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Medeiros FW. Alterações biomecânicas de córnea suína induzidas pela confecção 

de lamelas pediculadas de diferentes espessuras por laser de femtossegundo [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2011. 70 p. 

 
Objetivo: Investigar as alterações biomecânicas da córnea de suínos induzidas 

pela confecção de lamelas pediculadas de diferentes espessuras pelo laser de 
femtossegundo. Métodos: Para a formação dos dois grupos, 12 olhos de porcos 
foram usados: lamelas pediculadas de 100 e de 300 micrômetros confeccionadas 
pelo laser de femtossegundo. Cada olho foi submetido aos seguintes exames, antes 
da criação das lamelas: topografia por “rasterstereography”, “Ocular Response 
Analyzer” (ORA), tomografia do segmento anterior por coerência óptica para a 
avaliação paquimétrica corneal e das lamelas criadas e sistema de velocidade de 
onda (SVO), que mede a velocidade de propagação de ondas acústicas entre dois 
transdutores posicionados na superfície corneal antes e imediatamente, após a feitura 
da lamela. O primerio passo foi desenhado para o estudo das diferenças em relação à 
histerese corneal, fator de resistência corneal, mudanças na curvatura e velocidade de 
propagação de onda acústica entre córneas com lamelas finas e espessas. 
Posteriormente, as lamelas foram amputadas, e as medidas do sistema de velocidade 
de onda foram repetidas. Resultados: A média de espessura das lamelas ± desvio-
padrão (DP) foi de 108,5±6,9 (8,5% da espessura total) e 307,8±11,5 µm (22,9% da 
espessura total), para os grupos de lamelas finas e espessas, respectivamente (p< 
0,001). Histerese corneal e o fator de resistência corneal não apresentaram diferença 
estatística, após a criação de lamelas finas (p = 0,81 e p = 0,62, respectivamente). 
Histerese corneal foi significantemente mais baixa, depois da confecção de lamelas 
mais espessas (8,0±1,0 para 5,1±1,5 mmHg para medidas pré e pós-operatórias, 
respectivamente, p = 0,003, diminuição de 36,25%) e fator de resistência corneal 
também mostrou significante diminuição nesse grupo, após o procedimento 
cirúrgico; valores médios pré e pós-operatórios de 8,2±1,6 e 4,1±2,5 mmHg 
respectivamente (p= 0,007), diminuição de 50%. A ceratometria média simulada 
apresentou maiores valores, após a confecção das lamelas mais espessas em relação 
ao pré-operatório (ceratometria pré e pós-operatória de 39,5±1 D e 45,9±1,2 D, 
respectivamente, p= 0,003). Para o grupo de lamelas finas, não houve diferença 
estatisticamente significante (ceratometria pré e pós-operatória de 40,6±0,6 D e 
41,4±1,0 D, respectivamente, p=0,55).  Em relação ao Sistema de Velocidade de 
Onda, após a criação das lamelas e sua amputação, houve diminuição da velocidade 
de propagação acústica, embora na maior parte das posições não fosse 
estatisticamente significante. Conclusão: Nas condições experimentais estabelecidas 
por este estudo, a criação de lamelas de maior espessura pareceu exercer efeito mais 
relevante sobre a biomecânica da córnea de suínos. 

 
Descritores: 1. Córnea 2. Biomecânica 3. Cirurgia refrativa 4. Histerese 5. Ectasia 6. 
Paquimetria 7. Lamelas pediculadas 8. Ceratomileuse assistida por excimer laser in 
situ  9.  Topografia da córnea 
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Medeiros FW. Biomechanical changes after flap creation with different thicknesses 

with the femtosecond laser in swinish cornea [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 70 p. 

 
Purpose: To study the impact of programmed flaps at two different 

thicknesses on the biomechanical properties of the swine corneas. Methods: Twelve 
pig eyes were enrolled in this study and were formed two groups: 100µm and 300 
µm flaps performed with the femtosecond laser. Each eye had the following 
procedure before the flap creation: raster photograph topographic maps, Ocular 
Response Analyzer (ORA), Optical Coherence Tomography to measure the 
pachymetry and flap thickness and Surface Wave Velocity system which is a 
prototype system that measures sonic wave propagation time between two 
transducers positioned on the corneal surface before and after flap creation. This first 
step was designed to investigate the differences in respect to corneal hysteresis, 
corneal resistance factor, curvature change and ultrasonic wave propagation between 
the groups with thinner and thicker flaps. After this initial procedure, flap amputation 
was performed and new measurements with the surface wave velocity system were 
taken again. Results: Measured flap thicknesses averaged 108.5±6.9 (8.5% of the 
total cornea) and 307.8±11.5 µm (22.9% of the total cornea) for thin and thick flap 
groups, respectively (p< 0.001). Hysteresis and corneal resistance factor did not 
change significantly after flap creation in the thin flap group (p = 0.81 and p = 0.62, 
respectively). With thicker flaps, both parameters decreased significantly from 
8.0±1.0 to 5.1±1.5 mmHg (p=0.003, reduction of 36.25%) and from 8.2±1.6 to 
4.1±2.5 mmHg, respectively (p = 0.007), reduction of 50%. Simulated keratometry 
values increased in the thick flap group (from 39.5±1 D to 45.9±1.2 D, p=0.003) 
after flap creation and not in the thin flap group (from 40.6±0.6D to 41.4±1.0D, p= 
0.55). Regarding surface wave velocity analysis, the surgical procedures induced 
lower values in some positions although most of them did not present statistically 
different results. Conclusion: In this experimental model, thicker flaps seemed to 
have a greater effect on the biomechanics of the swinish cornea.  
 
Key words: 1. Cornea 2. Biomechanics 3. Refractive Surgery 4. Histeresis 5. Ectasia. 
6. Pachymetry 7. Flaps 8. Laser-Assisted in Situ Keratomileusis 9. Corneal 
Topography 
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A ceratomileuse in situ a LASER (LASIK) tornou-se um dos procedimentos 

cirúrgicos oftalmológicos mais realizados, desde sua introdução na década de 1990, 

com milhões de cirurgias realizadas 1-5. 

