura macular pela tomografia de coerência óptica e exame 
perimétrico no Perímetro Humphrey estratégia SITA 24-2. Resultados: Observou-se 
uma correlação estatisticamente significante entre as medidas do teste de visão de 
cores (C-index) e da sensibilidade ao contraste (logCS) (r=-0,526, p=0,008), entre o 
índice perimétrico PSD e logCS (r=-0,659, p=0,038) e entre PSD e C-index (r=0,709, 
p=0,022). A espessura da camada de fibras nervosas (CFNR) temporal esteve 
correlacionada ao logCS (r=0,474, p=0,019) e C-index (r=-0,415, p=0,039). Con
clusões: O afinamento da CFNR temporal está associado a alteração de visão de 
cores e contraste em pacientes infectados pelo HIV no período perinatal. O estudo 
permanece em estágio de coleta de dados e se pretende avaliar a influência dos 
fatores clínicos e biológicos nos achados do exame oftalmológico. 
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ANÁLISE DO CONTROLE E CONHECIMENTO SOBRE RETINO
pATIA DIABÉTICA EM UNIDADE DO pROGRAMA DE SAÚDE DA 
FAMíLIA
Larissa Pereira Cabral Correa, Manuela Gomes Ozelieri 

Universidade de Cuiabá - UNIC (MT)

Objetivo: O objetivo deste trabalho é a análise sobre o controle e conhecimento 
sobre a retinopatia diabética dos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo I e 
tipo II do posto de saúde Gonçalo Pinto de Godoy. Método: Foi realizada uma pes-
quisa descritivo transversal, realizada na Unidade do Programa da Saúde da Família 
Gonçalo Pinto de Godoy em Várzea Grande-MT, entre novembro e dezembro de 
2013. Fizeram parte deste estudo 92 pacientes diabéticos cadastrados na unidade. A 
coleta de dados foi obtida por meio de perguntas de um questionário e a realização 
de glicemia capilar e fundoscopia ocular direta com dilatação de pupila. Resulta
dos: Obteve cobertura de 56,52% dos diabéticos cadastrados na unidade. N=52, 
sendo 75% eram mulheres; 82,69% tinham hipertensão arterial associada; 96,15% 
apresentou glicemia capilar de jejum alterada; 88,46% de todos os diabéticos nunca 
ouviram falar em retinopatia diabética e que 96,15% nunca fizeram exame de fundo 
de olho. Ao exame de fundo de olho 86,53% apresentaram alterações. Conclusões: 
Os resultados obtidos com este estudo revelaram que é extremamente necessário 
que seja realizada uma melhoria da capacitação dos agentes comunitários de saúde 
(ACS) e toda a equipe que compõe o Programa de Saúde da Família (PSF), princi-
palmente a respeito da retinopatia diabética, com treinamentos específicos sobre as 
alterações oculares que ocorrem no diabetes, sua forma de controle e tratamento, 
a fim de que as informações conscientizem todos os diabéticos e seja realizado o 
acom  panhamento preconizado pelo Ministério da Saúde. 
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ESTUDO DA pREVALÊNCIA DA RETINOpATIA DIABÉTICA NO 
AM BULATÓRIO DO INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
Heron Gomes Correia, Alexandre Ishizaki, Eduardo Morizot, Fernanda Vianna Duarte, 
Mariana Cortes Real

Instituto Benjamin Constant - Rio de Janeiro (RJ) 

