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Espíndola RF. Comparação prospectiva e randomizada entre DisCoVisc e 

hidroxipropilmetilcelulose 2% durante a facoemulsificação [tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

INTRODUÇÃO: Comparar duas soluções viscoelásticas, ácido hialurônico 

1,6%/sulfato de condroitina 4% (DisCoVisc®, Alcon Laboratórios, EUA) e 

hidroxipropilmetilcelulose 2% (HPMC, Ophthalmos, Brasil), com relação ao 

desempenho durante a facoemulsificação (FACO) e o implante de lente intraocular. 

MÉTODOS: Foi realizado um ensaio clínico randomizado, envolvendo 78 olhos (39 

pacientes) submetidos à FACO bilateral, por um único cirurgião. Os pacientes foram 

randomizados para receber DisCoVisc ou HPMC no primeiro olho. O olho 

contralateral foi operado mais tarde recebendo a outra solução viscoelástica em todas 

as etapas da cirurgia. Examinadores mascarados realizaram as avaliações pré e pós-

operatórias (5, 24 e 48 horas; 7 e 14 dias; 3 e 6 meses), incluindo a medida da pressão 

intraocular (PIO), espessura cornena central (ECC) e acuidade visual corrigida. A 

densidade endotelial foi realizada no pré-operatório e ao final do seguimento (6 

meses). Variáveis intraoperatórias incluíram medidas da quantidade total de solução 

viscoelástica, tempo de ultrassom durante a FACO e tempo para a retirada completa 

da solução do olho. RESULTADOS: A densidade endotelial foi estatisticamente 

superior com DisCoVisc (2.214 ± 372 cel/mm2) do que com HPMC (2.032 ± 460 

cel/mm2) ao final do seguimento (p = 0,001).  Uma redução média de 7% e de 15%, 

respectivamente. Não houve diferença estatística entre as soluções viscoelásticas com 

relação a densidade da catarata (p = 0,363) e o tempo de ultrassom (p = 0,456). O 

tempo de aspiração da HPMC (0,22 ± 0,09 min) foi significativamente maior que o 

xvii 



 

 

DisCoVisc (0,17 ± 0,06 min) (p = 0,001) e a quantidade de viscoelástico utilizada foi 

maior com a HPMC (1,35 ± 0,20 ml) do que com DisCoVisc (0,89 ± 0,11 ml) (p < 

0,001). Não houve diferença estatisticamente significativa entre as soluções quanto a 

ECC e a PIO durante o seguimento. CONCLUSÕES: A densidade endotelial ao final 

do estudo foi significativamente maior com o uso de DisCoVisc, o que pode 

representar uma melhor proteção endotelial. Foi necessário uma menor quantidade de 

DisCoVisc e um tempo de aspiração menor durante a FACO com essa solução 

viscoelástica. 

 

Descritores: Soluções viscoelásticas; Catarata; Facoemulsificação; Córnea; Endotélio 

da córnea; Pressão intraocular; Edema de córnea. 
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Espíndola RF. Prospective randomized comparison of DisCoVisc and 2% 

hydroxypropylmethilcellulose in phacoemulsification [thesis]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015 

 

INTRODUCTION:  To compare two ophthalmic viscosurgical devices (OVDs), 

1.6% hyaluronic acid/4% chondroitin sulfate (DisCoVisc®, Alcon Lab., USA) and 

2% hydroxypropylmethylcellulose (HPMC, Ophthalmos, Brazil),	   in terms of their 

overall performance during phacoemulsification (PHACO) and intraocular lens 

implantation. METHODS: This prospective, randomized clinical trial comprised 78 

eyes (39 patients) that underwent PHACO by the same surgeon. Patients were 

randomly assigned to receive DisCoVisc or HPMC on the first eye. The other eye was 

treated later and received the other OVD. Masked examiners measured intraocular 

pressure (IOP), central corneal thickness (CCT) and best-corrected visual acuity. The 

corneal endothelial cell density was measured at baseline and at 6 months 

postoperatively. Intraoperative variables include the total amount of the OVD, 

ultrasound and washout times. RESULTS: Corneal endothelial cell density was 

significantly higher with DisCoVisc (2.214 ± 372 cell/mm2) than HPMC (2.032 ± 460 

cell/mm2) at the end of follow-up  (p = 0.001). A mean reduction of 7% and 15%, 

respectively. There were no statistically significant differences between OVDs in 

terms of cataract density (p = 0.363) or ultrasound time (p = 0.456). Regarding 

washout time, it took longer to remove HPMC (0.22 ± 0.09 min) than DisCoVisc 

(0.17 ± 0.06 min) (p = 0.001), and the amount of viscoelastic material used was 

greater with HPMC (1.35 ± 0.20 ml) than DisCoVisc (0.89 ± 0.11 ml)  (p < 0.001). 

There were no statistically significant differences between the two OVDs regarding  

xx 



 

 

CCT or IOP measurements at any point in time. CONCLUSION: The corneal 

endothelial cell loss was significantly less with DisCoVisc than HPMC, which can 

improve corneal endothelium protection. DisCoVisc was easier to remove after IOL 

implantation and fewer amounts were necessary during PHACO. 

 

Descriptors: Ophthalmic viscosurgical devices; Cataract; Phacoemulsification; 

Cornea; Corneal endotheluim; Intraocular pressure; Corneal edema. 
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   As soluções viscoelásticas (SVE) possuem um papel fundamental 

durante a facoemulsificação (FACO). Elas mantêm espaço adequado durante a 

cirurgia, faciltando as manobras cirúrgicas e o implante de lentes intraoculares (LIO), 

além de proteger o endotélio durante as etapas da FACO.1-3  

            Vários viscoelásticos estão disponíveis para a cirurgia de catarata 

apresentando diferentes caraterísticas físicas e químicas.4 O ácido hialurônico 

1,6%/sulfato de condroitina 4,0% (DisCoVisc, Alcon Laboratórios, EUA) é uma 

solução viscoelástica de sulfato sódico de condroitina e hialuronato de sódio (ambos 

agentes antioxidantes), que são polímeros naturais sintetizados a partir da matriz 

extracelular dos tecidos conectivos. Esse viscoelástico apresenta tanto propriedades 

viscosas quanto elásticas, possuindo um índice coesivo/dispersivo intermediário. Ele é 

o primeiro viscoelástico classificado como dispersivo-viscoso. Sua característica 

coesiva proporciona a manutenção de espaço, enquanto sua natureza dispersiva garante 

a proteção aos tecidos durante a cirurgia.3,5 

     A hidroxipropilmetilcelulose 2,0% (HPMC) por sua vez é uma 

substância não totalmente metabolizada pelo organismo humano e possui baixa 

viscosidade, o que limita sua ação de mantenedora do espaço intraocular durante a 

FACO, porém proporciona uma boa proteção aos tecidos. Está classificada como um 

viscoelástico dispersivo e apresenta uma viscosidade menor que o DisCoVisc.6-8 

 O Brasil é carente de informações a cerca do uso e preferências das SVE 

entre os cirurgiões de catarata. Acredita-se que a HPMC seja a solução mais difundida 

no Brasil, especialmente pelo seu baixo custo e ampla utilização pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS).  
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 O levantamento nacional mais recente sobre preferências em cirurgia de 

catarata é de 2009. Santhiago et al. analisaram respostas de questionários respondidos 

por 188 participantes de um congresso brasileiro. A HPMC foi a SVE mais utilizada 

(60,8%) entre os cirurgiões analisados. Embora a amostragem seja pequena, o 

resultado reforça a probabilidade da HPMC ser a mais utilizada usada no Brasil.9 

 Nos Estados Unidos, a ASCRS (American Society of Cataract and 

Refractive Surgery) realiza várias pesquisas entre os membros sobre tendências e 

preferências na cirurgia de catarata. O último levantamento de 2006, revelou que o 

DuoVisc (44,0%), uma associação entre Viscoat (hialuronato de sódio 3,0%) e 

Provisc (hialuronato de sódio 1,0%), era a solução viscoelástica mais utilizada pelos 

norte-americanos.10 A HPMC 2,0% (Cellugel) foi utilizada por apenas 2,0% dos 

membros da academia.11 

 Em um levantamento mais recente realizado no Canadá e Estados Unidos, 

o DisCoVisc foi a solução mais utilizada, sendo a HPMC (Ocucoat) utilizada por 

menos de 5,0% dos cirurgiões entrevistados.12 

 No continente Europeu, desta-se o uso do Healon (hialuronato de sódio 

1,0%) entre os 27,0% dos membros que responderam ao questinonário da academia 

européia de cirurgia de catarata (ESCRS).10  

 É fundamental para o cirurgião de catarata conhecer as principais 

característas e comportamentos das SVE disponíveis no mercado. Até o momento, 

existem poucos ensaios clínicos randomizados comparando um viscoelástico 

dispersivo-viscoso com um dispersivo, em especial, a HPMC. 
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1.1 Objetivo 
 
 
 
  Comparar duas SVE, ácido hialurônico 1,6%/sulfato de condroitina 4,0% 

(DisCoVisc®, Alcon Laboratórios, EUA) e hidroxipropilmetilcelulose 2,0% (HPMC, 

Ophthalmos, Brasil), com relação ao desempenho durante a FACO e o implante de 

LIO. 

 As principais variáveis estudadas no estudo foram a densidade endotelial, a 

espessura corneana central (ECC) e a pressão intraocular (PIO). 

 Outras variáveis relacionadas com a cirurgia (intraoperatórias) como tempo 

de ultrassom, cumulative dissipated energy (CDE), quantidade de SVE utilizada e 

tempo total de aspiração também foram analisadas, já que estes parâmetros são 

poucos estudados nas pesquisas já publicadas na literatura. 
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2.1 Epidemiologia da catarata 

 

Apesar dos avanços na medicina e da evolução da cirurgia de catarata nos 

últimos anos, a Organização Mundial da Saúde (WHO) estima que cerca de 18 

milhões de pessoas são portadores de cegueira bilateral por catarata no mundo. Este 

número representa 50,0% de todas as causas de cegueira.13  

No Brasil, a informação sobre o impacto da cegueira relacionada a catarata é 

escassa. Em 2009, Arieta et al. demonstaram que a catarata foi a principal causa de 

cegueira (40,2%) em 2.400 indivíduos na região de Campinas (SP).14 Em outra 

pesquisa, Carlos et al., analisando um número maior de indivíduos (4.229) na região 

de Botucatu (SP), demonstaram resultados semelhantes, sendo a catarata a principal 

causa da cegueira (52,0%).15  

Com o aumento progressivo da expectativa de vida, a incidência da catarata e 

suas consequencias à visão tornam-se mais significativas. O último censo realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010, 

demonstrou que 10,8% da populacão brasileira (mais de 20 milhões) possuiam 60 

anos ou mais. Em 2000, esse número era de 7,3%.16 Um acréscimo de 48,0% em 10 

anos.  