A técnica consiste na utilização de microcerátomo, que pode ser mecânico 

ou a laser, que efetua corte lamelar na superfície corneal. Subsequentemente, essa 

lamela é levantada com aplicação do excimer laser para correção do erro refrativo e, 

posteriormente, a lamela é colocada novamente sobre o estroma residual. Embora a 

segurança e eficácia da LASIK tenham sido reportadas para correção de erros 

refrativos, como miopia acima de 15 dioptrias (D), astigmatismo acima de 6D e 

hipermetropia acima de 6D, nos dias de hoje, existe tendência a se evitar ablações 

próximas desses limites a depender da plataforma do excimer laser  utilizada, já que 

o resultado cirúrgico não é satisfatório 6,7. 

A LASIK possui vantagens sobre a cirurgia refrativa de superfície em 

termos de menor regressão, maior velocidade de recuperação e menor probabilidade 

de formação de opacidades cicatriciais centrais, mas pode ser associada a uma rara, 

porém, debilitante instabilidade refrativa chamada ectasia, na qual há um aumento 

progressivo do astigmatismo e afinamento corneal com prejuízo da acuidade e 

qualidade visual 8-9. Durante a LASIK, faz-se um corte do estroma corneal com a 

separação das lamelas, o que diminui a resistência local ao edema, levando ao 

espessamento e expansão da periferia estromal com aplanamento corneal central, o 

que gera mudança refratométrica em direção hipermetrópica 10,11. Em olhos 
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humanos, a relação entre profundidade de corte estromal na córnea e mudança 

refrativa não é linear, o que pode causar variação, desde a mudança hipermetrópica 

descrita até o encurvamento corneal quando da realização de cortes mais profundos 

12,13. Estas relações complexas vêm sendo estudadas por meio de modelos 

matemáticos 14. Enquanto algumas alterações na forma do estroma residual corneal, 

após a cirurgia refrativa lamelar, podem ser precursoras de ectasia, outras podem 

apenas representar mudanças não progressivas com estabelecimento de um novo 

estado estrutural e fluídico pós-operatório 15.  

O impacto biomecânico da criação da lamela pediculada da LASIK, 

provavelmente, tenha papel crucial no desenvolvimento da ectasia. Efeitos 

biomecânicos podem também ser importantes na explicação de alterações na 

curvatura do estroma residual depois da criação da lamela que não representam 

ectasia, mas, sim, influenciam no resultado cirúrgico. A espessura da lamela pode 

variar significativamente, de acordo com o microcerátomo mecânico utilizado, com 

descrição de desvio-padrão de até 30 µm 16.  

Predizer a espessura final da lamela é um aspecto fundamental na 

programação cirúrgica da LASIK, o que potencializa o comprometimento da 

estabilidade corneal no longo prazo, uma vez que lamelas mais espessas poderiam 

modificar de modo mais significativo a integridade biomecânica da córnea 17. A 

utilização do laser de femtossegundo na cirurgia refrativa atual aumentou a gama de 

pacientes que puderam ser submetidos ao procedimento já que essa nova tecnologia 

permite maior controle da espessura e diâmetro da lamela pediculada programada 

18,19. 
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Nos dias de hoje, a LASIK vem sofrendo modificações em busca de 

melhores algorítimos, plataformas de busca rápida da variação dos movimentos 

oculares (eye tracking), sistemas de registro da anatomia iriana para melhor 

seguimento ocular durante a cirurgia, entre outras soluções que melhorem os 

resultados desse procedimento.  

Apesar de todas essas manobras em direção ao maior controle cirúrgico, os 

fatores desencadeantes de ectasia e da falência biomecânica corneal gerada por ela 

continuam a intrigar o oftalmologista, visto que observamos este quadro inclusive em 

pacientes com boa espessura de córnea e mapas topográficos normais pré-operatórios, 

fatores estes que teoricamente embasariam a segurança da cirurgia. Outro ponto de 

discussão é a modalidade cirúrgica empregada e a relação com o surgimento de 

ectasia. A cirurgia de superfície como a ceratectomia fotorrefrativa parece ter 

influência menor na indução dos quadros de ectasia, como mostram relatos da 

literatura 20,21. 

Isto levanta o questionamento de que a presença da lamela pediculada exerce 

papel crucial no surgimento dessa doença, já que os outros passos cirúrgicos são 

semelhantes quando se compara a LASIK com a ceratectomia fotorrefrativa. 

Especula-se que a criação da lamela durante a cirurgia de LASIK leve à 

desestruturação biomecânica maior da córnea, comprometendo a capacidade do 

órgão em manter o resultado cirúrgico desejado. Dessa forma, o estudo dos fatores 

envolvidos na gênese da ectasia, entre eles, a confecção das lamelas pediculadas são 

importantes, a fim de se prever e, talvez, evitar a complicação com maior potencial 

de afetar a qualidade visual do indivíduo que foi submetido à cirurgia refrativa.   
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Dessa maneira, cabe ao oftalmologista envolvido com cirurgia refrativa 

tentar reunir o maior número de informações pré-operatórias a respeito do caso em 

questão, e não se atentar apenas aos padrões topográficos e de espessura 

paquimétrica, como também avaliar dados tomográficos do segmento anterior e 

parâmetros biomecânicos. A avaliação biomecânica pré-operatória tem auxiliado o 

cirurgião na distinção de casos suspeitos, embora não seja o único fator envolvido no 

surgimento da ectasia de córnea 22,23. 

A pesquisa experimental facilita a aplicação de diferentes técnicas para 

avaliar a resposta do tecido biológico frente a procedimentos realizados em seres 

humanos. Assim, o olho porcino é um modelo utilizado em pesquisas experimentais 

oftálmicas e seus parâmetros estão definidos na literatura 24-30. O diâmetro horizontal 

é de, aproximadamente, 14,23 mm e o vertical de 12,09 mm 24. A paquimetria 

ultrassônica corneal central está entre 1.013 ± 10 μm em um modelo ex vivo e 

666 μm (com variação de 534 a 797 μm) em animal vivo 25,26. O epitélio corneal tem 

espessura de 80 μm (com variação de até 25 μm), o estroma tem espessura de 

900 μm, e o complexo Descemet/Endotélio tem espessura aproximada de 30 μm 25,26. 