Objetivo: Determinar a prevalência de retinopatia diabética (RD), dos seus diversos 
estágios e da presença de edema macular clinicamente significativo (EMCS) nos 
pacientes submetidos à angiografia fluoresceínica no Instituto Benjamin Constant 
(IBC) no ano de 2011. Método: Foi realizado um estudo transversal com amostra 
individual composta por pacientes submetidos à angiografia fluoresceínica no ano 
2011 no IBC. O banco de dados utilizado foi elaborado a partir de informações 
coletadas em prontuários médicos. Resultados: Foi encontrada uma prevalência 
de 86,25% de RD nos 160 pacientes com diabetes melito selecionados, sendo que 
40 (25%) apresentaram EMCS. Dos pacientes com RD, 67 (41,8%) apresentaram 
retinopaita diabética proliferativa (RDP), 61 (38,2%) retinopatia diabética não proli-
ferativa (RDNP) e 32 (20%) sem RD. A acuidade visual média, em logMAR, variou 
entre 0,44 na RDNP moderada a 0,8 na RDP. Conclusões: Foi possível determinar 
a prevalência da RD e dos seus estágios de doença, na população em estudo. Os 
dados obtidos diferem de outros estudos nacionais sobre a prevalência da RD. A 
presença de EMCS e a baixa da acuidade visual parecem ser mais importantes nos 
estágios mais avançados da RD. 
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ESTUDO DO FLUXO CAROTíDEO EM INDIVíDUOS COM MACROA
NEURISMA RETINIANO
Rodrigo Reis de Oliveira, Eduardo Coêlho Fontes, Emerson Fernandes de Sousa e 
Castro, Fábio José Bonafe Sotelo, Margara Zanotele, Vitor Reis de Oliveira

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo - São Paulo (SP) 

Objetivo: Avaliar a ocorrência da doença aterosclerótica da circulação arterial 
carotídea em pacientes com macroaneurisma retiniano. Método: Os pacientes foram 
selecionados no ambulatório de retina do HSPE. O diagnóstico do macroaneurisma 
retiniano (MA) foi feito através de exame clínico de fundo de olho complementado 
com angiofluoresceinografia. Foram submetidos ao exame de ultrassonografia com 
Doppler de carótida no setor de radiologia do Hospital do Servidor Público Estadual 
por um único examinador. No exame foram avaliados o grau de espessamento inti-
mal das carótidas através de 16 medidas, a presença de placas ateroscleróticas e 
alterações anatômicas como o acotovelamento (Kinking) das carótidas. Resultados: 
Foram avaliados 13 pacientes em um total de 15 MAs. Placas ateromatosas foram 
observadas em 11 pacientes (84,6%) do estudo. Em todos, o acometimento das 
carótidas foi bilateral. O espessamento intimal maior do que 0,1 cm foi observado 
em 11 (84,66%) pacientes no estudo e em todos eles essa alteração deu-se de 
maneira bilateral nas carótidas comuns. O aumento da espessura intimal bilateral 
foi observado em 9 (81,8%) dos pacientes que no exame de ultrassonografia 
apresentavam placas ateroscleróticas. A presença de "kinking" foi encontrada em 4 
pacientes (30,7%). Quatro pacientes do estudo (30,7%) apresentaram no Doppler 
espessamento intimal aumentado, placas e "kinking" das carótidas. Conclusões: 
Espessamento intimal aumentado parece ser o fator isolado mais associado ao MA, 
podendo ser um preditor de tal doença vascular retiniana, assim como já é para 
acidentes cardio e cerebrovasculares. O Doppler de carótidas poderia ser utilizado 
como preditor de risco vascular nos pacientes com MA, identificando aqueles com 
maior risco de evolução para IAM/AVC e que assim deveriam ter o seu tratamento 
clínico mais otimizado. 
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pREVALÊNCIA DE RETINOpATIA DA pREMATURIDADE NO HOS
pITAL UNIVERSITÁRIO DA pUC  CAMpINAS (Sp) 
Daniella de Paiva Almeida, Beatriz Aguiar Pedrosa, Frederico Ferreira Arantes, 
Marcelo Vicente de Andrade Sobrinho, Mariana Monteiro Vales