Com isso, é fundamental ampliar o acesso a cirurgia de catarata. Infelizmente 

o Brasil, não consegue realizar o número de cirurgias necessárias para compensar o 

surgimento de novos casos.17. Somente em 2012, foram realizadas cerca de 432 mil 

cirurgias de catarata pelo SUS.18 No entanto, este número deveria ser maior para 

acompanhar o crescimento da população alvo. 
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2.2 A evolução da cirurgia de catarata 

 

Os primeiros relatos sobre a catarata e seu tratamento cirúrgico foram 

descritos em um livro publicado por Susruta, na Índia, provavelmente 600 anos antes 

da era cristã (século I) e intitulado “Samhita Uttara Tantra”. Denominada como 

“coaching = declinação ou reclinação”, a técnica se limitava em remover a massa 

branca localizada na área pupilar, cuja presença, seria a responsável pela cegueira de 

seus portadores. Tal procedimento consistia na punção do globo ocular junto ao limbo 

com um instrumento perfurante que, passando por detrás da íris, empurrava a catarata 

para o polo posterior do olho, liberando o eixo visual. Apesar dos resultados 

desanimadores, esta foi a técnica de escolha para a maioria dos casos por um longo 

tempo. 19-21  

A primeira grande revolução na cirurgia de catarata só aconteceu em 1752, 

quando o oftalmologista francês, Jacques Daviel realizou a extração extracapsular do 

cristalino (EECP) através de uma ampla incisão corneana. Devido à dificuldade em 

aspirar os restos corticais (sem microscópio cirúrgico), a EECP era mais fácil e mais 

segura de ser realizada, quando a catarata era madura, em contraste quando o córtex 

era liquefeito. Portanto, muitas pessoas permaneciam funcionalmente cegas, antes que 

a cirurgia da catarata pudesse ser realizada com segurança.21 

A EECP foi a técnica predominante por algum tempo e depois abandonada, 

para somente dois séculos depois ser resgatada. Enquanto isso, outras técnicas 

surgiram como a extração intracapsular, descrita inicialmente por St. Yves em 1722, 

aperfeiçoada por Samuel Sharp e posteriormente por George Beer, em 1799 . Nesta 

técnica, apreendia-se a cápsula anterior em sua porção inferior e com manobras 
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suaves, ia-se puxando o cristalino para os lados, até que o mesmo soltava-se da 

zônula, sendo possível retirá-lo totalmente sem roptura da cápsula. Mesmo assim, era 

prudente postergar a indicação da cirurgia, para quando a acuidade visual estivesse 

comprometida o bastante em ambos os olhos, a fim de que os inconvenientes 

associados à afacia não excedessem aqueles causados pela catarata. O  paciente 

precisava ainda permanecer internado, no mínimo uma semana, sem mexer a cabeça 

e, posteriormente, usar auxílios ópticos para correção das altas ametropias.21,22 

Entre a primeira e a segunda guerra mundial esta técnica ganhou projeção, 

desbancando a EECP e tornando-se o método de escolha para o tratamento da 

catarata. Dois fatores levaram à predileção da técnica intracapsular, em relação à 

extracapsular. Primeiramente, como não havia microscópio, era muito difícil remover 

todo o córtex. Quando não removido completamente, o córtex residual provocava 

uma significativa reação inflamatória que, invarivelmente, culminava na perda total 

ou parcial da visão. Além disso, não era incomum a opacificação da cápsula posterior 

devido aos restos corticais. Em segundo lugar, a técnica da EECP exigia do cirurgião 

muita habilidade e treinamento, e a perda vítrea inadvertida era considerada uma 

complicação grave. Consequentemente, os cirurgiões pouco habilidosos obtinham 

melhores resultados com a intracapsular.21 

A partir de 1960, a EECP voltou a ganhar força com o surgimento de novas 

técnicas e equipamentos, deixando a intracapsular em segundo plano. O primeiro, e 

talvez mais importante passo para esta mudança, foi dado em 1949, pelo inglês 

Harold Ridley, ao desenvolver e implantar a primeira LIO. No entanto, as primeiras 

lentes eram grandes e pesadas, provocado um grande número de complicações. 

Demorou cerca de 10 anos, até que Cornelius Birkhorst conseguisse desenvolver, a 
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partir do modelo de Ridley, uma lente mais bem adaptada ao olho humano. Birkhorst 

não só aprimorou a LIO de Ridley, como também determinou que, a melhor técnica 

cirúrgica para seu implante seria a extracapsular, por preservar a cápsula posterior, 

permitindo o posicionamento ideal da lente dentro do saco capsular.21 

Outro marco fundamental no avanço na cirugia de catarata foi dado pelo 

oftalmologista Charles Kelman, que apresentou à comunidade oftalmológica a técnica 

de FACO. Com o auxílio de vários pesquisadores Kelman apresentou sua máquina, e 

ao final de 3 horas de cirurgia, realizou a primeira FACO em 1966 (Kelman 

Phacoemulsification Technique).19-21,23 

Com essa técnica, através de uma abertura na cápsula anterior, o cristalino 

seria fragmentado por ultra-som e aspirado pela cânula do próprio equipamento. 

Desta forma, o cirurgião trabalharia em um sistema fechado, evitando a realização de 

amplas incisões e, conseqüentemente, exposição excessiva do interior do globo. 

Kelman, que realizou as primeiras cirurgias no saco capsular, preocupado em 

popularizar rapidamente o domínio da técnica, optou por luxar a catarata para a 

câmara anterior. Porém, sem o uso de SVE, o risco potencial de danos ao endotélio 

era muito significativo. Somente em 1978, um ex-aluno de Kelman (Richard Kratz), 

concluiu que a melhor abordagem deveria ser na própria câmara posterior, e essa 

decisão, selou o futuro da FACO.21 

As incisões menores, a manutenção da cápsula posterior do cristalino intacta e 

o implante da LIO de câmara posterior mostraram ser de grande benefício para o bom 

resultado cirúrgico e para a restauração da acuidade visual. A partir da década de 80, a 
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FACO com implante de LIO tornou-se um dos procedimentos cirúrgicos mais 

realizados no mundo, graças aos benefícios conferidos aos operados.24,25 

Em meados dos anos oitenta, com o aperfeiçoamento dos facoemulsificadores, 

a introdução das LIOs dobráveis e das primeiras SVE, a utilização da capsulotomia 

curvilínea contínua (capsulorrexe) e a emulsificação do núcleo cristaliniano dentro do 

saco capsular, a técnica da FACO passou a ter importantes vantagens. No Brasil, a 

técnica da FACO foi introduzida por Pedro Moacyr de Aguiar e Afonso Fatorelli em 

1975.19  

Atualmente, a FACO assistida por laser de femtossegundo vem difundindo-se 

rapidamente pelo mundo. Embora ainda não existam resultados comparativos a longo 

prazo entre as técnicas de FACO tradicional e a assistida por femto (inclusive análises 

de custo-efetividade), é inegável que o laser tem o potencial de melhorar os 

resultados refrativos da cirurgia de catarata (melhor centralização da LIO, incisões 

arqueadas para astigmatismo, etc.). O uso do femto permite que o cirurgião escolha a 

posição e o formato das incisões corneanas, além de controlar o diâmetro e posição de 

uma mais regular e homogênia capsulorrexe.  O laser ainda fratura a catarata em 

números de “fatias” controladas pelo cirurgião. Um anel de sucção mantem o olho 

centrado e o tônus adequado adequado para que o laser realize as primeiras etapas da 

cirurgia.26  

 O alto custo desta tecnologia, especialmente para aquisição em países em 

desenvolvimento, aliado a resultados visuais semelhantes a técnica tradicional, são a 

grande limitação da ampla disseminação da técnica. 
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     2.3 Facoemulsificação e o endotélio corneano 

 

 O endotélio corneano é estruturado em uma única camada de células, 

cujas superfícies anterior e posterior apresentam-se como um mosaico regular de 

células poligonais, hexagonais em sua maioria, que revestem a face posterior da 

córnea. É banhado posteriormente pelo humor aquoso, estando na face anterior em 

íntimo contato com a camada de Descemet. Lateralmente, continua como endotélio do 

trabeculado escleral. Esse mosaico celular foi descrito pela primeira vez em 1920 por 

Vogt, por meio da biomicroscopia.27  

 O endotélio tem população de 400 a 500 mil células, cada uma com 

medida de 18 a 20 µm de largura, por 4 a 6 µm de espessura. O núcleo mede 7 µm de 

diâmetro. A densidade endotelial ao nascimento é aproximadamente 3.800 

células/mm2, no adulto varia de 2.000 a 3.000 células/mm2 .27,28  

 Ele exerce funções de barreira (tight e gap junctions) à entrada de fluidos, 

dificultando a hidratação da córnea e de bomba ativa para transporte de íons e água 

para câmara anterior. Este mecanismo é fundamental para a manuntenção da 

transparência da córnea, prevenindo o edema corneano e a queda da acuidade 

visual.28-30 

 A densidade das células endoteliais diminui com o envelhecimento.31 A 

perda celular é mais intensa nos primeiros anos de vida. Parte desse decréscimo, deve-

se ao aumento do bulbo ocular nos primeiros 3 a 5 anos de vida. Após essa idade, a 

densidade endotelial diminui gradativamente a uma taxa estimada de 0,5% de células 

ao ano. Waring III et al.32 relataram que com o aumento da idade ocorre perda celular 

que não consegue ser suprida com a divisão das células remanescentes. Para 
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restabelecer a barreira funcional, elas alargam-se de forma desigual, causando 

irregularidade do tamanho (polimegetismo) e da forma (pleomorfismo). O grau de 

pleomorfismo e o polimegatismo das células, é um indicativo de estresse endotelial, 

pondendo estar relacionado com diminuição da reserva funcional do endotélio.32  

 A função endotelial pode ser avaliada indiretamente pela mensuração da 

espessura corneana. A média da espessura central é de aproximadamente 540 µm, e 

aumenta gradativamente em direção à periferia, ao redor de 700 µm.30 No entanto, a 

paquimetria pode variar de acordo com o momento do dia. Um paciente com córnea 

sadia pode apresentar espessura da córnea levemente maior ao acordar do que ao 

longo do dia. Isto ocorre porque ao fechar a pálpebra há perda do efeito de 

evaporação, bem como redução da atividade metabólica endotelial. O edema noturno 

é exacerbado quando se tem disfunção endotelial, provocando visão turva pela manhã 

que melhora ao longo do dia.31,32 A espessura corneana aumenta transitoriamente após 

injúria das células endoteliais que ocorre durante a cirurgia intraocular.32 

 Mishima afirmou que a perda significativa das células endoteliais 

(densidade de células abaixo do limiar de 400 a 700 cel/mm2) por causas 

inflamatórias ou na decorrência de trauma cirúrgico (cirurgia intraocular de catarata e 

glaucoma), leva à falência endotelial e consequente edema da córnea. A perda 

localizada da transparência corneana, pode evoluir para descompensação e falência 

permanente, com importante comprometimento da acuidade visual.33 

 Distúrbios na função endotelial após a cirurgia de catarata causam edema 

corneano e algumas vezes dobras na camada de Descemet, resultando em uma 

recuperação visual mais lenta após a cirurgia. A perda de células endoteliais durante 

uma cirurgia sem intercorrências pode variar de 3 a 18%. Essa perda pode levar a 
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descompensação corneana em pacientes com baixa densidade endotelial, resultando 

na necessidade de transplante de córnea.34,35  

 A ceratopatia bolhosa é uma séria complicação que ocorre após a cirugia 

de catarata quando o endotélio atinge densidade abaixo daquele limiar. Apresenta 

uma incidência de cerca de 0,3%. Essa condição representa a terceira causa mais 

comum de transplante penetrante e é particularmente comum em pacientes com 

doença endotelial, como a distrofia de Fuchs. A ceratopatia bolhosa pode ocorrer 

muitos anos depois da cirurgia, devido a perda endotelial relacionada com a idade ser 

mais acelerada após o procedimento.36,37  

 Estudos já demonstraram que a perda endotelial a longo prazo está 

intimamente relacionada com o trauma cirúrgico. Portanto, uma cirurgia mais 

cuidadosa e com o uso de SVE, são mandatórios para minimizar a perda de células 

endoteliais.38  

 A lesão às celúlas endoteliais durante a cirurgia de catarata podem ser 

causados por 2 mecanismos: (1) trauma mecânico causado pelos fragmentos nucleares 

e a turbulência causada pelos fluídos contra a camada endotelial ou (2) alteração do 

meio bioquímico na camera anterior causada pela solução de irrigação.39  

 Foi demonstrado que a taxa média de perda endotelial, mesmo após 2 

anos de cirurgia de catarata, é significantemente maior que a taxa fisiológica, 

chegando a representar cerca de 0,9% ao ano. É incerto, porém, quanto as SVE 

previnam esse declínio, independentemente de outros fatores como o trauma cirúrgico 

e o tipo de LIO.40  

 Com o advento da cirurgia de catarata assistida por femtosecond laser, 

surgiu a possibilidade da injúria às células endoteliais durante a FACO ser menor. 

Porém, o resultados dos estudos mais recentes são conflitantes. Enquanto alguns 
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demostram menores perdas endoteliais com o uso do femtosecond laser,40-42 

especialmente no período pós-operatório precoce, outros demonstram não haver 

diferença.43,44 

 

     2.4 Facoemulsificação e a pressão intraocular 

  

      Apesar de suas vantagens durante a FACO, as SVE podem causar 

aumentos na pressão intraocular (PIO) nas primeiras 24 horas de pós-operatório. 