A camada de Bowman é ausente no olho porcino e o estroma tem grande quantidade 

de colágeno tipo I, com orientação preponderantemente circular 26,27. A membrana de 

Descemtet extende-se, além dos limites corneais e insere-se nos ligamentos pectíneos 

curtos 28. O conteúdo de água da córnea porcina é de 71,93 ± 0,47%,  o que lhe 

confere índice de transparência de 54,77 ± 0,47% 29.  A ceratometria corneal 

porcina tem variação de 41,19 ± 1,76 D a 38,83 ± 2,89 D pelo ORBSCAN II 
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(versão 3.12: Bausch & Lomb, Rochester, NY, EUA) com astigmatismo 

ceratométrico médio de 2,36 e desvio-padrão de 1,70 D 30. 

Dentro da linha experimental desta pesquisa, utilizou-se córnea suína na 

confecção de lamelas pediculadas programadas em duas espessuras diferentes pelo 

laser de femtossegundo e mediram-se as alterações biomecânicas induzidas. 
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Como pioneiro no âmbito da cirurgia refrativa, Barraquer desenvolveu os 

primeiros conceitos da ceratoplastia lamelar ou ceratomileuse, em 1949, na 

Colômbia 31-33. 

A técnica inicial consistia na dissecção manual da superfície corneal e 

ressecção de uma segunda porção do estroma residual para correção refrativa. Com a 

introdução do microcerátomo para retirada da lamela corneal, essa porção passou a 

ser manipulada ex vivo com o auxílio de criolato para se atingir a correção do erro 

refrativo desejado, levando ao surgimento da ceratomileuse a frio. Posteriormente, a 

lamela era então suturada novamente ao leito estromal 31-33.  

Na década de 1980, Luis Ruiz e Barraquer criaram a ceratomileuse in situ, 

na qual o microcerátomo era utilizado por duas vezes durante o mesmo ato cirúrgico. 

Primeiramente, para a criação da lamela superficial e, em um segundo passo, para 

retirada do tecido com o objetivo refrativo. 

Em 1983, Trokel et al. desenvolveram o excimer laser, com comprimento 

de onda de 193 nanômetros para incisões radiais que, posteriormente, foi refinado 

para a utilização nas ablações do estroma residual 34. 

Dentro de seus respectivos grupos, Buratto e Pallikaris fundiram as bases da 

utilização do microcerátomo com o excimer laser e desenvolveram a ideia da LASIK 

para correção de miopia. A cirurgia, em que a lamela corneal superficial era retirada 

para expor o estroma que seria ablado pelo excimer laser, foi posteriormente 

modificada com a criação de um pedículo por Pallikaris, de modo a se evitar, assim, 

a sutura desta lamela ao final do procedimento cirúrgico 35-39. 
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A cirurgia refrativa consolidou-se como procedimento cirúrgico seguro e 

efetivo para o tratamento dos erros de refração, como a miopia 40-43, e a LASIK a 

modalidade mais comumente realizada, quando comparada ao número de cirurgias 

refrativas de superfície, como a ceratectomia fotorrefrativa e a ceratectomia 

subepitelial a LASER. Isto é justificado pela maior velocidade de recuperação na 

cirurgia lamelar, tanto do ponto de vista visual como pela menor dor pós-operatória 

graças a presença da lamela pediculada, que tem espessura geralmente em torno de 

140 a 160 micrômetros quando confeccionada pelo microcerátomo mecânico44. 

Apesar desses benefícios, no final da década de 1990, os primeiros casos de 

ectasia relacionados à cirurgia refrativa começaram a ser publicados, e isto mostra 

que o procedimento tem impacto biomecânico maior na estrutura corneal, o que leva 

ao desenvolvimento de irregularidade corneal com necessidade, inclusive, de 

transplante de córnea em alguns casos para tratamento da doença 45-47. A relação da 

LASIK com o desenvolvimento da ectasia fica evidenciada no relato de caso de 

Javadi 48, no qual um paciente desenvolveu ectasia no olho em que se realizou 

LASIK, e o fenômeno não ocorreu no olho contralateral, no qual foi feita 

ceratectomia fotorrefrativa. Dessa forma, cirurgiões refrativos de todo o mundo 

iniciaram o estudo das condições determinantes desse evento, para tentar definir os 

fatores pré-operatórios que estariam relacionados à sua gênese. Randleman et al. 

elaboraram uma escala de risco para predizer o desenvolvimento de ectasia pós-

LASIK, embora alguns casos da doença tenham acontecido mesmo em pacientes que 

não apresentavam índices alterados no período pré-operatório 49,50. 
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Os autores citados avaliaram os artigos em língua inglesa relacionados à 

ectasia corneal publicados entre 1997 e 2005. Dos 48 artigos relacionados, foram 

identificados 171 casos de ectasia, e destes, 164 (95,9%) tinham a cirurgia de LASIK, 

como opção cirúrgica, enquanto o restante estava relacionado à cirurgia de superfície. 

O fator mais relacionado ao aparecimento da ectasia pós LASIK foi a presença de 

alteração topográfica pré-operatória com aumento da curvatura corneal inferior ou 

índice inferior-superior (I-S de Rabinowitz) maior que 1,4 51,52.  

De zero a quatro foram escalonados pontos de risco nos parâmetros pré-

operatórios como idade (pacientes mais jovens têm maior risco de desenvolvimento 

dessa complicação), estroma residual corneal pós confecção da lamela (abaixo de 

240 micrômetros com maior risco), espessura de córnea (paquimetria pré-operatória 

menor de 450 micrômetros apresenta maior pontuação na escala), nível de erro de 

refração (correções de miopia acima de 14 dioptrias levam a um aumento do risco de 

ectasia pós-operatória). Embora esse sistema de pontuação separe pacientes de maior 

risco para o desenvolvimento de ectasia pós-LASIK, alguns pacientes podem não ser 

identificados como de risco pela escala e, portanto, outros fatores ainda não bem 

controlados pelo cirurgião refrativo podem estar relacionados à gênese desta afecção, 

entre eles, as variações biomecânicas da córnea 53. 