Pontifícia Universidade Católica de Campinas - (PUCC) - Campinas (SP) 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi conhecer a prevalência da retinopatia da 
prematuridade (ROP), sua classificação e fatores de risco (FR) associados, entre 
os recém-nascidos (RN) internados na UTI neonatal do Hospital Universitário da 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Método: Trata-se 
de um estudo prospectivo, realizado no período de um ano, incluindo RN internados 
na UTI neonatal do Hospital Universitário da PUC-Campinas. Todos os RN foram 
submetidos a exame oftalmológico consistindo em oftalmoscopia indireta com lente 
de 20 dioptrias, sob dilatação pupilar e sem sedação. O estadiamento da ROP foi 
feito de acordo com a classificação internacional de 1984. Os FR levados em conta 
foram: peso ao nascimento (PN) <1.500 gramas, idade gestacional (IG) <32 semanas 
e oxigenoterapia. Resultados: Foram analisados 104 olhos. A prevalência total de 
ROP durante o período analisado foi de 65,38%. Todos os RN com IG menor do que 
28 semanas apresentaram ROP e nenhum RN com IG maior do que 36 semanas 
foram acometidos. Entre os 70 olhos submetidos à oxigenoterapia, 46 (65,71%) 
apresentaram ROP em sua avaliação. A maior parte dos RN apresentavam PN 
entre 1.001-1.500 gramas (44,23%) e destes, 60,86% desenvolveram ROP. Todos 
os RN com PN entre 501-1.000 gramas foram acometidos por ROP. O estágio e 
zona mais frequente foi o estágio 1, zona III, 88,23% do total de olhos acometidos. 
Apenas 1 olho apresentou doença plus. Conclusões: A prevalência da ROP nos 
RN internados na UTI neonatal do Hospital Universitário da PUCC-Campinas, no 
período estudado, foi de 65,38%, sendo que destes, 91,17% apresentavam peso 
<1.500 gramas e idade de nascimento <32 semanas. Este estudo serve como alerta 
para a importância e a necessidade do protocolo de triagem oftalmológica nos RN 
com FR para desenvolvimento da ROP. 
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pERFIL DOS pACIENTES DO 1O MUTIRÃO DE DIABETES DO CEN
TRO AVANÇADO EM OFTALMOLOGIA (CAO)  UNAERp, RIBEIRÃO 
pRETO (Sp)
Gabriel Vilela de Queiroz, Eridiana Murad Pinton, Fernanda Costa Mota, Francyne 
Veiga Reis Cyrino, João Feltrim Romano, Karina Silva Santos, Marcela Vicentini 
Puerro, Marina Rigotti Jorge, Murilo parreira Melo, Vitor Gilberto Essi Monticuco 

Centro Avançado em Oftalmologia (CAO) - Unaerp - Ribeirão Preto (SP) 

Objetivo: O objetivo é a análise do perfil dos pacientes diabéticos (DM), relacio-
nando a doença de acordo com sexo, etnia, tempo de doença, tipo de tratamento e 
uma de suas principais complicações que é a retinopatia diabética (RD). Método: 
Foram avaliados 100 pacientes através do mutirão de DM realizado no CAO-Unaerp 
em Ribeirão Preto-SP, onde determinamos o perfil destes pacientes e a incidência 
de retinopatia diabética nesta amostra. Resultados: Dos 100 pacientes, 84 eram 
diabéticos e 16 eram não. Dos diabéticos, 41 (48,8%) eram do sexo feminino e 43 
(51,2%) do masculino; 60 (71,4%) eram brancos, 12 (14,2%) negros e 12 (14,2%) 
não responderam. Dentre eles, 49 (58,3%) também tinha diagnóstico de HAS. Quanto 
ao tempo de diagnóstico de DM, 38 (45,2%) haviam sido diagnosticados a menos 
de cinco anos, 22 (26,2%) entre cinco e dez anos, 19 (22,6%) entre onze e vinte 
anos e 3 (3,6%) há mais de vinte anos e 2 (2,4%) não sabiam relatar. Dentre eles, 
23 (27,3%) já faziam uso de insulinoterapia e 61 (72,6%) não. A RD foi encontrada 
em 18 (21,4%), sendo que 9 (10,7%) eram insulinodependente e 9 (10,7%) não. Dos 
pacientes com RD, 1 (5,5%) foi diagnosticado a menos de 5 anos, 9 (50%) entre 5 e 
10 anos, 6 (33,3%) entre 11 e 20 anos, 1 (5,5%) há mais de 20 anos e 1 (5,5%) não 
sabia responder. Dos pacientes com RD, 5 (27,8%) possuíam grau leve da doença, 
9 (50%) possuíam o grau moderado, e 4 (22,2%) grau grave, sendo que dos graves 2 
(11,1%) possuíam RD proliferativa com hemorragia vítrea e descolamento tracional. 
Conclusões: Este trabalho reforça que a presença da RD está fortemente relacio-
nada ao tempo de DM e observamos 21% de RD em conformidade com a literatura. 
Apesar de pequena, esta amostragem foi considerada elevada e mutirões como este 
podem auxiliar na prevenção e no tratamento precoce, diminuindo suas sequelas. 
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TRAUMA OCULAR NA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU 
Felipe de Queiroz Tavares Ferreira, Carlos Roberto Padovani, Roberta Lilian Fernandes 
de Sousa Meneghim, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar as principais causas de trauma ocular, assim como as caracte-
rísticas dos portadores. Método: Estudo retrospectivo, avaliando a idade e sexo dos 
portadores de trauma ocular, assim como as causas, local acometido e cirurgia rea-
lizada. Todos os indivíduos foram atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Botucatu - UNESP, no qual necessitaram de cirurgia de urgência 
ou emergência, no período de janeiro de 1998 até dezembro de 2008. Os dados 
foram recuperados dos prontuários médicos, foram transferidos para tabela Excel® e 
avaliados estatisticamente. Resultados: No período do estudo foram operados 302 
portadores de trauma ocular, dos quais 82,4% eram homens. Quanto à idade, 50,8% 
estavam entre 11 e 40 anos e 19,9% eram menores que 10 anos. O tipo de trauma 
mais frequente foi o perfurante (60,6%), seguido do penetrante (17,9%). A córnea 
foi a região do olho mais afetada (62,9%), seguida da esclera (21,8%). A cirurgia 
mais realizada foi a sutura (64,2%). Houve necessidade de realizar evisceração 
como primeiro procedimento em 6,6% dos casos. Conclusões: O presente estudo 
confirma o grande predomínio de homens jovens como portadores de trauma ocular. 
O trauma perfurante foi o mais frequente e a córnea foi a região mais afetada. Os 
autores chamam a atenção para o fato de que há necessidade de se adotar medidas 
preventivas para impedir a perda visual decorrente do trauma ocular. 
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AVALIAÇÃO DO pOLIMORFISMO DE 14 pB DO GENE HLAG NA 
REGIÃO 3’ NÃO TRADUZIDA: ESTUDO EM pACIENTES COM AIDS
Luciana de Morais Vicente, Neifi Deghaide, Eduardo Antônio Donadi, Maria de 
Lourdes Veronese Rodrigues

