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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Catarata é a perda da transparência do cristalino e a principal 

causa de cegueira reversível no mundo. Estima-se que afeta 95 milhões de 

pessoas. Seu tratamento é baseado em cirurgia, chamada facectomia, na qual o 

cristalino é substituído por uma lente intraocular (LIO) escolhida com base na 

biometria óptica ou biometria ultra-sônica, sendo a primeira o padrão ouro para 

medição, feita através de um feixe de luz que consegue as medidas necessárias 

para o cálculo do comprimento axial, além da ceratometria, espessura do cristalino e 

profundidade da câmara anterior. A medição do grau correto da LIO é de extrema 

importância para evitar erros refracionais no pós operatório e assim, melhorar a 

qualidade de vida do paciente. OBJETIVO: Verificar se há divergências entre os 

resultados de biometria de três aparelhos disponíveis para a avaliação pré 

operatória da facectomia.  MÉTODOLOGIA: Estudo transversal observacional, no 

qual 49 pacientes foram submetidos ao exame de biometria óptica em três 

equipamentos diferentes entre janeiro de 2019 e março de 2019 atendidos no 

Hospital de Olhos do Paraná (HOP). RESULTADOS: Comparando os três 

equipamentos simultaneamente, o estudo confirma que há diferença significativa 

apenas entre os parâmetros ceratometria do eixo mais plano (K1), comprimento 

axial (AXL) e profundidade da câmara anterior (ACD). Porém ao analisarmos os 

equipamentos dois a dois, o comprimento axial (AXL) entre Lenstar e Nidek e a 

ceratometria do eixo mais plano (K1) entre Galilei e Lenstar apresentaram 

concordância. CONCLUSÃO: Os valores encontrados nos permite concluir que 

existe diferença significativa entre os três aparelhos, mas nenhum resultado do 

presente estudo nos permite concluir que existe um aparelho superior aos demais. 

Para analisarmos clinicamente tal discordância se faz necessário mais estudos. 

  

Descritores: Biometria Óptica; Catarata; Facectomia 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Cataract is the loss of lens transparency and the leading cause of 

reversible blindness in the world. It is estimated to affect 95 million of people. It’s 

treatment is based on a surgery, called a Facectomy, in which the lens are replaced 

by intraocular lens (IOL) chosen based on optical or ultrasonic biometrics, in which 

the first one is known as the gold standard for measurement using a beam of light. 

Light that achieves the measurements necessary to calculate the axial length, as 

well as keratometry, lens thickness and anterior chamber depth. Measuring the 

correct degree of IOL is extremely important in other to avoid postoperative refractive 

errors and thus improve the patient's quality of life. OBJECTIVES: Confer if there is 

any divergence amongst the biometric results of three devices available for 

preoperative evaluation of the facectomy. METHODOLOGY: At the observational 

cross-sectional studies, in which 49 patients underwent optical biometrics 

examination in three differents equipments between 2019 January and 2019 March 

attended at the Hospital de Olhos do Paraná (HOP). RESULTS: Comparing 

simultaneously the three devices, the study confirms that there is significant 

difference solely between parameters K1, AXL and ACD. However, when the 

equipment was analyzed two by two, it showed agreement AXL between Lenstar 

and Nidek and K1 between Galilei and Lenstar. CONCLUSION: The values found 

allow us to conclude that there is a significant difference between the three devices, 

but no results from the present study allow us to conclude that there is a device 

superior to the others. In order to clinically analyze such disagreements further 

studies are needed. 

 

Keywords: Optical Biometrics; Cataract; Facectomy 
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1.  Introdução 

             A catarata é a perda da transparência do cristalino. Estima-se que em todo 

o mundo, 95 milhões de pessoas estão afetadas por catarata e que esta continua 

sendo a principal causa de cegueira em países de baixa e média renda, e é a 

principal causa de cegueira reversível no mundo 1. O tratamento da catarata é 

cirúrgico, sendo a técnica de facoemulsificação do cristalino a mais realizada nos 

países desenvolvidos, pela segurança e previsibilidade 2. Basicamente, uma 

pequena sonda ultrassônica é inserida no olho através de uma micro-incisão de 

aproximadamente 2mm. A sonda fragmenta e emulsifica o cristalino opaco em 

pequenos pedaços e delicadamente os aspira para fora do olho. Por meio da 

mesma incisão, o cirurgião insere e posiciona dentro do olho a lente intraocular 

(LIO) escolhida.  