Dentro desse novo cenário, a avaliação do impacto estrutural da criação das 

lamelas pediculadas utilizadas na cirurgia da LASIK é levada cada vez mais em 

consideração, visto que esse passo cirúrgico parece violar a porção anterior da córnea 

(considerada 25% mais resistente do ponto de vista biomecânico, em relação às 

porções mais profundas), de maneira mais evidente que na cirurgia refrativa de 
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superfície 54,55. No estudo da biodinâmica da ablação miópica, evidenciaram-se 

aplanamento central e aumento de espessura corneal na periferia, por conta de 

diminuição regional da pressão hidrostática do tecido, já que há perda de tensão entre 

as fibras de colágeno periféricas em decorrência da ablação central, permitindo 

captação de líquido na periferia 10,11. Esse fenômeno também está ligado à mudança 

refracional hipermetrópica que ocorre na cirurgia refrativa, após a simples confecção 

da lamela da LASIK. Outras variáveis possivelmente relacionadas às alterações 

biomecânicas pós-LASIK são o diâmetro, variação de espessura, contorno e posição 

da lamela 56,57.  

A resposta para uma quantificação numérica de todos esses fatores surgiu 

recentemente com Luce 58, que descreveu o Ocular Response Analyzer (ORA, 

Reichert Ophthalmic Instruments, Buffalo, NY), como método capaz de medir as 

propriedades biomecânicas da córnea, como a histerese (palavra de origem grega que 

significa atraso) e o fator de resistência corneal. Juntamente com outros autores, 

também mostrou que a LASIK diminui os valores dessas variáveis 

significativamente 59,60.  

A histerese corneal é considerada normal de 9,6 a 12,7 mmHg enquanto o 

fator de resistência corneal tem valores com variação entre 9,7 e 13,3 mmHg com o 

ORA 58,60,61. Além disso, o ORA parece relativamente insensível às variações diurnas 

e de curvatura corneal 62,63. Em relação às características da córnea, há correlação de 

nível moderado (r ≤ 0.59) entre a espessura corneal e a histerese em olhos sadios 60,64. 

Córneas edemaciadas, como o que ocorre em olhos com distrofia de Fuchs ou pós-
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cirurgia de catarata mostram menor histerese, como os casos de ectasia e ceratocone 

64-66.  

Assim, a avaliação biomecânica dos diferentes procedimentos cirúrgicos 

refrativos pode revelar outros achados em relação ao comportamento corneal pós-

cirúrgico e desenvolvimento de ectasia pós-LASIK. Dentro dessa linha, a ideia da 

ceratomileuse subcamada de Bowman, ou LASIK com lamela consistentemente fina, 

tenta unir os benefícios da velocidade de recuperação visual e conforto da LASIK 

associados a menor risco de desenvolvimento de ectasia, já que essa técnica prima 

pela realização de lamelas pediculadas extremamente finas, da ordem de 90 a 110 

µm, para tentar conservar maior tecido corneal residual, com menor violação das 

camadas corneais anteriores, com manutenção do conforto pós-operatório da LASIK 

67. 

Embora essa seja uma ideia teórica plausível, na literatura revisada não 

encontramos até o momento trabalhos clínicos ou experimentais que comprovem a 

superioridade das lamelas finas, no que se refere à maior estabilidade biomecânica da 

córnea no curto ou longo prazo. 

Neste estudo, utilizamos o laser de femtossegundo, que é capaz de 

confeccionar lamelas corneais mais finas e mais precisas do ponto de vista 

paquimétrico 67. Esta tecnologia é empregada com o intuito de aumentar a segurança 

biomecânica da LASIK, além de oferecer outras indicações dentro da cirurgia de 

segmento anterior ocular, como os transplantes de córnea, incisões arqueadas para 

correção de astigmatismo e confecção de túneis estromais para colocação de anéis 

intraestromais. Além disso, as lamelas corneais tendem a ser mais planas, ao 
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contrário daquelas geradas pelos microcerátomos mecânicos que tendem a apresentar 

formato em menisco 68.  Estudos prévios 69,70 mostram que o desvio-padrão das 

lamelas criadas pelos mcrocerátomos mecânicos nas cirurgias de LASIK pode atingir 

de 20 a 40 μm 69,70, e, no uso do IntraLase (fs60, IntraLase Corp, Irvine, CA), esse 

desvio é de, quase, 10,75 μm 71.  

Para avaliação da anatomia das lamelas criadas com o laser de femtossegundo, 

o uso do tomógrafo de coerência óptica de segmento anterior (Visante, Carl Zeiss 

Meditec Inc, Jena, Germany) tem confirmado a morfologia de corte induzido na 

lamela em toda a sua extensão 72,73. Por apresentar-se como um exame rápido, sem 

contato, a tomografia de coerência óptica foi escolhida para avaliação paquimétrica 

das córneas e lamelas deste estudo.  

Portanto, o estudo biomecânico relacionado a esse primeiro passo da cirurgia 

refrativa lamelar torna-se importante à medida que pode fornecer informações 

relevantes sobre o comportamento corneal, frente às variações de espessura das 

lamelas confeccionadas. 

 

2.1 Objetivo 

 

Investigar as alterações biomecânicas da córnea suína induzidas pela criação 

de lamelas pediculadas de diferentes espessuras pelo laser de femtossegundo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Métodos 
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3.1  Contexto 

 

O presente estudo foi planejado no Setor de Córnea e Doenças Externas da 

Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e executado em conjunto com a Cleveland 

Clinic Foundation, Departamento de Biomecânica e Bioengenharia, Cleveland, Ohio, 

EUA em 2008. 

O estudo recebeu apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal (CAPES) de Nível Superior por meio de bolsa de doutoramento direto. 

 

 

3.2 Aspectos éticos 

   

Este estudo obteve sua aprovação pelo Comitê de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do HC-FMUSP (Protocolo no  

0778/07 [Anexo A]).  
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3.3 Tipo de estudo e população 

 

Foi um estudo experimental com a utilização de 12 olhos de porcos, retirados 

imediatamente, após sacrifício dos animais em matadouro privado, situado na cidade 

de Cleveland, Ohio, EUA.  