Picos pressóricos no período pós-operatório precoce podem aumentar o edema 

corneano, além de provocar dores e náuseas. Em pacientes glaucomatosos, esse 

aumento de pressão pode levar a danos no nervo óptico e levar a perda de campo 

visual.45  

 Com o aumento do número de cirurgias de catarata realizado no mundo, 

especialmente em ambiente ambulatorial, na qual o paciente é liberado para a casa 

rapidamente, o aumento precoce da PIO possuí um papel relevante. A primeira 

avaliação desses pacientes normalmente ocorre com várias horas de pós-operatório e 

o paciente pode permanecer sem tratamento com hipotensores neste período crítico. 

 A principal causa para o aumento precoce da PIO após a cirurgia de 

catarata parece ser a quantidade de solução retida no olho ao final da cirurgia. O 

viscoelástico obstrui mecanicamente o trabeculado e consequentemente diminui a 

drenagem.46 Para evitar picos pressóricos no pós-operatório, a remoção criteriosa da 

SVE é mandatória. Os viscoelásticos coesivos são aspirados mais rapidamente do que 

os dispersivos, que tendem a ser aspirados em “pedaços” e não como uma massa 

única compacta, como é o caso dos coesivos, fazendo com que a PIO seja mais 

influenciada com essa SVE.45 
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 O aumento da PIO no pós-operatório precoce pode não ser completamente 

deletério ao olho. McDonnel et al. utilizando tomografia de coerência óptica em olhos 

de cadáveres demonstrou que baixa PIO (<10 mm Hg) pode causar vazamentos da 

insição corneana, a partir da superfície posterior, ao passo que olhos bem 

pressurizados (>20 mm Hg) mantem a câmera anterior profunda e as bordas da ferida 

bem coaptadas. Em olhos hipotensos (com vazamento) pode haver a entrada de 

bactérias para o interior da câmara anterior, elevando o risco de endoftalmite.47  

 

 

2.5 Soluções viscoelásticas 

 

As SVE permitiram que os cirurgiões de catarata alcançassem resultados 

cirúrgicos superiores com a FACO. Elas tornaram-se indispensáveis, principalmente 

quando o resultado refrativo e a recuperação precoce são cada vez mais imperativos 

como nos dias de hoje. 

 Os viscoelásticos foram originalmente descritos para o uso em cirugia de 

catarata por Miller e Stegmann em 1980. A primeira solução viscoelástica disponível 

no mercado era composto por hialuronato de sódio 1,0% (Healon), lançado pela 

Pharmacia no mesmo ano.48 

  Suas principais funções são a manuntenção do volume da câmara anterior, 

especialmente durante a confecção da capsulorrexe e a protecão endotelial durante a 

FACO. Podemos citar ainda a capacidade das SVE em ampliar a midríase 

intraoperatória, romper sinéquias, fragmentar núcleos moles (visco-fratura), facilitar o 

implante e/ou explante da LIO, servir como barreira mecânica contra a perda vítrea ou 

hemorragia, auxiliar na retirada de fragmentos nucleares e restos corticais 
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(viscoexpressão) e até de facilitar a visualização da câmara anterior durante a cirurgia, 

quando usada sobre a córnea (lente positiva).49 

 O efeito inibitório contra a formação dos radicais livres é outra função dos 

viscoelásticos. O desenvolvimento dos radicais livres durante a FACO pode impactar 

negativamente o endotélio corneano. O efeito inibitório contra esses radicais pelas 

soluções viscoelásticas foi sugerido por Takahashi et al.50 Eles observaram que com 

baixas taxas de fluxo de solução salina balanceada (BSS), a maioria dos viscoelásticos 

inibiram a formação de radicais livres.  

 Os viscoelásticos são soluções aquosas compostos por longas cadeias de 

polímeros naturais como hialurato de sódio, hidroxipropilmetilcelulose e sulfato de 

condroitina. As SVE podem ser classificadas de acordo com suas propriedades físicas 

(ou reológicas) em coesivas ou dispersivas.51 Caraterísticas específicas definem o 

comportamento e a utilidade de cada uma. São elas: viscosidade, viscoelasticidade 

pseudoplasticidade e tensão superficial: 

• Viscosidade - É a medida da resistência interna de um fluído ao fluxo 

(escoamento), ou seja, é a resistência oferecida pelo líquido quando uma 

camada se move em relação a uma camada subjascente. Assim sendo, um 

líquido como o melado, que resiste grandemente ao movimento, possui 

elevada viscosidade. As SVE coesivas possuem maior viscosidade. 

• Viscoelasticidade – É a capacidade do componente elástico da solução ser 

capaz de regressar à sua forma original após uma deformação.  

•  Pseudoplasticidade - É a capacidade de um material alterar sua viscosidade 

(ex. gel para líquido). A SVE apresenta máxima viscosidade antes de 

injetarmos na câmara anterior (em repouso) que diminuí com o aumento do 
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fluxo de BSS durante a cirurgia. Os viscoelásticos dispersivos apresentam 

baixa pseudoplasticidade. 

•  Tensão superficial - É capacidade de revestimento de uma solução à tecidos, 

instrumental cirúrgicos ou LIO. As SVE dispersivas apresentam baixa tensão 

superficial. 

O Quadro 1 apresenta as principais SVE disponíveis no mercado e suas 

principais caraterísticas.  

 

Quadro 1 – As solucões viscoelásticas de acordo com sua composição, caraterística e 
peso molecular. 
 

Produto Apresentação Viscosidade 

(mPa) 

Peso Molecular 

(Da) 

Composição Classificação 

Amvisc 0,80 mL 100.000 2 milhões 1,2 % NaHA Coesivo 

DisCoVisc 1,00 mL 75.000 1,6 milhão 1,6% NaHA 

4,0% CDS 

Dispersivo - 

viscoso 

Healon 5 0,60 mL 7.000.000 4 milhões 2,3% NaHA Viscoadaptativo 

Healon GV 0,55 mL 

0,85 mL 

3.000.000 5 milhões 1,4% NaHA Coesivo 

Viscoat 0,50 mL 40.000 22.500 – 

500.000 

3,0% NaHA 

4,0% CDS 

Dispersivo 

ProVisc 0,55 mL 

0,85 mL 

39.000 2,4 milhões 1,0% NaHA Coesivo 

OcuCoat 1,00 mL 4.000 80.000 2,0% HPMC Dispersivo 

Celoftal 1,50 mL 4.000 80.000 2,0% HPMC Dispersivo 

Vitrax 0,85 mL 40.000 500.000 3,0% NaHA Dispersivo 

NaHA: hiluronato de sódio; CDS: sulfato de condroitina HPMC: hidroxipropilmetilcelulose 

  Com o surgimento de uma nova SVE no mercado em 2005 

(DisCoVisc® – lançado no Brasil apenas em 2006), que não se enquadrava como 

coesiva nem como dispersiva, uma nova classificação foi realizada por Ashinoff 3, 

considerando agora, a coesão-dispersão independentemente da viscosidade (Quadro 

2). 
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      É fundamental para o cirurgião de catarata conhecer as propriedades 

das diferentes soluções viscoelásticas, suas vantagens e desvantagens, para que o 

produto adequado seja selecionado para cada caso. Muitas vezes, o ideal é 

combinarmos em diferentes etapas da FACO as caraterísticas dos dois tipos de 

viscoelásticos (coesivos e dispersivos). A técnica consagrada de soft shell, descrita 

por Arshinoff em 1999, combina um viscoelástico de baixa viscosidade (dispersivo) 

com uma solução de alta viscosidade (coesivo), em uma camada externa e interna, 

respectivamente (Figura 1). A utilização de apenas um tipo de solução durante toda a 

FACO, torna improvável a combinação de diferentes propriedades físicas em um 

único agente.52 

 

Quadro 2 - Nova classificação das soluções viscoelásticas – 2005. 

 
Viscosidade                        Coesivos                                                    Dispersivos 
                                 CDI ≥ 30 (%asp/mmHg)                         CDI<30 (%asp/mmHg) 
7-18 x 106                   I. Viscoadaptativos                       I. Dispersivos com ultra alta viscosidade 
                                           Helon5                                                      Não disponível 
                                           iVisc (MicroVisc) 
                                           BD MultiVisc 
                                   II. Coesivos com alta viscosidade   II. Dispersivos com alta viscosidade 
1-5 x 106                          A. Coesivos super viscosos                      A. Dispersivos super viscosos  
                                           Healon GV                                                 Não disponível                                                            
                                            iVisc Plus 
105-106                             B. Coesivos viscosos                                B. Dispersivo viscoso 
                                           Healon                                                         DisCoVisc         
                                            iVisc (MicroVisc, HyVisc)  
                                            Provisc 
                                           Amvisc 
104-105                   III. Coesivos com baixa viscosidade   III. Dispersivos com baixa viscosidade 
                              A. Coesivos com média viscosidade      A. Dispesivos com média viscosidade 
                                           Não disponível                                             Viscoat 
                                                                                                                  Biovisc 
                                                                                                                  Vitrax 
                                                                                                                  Cellugel 
103-104      B. Coesivos com baixíssima viscosidade  B. Dispersivos com baixíssima viscosidade 
                                          Não disponível                         OcuCoat, Adatocel, Cefotal (HPMCs) 
                                                             
CDI = índice coesão-dispersão (% aspiração/mmHg); HPMC = hidroxipropilmetilcelulose 
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 A escolha da SVE depende da experiência do cirurgião, do caso cirúrgico 

e dos recursos disponíveis. Para facilitar a confecção da capsulorrexe, o viscoelástico 

deve ser coesivo para achatar e estabilizar a cápsula anterior, e pseudoplástico o 

suficiente para permitir a liberdade de movimento dentro da câmara anterior. Para a 

proteção endotelial durante a FACO, a melhor escolha é de uma solução dispersiva. 

Durante essa fase, em geral trabalha-se com taxas de fluxo mais elevadas, que causam 

um aumento do turbilhonamento da BSS e dos fragmentos nucleares contra o 

endotélio. Há também uma maior liberação de energia pela ponteira da caneta, 

portanto a proteção endotelial com uma SVE dispersiva é o desejado nesta etapa.45,52 

 

Figura 1 - Representação da técnica de soft shell (SST). A camada mais externa, 

adjacente ao endotélio corneano (em verde) representa o viscoelástico dispersivo e a 

camada mais interna (em vermelho) representa a solução coesiva. 

 

 

 

 

 Para o implante da LIO, novamente o uso de um viscoelástico coesivo 

proporcionará uma melhor expanção do saco capsular, além da vantagem de ser 

facilmente removido ao final da cirurgia. Para lubrificar o cartucho da LIO, as 
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soluções dispersivas são as ideais.45 O Quadro 3 demonstra o uso de diferentes tipos 

soluções durante a cirurgia de catarata. 

 O uso de mais de uma SVE durante a cirurgia, embora seja ideal na 

maioria dos casos, eleva o custo final do procedimento. Pode não ser a realidade da 

maioria dos cirugiões e oftalmologistas em treinamento no Brasil, dispor de vários 

tipos de viscoelásticos para cada caso. A utilização de uma boa técnica cirúrgica, 

adequados instrumentais cirúrgicos e facoemulsificadores, podem minimizar a falta 

da diversidade de SVE disponíveis. 

 

 

 
 

Etapa Função Características Classificação 

Capsulorrexe Achatar capsula 

anterior anterior e 

estabilizar a câmara 

Alta viscosidade com 

baixas taxas de 

cisalhamento 

Coesivo 

Dispersivo-viscoso 

Viscoadaptativo 

 

Facoemulsificação Recobrir e proteger o 

endotélio 

Baixa viscosidade; 

baixo peso molecular 

e baixa tensão 

superficial 

Dispersivo 

Dispersivo-viscoso 

Viscoadaptativo 

Aspiração das massas Permanecer no olho 

e recobrir o endotélio 

Baixa tensão 

superficial 

Dispersivo 

 

Implante da LIO Distender o saco 

capsular 

Alta viscosidade com 

baixas taxas de 

cisalhamento; fácil 

aspiração 

Coesivo 

 

 O uso do viscoelástico pode ser decisivo também em algumas situações 

especiais, na qual o máximo controle do ambiente intraoperatório é exigido. Cataratas 

hipermaduras, casos pediátricos, nanoftalmo, córnea guttata/distrofia de Fuchs, 

Quadro 3 – Uso das soluções viscoelásticas em diferentes etapas da cirurgia 
de catarata. 
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câmaras rasas, fragilidade zonular, pupilas pequenas e floppy iris syndrome são alguns 

desses exemplos.45 

 Nos últimos anos, muitos avanços vem aprimorando os resultados da 

FACO.  A cirurgia de catarata assistida por femtosecond laser, os cirurgiões de 

catarata tem optimizado seus resultados. O tratamento prévio do núcleo pelo laser 

(fratura e “amolecimento”), pode reduzir o tempo de ultrassom necessário para a 

conquista dos fragmentos durante a FACO.54 Menor edema corneano no pós-

operatório precoce, proporciona uma recuperação visual mais rápida e portanto, 

benefícios aos pacientes. 