             Antigamente era uma cirurgia com elevada imprevisibilidade do erro 

refracional no pós operatório, sendo um dos motivos a dificuldade da medição da 

LIO, que era calculada de forma empírica e muitas vezes era usada uma lente 

padrão para todos os pacientes 3. A necessidade de calcular o poder dióptrico da 

LIO a ser implantada surgiu devido à sofisticação da cirurgia de catarata e a 

cobrança de boa acuidade visual pós-operatória pelo paciente. Assim, com o 

advento de novos aparelhos para mensurar a curvatura e o comprimento dos olhos, 

contamos hoje com uma maior precisão na previsibilidade de resultado.  

             Os grandes avanços começaram com a técnica de biometria ultrassônica, a 

qual é indicada hoje em dia para casos em que a opacidade da catarata impede o a 

                                                
1 PASSI, Samuel F.; THOMPSON, Atalie C.; GUPTA, Preeya K., Comparison of agreement and 
efficiency of a swept source-optical coherence tomography device and an optical low-coherence 
reflectometry device for biometry measurements during cataract evaluation, Clinical Ophthalmology, 
v. 12, p. 2245–2251, 2018. 
2 REZENDE, Flavio; BISOL, Renata Rezende; BISOL, Tiago, Troca do cristalino com finalidade 
refrativa (TCR) Refractive lens exchange, v. 68, n. 3, p. 180–187, . 
3 DA SILVA CORRÊA, Zélia Maria et al, Precisão ecobiométrica da fórmula SRK/T na 
facoemulsificação, Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 64, n. 3, p. 233–237, 2001. 
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leitura pela biometria óptica, por exemplo. Nessa técnica, o olho do paciente é 

anestesiado por meio de colírio e a sonda do aparelho toca a córnea, o que não é 

necessário na biometria óptica, sendo assim, a biometria óptica superior por não 

necessitar de anestesia e não apresentar risco de infecção. 4  

             Em 2000 surgiu a biometria óptica, com o primeiro aparelho oftalmológico 

para este fim (o IOL Master), que é hoje considerada padrão ouro para aquisição das 

medidas necessárias para o cálculo da LIO que será implantada na facectomia, 

entretanto, apresenta limitações 5.  Pode oferecer erros ou até impossibilidade de 

realização do exame em casos de catarata mais densas ou de pacientes que não 

colaboram à fixação. O biômetro óptico utiliza um feixe de luz para obter as medidas 

necessárias no cálculo do comprimento axial. A biometria óptica tem grande 

aplicação por ser de não contato, e com isso proporcionar maior conforto, evitar 

lesões corneanas, contaminações e eliminar a aplanação inadvertida da superfície 

da córnea que poderia alterar a determinação do comprimento axial e, 

consequentemente, o resultado refracional. 6 

             Nesse trabalho comparamos três biômetros ópticos muito usados na 

atualidade, são eles: Lenstar Modelo LS900, Fabricante: Haag-Streit AG 

Gartenstadtstrasse 10 3098-Koeniz, Switzerland; Biometro Al-Scan, Fabricante: 

Nidek Co, Ltd. 34-14 Maehama Hiroishi Cho Gamagori Aichi 443-0083 Japão; 

Biômetro Galilei Dual Scheimpflug Analyzer, Fabricante: SIS Ltd., Surgical 

Instrument Systems Allmendstrasse 11 CH 2562, Port, Switzerland.  