 

 

3.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Córneas com boa transparência foram incluídas e excluídas as que 

apresentavam perfurações ou traumas visíveis. 

 

 

3.5  Procedimentos e técnicas  

 

3.5.1  Ocular Response Analyzer (ORA) 

  

O ORA foi desenvolvido para determinar as propriedades biomecânicas do 

tecido corneal in vivo por meio da relação de força-deslocamento. O aparelho 

consiste em um tonômetro a ar que aplica um rápido e preciso jato de ar (20 

milissegundos) no centro da córnea, o que a desloca posteriormente e gera a primeira 

medida de pressão (P1), que é obtida após o primeiro aplanamento corneal em 

decorrência da variação do sinal dos sensores que estão voltados à córnea. Após uma 
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leve concavidade interna, o pulso de ar é desligado, e a córnea retorna a seu estado 

convexo original, passando pelo segundo ponto de aplanação onde uma nova medida 

de pressão é obtida (P2) 58. 

Durante a deformação, a absorção de energia atrasa o deslocamento corneal, 

gerando diferentes picos pressóricos de aplanamento. A diferença entre esses valores 

é chamada de histerese corneal. Este dado é um indicador da resistência viscoelástica 

da córnea, que mostra a capacidade do tecido em absorver e dissipar energia. O fator 

de resistência corneal foi empiricamente derivado de P1 e P2, para maximizar a 

correlação da histerese com a espessura corneal e possui correlação mais importante 

com a resistência elástica do que a histerese.  

Embora a histerese e o fator de resistência corneal estejam correlacionados, 

podem apresentar valores significativamente diferentes, gerando informações 

distintas sobre a córnea. Outras variáveis obtidas pelo ORA são a pressão intraocular 

de Goldmann (PIOg) e a pressão intraocular compensada pela córnea (PIOcc), e esta 

última procura apresentar valor pressórico menos afetado pelas propriedades 

viscoelásticas da córnea e mostra-se menos influenciada, após procedimentos 

cirúrgicos refrativos que a  PIOg, que é apenas a média dos picos pressóricos P1 e P2.  

 

3.5.2  Tomografia de Coerência Óptica  

 

O tomógrafo de coerência óptica de segmento anterior é um sistema para 

exame de imagem em alta resolução do segmento anterior ocular. Os cortes são 

realizados com comprimento de 10 mm e profundidade de 3 mm, com resolução 
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óptica axial e transversal de 18 e 60 μm, respectivamente. Antes da aquisição de cada 

imagem, a polarização foi realizada. O tempo de aquisição por imagem é de 250 

milissegundos, e 512 imagens são geradas para a criação de um conjunto com o 

mapa paquimétrico. A avaliação da espessura da córnea é realizada sem contato por 

meio da interferometria. A interface pós-confecção da lamela pediculada da LASIK é 

facilmente identificada em decorrência da alta refletividade, facilitando a medida da 

espessura da lamela.. A espessura central das lamelas e a espessura total da córnea 

foram avaliadas pelo tomógrafo neste estudo.  

 

3.5.3  Topografia por rastereografia 

 

A topografia corneal de elevação PAR (PAR Vision Systems Corporation, 

New Hartford, NY) é um sistema computadorizado, que se utiliza da 

estereorastereografia para medir e produzir um mapa topográfico da superfície da 

córnea. Após a instilação de uma gota de fluoresceína a 1%, projeta-se uma grade de 

luz com linhas horizontais e verticais separadas de 0,2 mm na superfície corneal, 

essas imagens são fotografadas em ângulo definido, e as diferenças de elevação são 

calculadas com base nas distorções na imagem ponto a ponto, relativas a um plano de 

referência. A curvatura e o poder dióptrico da córnea são calculados apoiados nesses 

dados.  

Diferente dos aparelhos baseados no sistema de anéis de Plácido, o topógrafo 

PAR não requer uma superfície com boa reflexão especular para obter boa imagem, 

o que colaborou de maneira significativa com a realização deste estudo, uma vez que 
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após a confecção das lamelas, a discreta lesão epitelial produzida pelo laser de 

femtossegundo dificultava a obtenção das imagens pelos topógrafos convencionais, o 

que nos obrigou a repetir todo o estudo com a utilização do PAR, para captação de 

imagens topográficas mais consistentes. O sistema foi cedido pelo laboratório de 

bioengenharia da Ohio State University sob supervisão da Dra. Cynthia Roberts. 

 

3.5.4  Sistema de Velocidade de Onda (SVO)  

 

Este protótipo (Sonic Eye; Pria Vision Inc, Menlo Park, EUA) foi idealizado 

para medir a propagação de velocidade acústica na superfície de um tecido 

viscoelástico e seus resultados variam, de acordo com as características biomecânicas 

do tecido avaliado 74. O sistema de velocidade de onda é constituído por uma sonda 

com dois transdutores piezoelétricos com uma diferença fixa de 4,5 mm entre eles, 

que gera suficiente distância, para que o tempo de transmissão da onda sonora seja 

medido e a velocidade de progressão, que tem relação matemática com o módulo 

elástico de Young, seja calculada.  

É produzida por uma força oscilatória de 4-5 kHz com energia acústica 

menor de 10 microwatts, duração de, aproximadamente, um milissegundo e o tempo 

requerido para atingir o limiar de amplitude de onda no receptor é gravado. O 

programa de interface converte o tempo de transmissão em velocidade para metros 

por segundo (m/s) para análise estatística. Teoricamente, córneas mais resistentes do 

ponto de vista biomecânico teriam maior velocidade de propagação de onda na 

superfície, visto que os conjuntos de feixes de colágeno estariam mais compactos. 
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Córneas com fibras mais esparsas e desorganizadas, como acontece no ceratocone e 

em córneas edemaciadas, apresentariam menores valores. 