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

Objetivo: Investigar associação entre polimorfismo de 14 pb do gene e suscepti-
bilidade a retinites por CMV e toxoplasmose em pacientes com AIDS. Método: 
Material obtido no Banco de Amostras do Núcleo em Pesquisas Imunogenéticas 
do Hospital das Clínicas da FMRP - USP. Pacientes dividos em três grupos: AIDS + 
Retinite por CMV; AIDS + Retinite por toxoplasmose; AIDS sem alterações de coroide 
ou retina nem infecção ativa em outros órgãos. Manipulação e sequenciamento DNA 
no laboratório de HLA-G do Hemocentro de Ribeirão Preto. Resultados: Pacientes 
com retinite que têm maior sobrevida apresentam mais deleção p=0,0072. Do total 
de pacientes com retinite por citomegalovírus sobrevivem mais os que têm deleção 
p=0,02. Excluindo paciente que foi submetido a HAART há uma tendência de que 
os pacientes com retinite por CMV sobrevivem quando apresentam deleção p=0,06.
Conclusões: Ao contrário do esperado, o alelo deleção está associado a maior 
susceptibilidade à CMVR. 
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INTRAVITREAL BEVACIZUMAB FOR THE TREATMENT OF CHO
ROIDAL NEOVASCULARIZATION IN VOGTKOYANAGIHARADA 
DISEASE 
Viviane Mayumi Sakata, Carlos E. Hirata, Ever E. R. Caso, Joyce H. Yamamoto, Sérgio 
L. G. Pimentel, Smairah Frutuoso Abdallah