 Com menores taxas de ultrassom empregadas com o femtosecond laser, 

alguns autores acenam para a possibilidade do uso de apenas um tipo de solução 

viscoelástica durante a cirugia ou até mesmo não utililizá-las.53,54 

 Porém, deve-se ter em mente, que o uso das SVE é fundamental mesmo 

com o uso desta tecnologia. Outras variáveis podem afetar o endotélio corneano 

durante a FACO além do tempo de ultrassom. Podemos citar os efeitos biomecânicos 

da BSS (turbulência e volume), trauma mecânico direto dos instrumentos cirúrgicos, 

fragmentos nucleares e da LIO, todos relacionados com o tempo cirúrgico total e 

técnica utilizada. O uso do viscoelástico minimiza os efeitos destes eventos sobre o 

endotélio, favorecendo córneas mais claras no pós-operatório. 

 

2.6 Soluções viscoelásticas coesivas 

 

 As soluções coesivas apresentam alto peso molecular e longas cadeias 

moleculares (alta viscosidade), de maneira que formam uma massa compacta na 

câmara anterior, facilitando a manuntencão do espaço (e pressurização) durante a 
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FACO. Devido a esse comportamento, são facilmente removidos ao final da cirurgia, 

porém, são mais propensos a aumentar a PIO por obstruir a malha trabecular. Por isso, 

devem ser meticulosamente removidos após o implante da LIO.45,51 

 Os viscoelásticos coesivos ainda podem ser divididos de acordo com sua 

viscosidade: 

• Alta viscosidade: super viscosos; 1-5 x 106 mPa.s (ex. Healon GV e 

AcriHylon Pus). 

• Alta viscosidade: viscosos; 105 – 106 mPa.s (ex. Healon, Provisc e Amvisc). 

• Baixa viscosidade: de viscosidade média; 104 - 105 mPa.s (não disponível no 

mercado). 

• Baixa viscosidade: de viscosidade muito baixa; 103 – 104 mPa.s (não 

disponível no mercado). 

 

          2.7 Soluções viscoelásticas dispersivas 

 

As soluções dispersivas apresentam baixo peso molecular e pequenas cadeias 

moleculares (baixa viscosidade) o que permite elevada aderência tissular. Essas 

soluções revestem e protegem melhor os tecidos (especialmente o endotélio) durante 

o procedimento. Sua principal desvantagem é a remoção mais trabalhosa ao final da 

cirurgia, pois elas ficam mais fragmentadas, sendo aspiradas em “pedaços”. No 

entanto, tendem a aumentar menos a PIO que os viscoelásticos coesivos.45,51 

 Os viscoelásticos dispersivos ainda podem ser divididos de acordo com sua 

viscosidade: 

• Alta viscosidade: super viscosos; 1-5 x 106 mPa.s (não disponível no 

mercado). 
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• Baixa viscosidade: de viscosidade média; 104 - 105 mPa.s (ex. Viscoat e 

Vitrax). 

• Baixa viscosidade: de viscosidade muito baixa; 103 – 104 mPa.s  (ex. OcuCoat 

e Metilcelulose). 

 Existem ainda solucões que combinam as características dos dois tipos de 

viscoelásticos. Podemos citar o DisCoVisc e o Amvisc Plus, classificados como 

viscoelásticos dispersivos viscosos, que teoricamente podem ser usados em todas as 

etapas da cirurgia, proporcionando uma boa proteção endotelial e uma adequada 

manuntenção de espaços. Outro exemplo é o Healon 5. Ele é considerado um 

viscoelástico adaptativo, funcionando como coesivo quando utilizadas baixas taxas de 

fluxo e como dispersivo com altas taxas de fluxo, protegendo o endotélio durante a 

FACO.51 
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3 MÉTODOS 
______________________________________________________ 
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3.1 Desenho do estudo  

 

            Foi realizado um ensaio clínico prospectivo (fase IV), randomizado (1:1), 

duplo-mascarado, para comparar duas SVE; DisCoVisc (Figura 2) e HPMC (Figura 

3) - durante a FACO e o implante de LIO.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2 – Apresentação da solução viscoelástica de ácido 
hialurônico 1,6%/sulfato de condroitina 4,0% (DisCoVisc®, 
Alcon Laboratórios, EUA) utilizada no estudo (1ml). 

Figura 3 – Apresentação da solução viscoelástica de 
hidroxipropilmetilcelulose 2,0% (Melticelulose 2,0% - 
Ophthalmos, Brasil) utilizada no estudo (1,5ml). 
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 Os pacientes incluídos foram informados detalhadamente da natureza da 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A). O 

projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo/SP (HC-FMUSP), sob o Protocolo de Pesquisa no. 111/09 

(Anexo B).  

 O estudo foi desenvolvido no HC-FMUSP durante o período de junho de 2009 

a junho de 2010. Este ensaio clínico encontra-se registrado no ClinicalTrials.gov sob 

o registro NCT01387620. 

 

3.2 Seleção dos pacientes  

 

 Foram selecionados de forma consecutiva pacientes portadores de catarata 

senil bilateral atendidos no ambulatório de catarata do HC-FMUSP. Quando o 

paciente encontrava-se dentro das condições para a realização do estudo (critérios de 

inclusão e exclusão), era oferecido a participação na pesquisa de maneira voluntária, 

sendo que a qualquer momento, o paciente podia retirar-se da pesquisa. 

  Os critérios de inclusão adotados para este ensaio clínico foram: 

1. Idade maior que 40 anos;  

2. Portadores de catarata senil bilateral; 

3.  Classificação da catarata entre NO1-NO4 baseada no sistema de classificação 

de opacidade do cristalino (lens opacities classification system – LOCS III) ao 

exame biomicroscópico; 

4.  Dilatação pupilar maior que 7,0 mm; 
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5. Desejo de correção cirúrgica e possibilidade de seguir o acompanhamento 

completo do estudo (6 meses). 

 Os seguintes critérios de exclusão foram adotados:  

1. Portadores de catarata total, branca ou nigra; 

2. Classificação da catarata entre NO5-NO6 ao exame biomicroscópico; 

3. Portadores de catarata traumática ou cristalinos subluxados; 

4.  Doença endotelial (córnea guttata,  distrofia de Fuchs, etc.);  

5. Densidade endotelial inferior a 2.000 células/mm2; 

6. Doença sistêmica descompensada (ex. Diabetes mellitus, hipertensão arterial); 

7.  Ceratopatias, glaucoma, uveíte e pseudo-exfoliação; 

8. Cirurgia ocular prévia;  

9. Câmara rasa; 

10. Síndrome da irís frouxa (usuários de medicação para próstata); 

11. Presença de complicações intraoperatórias como rotura de cápsula posterior, 

hifema, vazamento de incisão (seidel positivo) e/ou necessidade de sutura 

corneana. Os participantes que não completaram o seguimento programado 

ou faltaram a algum retorno, também foram excluídos da análise. 

 O Quadro 4 mostra o fluxograma da seleção dos pacientes para a pesquisa. 
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Quadro 4. Fluxograma dos pacientes/olhos envolvidos no ensaio clínico 

randomizado. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo - 2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegíveis p/ o estudo (n = 50/100) 

Excluídos  (n = 3/6) 
- Diabetes descompensado (n = 1/2 ) 
- Não deseja participar (n = 2/4) 
 

Perda seguimento (n= 4/4): falta às 
visitas pós-operatórias 

- Total excluídos pós-intervenção 
(n=4/4) 

 

Alocados para DisCoVisc (n = 47/47) 
¨ Receberam a intervenção (n = 43/43) 
¨ Não receberam a intervenção (n=4/4): desistência 

(n=1/1); HAS descompensada (n=2/2); rotura 
de cápsula no 1o olho (HPMC) (n=1/1)	  

Perda seguimento (n = 4/4): falta às 
visitas pós-operatórias 

- Total excluídos pós-intervenção 
(n=4/4) 

 

Alocados para HPMC (n = 47/47) 
¨ Receberam a intervenção (n = 43/43) 
¨ Não receberam a intervenção (n=4/4): 

desistência (n=1/1); HAS descompensada 
(n=2/2); necessidade de sutura corneana no 
1o olho (DisCoVisc)  (n=1/1) 

	  

Alocação	  

Seguimento	  

Randomizados (n=47/94) 

Recrutamento	  

Analisados (n=39/78) 
¨ Excluídos (n=8/16) 

Analisados (n = 39/78) 
¨ Excluídos (n =8/16) 

	  

Análise	  
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3.3 Técnica cirúrgica (intervenção) 

 

 Os pacientes foram preparados para a FACO com instilação de uma gota de 

tropicamida 1,0% (Mydriacyl – Alcon Laboratórios, EUA) a cada cinco minutos, até 

atingir midríase favorável para a realização da cirurgia (pelo menos 7,0 mm). Para a 

anestesia tópica foi instilado a cada cinco minutos (3-5 doses) colírio de cloridrato de 

proximetacaína 0,5% (Anestalcon – Alcon Laboratórios, EUA). Vinte a trinta minutos 

antes do procedimento, todos receberam a instilação de iodopovidona 5,0% no fundo 

de saco conjuntival.  

 Todos os pacientes foram submetidos a facectomia bilateral (Infinity Vision 

System – Alcon Laboratórios, EUA.), não simultânea, pelo mesmo cirurgião (Rodrigo 

F. Espíndola), utilizando a mesma sala cirúrgica e microscópio (Zeiss III, Carl Zeiss 

Meditec, Alemanha), através da mesma técnica padronizada como descrito: realização 

de incisão córnea clara biplanar de 2,75 mm (lâmina 2,75) seguida de paracentese 

acessória (lâmina 15o); 0,1 ml de azul de trypan 0,1% (Ophthalmos, Brasil); lavagem 

do azul com BSS; introdução da SVE selecionada para a realização da capsulorexe 

com pinça de utrata; hidrodisseção com BSS; confirmação da separação do núcleo 

através de sua rotação com chopper; nova infusão da mesma SVE (proteção 

endotelial); facoemulsificação do núcleo pela técnica de stop-and-chop (criação de 

um sulco central profundo com a caneta de FACO e posterior fratura com auxílio do 

chopper); remoção do córtex residual com caneta de I/A automatizada; implante de 

LIO dobrável acrílica de três peças (Type 7 – Alcon Laboratórios, EUA) no saco 

capsular com injetor; aspiração completa e meticulosa da SVE utilizada, hidratação da 

incisão com BSS e instilação de moxifloxacina (Vigamox - Alcon Laboratórios, 

EUA). 
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 Os parâmetros utilizados para a FACO foram os mesmos em todas as 

cirurgias: irrigação de 110 cmH20; poder (ultrasound continuous) linear com 50,0% 

para confecção do sulco e 60,0% para conquista; vácuo linear de 90 mmHg para 

confecção do sulco e 400 mmHg para a conquista e aspiração das massas; taxa de 

aspiração de 20 cc/min para a confecção do sulco e 40 cc/min para conquista e 

aspiração das massas. O dynamic ryse foi fixado em zero. Foi utilizado apenas FACO 

longitudinal. 

  Durante a fase de aspiração da SVE, um observador cronometrava e anotava o 

tempo total necessário para essa etapa: assim que o cirurgião iniciava a aspiração, ele 

fornecia um sinal ao observador para iniciar a contagem e quando nenhuma solução 

era visualizada no interior do olho operado, o cirurgião fornecia um segundo sinal 

para intenrromper a contagem. 

 Ao término da cirurgia o mesmo observador anotava a quantidade total (ml) da 

SVE utilizada na cirurgia. 