 

3.5.5  Laser de femtossegundo 

 

No estudo, utilizou-se o laser de femotossegundo na versão de 60 kHz 

Modelo II (fs60, IntraLase Corp, Irvine, CA) para criação das lamelas corneais 

pediculadas. O aparelho gera pulsos da ordem de 10−15 segundos e comprimento de 

onda próximo do infravermelho (1053 nm) com espaços de, aproximadamente, 3 μm 

entre os disparos. Assim, plasma é gerado com múltiplas bolhas de cavitação 

compostas de água e gás carbônico que coalescem, levando à separação das lamelas 

corneais. A exteriorização da periferia do corte completa a lamela pediculada. O 

nível de energia utilizado por pulso foi de 2µJ para o corte horizontal e da borda da 

lamela. 

 

 

3.6  Procedimento 

 

Doze olhos de porcos foram divididos em dois grupos, cada um composto por 

três olhos direitos e três esquerdos. Um tripé acoplado a uma plataforma foi utilizado 

para assegurar que todos os olhos mantivessem a mesma posição durante as medidas 

pré e pós-operatórias (Figuras 1-4). 
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Figura 1 –  Plataforma que recebeu os olhos para realização das medidas durante 
o experimento 
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Figura 2 –  Plataforma para acoplamento ao tripé (esquerda) e o recipiente para 
colocação dos olhos 
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Figura 3 –  Tripé utilizado para realização das medidas. O tripé apresenta 
manoplas para ajuste da plataforma e um verificador de nível (seta) 
para assegurar o melhor posicionamento 
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Figura 4 – Tripé posicionado para uma das medidas 

 

 

 

 



Métodos  
  
 

25

Cada olho foi submetido aos seguintes exames, antes da confecção das lamelas 

pediculadas:  

-  Topografia de córnea pelo método da estereorastereografia; 

-  Quatro medidas com o Ocular Response Analyzer para avaliar a histerese corneal, 

fator de resistência corneal, pressão intraocular compensada pela córnea (IOPcc) e 

pressão de Goldmann medida pelo ORA (IOPg); 

-  Tomografia de coerência óptica para medir a paquimetria total da córnea; e 

- Sistema de Velocidade de Onda. 

  

A utilização do laser de femtossegundo teve por objetivo confeccionar lamelas 

corneais com a espessura desejada. 

A localização e orientação de cada medida para o SVO é baseada em seis 

posições (duas perpendiculares centrais e quatro posições na periferia da córnea) 

escolhidas para detectar diferenças biomecânicas entre diferentes meridianos, com 

variações regionais na direção das fibras de colágeno (Figura 5). Como os olhos 

foram captados pelo executor do estudo, foi possível analisar as mesmas áreas dos 

olhos direitos e esquerdos, visto que foram separados durante a coleta.  

 



Métodos  
  
 

26

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –  Posições utilizadas para medidas pelo Sistema de Velocidade de Onda 
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A pressão intraocular foi controlada durante o experimento com o uso de 

agulha 23-gauge (BD, Franklin Lakes, NJ), posicionada na câmara vítrea que 

liberava solução salina balanceada (Alcon Laboratories, Inc, Fort Worth, TX) e, ao 

mesmo tempo, era ligada a sensor de pressão (Biotrans 2; Biosensor International Inc, 

Singapore), colocado no nível do bulbo ocular e conectado a monitor de pressão 

digital calibrado (Infinity SC9000XL; Drager Medical, Lubeck, Germany) (Figura 6).  

 

 

 

Figura 6 –  Montagem do bulbo ocular conectado ao sensor de pressão 
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O laser de femtossegundo IntraLase (versão 60 KHz Modelo II) foi utilizado 

para confecção das lamelas pediculadas com espessuras programadas para 100 e 300 

µm, separando os olhos em dois grupos de acordo com a espessura da lamela. O 

diâmetro lamelar escolhido foi de 8,0 mm e ângulo de 55 graus foi utilizado para o 

corte lateral e do pedículo; a distância entre os disparos foi de 3 µm. 

As lamelas foram levantadas com espátula e recolocadas no local, para que os 

exames pré-operatórios fossem repetidos para os dois grupos. 

Na superfície dos olhos, foi aplicada solução de dextran a 10%, para aumentar 

sua regularidade e facilitar a realização dos testes (topografia e ORA). A solução de 

Dextran em concentrações de 10% a 40% é eficaz para a manutenção da 

transparência corneal para realização de cirurgias em olhos de porco post mortem 75.  

Este primeiro passo procurou demonstrar diferenças em relação à histerese e 

fator de resistência corneal, mudanças na ceratometria simulada corneal e alterações 

na propagação de onda acústica, entre os grupos com lamelas finas e espessas.  

Após a amputação das lamelas, o Sistema de Velocidade de Onda foi utilizado 

novamente para medidas na região central sobre o estroma residual corneal. Todos os 

instrumentos utilizados foram montados em uma única sala para agilizar o 

experimento (Figura 7). 
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Figura 7 –  Sala onde os equipamentos foram colocados para realização da parte 
experimental do estudo 
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3.7  Análise estatística 

 

A análise dos dados foi feita com o pacote estatístico SigmaPlot software 3.5 

(Systat Software Inc). Todos os testes foram realizados, assumindo um nível de 

significância α = 5%. Os dados quantitativos foram apresentados na forma de média 

±  desvio-padrão.  

Quando a normalidade foi confirmada (teste de Kolmogorov-Smirnov com 

correção de Lilliefors), foram utilizados os testes t-Student e ANOVA com ajuste de 

Bonferroni para comparações múltiplas de dados ordinais. Quando a normalidade 

não foi confirmada, a análise de variância de medianas pelos testes de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis foi utilizada. 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Resultados 
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A média central da espessura das lamelas foi de 108,5±6,9 (percentual de 

8,5% da espessura total) e 307,8±11,5 µm (percentual de 22,9% da espessura total) 

para o grupo de lamelas finas e espessas respectivamente, o que mostra uma 

diferença estatisticamente significante em relação a esse parâmetro (p< 0,001). 