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

purpose: Choroidal neovascularization (CNV) is a rare but devastating complication 
in Vogt-Koyanagi-Harada (VKH) disease, associated with poor visual prognosis and no 
standard treatment. This prospective study assesses the effectiveness of intravitreal 
(IV) bevacizumab associated to systemic immunosuppressants in the treatment of 
CNV in VKH disease. Method: Active CNV was defined by angiography and optical 
coherence tomography findings. Anterior chamber cells and/or optic disc leakage 
in fluorescein angiography characterized disease activity. Each patient underwent 
a complete clinical exam, including best corrected visual acuity (VA) measurement 
using Snellen charts, OCT and FA, which were performed in Spectralis HRA-OCT. 
Treatment protocol consisted of three monthly IV bevacizumab injections as a loa-
ding dose; if intra/subretinal fluid (IRF) persisted, further injections were proceeded 
besides increment in systemic immunosuppression. Main outcome measures were 
improvement of VA, decrease in central foveal thickness as measured by OCT and 
absence of intra/subretinal fluid at six months endpoint. Results: Six eyes of five 
female patients were included. Mean age was 39 ± 14y/o; mean disease duration 
was 32 ± 19 mo. Two eyes had juxtafoveal CNV and four eyes had extrafoveal 
CNV. At CNV diagnosis, no patient had active disease; three patients were under 
immunosuppression. All patients received six IV bevacizumab injections and needed 
immunosuppression increment during the follow-up. CFT and IRF diminished but 
IRF persisted in all eyes. VA improved in 3 eyes, VA loss was not observed in any 
case. Conclusion: Partial improvement was observed in VKHD CNV with monthly 
IV bevacizumab injections combined with systemic immunosuppressants. Indeed, 
IRF persisted in all eyes at 6 months-endpoint denoting the aggressive nature of 
CNV in VKH disease. 
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ENDOFTALMITE ENDÓGENA: UMA SÉRIE DE CASOS
Aline Barros Torres de Oliveira, Camila Vieira Oliveira Carvalho Ventura, Elizabete 
Maria Pereira de Andrade, Marcelo Pereira da Silva, Regina Coeli do Rego Maciel, 
Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE), Hospital Agamenon Magalhâes - Re-
cife (PE) 

Objetivo: Relatar as características clínicas, etiologia e evolução de uma série de 
casos de endoftalmite endógena. Método: Estudo retrospectivo de cinco pacientes 
atendidos na Fundação Altino Ventura e em três hospitais da Região Metropolitana do 
Recife, de janeiro de 2011 a setembro de 2012. Os prontuários de todos os pacientes 
foram revisados a fim de obter dados sobre história clínica, exames laboratoriais, 
radiológicos e oftalmológicos, além das terapias empregadas nesses indivíduos. 
Resultados: Entre os pacientes estudados, a média de idade foi de 57,4 anos e 3 
deles eram do gênero masculino. Em três casos, houve confirmação radiológica de 
imagem sugestiva de abscesso hepático. Foi isolado o agente infeccioso Klebsiella 
pneumoniae em culturas de dois casos estudados. Em três casos houve necessidade 
de evisceração ocular e em outro caso vitrectomia posterior. O acometimento ocular 
foi bilateral em um dos pacientes. Dos casos estudados, apenas um evoluiu para 
óbito. Conclusões: A maioria dos pacientes apresentou endoftalmite endógena 
unilateral, sendo a fonte metastática mais comum abscesso do trato gastrointestinal. 
Apesar da terapêutica, a maioria evoluiu com prognóstico visual reservado, devido 
à gravidade da doença e à dificuldade diagnóstica. 
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SíFILIS OCULAR: UMA SÉRIE DE CASOS
Luana Paula Nogueira de Araujo, Cristiana Lumack do Monte Agra, Jeanine Maria 
G. A. de Souza Dantas, Tiago Eugênio Faria e Arantes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE) 