 No pós-operatório foi prescrito a todos moxifloxacina (Vigamox – Alcon 

Laboratórios, EUA.) de 4/4 horas por sete dias e dexametasona (Maxidex - Alcon 

Laboratórios, EUA) de 4/4 horas por 21 dias. 

 O laboratório Alcon forneceu todas as SVE utilizadas para a realização desta 

pesquisa, sendo os demais insumos fornecidos pela própria instituição do estudo (HC-

FMUSP). 
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3.4 Variáveis do estudo 

 

 Foram medidas no pré e pós-operatório as seguintes variáveis: 

•  Acuidade visual corrigida (AVcc): medida através da tabela Early Treatment 

of Diabetic Retinopaty Study (ETDRS) e todas as medidas expressas em 

logMAR; 

• Espessura corneana central (ECC): medida realizada pelo paquímetro 

ultrassônico de contato Ocuscan (Alcon Laboratórios, EUA) – média das 

medidas obtidas pelo aparelho; 

• Pressão intraocular (PIO): tonometria de aplanação de Goldmann; 

• Densidade endotelial: medida realizada pela microscopia especular de não 

contato da Konan (Konan Medical, EUA) - média de três contagens 

consecutivas. Entre 50-100 células foram necessárias para análise para 

diminuir o erro na amostra e proporcionar maior representatividade.55 Apenas 

a medida da densidade endotelial foi realizada no pré-operatório e ao final do 

seguimento (6 meses), as demais variáveis foram mensuradas em todas as 

visitas do estudo. 

 As seguintes variáveis foram anotadas apenas durante o procedimento 

cirúrgico (intervenção): 

• Quantidade de SVE utilizada em cada cirurgia; 

• Tempo de ultrassom durante a FACO; 

• CDE (cumulative dissipated energy) expresso pelo aparelho de FACO – 

estimativa da energia de ultrassom dissipada dentro do olho; 

• Tempo de aspiração da SVE ao término da cirurgia. 
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Outros dados como idade, sexo, dureza do núcleo (LOCS III) e poder 

dióptrico da LIO também foram computados. 

 

3.5 Seguimento (visitas) 

 

 O estudo apresentou um total de seis visitas, sendo a primeira (inclusão do 

estudo) responsável pela realização de todos os exames pré-operatórios (baseline). Na 

visita 2 foram realizadas duas avaliações, com cinco e 24 horas após o procedimento. 

A visita 3 ocorreu 48 horas após a FACO. Outras três visitas foram realizadas como 

descrito: visita 4 com 1 semana (7 ± 1 dia); visita 5 após três meses (90 ± 10 dias) e 

visita 6 após seis meses da cirurgia (180 ± 10 dias). 

 Em cada visita os seguintes exames eram realizados na seguinte ordem: 

1. AVcc com tabela ETDRS colocada a seis metros de distância; 

2. Biomicroscopia para a avaliação do segmento anterior (análise de 

complicações – segurança); 

3. Tonometria de aplanação; 

4. Paquimetria ultrassônica; 

5. Microscopia especular (apenas no pré-operatório e 6 meses após a 

intervenção). 
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3.6 Randomização e mascaramento 

 

 Envelopes selados e sequenciais apresentavam o primeiro tipo de SVE a ser 

utilizada bem como o olho a ser operado (ex. HPMC = olho direito). Um observador 

abria o envelope e informava ao cirurgião o tipo de viscoelástico e o olho a ser 

operado. O olho contralateral era operado ao redor de 30 dias com a outra SVE, de 

modo que todos os participantes apresentassem um olho operado com DisCoVisc e 

outro olho com HPMC em todas as etapas da cirurgia. 

 Como as seringas dos viscoelásticos apresentavam características diferentes 

(Figuras 2 e 3), era impossível para o cirurgião ser mascarado para esse estudo. 

 Os pacientes e os examinadores (responsáveis pelas realizações das seis visitas 

e preenchimento da ficha clínica – Anexo C) não apresentavam qualquer informação 

a cerca do tipo de SVE utilizada nas cirurgias (duplo-mascaramento).  

  

3.7 Análise estatística 

 

 Os resultados foram analisados pelo programa Statistica versão 5.0 (StatSoft, 

Inc., USA), adotando-se o nível de significância de 0,05 (α = 5%). As variáveis 

qualitativas (nominais) foram representadas por frequência absoluta (n) e relativa (%). 

As quantitativas (ordinais) foram representadas por média, desvio padrão, mediana, 

valores mínimo e máximo.  

 O tamanho da amostra estimado foi de 36 pacientes assumindo um nível de 

significância de 5,0% e um poder estatístico de 80,0%. Uma diferença de mais de 100 

células/mm2 entre as duas SVE foi considerado como clinicamente relevante em 

relação a densidade endotelial.56  
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 A análise das variáveis qualitativas foi baseada em testes não-paramétricos 

(qui-quadrado ou Fisher).  

 A comparação entre DisCoVisc e HPMC nas variáveis quantitativas, que 

apresentarem distribuição normal e homogeneidade, foi feita com o teste t não-

pareado de Student. Caso contrário, pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 

  Esta pesquisa seguiu as normativas do CONSORT 2010 (Consolidated 

Standards of Reporting Trials) para a publicação de um ensaio clínico randomizado. 
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 Cinquenta pacientes (100 olhos) preencheram os critérios de inclusão do 

estudo. Após sua inclusão, 47 pacientes (94 olhos) foram randomizados já que um 

apresentou doença sistêmica descompensada (diabetes mellitus) e dois optaram 

pela não participação da pesquisa. Quatro pacientes foram excluídos da análise 

após a randomização: dois devido a complicações intraoperatórias (um por rotura 

de cápsula posterior no primeiro olho e um devido a necessidade de sutura 

corneana); um devido a desistência em participar do estudo; e dois devido a 

hipertensão arterial descompensada. Também foram excluídos quatro pacientes 

por perda de seguimento após terem recebido a intervenção (Quadro 4). 

  Desta forma, foram analisados 78 olhos de 39 pacientes (13 homens 

[33,3%] e 26 mulheres [66,7%]). A média de idade dos pacientes foi de 71,5 ± 7,9 

anos. Não foi encontrado diferença estatisticamente significante entre o poder 

dióptrico da LIO (p = 0,597), densidade da catarata (p = 0,363), AVcc pré-

operatória (p = 0,930) ou na densidade endotelial pré-operatória (p = 0,676). 

(Tabela 1). 

 A Tabela 2 demonstra as variáveis mensuradas no período intraoperatório. 

Foi significativamente maior o tempo necessário para remover completamente a 

HPMC (0,22 ± 0,09 min) do que o DisCoVisc (0,17 ± 0,06 min) (p < 0,001) e a 

quantidade de viscoelástico utilizada foi estatisticamente maior com a HPMC 

(1,35 ± 0,20 ml) do que com a outra solução (0,89 ± 0,11 ml) (p < 0,001). Não foi 

encontrado diferença estatística entre os grupos com relação ao tempo de 

ultrassom utilizado (p = 0,456) e o CDE (p = 0,401). 

 A densidade endotelial média ao final do estudo (6 meses) foi 

significativamente maior com DisCoVisc (2.214 ± 334 cel/mm2) do que com a 
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HPMC (2.032 ± 460 cel/mm2) (p = 0,001) (Tabela 3).  Uma redução média de 

7,0% com DisCoVisc e de 15,0% com a outra SVE.  

 

Caraterísticas                                                           Resultados                            Teste 
Número de olhos/Número de pacientes                      78/39                                   N/A 
                                                                                                                                                                                                                                 
Sexo, n (%)    
masculino/feminino                                        13,0 (33,3%)/ 26,0 (66,7%)               N/A 
Idade (anos) 
média ± DP                                                                 71,5 ± 7,9                               N/A 
mediana                                                                           72,0 
mínimo - máximo                                                       54,0 – 84,0 
Densidade da catarata (LOCS III), n (%) 
DisCoVisC/HPMC                                                                                              x2 = 2,03  p = 0,363 
Grau NO1                                                       13,0 (33,3%)/11,0 (28,2%)       
Grau NO2                                                       14,0 (35,9%)/20,0 (51,3%) 
Grau NO3                                                       12,0 (30,8%)/8,0 (20,5%) 
Poder dióptrico (D) 
DisCoVisc/HPMC                                                                                               t = 0,53   p = 0,597 
média ± DP                                                        22,1 ± 2,3/21,8 ± 2,2 
mediana                                                                      22,0/22,0 
mínimo – máximo                                          14,5 – 26,0/15,0 – 26,0 
DP = desvio padrão; D = dioptria; N/A = não se aplica; LOCS III = lens opacities classification 
system; t = student; x2 = qui-quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Dados pré-operatórios dos pacientes incluídos no ensaio clínico – 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo – 2012. 
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Variáveis                                                                Resultados                              Teste 
                                                                 DisCoVisc              HPMC 
Quantidade de viscoelástico (ml)                                                             U = 74,0  p<0,0001* 

média ± DP                                              0,89 ± 0,11          1,35 ± 0,20 
mediana                                                          0,90                     1,50 
mínimo – máximo                                    0,70 – 1,0            0,75 – 1,50 
CDE (s)                                                                                                       U = 676,5  p = 0,401 
média  ± DP                                           17,28 ± 8,92        15,57 ± 9,11 
mediana                                                        16,31                   15,41 
mínimo - máximo                                    4,22 - 39,06         0,20 - 42,64                                                         
Tempo de ultrassom (min)                                                                        U = 686,0  p = 0,456 
média ± DP                                              0,61 ± 0,38          0,56 ± 0,45                        
mediana                                                          0,47                     0,40 
mínimo - máximo                                     0,16 – 1,40          0,10 – 1,80 
Tempo de aspiração (min)                                                                    U = 441,0  p = 0,0014* 
média ± DP                                               0,17 ± 0,06         0,22 ± 0,09                                                                         
mediana                                                           0,15                    0,20 
mínimo-máximo                                       0,10 ± 0,36         0,12 ± 0,51 
DP = desvio padrão; CDE = cumulative dissipated energy;*estatisticamente significativo;    U 
= Mann-Whitney. 

 

 A média da ECC pré-operatória foi 535 ± 33,9 µm com o DisCoVisc e de 

538,2 ± 35,9 µm com a HPMC (p = 0,756) (Tabela 3). As córneas aumentaram 

sua espessura 5 horas após a cirurgia (+15,9% com DisCoVisc e +16,7% com 

HPMC), porém, o edema começou a reduzir por volta de 24 horas (+13,1% com 

DisCoVisc e +12,5% com HPMC), atingindo níveis pré-operatórios com 3 meses. 