As Figuras 8 e 9 mostram imagens de tomografia de coerência óptica de duas 

córneas com lamelas de diferentes espessuras criadas pelo laser de femtossegundo 

(300 e 100 µm respectivamente). A paquimetria total das córneas analisadas não 

diferiu estatisticamente entre os grupos 1.289,8±75,8 e 1.339,5±98,6 µm para 

córneas nos grupos de lamelas finas e espessas, respectivamente (p=0,69). 
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Figura 8 –  Tomografia de coerência óptica com uma lamela de um dos olhos do 
grupo de lamelas espessas. Neste caso, a lamela mostra espessura 
central de 308 µm, com espessura corneal central total de 1.100 µm 
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Figura 9 –  Tomografia de coerência óptica com uma lamela de um dos olhos do 
grupo de lamelas finas. Neste caso, a lamela mostra espessura central 
de 113 µm com espessura corneal central total de 998 µm  
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As médias para histerese e fator de resistência corneal não foram 

significativamente diferentes no grupo de olhos com a confecção de lamelas finas (p 

= 0,81 e p = 0,62, respectivamente). Por outro lado, no grupo com lamelas espessas, 

histerese e fator de resistência corneal mostraram diminuição significativa de 8,0±1,0 

para 5,1±1,5 mmHg (p = 0,003) e de 8,2±1,6 para 4,1±2,5 mmHg, respectivamente 

(p = 0,007).  

A ceratometria simulada pré-operatória foi comparável entre os grupos (p= 

0,41). Após a criação das lamelas espessas, houve um aumento nos valores da 

ceratometria simulada (de 39,5±1,0 D para 45,9±1,2 D, p= 0,003). Após a confecção 

das lamelas finas, a mudança ceratométrica não foi significante (de 40,6±0,6D para 

41,4±1,0D, p= 0,55) (Tabelas 1 e 2).  
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Tabela 1 –  Médias ± desvio-padrão em relação à histerese (mmHg), fator de 
resistência corneal (mmHg) e ceratometria simulada (D), pré e pós-
operatório, para o grupo de olhos com lamelas finas  

 

 

 

 

Tabela 2 –  Médias ± desvio-padrão em relação à histerese (mmHg), fator de 
resistência corneal (mmHg) e ceratometria simulada (D) pré e pós-
operatório, para o grupo de olhos com lamelas espessas 

 

 

 

 

Lamelas finas (100µm) Pré-operatório Pós-operatório p 

Histerese 6,5±1,3 6,2±2,6 0,81 

Fator de resistência corneal 5,6±1,5 5,1±1,9 0,62 

Ceratometria Simulada 40,6±0,6 41,4±1,0 0,55 

Lamelas espessas (300µm) Pré-operatório Pós-operatório p 

Histerese 8,0±1,0 5,1±1,5 0,003 

Fator de resistência corneal 8,2±1,6 4,1±2,5 0,007 

Ceratometria Simulada 39,5±1,0 45,9±1,2 0,003 
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As medidas pressóricas pré e pós-operatórias pelo ORA (PIOg e PIOcc) não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos. Após a 

confecção das lamelas, as medidas de PIOg e PIOcc não apresentaram diferença 

estatística, quando comparadas com os valores pré-operatórios para ambos os grupos 

(Tabela 3). A pressão intraocular medida pelo sensor não foi estatisticamente 

diferente entre os grupos de lamelas finas e espessas em cada um dos passos do 

estudo (pré-operatório, pós-criação das lamelas e pós-amputação das lamelas) 

(ANOVA, p =0,31 e 0,63, respectivamente).  

 

 

Tabela 3 –  Pressões intraoculares pré e pós-operatórias derivadas do ORA em 
mmHg entre os grupos  

 

Pressão intraocular pela ORA 100 μm 300 μm p 

PIOg pré 10,7±2,6 15,2±3,3 0,31 

PIOG pós-criação da lamela 9,8±1,3 8,8±2,9 0,77 

PIOcc pré 16,1±2,7 17,9±3,2 0,67 

PIOcc pós-criação da lamela 15,6±2,0 15,9±2,4 0,93 
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Em relação às medidas de velocidade de onda de superfície, a posição 1 

mostrou menor valor, após a amputação da lamela (medida realizada sobre o estroma 

corneal residual), quando comparado com o resultado, após criação da lamela no 

grupo com lamelas finas (velocidade de 130,8±11,8 m/s para 88,4±4,8 m/s, p=0,01). 

A posição 6 também apresentou menores valores, após a criação da lamela no grupo 

de lamelas espessas comparado ao valor pré-operatório (velocidades de 103,2±6,9 

m/s para 56,3±5,7 m/s, p=0,01). Outras posições também mostraram redução na 

velocidade de propagação de onda acústica; porém, sem diferença estatisticamente 

significante.  
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Nesta série de experimentos com olhos de porcos, córneas com lamelas mais 

espessas mostraram significantes diminuições na histerese e fator de resistência 

corneal, que não foram observadas no grupo com lamelas finas.  

A histerese corneal é reconhecida como uma medida da viscosidade ou 

capacidade de absorção de energia pelo tecido, e o fator de resistência corneal é uma 

medida combinada da viscosidade e resistência elástica da córnea 58,76. O impacto 

biomecânico da lamela mais espessa na histerese e fator de resistência corneal pode 

ser importante para um melhor entendimento da fisiopatologia da ectasia, uma das 

mais debilitantes complicações visuais após cirurgia refrativa.  

Neste experimento, lamelas mais espessas induziram maior encurvamento 

corneal, o que pode estar relacionado a efeito estrutural mais pronunciado. As 

lamelas finas causaram alteração de menor proporção no formato e nas propriedades 

biomecânicas corneais e poderiam, em tese, ter menor correlação com a indução ou 

exacerbação da ectasia. A criação de lamelas consistentemente mais finas na cirurgia 

de LASIK (ceratomileuse subcamada de Bowman) está progressivamente, sendo 

incorporada à rotina do cirurgião refrativo, sobretudo pela capacidade de confecção 

precisa dessas lamelas pelo laser de femtossegundo 67.  