             O aparelho Lenstar LS900 é um biômetro a laser, que faz a leitura do 

diâmetro axial através do principio da reflectometria de baixa coerência. Ele fornece 

                                                
4 ZACHARIAS JOSÉ CARLOS EUDES CARANI FILIPE DE OLIVEIRA, Wagner et al, Biometrias 
óptica e ultra-sônica: Comparação dos métodos usados para o cálculo da lente intra-ocular 
acomodativa, [s.l.: s.n.], 2004. 
5 Ibid. 
6 MONTEIRO, Eliana Louza; ALLEMANN, Norma, Biometria óptica, Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia, v. 64, n. 4, p. 367–370, 2001. 
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medidas da espessura da córnea (CCT), ceratometria da córnea (K1, K2 e Km), 

distância branco a branco (WTW), profundidade da câmara anterior (ACD), 

espessura do cristalino (LT) e diâmetro axial (AL). Possibilita alta precisão para 

posicionamento da LIO durante facectomia.7  

O aparelho AL-Scan, realiza a medida axial do olho através do princípio de 

interferometria óptica de baixa coerência. Ele consegue capturar as seguintes 

medidas: profundidade da câmara anterior (ACD), espessura corneana central 

(CCT), ceratometria (K1, K2 e Km), pupilometria e distância branco-branco (WTW). 

Ele não mensura a espessura do cristalino. O equipamento oferece resultados em 

10 segundos, com centralização, alinhamento e captura automáticos. 8  

             Por fim, o aparelho Galilei faz análise tridimensional da córnea através de 

uma dupla câmera de Scheimpflug e um disco de plácido, além de coletar as 

medida axial através da tomografia de coerência óptica. Fornece informações como: 

ceratometria (K1, K2 e Km), espessura corneana central (CCT), profundidade da 

câmara anterior (ACD), medição da espessura do cristalino (LT) e diâmetro axial 

(AL).9  

              

 

 

 

 

 

 

                                                
7 MEDVISION, Em busca da visão perfeita, Lenstar 900, biometria óptica, disponível em: 
<http://www.medvision.com.br/produtos_haag_streit_lenstar.php>, acesso em: 7 out. 2019. 
8 AL-SCAN, Biômetro Óptico com Imagem Scheimpflug, O estado da arte em biômetro óptico. 
9 Ibid. 
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2.  Objetivo  

a. Objetivo geral 

Verificar se há divergências entre os resultados de biometria de três aparelhos no 

pré operatório da facectomia. 

 

b. Objetivos específicos: 

Comparação entre os valores abaixo, medidos por 3 diferentes aparelhos e verificar 

se há diferença entre eles:  

I. Profundidade da câmara anterior (ACD) 

II. Comprimento axial (AXL) 

III. Espessura do cristalino (LT)  

IV. Curvatura Corneana (K1, K2 e Km) 
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3.  Metodologia: 

Foi realizado um estudo prospectivo com 50 adultos (n=100 olhos) acima de 

25 anos de idade encaminhados para realizar avaliações de rotina ou pré-operatório 

de catarata no setor de exames diagnósticos do Hospital de Olhos do Paraná. O 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba em abril de 2019, sendo 

entregue a todos os pacientes o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

e suas assinaturas coletadas. 

Os pacientes responderam a um questionário aplicado pela equipe do setor 

de exames diagnósticos, com o objetivo de identificar critérios de exclusão, como 

cirurgias oftalmológicas prévias, doenças da superfície ocular ou patologias 

retinianas. Além do questionário, foram submetidos previamente a um exame de 

topografia e caso apresentassem indícios de patologias corneanas, seriam 

excluídos do estudo. 

  Atenderam aos critérios de inclusão 90 dos 100 olhos inicialmente 

analisados, todos os pacientes que participaram do presente estudo assinaram o 

TCLE e foram acompanhados por tecnólogas experientes para realização dos 

exames biométricos, de forma aleatória. Cada paciente passou pelos três 

equipamentos: Galilei G6,  Lenstar Biômetro, e Biômetro Óptico da Nidek. Em cada 

biômetro, foi avaliado primeiro o olho direito e em seguida o olho esquerdo. Não 

houve transtorno de deslocamento, sendo que os aparelhos encontravam-se 

dispostos em uma mesma sala, e sem custo.  

 Com base nos parâmetros fornecidos pelos três equipamentos, foi 

analisado se há divergências nas mensurações das medidas de curvatura corneana 

e eixos de astigmatismo, valores médios de K e qualidade da superfície ocular. 

Além da medida de profundidade de câmara anterior, espessura do cristalino e 
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comprimento axial. Tais parâmetros, foram planilhados com auxilio do programa 

Excel e as análises estatísticas foram comparados através do Teste de Friedman e 

do Teste T, valores de p menores que 0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos.  