Não foi observado diferença estatística entre as duas SVE com relação a ECC em 

nenhum momento do estudo (p = 0,533). A Figura 4 demonstra a evolução da 

ECC média durante todo o período de observação. 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Distribuição das variáveis intraoperatórias durante a facoemulsificação - 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo - 2012. 
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 Com 5 horas de pós-operatório, ambos os grupos apresentaram aumento 

significativo da PIO (p < 0,001). Esses valores foram gradativamente reduzindo, 

atingindo níveis pré-operatórios ao redor de 7 dias pós-operatório. Os valores 

mais elevados de PIO foram observados com a HPMC (14,4 ± 3,8 mmHg) com 5 

horas de pós-operatório (p = 0,951).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Evolução da espessura corneana central média ao longo do 
acompanhamento - Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
- 2012. 
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Variáveis                                               DisCoVisc               HPMC              Valor de p 
                                                              Média ± DP          Média ± DP 
Espessura corneana central (µm)                                                                                                                 
Pré-operatório                                       535,3 ± 33,9          538,2 ± 35,9             0,756 

Pós-operatório  
  5 horas                                                620,7 ± 72,6          628,4 ± 59,2             0,634 
24 horas                                                605,5 ± 74,8          605,9 ± 58,1             0,896 
48 horas                                                583,7 ± 51,3          588,2 ± 49,6             0,698 
 7 dias                                                   574,5 ± 57,8          572,4 ± 46,9             0,860 
14 dias                                                  558,9 ± 38,5          560,2 ± 45,6             0,897 
  3 meses                                               543,2 ± 36,8          543,8 ± 39,5             0,943 
  6 meses                                               538,6 ± 36,0          541,3 ± 36,6             0,744                        
Pressão intraocular (mmHg)                                                                                                    
Pré-operatório                                         13,4 ± 2,3              13,5 ± 2,1               0,756                                           
Pós-operatório 
  5 horas                                                  14,3 ± 3,6              14,4 ± 3,8                0,951 
24 horas                                                  13,5 ± 3,9              14,3 ± 3,6                0,325 
48 horas                                                  13,1 ± 3,0              12,9 ± 2,8                0,813 
  7 dias                                                    12,9 ± 2,4              13,1 ± 3,9                0,780 
14 dias                                                    13,0 ± 3,1              12,6 ± 2,3                0,645 
  3 meses                                                 12,6 ± 2,2              12,6 ± 2,3                0,880 
  6 meses                                                 12,2 ± 1,8              12,5 ± 2,3                0,510 
Acuidade Visual (logMAR)                                                                       
Pré-operatório                                        0,67 ± 0,40             0,66 ± 0,37             0,930       
Pós-operatório 
  5 horas                                                 0,73 ± 0,33             0,82 ± 0,42             0,299 
24 horas                                                 0,35 ± 0,28             0,53 ± 0,43             0,033* 
48 horas                                                 0,18 ± 0,15             0,27 ± 0,31             0,106 
  7 dias                                                   0,13 ± 0,10             0,17 ± 0,27             0,319 
14 dias                                                   0,09 ± 0,09             0,12 ± 0,15             0,194 
 3 meses                                                 0,06 ± 0,10             0,06 ± 0,11             0,916 
 6 meses                                                 0,02 ± 0,07             0,05 ± 0,10             0,104                                                                     
Densidade endotelial (cel/mm2)                                                                       
Pré-operatório                                      2.358 ± 334            2.364 ± 358              0,758       
Pós-operatório 
  6 meses                                               2.214 ± 372           2.032 ± 460              0,001*                                                                   
*estatisticamente significativo 
 

 

 

 

 

Tabela 3 - Distribuição dos valores médios de espessura corneana central, 
pressão intraocular, acuidade visual corrigida e densidade endotelial ao longo 
do estudo - Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo - 2012. 
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 A média dos valores de PIO observadas durante o estudo estão 

demonstradas na Tabela 3. Não foi encontrado diferença estatisticamente 

significativa entre as duas soluções viscoelásticas em nenhum momento do estudo 

(p = 0,834). Apenas um olho (1,2%) apresentou PIO menor que 5 mmHg 

(DisCoVisc com 24 horas) e nenhum pico pressórico maior que 30 mmHg foi 

observado. A Figura 5 demonstra a evolução da PIO média durante todo o período 

de observação do estudo. 

 

 
 
 
 

 

 

 Não foi encontrado diferença entre os viscoelásticos com relação a AVcc, 

apenas com 24 horas de pós-operatório (visita 2), houve diferença em favor ao 

DisCoVisC (0,35 ± 0,28 logMAR versus 0,53 ± 0,43 logMAR) (p = 0,033) 

(Tabela 3). Com 6 meses de seguimento, a média da AVcc com DisCoVisc foi 

0,02 ± 0,07 logMAR e de 0,05 ± 0,10 logMAR com a HPMC (p  =  0,104). A 

Figura 5 - Evolução da pressão intraocular média ao longo do 
acompanhamento. Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo 
- 2012. 
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Figura 6 demonstra a evolução da AVcc média durante todo o período de 

observação do estudo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Evolução da acuidade visual corrigida média ao longo do 
acompanhamento. Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo - 2012. 
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 Este ensaio clínico foi realizado para comparar duas SVE durante a 

FACO. Poucos estudos prospectivos e randomizados até o momento analisaram 

um viscoelástico dispersivo-viscoso, 57-59
  com a HPMC. Praveen et al. realizaram 

estudo comparativo entre DisCoVisc e a técnica de soft shell utilizando hialurato 

de sódio 3,0%/ sulfato de condroitina 4,0% (Viscoat) e hialuranato de sódio 1,0% 

(Provisc)57 e outros dois comparando-o com hialuranato de sódio 2,3% 

(Healon5).58,59 

 No presente estudo, a perda endotelial com o viscoelástico dispersivo-

viscoso mostrou ser estasticamente menor ao final do seguimento, parecendo haver 

uma melhor proteção endotelial com o uso do DisCoVisc em relação a HPMC. Não 

foi encontado diferença entre as duas soluções com relação a PIO e a ECC.  

 A proteção endotelial promovida pelas SVE é uma de suas funções 

primordiais. A perda das células depende do procedimento realizado, tipo de LIO 

implantada e de complicações intra e pós-operatórias.60 Mencucci et al. 

demostraram uma perda endotelial de 7,0% em olhos normais com catarata 

relacionada com a idade (envolvendo apenas olhos com esclerose nuclear grau II) 

após 3 meses de FACO.61 Entretanto, outros estudos demonstram perdas 

endoteliais que podem variar de 4,0% a 25,0%. A diminuição de células acontece 

logo após a cirurgia e pode estar presente pelo resto da vida dos pacientes.43  

 Em ensaio clínico randomizado previamente publicado, comparando 

DisCoVisc versus a técnica de soft shell (Viscoat e Provisc), não foi demonstrado 

diferença estatística entre os grupos ao final de 3 meses. Houve uma perda de 

5,0% com o viscoelástico dispersivo-viscoso e de 4,11% com o Duovisc.57 Em 
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nosso grupo, olhos operados com DisCoVisc apresentaram uma perda endotelial 

ligeiramente superior (7,0%). 

 Oshika et al. demonstraram uma perda endotelial menor que o nosso 

estudo com o DisCoVisc ao final de 3 meses (1,8 ± 8,7%). Porém, foram 

incluídos mais de um cirurgião, diferentes tipos de LIO e não foi informada a 

técnica utilizada para a fratura e conquista dos fragmentos nucleares.58 

 Em estudo comparando SVE de baixo custo (hidroxipropilmetilcelulose 

2,0% - Ocucoat) versus alto custo (hialurato de sódio 3,0%/ sulfato de condroitina 

4,0% - Viscoat), não foi encontrado diferença estatística entre os grupos, sendo 

que o grupo da HPMC apresentou perda de 4,0 ± 12,6% ao final de 3 meses. Não 

foi informado a dureza dos núcleos operados.63 Núcleos mais moles induzem a 

menor perda endotelial. Nosso estudo apresentou perda de 15,0% com a HPMC, 

superior ao estudo anterior, porém, em concordância com outras pesquisas 

publicadas.62,64 

 A mais recente metanálise publicada, analisando apenas ensaios clínicos 

randomizados combinando várias SVE, demonstrou que o uso das soluções 

viscoadaptativas, parecem ser a melhor opção em termos de proteção endotelial 

durante a FACO, seguidas pela técnica de soft shell (combinação de um dispersivo 

com um coesivo).56 

 As SVE podem impactar a PIO no período pós-operatório. Aumentos 

significativos da PIO após cirurgia de catarata não complicada ocorre em uma 

pequena porcentagem dos casos. Estudos previamente publicados, demonstram 

que a pressão raramente excede 30 mmHg em olhos não glaucomatosos, sendo 

passageira na maioria dos casos, 65-67 o que está em concordância com os 

resultados deste estudo.  
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 Não foi encontrado diferença estatisticamente significativa na PIO média 

entre os viscoelásticos analisados neste estudo. Com 5 horas de pós-operatório, 

ambas soluções apresentaram aumento significativo da PIO, com seus valores 

reduzindo gradualmente até atingir níveis pré-operatórios ao redor do sétimo dia. 

Holzer et al. analizaram quatro soluções viscoelásticas (HPMC, hialurato de sódio 

2,3%, hialurato de sódio 3,0%/ sulfato de condroitina 4,0%, hialurato de sódio 

1,4%), demonstraram que todos os grupos aumentaram a PIO com 4 horas de pós-

operatório, porém, sem diferenças estatisticamente significativas entre elas, o que 

está em concordância com nossos resultados.68  

 Rainer et al. comparando dois viscoelásticos, observou picos pressóricos 

mais frequentes com o uso de HPMC 2,0% (agente dispersivo) que o hialuronato 

de sódio 1,0% (agente coesivo) durante um período de 2 horas de pós-operatório.2 

Outro estudo comparativo entre dois agentes dispersivos, demonstrou que o 

hialurato de sódio 3,0%/ sulfato de condroitina 4,0% causou maior aumento de 

PIO que a HPMC.69  

 O aumento da PIO após a cirurgia de catarata ocorre em geral com 4-7 

horas,45 o que está em concordância com os achados deste estudo. A principal 

causa do aumento da PIO no pós-operatório precoce parece ser a quantidade de 

viscoelástido retido no olho ao final da cirurgia. As SVE foram removidas 

meticulosamente da câmara anterior e inclusive atrás da LIO, o que pode indicar 

que ambos viscoelásticos utilizados foram aspiradas com sucesso neste estudo, 

evitando picos pressóricos acima de 30 mm Hg. Arshinoff et al. comparando a 

PIO pós-operatória após a FACO com vários viscoelásticos, demonstraram que se 

uma SVE for completamente removida, fatores relacionados com o paciente 
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influem mais no aparecimento de picos pressóricos, do que o tipo de solução 

utilizada.52 

 Devido a suas caraterística físicas, os viscoelásticos dispersivos são mais 

difíceis de remover que os coesivos ao final da cirurgia. No presente estudo, foi 

significativamente maior o tempo de aspiração necessário para remover a HPMC 

(p = 0,001). O tempo aspiração da SVE pode variar em função da técnica 

empregada e do material da LIO. Viscoelásticos com maior viscosidade (ex. 

Healon5) aderem mais a lentes acrílicas hidrofóbicas (ex. MA60AC) do que lentes 

de PMMA ou silicone, elevando o tempo necessário para sua aspiração. 

 Auffarth et al. demonstraram tempo de aspiração de 34,1 ± 1,2 s 

utilizando Healon5, um viscoelástico classificado como viscoadaptativo (com 

elevada viscosidade), utilizando a mesma LIO deste estudo.71 Este tempo foi 

superior ao encontrado em nossa pesquisa (10,2 ± 3,6 s com DisCoVisc e 13,2 ± 

5,4 s com HPMC) provavelmente devido a característica altamente viscosa 

(7.000.00 mPa versus 75.000 mPa do DisCoVisc e 4.000 mPa do HPMC) do 

viscoelástico utilizado, com tendência maior de aderir às estrururas oculares.  

 Outro estudo comparando um viscoelástico dispersivo (hialurato de sódio 

3,0%/ sulfato de condroitina 4,0%) e um coesivo (hialuranato de sódio 1%) em 

olhos de cadáveres, mostrou um tempo de aspiração de 35,5 ± 10,0 s e 25,6 ± 4,7 

s, respectivamente, quando uma LIO acrílica semelhante a utilizada na presente 

pesquisa.70 Esse maior tempo de aspiração encontrado, pode ser explicado pela 

diferença da técnica utilizada para a remoção do viscoelástico. Enquanto que 

Auffarth et al. iniciaram a aspiração com a técnica de “rock’n’roll”, e 

aparentemente combinaram outra técnica, não mencionada pelos autores, nosso 
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estudo utilizou apenas aquela técnica e não usamos nenhum corante para melhor 

visualização.71 

 Oshika et al. também demonstaram um tempo maior de aspiração 

utilizando DisCoVisc (29,0 ± 13,4 s), porém utilizaram seis diferentes cirurgiões 

em um estudo multicêntrico, mais de um tipo de LIO e diferentes técnicas de 

aspiração (behind-the-lens ou rock’n roll technique).58 

 Medidas da espessura corneana fornecem dados quantitativos a cerca do 

trauma cirúrgico ao endotélio corneano durante a cirurgia de catarata.63 Com 

relação a ECC, observamos aumento dos valores com cinco horas em ambos os 

grupos, seguidos por uma regressão continua, atingindo níveis pré-operatórios ao 

redor de três meses. Não houve diferença estatística entre os grupos, o que pode 

ser atribuído ao fato dos dois viscoelásticos possuírem caraterísticas dispersivas, 

além do estudo envolver pacientes com cataratas relacionadas com a idade com 

dureza de núcleo semelhante e sem outras compliações (pupila pequena, cristalino 

subluxado, sinéquias, etc.). 