Neste estudo, demonstrou-se que a velocidade de onda de superfície foi 

reduzida, após a criação das lamelas e amputação (medidas realizadas na superfície 

da lamela e sobre o estroma residual, respectivamente) e esses resultados podem 

estar relacionados à redução da resistência biomecânica da córnea depois de 
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procedimentos cirúrgicos refrativos. Esse tipo de avaliação da resistência dos tecidos 

biológicos já é utilizada em outras áreas da medicina, mas ainda com pouca 

experiência dentro da Oftalmologia 77. É evidente que demais fatores como a 

posterior cicatrização, diâmetro utilizado e forma da lamela podem influenciar esses 

valores in vivo, e outros estudos devem comprovar o efeito do insulto cirúrgico 

quanto à progressão de onda acústica na superfície corneal no longo prazo. 

Os cirurgiões refrativos têm ativamente procurado indicadores pré-

operatórios que possam ser usados para discernir risco de ectasia na avaliação de 

candidatos a LASIK e outros procedimentos corneais 49,50. Além disso, há tendência 

ao retorno das cirurgias de superfície como a ceratectomia fotorrefrativa e a 

ceratectomia subepitelial a LASER, uma vez que essas modalidades cirúrgicas 

parecem alterar a córnea estruturalmente em menor proporção que a LASIK, embora 

os pacientes apresentem maior índice de dor e maior tempo para recuperação visual.  

Confeccionar lamelas finas rotineiramente na cirurgia de LASIK auxiliaria na 

manutenção de um leito residual estromal maior. Aceita-se como limite seguro o 

leito residual acima de 250 µm, mas a variabilidade do corte induzido pelos 

microcerátomos mecânicos, muitas vezes, impede um cálculo preciso do resíduo 

estromal durante a cirurgia, o que teoricamente poderia levar ao enfraquecimento da 

córnea com aumento da frequência da ectasia, embora isto ainda seja questionável na 

literatura 78-80. 

Quando já estabelecida, a ectasia corneal tem seu tratamento semelhante ao 

aplicado ao doente com ceratocone. A utilização de lentes corretivas e lentes de 

contato rígidas constituem o passo inicial, o que muitas vezes evolui para a indicação 
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de procedimentos cirúrgicos como o implante de anel corneal intraestromal e o 

transplante de córnea 81-83. O surgimento do crosslinking como forma de se criar um 

maior número de pontes entre as fibras colágeno corneais e aumentar capacidade 

biomecânica da córnea vai de encontro à gênese da doença 84. Na atualidade, esta 

parece ser a única técnica capaz de reduzir a evolução da ectasia corneal pós-LASIK, 

embora ela apresente taxa de falência de, aproximadamente, 7% e sua segurança 

dependa de uma avaliação no longo prazo 85. 

A ceratomileuse subcamada de Bowman pode ser uma alternativa cirúrgica 

que oferece a combinação das vantagens da LASIK, como a reduzida dor e melhor 

acuidade visual nos primeiros meses do período pós-operatório com a estabilidade 

biomecânica das cirurgias refrativas de superfície 86. Para facilitar essa técnica, o 

laser de femtossegundo é capaz de criar lamelas customizadas de diferentes 

diâmetros, dependendo das necessidades de cada paciente e do excimer laser 

utilizado, com 90 a 110 µm de espessura com alta precisão, poupando tecido corneal. 

O diâmetro da lamela pode ser controlado pelo cirurgião 87 e não é dependente da 

anatomia corneal. Outro dado importante é o de que a diminuição na histerese 

corneal parece ser mais linear e previsível, após lamelas confeccionadas com o laser 

de femtossegundo, comparativamente ao microcerátomo mecânico 88.  

Embora a busca por refinamento da cirurgia refrativa procure diminuir os 

riscos associados ao aparecimento da ectasia, a cicatrização dessas lamelas revela-se 

diminuida como mostra o estudo de Dawson, no qual as áreas periféricas e centrais 

da lamela mostram apenas 28,1% e 2,4% da força coesiva, respectivamente, quando 

comparada aos controles 89. Isto demonstra que outros fatores como a cicatrização e 
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padrão inflamatório induzido pela cirurgia podem influenciar a estrutura corneal, 

uma vez que o segmento anterior da córnea, considerado mais rígido do ponto de 

vista biomecânico, é a porção mais afetada pela cirurgia refrativa lamelar 90-91. 

Este estudo apresenta algumas limitações. Uma lamela mal posicionada pode 

diminuir o sinal do ORA. Lamelas de 100 e 300 µm representam percentuais 

menores em relação à espessura total da córnea de porco, quando comparamos a 

mesma proporção em relação às lamelas de LASIK em olhos humanos. Assim, as 

magnitudes das mudanças encontradas nos olhos desse experimento não deveriam 

ser diretamente extrapoladas para o olho humano.   

De maneira similar, a mudança topográfica com aumento da curvatura 

corneal, após a criação de lamelas mais espessas não pode ser aplicada às córneas 

humanas, já que existem diferenças na anisotropia mecânica entre as duas espécies 

em relação a esse órgão, e córneas de porco apresentam maior resistência 

biomecânica ao longo do meridiano infero-superior, quando comparado ao eixo 

nasal temporal 92,93. Dessa maneira, essas características particulares podem 

influenciar as mudanças biomecânicas, após procedimentos cirúrgicos. Outros 

estudos similares a este poderiam ser realizados em diferentes espécies de animais 

para que se possa observar as mudanças biomecânicas. 

Este experimento demonstrou que lamelas pediculadas de espessura maior 

podem representar um insulto biomecânico mais profundo que lamelas finas. Estes 

achados devem ser confirmados por estudos clínicos que avaliem o risco de ectasia 

em pacientes submetidos à cirurgia de LASIK com lamelas finas.  
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⇒ Nas condições deste estudo, lamelas pediculadas mais espessas diminuiram 

os parâmetros biomecânicos como a histerese e o fator de resistência corneal 

nos olhos de porcos. 

 

⇒ Neste estudo experimental, houve um encurvamento da córnea após a criação 

de lamelas mais espessas nos olhos de porcos. 

 

⇒ A velocidade de onda acústica na superfície corneal foi diminuida, após 

procedimentos cirúrgicos neste experimento. 

 

⇒ Os achados relacionados a este estudo experimental sugerem que a criação de 

lamelas mais finas na cirurgia de LASIK pode trazer benefícios em relação à 

diminuição do risco de desenvolvimento de ectasia. 
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