As variáveis foram escolhidas pela sua significância em determinar o valor 

dióptrico esférico e cilíndrico da lente intra ocular a ser implantada na facectomia. 

Logo, quanto melhor a precisão do aparelho em determinar esses parâmetros, mais 

fidedigno será o valor dióptrico da LIO, importante para o resultado refracional final 

do paciente.  

 

a) Critérios de inclusão: 

Pacientes acima de 25 anos de idade encaminhados para realizar 

avaliações de rotina ou pré-operatório de catarata no setor de exames diagnósticos 

do Hospital de Olhos do Paraná.  

 

b) Critérios de exclusão: 

Foram excluídos do presente estudo pacientes que apresentavam: ectasias 

corneanas; submetidos a cirurgias oftalmológicas prévias de qualquer natureza; com 

patologias retinianas diagnosticadas; incapazes de manter correta fixação para 

realização do exame.  
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4.  Resultados 

 As características demográficas dos sujeitos do estudo estão 

demonstradas na tabela 1. Um total de 90 olhos, 44 direitos e 46 esquerdos, de 49 

pessoas diferentes, nas quais 11 são do sexo masculino e 38 são do sexo feminino. 

A faixa etária teve uma média de 42,14 anos com uma mediana de 38 anos.  

 A tabela 2 demonstra os valores da média e desvio padrão da biometria 

óptica dos três equipamentos, Galilei, Lenstar e Nidek, para os seguintes 

parâmetros: comprimento axial (AXL), profundidade da câmara anterior (ACD), 

espessura da lente (LT), ceratometria 1 (K1), ceratometria 2 (K2) e ceratometria 

média (Km). Sendo que a variável LT do aparelho Nidek é uma constante.  

A comparação pareada entre os três biômetros ópticos, está demonstrada na 

tabela 3. Foi utilizado o Teste de Friedman para confrontar as variáveis K1, K2, Km, 

AXL e ACD, excluindo a espessura da lente (LT), pois o aparelho Nidek considera 

esta como uma constante. Considerando os valores de P valor menor do que 0,05 

como significativos estatisticamente, ou seja, ocorre uma discordância entre as 

variáveis. E um P valor maior do que 0,05 uma concordância. Sendo assim, o teste 

revela que as variáveis K1, AXL e ACD apresentam uma significativa discordância 

ao comparar os três equipamentos simultaneamente, pois obtiveram um P valor 

menor do que 0,00005. Porém, K2 e Km demonstraram uma concordância entre 

seus valores, com um P valor maior do que 0,05.  

 A  comparação pareada entre os biômetros ópticos dois a dois está elucidada 

na tabela 5. Foi empregado o Test T para equiparar os parâmetros K1, AXL, ACD e 

LT. Considerando os valores de P valor menor do que 0,05 como significativos 

estatisticamente, ou seja, ocorre uma discordância entre as variáveis. E um P valor 

maior do que 0,05 uma concordância. Nessa analise foi incorporada a variável LT 

para contrastar o aparelho Galilei e Nidek, e as variáveis K2 e Km foram excluídas, 
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pois o Teste de Friedman demonstrou uma concordância entre esses resultados. 

Desta forma, o teste evidencia um P valor menor do que 0,05 para a grande parte 

dos confrontamentos, ou seja, a maioria dos resultados revelaram uma discordância 

significativa. Porém, a ceratometria (K1), entre Galilei e Lenstar, e o comprimento 

axial (AXL) entre Lenstar e Nidek, obtiveram um P valor maior do que 0,05, ou seja, 

uma concordância entre os valores.   

Os gráficos comparativos para os valores de biometria de AXL entre os 

aparelhos Galilei e Lenstar, Galilei e Nidek, Lenstar e Nidek, estão demonstrados 

nas figuras 1, 2 e 3, respectivamente. Com a finalidade de elucidar diferença entre 

os resultados. Com a mesma finalidade, as imagens 4, 5 e 6 ilustram os valores dos 

biômetros para a ceratometria 1 (K1), para Galilei e Lenstar, Galilei e Nidek, Lenstar 

e Nidek, respectivamente.  