 Praveen et al. comparando DisCoVisc com a técnica de soft shell (com 

Provisc e Viscoat), demostraram um aumento da ECC com 24 horas de 10,4% e 

de 1,2% com 30 dias.57 Nosso grupo evidenciou comportamento semelhante, com 

um aumento de 13,1% na ECC com 24 horas com o viscoelástico dispersivo-

viscoso. 

 Davis et al. não demonstraram diferença estastística na ECC entre três 

soluções viscoelásticas (hialurato de sódio 3,0%/ sulfato de condroitina 4,0%, 

hialurato de sódio 1,6% e HPMC), avaliando apenas o primeiro pós-operatório (24 

horas).4 A HPMC demonstrou um aumento médio de 5,0% (variando de 0 a 

12,9%) contra 12,5% do nosso estudo. 
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 Savi et al. avaliando o aumento da ECC em olhos saudáveis com catarata 

nuclear grau II (não especificando o tipo de SVE utilizada), demonstraram um 

aumento de 13,8% no pós-operatório imediato e de 6,4% no primeiro dia, 

atingindo níveis pré-operatórios com sete dias.72 Esses resultados mostram que o 

aumento da ECC são transitórios, assim como demonstrado por nosso estudo, 

porém, divergem de outros estudos quanto ao tempo de retorno ao valores basais. 

Enquanto algumas pesquisas relatam ser esse tempo de duas semanas5,35,73,74, 

outras monstram um período maior, ao redor de 1-3 meses,38,39,75 semelhante aos 

resultados do presente estudo.  

 Com relação a AV corrigida, foi encontrada diferença estatística entre as 

SVE apenas na avaliação de 24 horas. Porém, essa diferença não foi clinicamente 

significativa. As duas soluções viscoelásticas apresentaram comportamento 

semelhante ao longo do estudo (Figura 6). 

 Uma limitação desta pesquisa foi não inclusão de olhos com cataratas 

densas, já que a FACO nestes núcleos estão relacionados com uma maior perda 

endotelial.75,76 Apenas casos cirúrgicos simples foram incluídos na análise, e os dados 

deste estudo podem não ser extrapolados para casos mais complexos. Entretando, o 

fato deste estudo fazer uma comparação interindividual, sem diferenças entre a dureza 

do núcleo e o tempo de ultrassom empregado, tornam mais robustos os resultados 

encontrados. 

 Apenas um estudo anterior analisou o comportamento do DisCoVisc em 

casos mais complexos e demonstrou que este viscoelástico facilitou a performance 

intraoperatória e foi efetivo também em casos mais simples, Entranto, trata-se de 

um estudo observacional e não comparativo.77 
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 Outra possível limitação, foi a não inclusão de pacientes com baixa 

contagem endotelial para analizar o comportamento das SVE nestes olhos. 

Estudos com pacientes portadores de baixa densidade endotelial são raros. A 

média da densidade endotelial pré-operatória nos ensaios clínicos randomizados 

previamente publicados,56 foi de 2.385 células/mm2, semelhante ao encontrado 

nosso estudo. Não incluímos também análises do formato e tamanho celular do 

endotélio, que podem ser indicadores mais sensíveis da injúria endotelial, do que a 

contagem do número de células isoladamente.  

 Uma revisão sistemática evolvendo várias categorias de SVE com 

diferentes desfechos (densidade endotelial, PIO e ECC) poderia evidenciar qual 

viscoelástico (ou associação de viscoelásticos) seria mais seguro para o endotélio, 

e com menos influência na PIO pós-operatória. Até a presente data, existe apenas 

uma única metanálise publicada, avaliando somente a densidade endotelial.56  
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 A densidade endotelial ao final do estudo foi estatisticamente maior com o 

uso do viscoelástico dispersivo-viscoso, o que pode representar uma melhor proteção 

endotelial. Foi necessário uma menor quantidade desta SVE e um menor tempo de 

aspiração durante a FACO, comparado com a solução dispersiva. Não foi encontrado 

diferença entre as duas soluções com relação a PIO e a ECC.  
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ANEXO A – TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA A 

PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

____________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: 

................ 
BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  

........................................................... 
CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) 

................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 
.......................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
.............................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 
BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ...................................................................... 
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

__________________________________________________________________________________________ 
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DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: ESTUDO PILOTO ABERTO, PARALELO, RANDOMIZADO E 
COMPARATIVO PARA AVALIAR A PREVENÇÃO DE EDEMA CORNEANO EM PACIENTES SUBMETIDOS A 
CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DA CATARATA POR FACOEMULSIFICAÇÃO COM USO DE ULTRASSOM 
UTILIZANDO DISCOVISC OU HIDROXIPROPILMETILCELULOSE 2%  

PESQUISADOR: RODRIGO FRANÇA DE ESPÍNDOLA 

CARGO/FUNÇÃO: MÉDICO ESTAGIÁRIO                               INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 116.910 

UNIDADE DO HCFMUSP: DEPTO. DE OFTALMOLOGIA/SETOR DE CATARATA 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 MESES 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa 

avaliar a prevenção do edema de córnea (inchaço), que acontece frequentemente após a cirurgia de 

catarata. O objetivo deste estudo é analisar se há diferença no edema corneano, entre duas soluções 

viscoelásticas (DisCoVisc e HPMC 2%), utilizadas rotineiramente durante a cirurgia de catarata 

2 - A cirurgia de catarata será realizada nos dois olhos (em dias diferentes), na qual o primeiro olho 

receberá a primeira solução viscoelástica (DisCoVisc ou HPMC) em todas as etapas da cirurgia, e outro 

olho receberá a outra solução posteriormente. Você não saberá qual olho foi utilizada a solução, isso é 

necessário para não haver influência nos resultados da pesquisa. O(s) médico (s) que irão examinar 

você no pós-operatório, também não saberá (ão) qual solução foi utilizada. 

3 – A sua participação poderá contribuir para a melhor compreensão do edema de córnea no pós-

operatório da cirurgia de catarata. 

4 – Não há benefício direto para o participante. Você já será beneficiado com a cirurgia de catarata 

realizada neste hospital e com o implante de lentes intraoculares sem custo (financiamento pelo SUS). 

Trata-se de estudo experimental testando a hipótese de que há diferença no edema corneano utilizando 

diferentes substâncias viscoelásticas. A taxa de complicação de uma cirurgia de catarata é baixa (<5%): 

infecção, aumento da pressão intraocular, inflamação (uveíte), descolamento de retina, afacia 

(impossibilidade de implante de lente intraocular) e necessidade de outra cirurgia para a correção de 

algum evento adverso, são as complicações mais frequentes. Após a cirurgia, você retornará ao hospital 

para exames pós-operatórios de rotina (1o dia, 2o dia, 7o dia, 14o dia, 90o dia e 180o dia), sendo que logo 

após a cirurgia, acontecerá o primeiro exame, após 5 horas do procedimento. Esses exames incluem a 

medida da visão (acuidade visual), pressão intraocular, microscopia especular (contagem de células 

endoteliais) e paquimetria (avaliação do edema). Todos esses exames são indolores e necessitam a 
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aplicação de colírio anestésico. 

5 - Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador desta pesquisa é o Dr. Rodrigo França 

de Espíndola que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 6º andar - 

Sala 6121, telefone(s) 7896-1799. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br 

6 – É garantida a liberdade da retirada de seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 

do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

7 -  As informações obtidas serão  analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado 

sua identificação em nenhum momento. Qualquer informação coletada é confidencial; 

8 – É seu direito ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa ou de resultados que 

sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

9 – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 

consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer 

despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

10 – Todos os dados coletados serão usados somente para a publicação desta pesquisa em revista 

médica especializada. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo ” Estudo piloto aberto, paralelo, randomizado e comparativo para 

avaliar a prevenção do edema corneano em pacientes submetidos a cirurgia de catarata por 

facoemelusificação com o uso de ultrassom utilizando DisCoVisc ou hidroxipropilmetilcelulose 

2%”. 

Eu discuti com o Dr. Rodrigo França de Espíndola sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
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-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO B -  CARTA DE APROVAÇÃO DO ESTUDO PELO COMITÊ DE 

ÉTICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO 

 

 



59 
 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

ANEXO C – FICHA CLÍNICA DA PESQUISA 

 

Visita 1 (Avaliação Pré-operatória) 
	  

TERMO	  DE	  CONSENTIMENTO	  LIVRE	  E	  ESCLARECIDO	  ASSINADO	  PELO	  PACIENTE:	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  Não	  =	  não	  recrutar	  paciente.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Sim	  =	  recrutar	  paciente	  e	  dar	  uma	  cópia	  do	  consentimento.	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OLHO	  DO	  ESTUDO	  

CRITÉRIOS	  DE	  INCLUSÃO	   OD	   OE	  

O	  paciente	  tem	  mais	  de	  40	  anos?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

O	  paciente	  foi	  agendado	  para	  remoção	  bilateral	  de	  catarata	  senil	  por	  

facoemulsificação	  e	  implantação	  de	  lente	  intra-‐ocular	  na	  câmara	  posterior?	  
	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

O	  paciente	  tem	  resultado	  normal	  do	  exame	  de	  fundo	  de	  olho?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

A	  pressão	  intra-‐ocular	  (PIO)	  do	  paciente	  é	  menor	  ou	  igual	  a	  20	  mm	  Hg	  antes	  

da	  cirurgia?	  	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

O	   paciente	   deseja	   e	   está	   apto	   a	   realizar	   as	   visitas	   de	   retorno	   durante	   o	  

período	  de	  estudo?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

O	  paciente	  teve	  aspecto	  normal	  dos	  olhos	  ao	  exame	  de	  biomicroscopia?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
O	  paciente	  tem	  Catarata	  com	  núcleo	  de	  dureza	  I,	  II	  e	  III?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

CRITÉRIOS	  DE	  EXCLUSÃO	   OD	   OE	  
História	   ou	   evidência	   de	   doença	   sistêmica	   ou	   ocular	   que	   possa	   impedir	   a	  

participação	  neste	  estudo?	  Diabetes,	  glaucoma,	  etc.	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

História	   de	   doença	   inflamatória	   ocular,	   infecção	   por	   herpes	   ocular,	   irite,	  

uveíte	  ou	  Síndrome	  de	  Sjogren?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

Catarata	  com	  núcleo	  de	  dureza	  IV?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Alergia	   ou	   hipersensibilidade,	   conhecida	   ou	   suspeita,	   a	   qualquer	   substância	  

química	  utilizada	  neste	  estudo?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

Tratamento	  para	  uma	  infecção	  ocular	  30	  dias	  antes	  do	  estudo?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Uso	  de	  antiinflamatórios	  sistêmicos	  ou	  tópicos	  7	  dias	  antes	  do	  estudo?	  	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Gravidez,	   período	   de	   amamentação	   /	   lactação	   ou	   métodos	   de	   controle	   de	  

natalidade	  inadequados?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

Participação	  em	  qualquer	  outro	  estudo	  clínico	  nos	  últimos	  180	  dias?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Histórico	  de	   cirurgia	  ocular	  prévia.	   Cirurgia	  de	  pterígio	  há	  mais	  de	  6	  meses	  

será	  	  permitido?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
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Histórico	  de	  trauma	  ocular	  nos	  últimos	  seis	  (6)	  meses?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Histórico	  de	  doença	  retiniana	  progressiva	  ou	  clinicamente	  significativa?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Incapacidade	  de	  aderir	  ao	  tratamento	  ou	  comparecer	  às	  visitas	  ?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  
Presença	  de	  células	  inflamatórias	  ou	  de	  flare	  no	  exame	  de	  lâmpada	  de	  fenda	  

na	  visita	  de	  inclusão	  do	  estudo?	   	  Sim	   	  Não	   	  Sim	   	  Não	  

Visita	  1	  (avaliação	  pré-‐operatória)	  
	  

ATENDEU	  OS	  CRITÉRIOS	  DE	  INCLUSÃO	  /	  EXCLUSÃO	  	  	   	  Não	  =	  excluir	  paciente	  	  	  	   	  Sim.	  Prosseguir	  

	  

DATA	  DE	  NASCIMENTO	  
______/_______/_______	  

	  
	  

SEXO:	   	  	  Masculino	  
	   	  	  Feminino	  
	  
RAÇA:	   	  	   	  	  Branca	   	   	  	  Negra	   	   	  Mulata	   	  	   	  	  Asiático	   	  	   	  	  Outra	  _________________	  
	  
	  
HISTÓRICO	  MÉDICO	  :	   	  	  Nenhum	  	  	  	  	   	  Sim.(preencha	  abaixo)	  
Doenças	  /	  Patologias	  (Nos	  últimos	  dois	  anos)	   Em	  Curso?	  
	   	  Sim	   	  Não	  
	   	  Sim	   	  Não	  
	   	  Sim	   	  Não	  
	   	  Sim	   	  Não	  
	   	  Sim	   	  Não	  

	  
	  

TERAPIA	  CONCOMITANTE:	   	  	  NÃO	  	  	   	  SIM	  (	  preencha	  abaixo)	  

MEDICAMENTO	  (NOME	  GENÉRICO)	   DOSAGEM	  /	  FREQÜÊNCIA	   SERÁ	  ADMINISTRADO	  
DURANTE	  O	  ESTUDO?	  