Objetivo: Analisar as características clínicas ao diagnóstico, resposta ao tra-
tamento e evolução de pacientes com sífilis ocular. Método: Estudo retrospectivo 
de 15 pacientes (26 olhos) com sífilis ocular atendidos na Fundação Altino Ventura 
durante o período de junho de 2011 a julho de 2013. O diagnóstico foi baseado na 
história clínica, exame oftalmológico e teste treponêmico positivo. Avaliaram-se as 
características clínicas na apresentação, exames complementares, tratamento, 
evolução e classificação anatômica da uveíte. Resultados: A média da idade foi de 
40,3 ± 14,2 anos, 10 (66,7%) eram do gênero masculino. A forma mais prevalente 
de apresentação foi uveíte posterior, presente em 18 (69,2%) olhos acometidos. 
Apenas um paciente apresentou uveíte anterior como manifestação da sífilis ocular 
em um dos olhos (3,9% dos 26 olhos). Uveíte intermediária foi diagnosticada em 4 
pacientes (7 olhos, 26,9%). Onze pacientes (73,3%) apresentaram acometimento 
binocular. Cinco pacientes eram infectados pelo HIV. Dez (66,7%) pacientes tiveram 
VDRL positivo. Quatro (16,7%) pacientes receberam diagnóstico de neurossífilis. A 
média da acuidade visual melhorou de 0,36 ± 0,33 antes do tratamento para 0,66 ± 0,42 
após. Conclusões: Nesta série de casos houve predominância de sífilis ocular em 
homens adultos. A maioria dos pacientes apresentou uveíte posterior com acome-
timento bilateral. Como não existe um padrão clássico de apresentação da sífilis 
ocular e diante da variedade de apresentações, ela deve ser sempre considerada 
no diagnóstico diferencial das uveítes. 
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ALTERAÇÕES OCULOMOTORAS EM pACIENTES COM BAIXA 
VISÃO
Sarah Rogeria Martins Moura, Ana Luiza Morais Avelar Lima, Galton Carvalho 
Vasconcelos, Luciene Chaves Fernandes

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte (MG) 

Objetivo: Avaliar a prevalência e características das alterações oculomotoras em 
pacientes com baixa visão. Método: Realizou-se estudo transversal, em pacientes 
selecionados do setor de visão subnormal do Hospital São Geraldo, Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de junho a dezembro 
de 2013. Além de exame oftalmológico de rotina, todos os pacientes foram submetidos 
a avaliação motora de estrabismo. Os desvios oculares identificados foram caracte-
rizados como esotropia, exotropia e hipertropia, medidos pelo método de Krimsky e 
classificados segundo sua magnitude em pequeno, médio e grande ângulos. Foram 
ainda verificados a presença de nistagmo e o tipo de fixação, se central ou excêntrica, 
através de visuscopia. Resultados: Foram avaliados 24 pacientes que atenderam 
aos critérios de inclusão. A faixa etária variou de 8 a 64 anos, com predomínio do 
sexo feminino (66,6%). Do total, 17 apresentaram estrabismo (70,8%), sendo 11 
com exotropia (45,8%), 6 com esotropia (25,0%) e 3 com desvio vertical associado 
ao horizontal (12,5%). Quanto ao ângulo do desvio, 76,5% eram de pequena a mo-
derada magnitude e 23,5% tinham desvios maiores ou iguais a 40∆. A presença de 
nistagmo foi observada em 14 pacientes (58,3%). Nos 33 olhos em que foi possível 
verificar a área de fixação retiniana, apenas 4 (12,1%) eram localizadas na fóvea 
(centrais). Conclusões: A prevalência de estrabismo e nistagmo nos pacientes com 
baixa visão foi elevada, sendo exotropia mais frequente que esotropia. A maioria dos 
pacientes apresentou fixação excêntrica. Assim, consideramos ser importante incluir 
a pesquisa de alterações oculomotoras na avaliação de visão subnormal, buscando 
um maior entendimento da resposta funcional e sucesso na reabilitação visual. 
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AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE VISÃO SUBNORMAL DO HOSpITAL 
DAS CLíNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
César Martins Cortez Vilar, Antonio Carlos Lotelli Rodrigues, Beatriz Pires de Campos 
Buchignani, Edson Nacib Jorge, Eliane Chaves Jorge, Jéssica Cristina Belisario 
Nogueirol Andrade, Leonardo de Freitas Teodoro, Maria Rosa Bet de Moraes Silva, 
Mariana Miziara Abreu, Silvana Artioli Schellini

Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Botucatu (SP) 