 

OLHO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Direito 44 48,89% 

Esquerdo 46 51,11% 

SEXO QUANTIDADE PORCENTAGEM 

Masculino 11 22,45% 

Feminino 38 77,55% 

IDADE MÉDIA MEDIANA 

Geral 42,14 anos 38 anos 

Tabela 1: Características demográficas 
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MÉDIA ±  GALILEI LENSTAR NIDEK  

 DESVIO PADRÃO média ± dp média ± dp média ± dp 

COMPRIMENTO AXIAL (AXL) 23,437 ± 1,15 23,371 ± 1,16 23,374 ± 1,15 

PROFUNDIDADE DA 
CÂMARA ANTERIOR (ACD) 

3,34 ± 0,37 3,29 ± 0,36 3,32 ± 0,37 

ESPESSURA DA LENTE (LT) 3,99 ± 0,42 4,06 ± 0,42 4 ± 0 

CERATOMETRIA DO EIXO MAIS 
PLANO (K1) 

43,36 ± 1,66 43,37 ± 1,64 43,28 ± 1,66 

CERATOMETRIA DO EIXO MAIS 
CURVO (K2) 

44,31 ± 1,8 44,36 ± 1,77 44,34 ± 1,77 

 
CERATOMETRIA MÉDIA (Km) 

43,84 ± 1,7 43,86 ± 1,67 43,81 ± 1,69 

Tabela 2: Valores da média e desvio padrão da biometria óptica do Galilei, Lenstar e Nidek para as variáveis 

AXL, ACD, LT, K1, K2 e Km. Sendo que a variável LT, espessura da lente, do aparelho Nidek é uma constante. 

 

 

 

 

TESTE DE FRIEDMAN 
(P valor) 

GALILEI, 
LENSTAR E NIDEK 

COMPRIMENTO AXIAL (AXL) < 0,00001 

PROFUNDIDADE DA 
CÂMARA ANTERIOR (ACD) 

< 0,00001 

CERATOMETRIA DO EIXO MAIS 
PLANO (K1) 

0,00003 

CERATOMETRIA DO EIXO MAIS 
CURVO (K2) 

0,18562 

CERATOMETRIA MÉDIA (Km) 0,13059 

Tabela 3: Comparação pareada entre os três biômetros ópticos utilizando o Teste de Friedman.  

Considerando um P valor < 0,05 como significante estatisticamente.  
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TESTE T GALILEI E GALILEI E LENSTAR E 

(P valor) LENSTAR NIDEK NIDEK 

CERATOMETRIA D EIXO MAIS 
PLANO (K1) 

0,31841 0,00021 0,00001 

COMPRIMENTO AXIAL (AXL) 0,00000 0,00000 0,31402 

PROFUNDIDADE DA  
CÂMARA ANTERIOR (ACD) 

0,00000 0,000014 0,000005 

ESPESSURA DA LENTE (LT) 0,00000 x x 

Tabela 4: Comparação pareada entre os biômetros dois a dois utilizando o Teste T. 

Considerando um P valor < 0,05 como significante estatisticamente.  

 

 

Figura 1: Comparação do comprimento axial (AXL) entre Galilei e Lenstar. 

Considerando AXL1 – Galilei e AXL 2 - Lenstar 

 

20,50

22,00

23,50

25,00

26,50

1 16 31 46 61 76 91

C
o

m
p

ri
m

e
n

to
 A

x
ia

l 
(m

m
)

Número de Olhos (n)

Comprimento Axial 
Galilei e Lenstar

AXL 1

AXL 2

Linear (AXL 1)

Linear (AXL 2)



18 

Figura 2: Comparação do comprimento axial (AXL) entre Galilei e Nidek 

Considerando AXL 1 – Galilei e AXL 3 – Nidek 
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Figura 3: Comparação do comprimento axial (AXL) entre Lenstar e Nidek. 