	   	   	  Sim	   	  Não	  
	   	   	  Sim	   	  Não	  
	   	   	  Sim	   	  Não	  
	   	   	  Sim	   	  Não	  

USO	  ATUAL	  DE	  MEDICAMENTO	  OCULAR:	  	  
	  

	  	  Não	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  Sim.	  Especifique:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  OD	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   OE	  
ACUIDADE	  VISUAL	  

	  
	  
	  
	  

OD	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OE	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	   	  

PAQUIMETRIA	  CENTRAL:	  
	   	   micra	   	   	   micra	  

TONOMETRIA:	  
	   	   mmHg	   	   	   mmHg	  

	  
	  

GRAU	  DA	  CATARATA	  (LOCS	  II)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  I	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  II	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  I	   	  	  	  	  	   	  Grau	  II	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  III	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  IV	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Grau	  III	   	  	  	  	  	   	  Grau	  IV	  
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BIOMETRIA:	  (Qual	  o	  tipo	  e	  grau	  de	  lente	  a	  ser	  implantada?)	  

	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  

Visita	  1	  (avaliação	  pré-‐operatória)	  
	  

EXAME	  COM	  LÂMPADA	  DE	  FENDA:	   OD	   OE	  

	   Normal Anormal* Normal Anormal*	  

Pálpebras / Cílios    	  
Câmara Anterior    	  
Conjuntiva    	  
Córnea    	  
Íris    	  
Cristalino    catarata  	  	  catarata	  
Pupila    	  
Vítreo    	  
Retina    	  
 *Se	  anormal,	  forneça	  os	  detalhes	  abaixo,	  em	  COMENTÁRIOS	  
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EXAME	  DE	  FUNDO	  DE	  OLHO:	   OD	   OE	   	  

Retina,	  Mácula,	  Coróide	     
Normal	  

	     Evidência	  de	  processo	  inflamatório	  

Nervo	  Óptico	     Normal	   	  

	     Lesão	  

Vítreo	     Ausência	  de	  opacidade	  de	  vítreo	  

	     Presença	  de	  opacidade	  de	  vitreo	  

Palidez	  do	  Disco	     Ausente	  

	     Presente	  

Exames	  alterados	  devem	  ser	  justificados	  no	  campo	  de	  comentários	  

	  

COMENTÁRIOS:	   	  

	  

	  

	  

Qualquer	   alteração	   ocular	   ou	   sistêmica	   depois	   de	   iniciado	   o	   estudo	   será	  
considerado	  evento	  adverso.	  
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Cirurgia	  01	  (Relatório	  Cirúrgico	  do	  1o	  Olho)	  
	  

  	  
OLHO OPERADO: (assinale um olho )  OD 	  OE	  
	  

CIRURGIÃO:	  	   	  Rodrigo	  F	  Espíndola	   	  

	   	   	  

	  
PROBLEMAS	  DURANTE	  CIRURGIA:	   	  Não	  
	  Sim	  (especifique):	  	  	   	  

	   	  
MEDICAÇÕES	  OCULARES	  USADAS	  DURANTE	  CIRURGIA:	  (Marque	  todos	  que	  se	  aplicam)	  
	   Operatória	  padrão	   	   	   	  

	   Droga	   	   Posologia	  (mg)	  
	   Outra	  (especifique)	   	   	   	  

	   	   	   	  
	  
QUAL	  VISCOELÁSTICO	  FOI	  USADO?	   	  DiscoVisc	  
	   	  HPMC	  
	  

	  
Quantidade	  de	  viscoelástico	  utilizado:	   	   ml	  
	  
CDE	  	  (Cumulative	  Dissipated	  Energy)	   	   	  
	  
Informe	  em	  minutos	  o	  tempo	  de	  ultrassom:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  min.	  
	  
Informe	  em	  minutos	  o	  tempo	  de	  aspiração	  suficiente	  para	  retirar	  todo	  o	  
viscoelástico	  inclusive	  aquele	  situado	  abaixo	  da	  lente	  intra-‐ocular.	   	   min.	  

	  
	  

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DURANTE A CIRURGIA  	  
Outros	  procedimentos	  cirúrgicos	  oculares	  planejados,	  incluindo	  ceratotomia	  astigmática,	  etc	     Sim  	  	  Não	  
Rotura	  de	  cápsula	  posterior	     Sim  	  	  Não	  
Perda	  significante	  de	  humor	  aquoso	  /	  vítreo	     Sim  	  	  Não	  
Hifema	  significante	  da	  câmara	  anterior	     Sim  	  	  Não	  
Pressão	  intra-‐ocular	  incontrolável	     Sim  	  	  Não	  

	  
MEDICAÇÕES	  OCULARES	  PRESCRITAS	  APÓS	  A	  CIRURGIA:	  (Marque	  todos	  que	  se	  aplicam)	  

	  Padrão:	  	  
	  

	   Droga	   	   Posologia	  (mg)	  
	   Outra	  (especifique)	   	   	   	  

	  
COMENTÁRIO	   	  

	  
	  
	  

ORIENTAÇÕES	   	  
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Visita	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  

	  

Escolha	  o	  olho	  referente	  a	  esta	  avaliação:	   	  OD	   	  OE	  
	  

ACUIDADE	  VISUAL:	  (corrigida)	   _________	  
	  

PAQUIMETRIA	  CENTRAL:	   	   	   micra	  

	  

TONOMETRIA:	   	   	   mmHg	  

	  

	  

	  

EXAME	  COM	  LÂMPADA	  DE	  FENDA:	  
	   	  

	   Normal Anormal*  	  

Pálpebras / Cílios    	  
Câmara Anterior    	  

Conjuntiva    	  
Córnea    	  

Íris    	  
LIO implantada    	  

Pupila    	  
Vítreo    	  
Retina    	  

 *Se	  anormal,	  forneça	  os	  detalhes	  na	  seção	  COMENTÁRIOS	  
 	  

EVENTO	  ADVERSO	  ?	   	  Não	   	  Sim	  (Preencha	  o	  formulário	  de	  Eventos	  Adversos)	  

	  

COMENTÁRIOS	   	  

	  

	  

ORIENTAÇÕES:	  Na	  visita	  6	  será	  também	  necessário	  o	  preenchimento	  da	  ficha	  de	  finalização	  do	  estudo.	  
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Cirurgia	  02	  (Relatório	  Cirúrgico	  -‐	  2o	  Olho)	  
  	  

OLHO OPERADO: (Marque um)  OD 	  OE	  
	  

CIRURGIÃO:	   	  Rodrigo	  F	  Espindola	   	  

	   	   	  

	  
PROBLEMAS	  DURANTE	  CIRURGIA:	   	  Não	  
	  Sim	  (especifique):	  	  	   	  

	   	  
MEDICAÇÕES	  OCULARES	  USADAS	  DURANTE	  CIRURGIA:	  (Marque	  todos	  que	  se	  aplicam)	  
	   Operatória	  padrão	   	   	   	  

	   Droga	   	   Posologia	  (mg)	  
	   Outra	  (especifique)	   	   	   	  

	   	   	   	  
	  
QUAL	  VISCOELÁSTICO	  FOI	  USADO?	   	  DiscoVisc	  
	   	  HPMC	  
	  

	  
Quantidade	  de	  viscoelástico	  utilizado:	   	   ml	  
	  
CDE:	  (Cumulative	  Dissipated	  Energy)	  	   	   	  
	  
Informe	  em	  minutos	  o	  tempo	  de	  ultrassom:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  min.	  
	  
Informe	  em	  minutos	  o	  tempo	  de	  aspiração	  suficiente	  para	  retirar	  todo	  o	  
viscoelástico	  inclusive	  aquele	  situado	  abaixo	  da	  lente	  intra-‐ocular.	   	   min.	  

	  
	  

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DURANTE A CIRURGIA  	  
Outros	  procedimentos	  cirúrgicos	  oculares	  planejados,	  incluindo	  ceratotomia,	  astigmática,	  etc	     Sim  	  	  Não	  
Rotura	  de	  cápsula	     Sim  	  	  Não	  
Perda	  significante	  de	  humor	  aquoso	  /	  vitreo	     Sim  	  	  Não	  
Hifema	  significante	  da	  câmara	  anterior	     Sim  	  	  Não	  
Pressão	  intra-‐ocular	  incontrolável	     Sim  	  	  Não	  

	  
MEDICAÇÕES	  OCULARES	  PRESCRITAS	  APÓS	  A	  CIRURGIA:	  (Marque	  todos	  que	  se	  aplicam)	  

	  Padrão:	  	  
	  

	   Droga	   	   Posologia	  (mg)	  
	   Outra	  (especifique)	   	   	   	  

	  
COMENTÁRIO	   	  
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ORIENTAÇÕES	   	  

Visita	  2,	  3,	  4,	  5,	  6	  

	  

Escolha	  o	  olho	  referente	  a	  esta	  avaliação:	   	  OD	   	  OE	  
	  

ACUIDADE	  VISUAL:	  (corrigida)	   	  _________	  
	  

PAQUIMETRIA	  CENTRAL:	   	   	   micra	  

	  

TONOMETRIA:	   	   	   mmHg	  	  	  (Se	  a	  PIO	  estiver	  elevada,	  usar	  Diamox	  250	  mg	  –	  3	  x	  dia)	  

	  

	  

	  

EXAME	  COM	  LÂMPADA	  DE	  FENDA:	  
	   	  

	   Normal Anormal*  	  

Pálpebras / Cílios    	  
Câmara Anterior    	  
Conjuntiva    	  
Córnea    	  
Íris    	  
LIO implantada    	  
Pupila    	  
Vítreo    	  
Retina    	  
 *Se	  anormal,	  forneça	  os	  detalhes	  na	  seção	  COMENTÁRIOS	  
 	  

EVENTO	  ADVERSO	  ?	   	  Não	   	  Sim	  (Preencha	  o	  formulário	  de	  Eventos	  Adversos)	  

	  

COMENTÁRIOS	   	  

	  

ORIENTAÇÕES:	  Na	  visita	  6	  será	  também	  necessário	  o	  preenchimento	  da	  ficha	  de	  finalização	  do	  estudo.	  
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FINALIZAÇÃO	  DO	  ESTUDO	  

	  

PACIENTE	  COMPLETOU	  O	  ESTUDO?	  

	   	  

	  Sim	  -‐	  Assine	  e	  Date	  o	  formulário	   	  Não	  -‐	  Preencha	  a	  seção	  abaixo	  

	   	  

POR	  QUE	  O	  PACIENTE	  NÃO	  COMPLETOU	  O	  ESTUDO?	    Evento Adverso 

	    Decisão do paciente não relacionada a 
Evento adverso 

	    Seguimento perdido (Não voltou mais) 

	    Não conformidade (por exemplo: faltou à 
ultima visita, não seguiu as instruções) 

	    Outro   ___________________________ 

	  

Comentários	   	  

	  

	  

	  

	  

Certifico	  que	  todos	  os	  formulários	  de	  relato	  de	  caso	  (CRFs)	  deste	  paciente	  foram	  preenchidos	  sob	  minha	  supervisão.	  
Examinei	  os	  CRFs	  e	  todos	  os	  dados	  estão	  corretos.	  

	  
NOME	  :	  
	  
Assinatura	  

	   	  
Data:	  

	  

 
 
 



70 
 

 

ANEXO D – PUBLICAÇÃO DA TESE DE DOUTORADO 
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