Objetivo: Avaliar a prevalência de deficiência visual e cegueira no ambulatório 
de visão subnormal (AVSN) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Botucatu (HCFMB) e verificar as condutas adotadas, com enfoque no uso de 
auxílios ópticos (AO). Método: Realizou-se um estudo transversal, revisando-se 
306 prontuários do AVSN, de 01/2012 a 09/2013. Foram coletados dados sobre 
idade, sexo, acuidade visual (AV), diagnóstico e prescrição de AO. Classificou-se 
a deficiência visual conforme OMS (2003): VSN, AV <0,3 e >0,05 no melhor olho 
e cegueira, AV <0,05 e > que ausência de percepção luminosa. Resultados: Dos 
306 pacientes analisados, 140 tinham VSN e 92 cegueira. AO foram prescritos 
para 147, telelupa: 40%, telelupa coil: 3,0%, lupa: 16,0%, lentes especiais: 17,0%, 
MaxTV: 10,8%, régua: 2,0%. Trinta e um por cento receberam correção óptica 
(CO). Braille ou estimulação visual foram indicados em 17,3%. A toxoplasmose 
ocular foi o diagnóstico mais prevalente (44 casos: 29 com VSN e 11 com ceguei-
ra). Os AO indicados nestes pacientes foram Telelupa (n=11), cor reção óptica e 
lentes especiais (n=14), lupa (n=5), MaxTv (n=3). Conclusões: A toxoplasmose 
ocular foi a principal causa de deficiência visual e cegueira, correspondendo a 
20% dos casos. O principal tratamento para pacientes com VSN foi a prescrição 
de AO, notadamente para visão a distância (MaxTV/Telelupa), seguida por CO. 
A prescrição de AO possibilita a utilização da visão residual dos pacientes com 
VSN. A demanda pela visão a distância determinou que a telelupa fosse o AO 
mais prescrito. Ressalta-se a importância dos AO na melhora da qualidade de 
vida dos deficientes visuais. 
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AVALIAÇÃO DA pROMOÇÃO DE UM pROGRAMA EM BAIXA 
VISÃO: UMA INICIATIVA INTERNACIONAL E NACIONAL
Daniela Raposo Vieira de Oliveira, Célia Nakanami, Daena B. Leal, Galton Carvalho, 
Liana Ventura, Luciene Fernandes

Fundação Altino Ventura (FAV) - Recife (PE)

Objetivo: Avaliar a promoção de um programa de baixa visão, uma iniciativa 
internacional e nacional, com enfoque no desenvolvimento de recursos humanos 
como estratégia para favorecer o acesso ao serviço especializado a pacientes com 
baixa visão, monitorar as ações, coletar dados situacionais dos serviços e dos pa-
cientes atendidos. Método: Estudo observacional descritivo retrospectivo. Realizada 
análise de dados obtidos de um programa de baixa visão, que teve participação de 
órgãos públicos e privados e foi desenvolvido prospectivamente com duração de 
2009 a 2013. Resultados: Participaram 17 serviços, sendo 58,8% das regiões norte/
nordeste e 41,2% do sudeste e capacitados 49 profissionais. Os serviços do norte/
nordeste e sudeste tinham escassez de recursos financeiros em 60,0% e 28,6%, de 
recursos humanos em 70,0% e 28,6%, e falta de infraestrutura adequada em 90,0 e 
57,1%, respectivamente. O diagnóstico situacional verificou existir nos serviços do 
norte/nordeste e sudeste carência de estrutura física adequada em 60% e 71,4%. 
Nenhum serviço (0,0%) da região sudeste e 3 (30,0%) das regiões norte/nordeste 
apresentavam todos os equipamentos indispensáveis para um serviço de baixa 
visão. Apenas quatro serviços (23,5%), efetivaram atendimento com o protocolo 
a 583 pacientes com baixa visão. Conclusões: Nos serviços das regiões norte/
nordeste existe carência de recursos humanos capacitados e escassez de recursos 
financeiros, além de carência de infraestrutura adequada nas três regiões. Este pro-
grama capacitou profissionais e favoreceu o acesso de pacientes com baixa visão 
ao serviço especializado. Faz-se mister a implementação de um plano nacional para 
oferecer serviços eficientes em baixa visão, incluindo desenvolvimento de tecnologia, 
infraestrutura apropriada e educação continuada dos recursos humanos. 
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CAUSAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL EM UM SERVIÇO TERCIÁRIO 
DE RIBEIRÃO pRETO (Sp)
José Eduardo Marques Filho, João Marcello Fórtes Furtado, Rosália M. S. Antunes 
Foschini