Considerando AXL 2 – Lenstar e AXL 3 - Nidek 
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Imagem 4: Comparação entre a ceratometria do eixo mais plano (K1) dos biômetros Galilei e Lenstar. 
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Imagem 5: Comparação entre a ceratometria do eixo mais plano (K1) dos biômetros Galilei e Nidek. 
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Imagem 6: Comparação entre a ceratometria do eixo mais plano  (K1) dos biômetros Lenstar e Nidek. 
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5.  Discussão 

 A catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, não há 

método efetivo de prevenção e a cirurgia é o único tratamento disponível para sua 

cura. A facoemulsificação é o procedimento de escolha, na qual há emulsificação do 

cristalino e posterior implantação de uma LIO. Tais lentes, apesar de terem 

finalidade de corrigir a opacidade do cristalino, podem trazer também correção para 

algumas patologias refracionais, desta forma, melhorando ainda mais a qualidade 

de vida do paciente.10  

 Tendo em vista esse benefício mútuo de tratamento de catarata e correções 

refracionais, é justificado o número mais elevado de mulheres que procuram tal 

cirurgia também para fins estéticos, ou seja, para poder deixar de usar os óculos,   

fato que é observado no nosso estudo, o qual apresenta a razão de masculinidade 

de 22,45%.  

 Na literatura revisada, notamos que há muitas causas de erros refracionais 

nas lentes implantadas no pós-operatório de cirurgia de catarata, incluindo erros na 

medida do comprimento axial (AXL), na medida correta da curvatura corneana ou 

ceratometria (K) nos meridianos principais.11 Atualmente, 54% de todas as falhas no 

cálculo da LIO resultam de erros na medida do AXL.12 Atrelado a isso temos o 

avanço tecnológico acompanhado de um nível cada vez mais alto de exigência dos 

pacientes com os resultados visando a melhora da sua qualidade de vida no pós 

operatório. 13  

                                                
10 MATOS, Alexis Galeno; CAVALCANTE, Renata Girão; SOUZA, Ticiana de Francesco Figueiredo 
Marília de Freitas Chaves Fernanda Araújo de, Qualidade de vida e visão pós-fascectomia, Revista 
Brasileira de Oftamologia, v. 77, n. 3, p. 124–7, 2018. 
11 ZACHARIAS JOSÉ CARLOS EUDES CARANI FILIPE DE OLIVEIRA et al, Biometrias óptica e 
ultra-sônica: Comparação dos métodos usados para o cálculo da lente intra-ocular 
acomodativa. 
12 NORRBY, Sverker, Sources of error in intraocular lens power calculation, Journal of Cataract and 
Refractive Surgery, v. 34, n. 3, p. 368–376, 2008. 
13 DA SILVA CORRÊA et al, Precisão ecobiométrica da fórmula SRK/T na facoemulsificação. 
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 Na literatura não há nenhum artigo que faça a comparação entre os três 

biometros ópticos que este estudo realizou. Entretanto, um dos nossos artigos base 

que comparou os resultados da biometria óptica entre IOLMaster 700 (IOLM700) e 

LENSTAR LS900, comparando então o primeiro biômetro lançado com o LENSTAR. 

Nesse estudo foi analisada as seguintes variáveis: comprimento axial (AL), 

profundidade da câmara anterior (ACD), espessura da lente (LT) e a ceratometria 

(K1 e K2). A análise verificou altos graus de concordância para os valores médios 

da biometria gerado pelos dois dispositivos, entretanto, demorou 73% menos tempo, 

em média, para adquirir as imagens ao usar o IOLM700 em comparação com o 

LS900.14  

 Outro artigo revisado comparou os biômetros IOLMaster, Lenstar e Nidek AL-

Scan. Cinco parâmetros foram comparados em olhos com patologias oculares: 

comprimento axial, valores ceratométricos, profundidade de camara anterior, 

espessura corneal, distancia branco-a-branco. Foi verificado concordância entre 

medições realizadas por IOLMaster e Lenstar para o comprimento axial e entre IOL 

Master e AL-Scan para comprimento axial e ceratometria. A comparação das 

demais medições (como profundidade da câmara anterior, espessura corneal e 

distância branco-a-branco)  obtidas com Lenstar e AL-Scan com IOLMaster 

mostraram viés significativo. Comparando Lenstar e AL-Scan entre si, o viés foi 

apenas para as medidas branco a branco.15  

 Em relação as diferenças descritas entre os aparelhos, temos que Nidek 

realiza centralização, alinhamento e captura automáticos e é o único biômetro óptico 

que apresenta integrado a possibilidade de realizar medições através da biometria 

                                                
14 PASSI; THOMPSON; GUPTA, Comparison of agreement and efficiency of a swept source-optical 
coherence tomography device and an optical low-coherence reflectometry device for biometry 
measurements during cataract evaluation. 
15 LOPES, Yara Cristina [UNIFESP], Estudo comparativo de três biômetros ópticos, 2016. 
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ultrassônica caso seja necessário. Já o Galilei é o único equipamento que combina 

as vantagens do disco de Plácido com as duas câmaras Scheimpflug. O Lenstar faz 

leitura ceratometria nos 2mm centrais da córnea com 32 pontos, tendendo a ter 

leituras centrais da ceratometria mais acuradas. 

 De acordo com os resultados deste estudo, é possível notar que apesar de 

os três aparelhos terem semelhanças, há diferenças, o que provavelmente explica o 

fato das biometrias ópticas ainda não serem tão precisas como gostaríamos, tendo 

em vista que três aparelhos distintos disponíveis no mercado discordam entre si em 

relação as seguintes medidas: comprimento axial (AXL), ceratometria do eixo mais 

plano (K1) e profundidade da câmara anterior (ACD).  

 Quando comparamos as medidas discordantes dos aparelhos dois a dois 

notamos que ACD apresenta diferenças significativas tanto entre Galilei e Nidek, 

Galilei e Lenstar, e Lenstar e Nidek. E LT apresenta diferenças significativas entre 

Galilei e Lenstar, visto que Nidek utiliza uma constante para tal medida e devido a 

isso, não comparamos. Já as medidas AXL apesar de discordarem entre Galilei e 

Lenstar e Galilei e Nidek, concordam entre Lenstar e Nidek. Em relação a 

ceratometria do eixo mais plano (K1), temos que Galilei e Lenstar concordam, mas 

Nidek e Galilei, e Nidek e Lenstar discordam. Não podemos a partir desses 

resultados eleger um aparelho que seja superior ou inferior aos demais. Nosso 

estudo comparado com novos estudos, que se fazem necessários, pode aumentar o 

acerto dos dados biométricos do olho no pré-operatório. 
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6.  Conclusão 

Com base nos dados coletados e analisados comparando os três 

equipamentos de maneira pareada e simultânea, o nosso estudo confirma que há 

diferença significativa e discordância entre os parâmetros ceratometria do eixo mais 

plano (K1), comprimento axial (AXL) e profundidade da câmara anterior (ACD). 

Porém ao confortarmos os equipamentos dois a dois, de maneira pareada, 

verificamos grande parte dos parâmetros apresentou discordância, porém o 

comprimento axial entre Lenstar e Nidek e a ceratometria do eixo mais plano (K1) 

entre Galilei e Lenstar apresentaram concordância.  

Visto isso, os valores encontrados nos permite concluir que existe diferença 

significativa entre os três aparelhos, mas nenhum resultado do presente estudo nos 

permite concluir que existe um aparelho superior aos demais. Diante do amplo uso 

de tais equipamentos, para analisar clinicamente tal discordância se faz necessário 

mais estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

Referências bibliográficas. 

 

1. AL-SCAN, Biômetro Óptico com Imagem Scheimpflug. O estado da arte em 

biômetro óptico.  

2. DA SILVA CORRÊA, Zélia Maria; KRONBAUER, Fernando Leite; 

GOLDHARDT, Raquel; et al. Precisão ecobiométrica da fórmula SRK/T na 

facoemulsificação. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 64, n. 3, 

p. 233–237, 2001. 

3. LOPES, Yara Cristina [UNIFESP]. Estudo comparativo de três biômetros 

ópticos. 2016. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unifesp.br/handle/11600/47467?show=full>. Acesso 

em: 7 out. 2019. 

4. MATOS, Alexis Galeno; CAVALCANTE, Renata Girão; SOUZA, Ticiana de 

Francesco Figueiredo Marília de Freitas Chaves Fernanda Araújo de. 

Qualidade de vida e visão pós-fascectomia. Revista Brasileira de 

Oftamologia, v. 77, n. 3, p. 124–7, 2018. 

5. MEDVISION, Em busca da visão perfeita. Lenstar 900, biometria óptica. 

Disponível em: 

<http://www.medvision.com.br/produtos_haag_streit_lenstar.php>. Acesso 

em: 7 out. 2019. 