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

 Objetivo: Descrever as causas de deficiência visual em pacientes atendidos de 
2009 a 2012 em um serviço de visão subnormal de Ribeirão Preto - SP. Método: 
Este é um estudo retrospectivo com pacientes seguidos no centro de reabilitação 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no período de 
2009 a 2012 que apresentavam deficiência visual moderada (20/70 > AV >20/200), 
grave (20/200 > AV >20/400) e cegueira (AV <20/400, no melhor olho com a me-
lhor correção). Foram excluídos do estudo os pacientes com AV >20/70 ou com AV 
in     determinada. Resultados: Foram incluídos 175 menores de idade, sendo que 
142 se enquadram nos critérios de deficiência visual moderada e se vera e 33 nos 
critérios de cegueira. Toxoplasmose ocular (19,0%) é a maior causa de deficiência 
visual moderada/grave no grupo estudado, seguido de catarata congênita (6,3% dos 
casos). Malformações congênitas é a principal causa de cegueira entre crianças 
e adolescentes (36,4%), seguida por retinopatia da prematuridade (ROP; 25%). 
Dentre os adultos (409 pacientes), 274 apresentavam deficiência visual moderada/
grave e 135 cegueira. Degeneração macular relacionada à idade (DMRI; 18,9%); 
retinopatia diabética (18,2%), toxoplasmose ocular (6,5%) e glaucoma (5,1%) foram 
as principais causas de deficiência moderada/grave. Retinopatia diabética (20,7%) 
e DMRI (16,3%) foram as principais causas de cegueira. Conclusões: Toxoplasmose 
ocular e ROP foram importantes causas de deficiência visual e cegueira entre 
crianças e adolescentes atendidos durante o período de 2009 a 2012, e medidas 
pré-natais e neonatais poderiam diminuir o impacto destas doenças. Boa parte dos 
casos de deficiência visual e cegueira em adultos poderia ser evitada com adequado 
controle glicêmico e fotocoagulação a laser antes do aparecimento de complicações 
intraoculares graves por retinopatia diabética. 
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCA
pACIDADE E SAÚDE (CIF) NA DEFICIÊNCIA VISUAL: ESTUDO 
EXpLORATÓRIO
Rita de Cássia Ietto Montilha, Keila Monteiro de Carvalho, Maria Elisabete R. F. Gas-
paretto, Maria Inês R. S. Nobre, Marissa Romano da Silva, Zélia Z. L. C. Bittencourt

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Campinas (SP), Centro de Estudos 
e Pesquisas em Reabilitação "Prof. Dr. Gabriel Porto" - Campinas (SP) 

Objetivo: Descrever pessoas com deficiência visual participantes de grupos de 
reabilitação visual, segundo a CID-10 e a CIF. Método: Pesquisa quantitativa de corte 
transversal, desenvolvida em um centro universitário de pesquisas em reabilitação 
entre outubro e dezembro de 2012. Usuários de grupos de reabilitação visual foram 
convidados, sendo 13 os que aceitaram participar. Projeto aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa - Unicamp sob o número 143.693/2012. Após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, avaliação de terapia ocupacional - com 
anamnese, avaliação de desempenho e avaliação funcional da visão - e consulta 
aos prontuários, os participantes foram descritos utilizando a CIF. Resultados: 
As principais causas de deficiência visual foram retinopatia diabética, glaucoma, 
neurite óptica e ceratocone. Algumas funções e estruturas do corpo, desempenho 
e capacidades em atividades e participação e fatores ambientais facilitadores ou 
limitadores foram destacados neste estudo, possibilitando descrever cada partici-
pante por meio de sua funcionalidade e auxiliando no planejamento terapêutico. As 
tecnologias assistivas, auxílios ópticos e não ópticos utilizados e seus benefícios 
foram apresentados. Conclusões: Foi possível descrever os sujeitos participantes dos 
grupos de reabilitação visual, diagnosticados com deficiência visual de acordo com 
a CID-10 e classificá-los segundo a CIF. Este processo mostrou que a classificação 
na CIF favorece as condutas reabilitacionais uma vez que abrange o indivíduo em 
suas particularidades e contexto, indo ao encontro da esfera individual, inserida 
em um contexto sócio-histório-cultural, pautando-se em necessidades singulares.