6. MONTEIRO, Eliana Louza; ALLEMANN, Norma. Biometria óptica. Arquivos 

Brasileiros de Oftalmologia, v. 64, n. 4, p. 367–370, 2001. 

7. NORRBY, Sverker. Sources of error in intraocular lens power calculation. 

Journal of Cataract and Refractive Surgery, v. 34, n. 3, p. 368–376, 2008. 

8. PASSI, Samuel F.; THOMPSON, Atalie C.; GUPTA, Preeya K. Comparison of 

agreement and efficiency of a swept source-optical coherence tomography 

device and an optical low-coherence reflectometry device for biometry 

measurements during cataract evaluation. Clinical Ophthalmology, v. 12, 

p. 2245–2251, 2018. 

9. REZENDE, Flavio; BISOL, Renata Rezende; BISOL, Tiago. Troca do 

cristalino com finalidade refrativa (TCR) Refractive lens exchange. v. 68, n. 3, 

p. 180–187, . Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbof/v68n3/11.pdf>. 

10. ZACHARIAS JOSÉ CARLOS EUDES CARANI FILIPE DE OLIVEIRA, 

Wagner; MUCCIOLI, Cristina; CRISTINA LOPES, Yara; et al. Biometrias 



28 

óptica e ultra-sônica: Comparação dos métodos usados para o cálculo 

da lente intra-ocular acomodativa. [s.l.: s.n.], 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n6/a08v67n6.pdf>. Acesso em: 

13 mar. 2019. 

11. AL-SCAN, Biômetro Óptico com Imagem Scheimpflug. O estado da arte em biômetro 

óptico.  

12. DA SILVA CORRÊA, Zélia Maria; KRONBAUER, Fernando Leite; GOLDHARDT, 

Raquel; et al. Precisão ecobiométrica da fórmula SRK/T na facoemulsificação. 

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, v. 64, n. 3, p. 233–237, 2001. 

13. LOPES, Yara Cristina [UNIFESP]. Estudo comparativo de três biômetros ópticos. 

2016. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unifesp.br/handle/11600/47467?show=full>. Acesso em: 

7 out. 2019. 

14. MATOS, Alexis Galeno; CAVALCANTE, Renata Girão; SOUZA, Ticiana de 

Francesco Figueiredo Marília de Freitas Chaves Fernanda Araújo de. Qualidade de 

vida e visão pós-fascectomia. Revista Brasileira de Oftamologia, v. 77, n. 3, 

p. 124–7, 2018. 

15. MEDVISION, Em busca da visão perfeita. Lenstar 900, biometria óptica. 

Disponível em: <http://www.medvision.com.br/produtos_haag_streit_lenstar.php>. 

Acesso em: 7 out. 2019. 

16. MONTEIRO, Eliana Louza; ALLEMANN, Norma. Biometria óptica. Arquivos 

Brasileiros de Oftalmologia, v. 64, n. 4, p. 367–370, 2001. 

17. NORRBY, Sverker. Sources of error in intraocular lens power calculation. Journal of 

Cataract and Refractive Surgery, v. 34, n. 3, p. 368–376, 2008. 

18. PASSI, Samuel F.; THOMPSON, Atalie C.; GUPTA, Preeya K. Comparison of 

agreement and efficiency of a swept source-optical coherence tomography device 

and an optical low-coherence reflectometry device for biometry measurements during 

cataract evaluation. Clinical Ophthalmology, v. 12, p. 2245–2251, 2018. 

19. REZENDE, Flavio; BISOL, Renata Rezende; BISOL, Tiago. Troca do cristalino com 

finalidade refrativa (TCR) Refractive lens exchange. v. 68, n. 3, p. 180–187, . 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbof/v68n3/11.pdf>. 

20. ZACHARIAS JOSÉ CARLOS EUDES CARANI FILIPE DE OLIVEIRA, Wagner; 

MUCCIOLI, Cristina; CRISTINA LOPES, Yara; et al. Biometrias óptica e ultra-

sônica: Comparação dos métodos usados para o cálculo da lente intra-ocular 

acomodativa. [s.l.: s.n.], 2004. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n6/a08v67n6.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2019. 

 



29 

 

 



30 

 

 

 



31 

 

 

 



32 

 

 


