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Debert I. Componentes refrativos da hipermetropia em crianças com ambliopia por 

esotropia [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2012. 68p.  

 

Objetivo: Estudar os componentes refrativos da hipermetropia em crianças com 

ambliopia por esotropia, comparando os olhos amblíopes com os olhos 

contralaterais. Métodos: Foram incluídos 37 pacientes de 5 a 8 anos de idade, com 

hipermetropia bilateral e ambliopia por esotropia. Foi realizada avaliação 

oftalmológica completa, incluindo refratometria sob cicloplegia, ceratometria e 

biometria ultrassonográfica modo A. Foram registrados profundidade da câmara 

anterior, espessura do cristalino, profundidade da câmara vítrea e comprimento axial 

total. O poder refrativo do cristalino foi calculado pelas equações de Bennett. Para 

comparar erro refrativo, poder da córnea, poder calculado do cristalino e 

componentes ecobiométricos entre os olhos amblíopes e os olhos contralaterais foi 

empregado o teste t de Student pareado. Para avaliar a relação entre os principais 

componentes refrativos individuais e o erro refrativo foram empregados o coeficiente 

de correlação de Pearson e a análise de regressão linear. Foram construídos também 

modelos multivariados, incluindo comprimento axial, poder da córnea e poder do 

cristalino. Resultados: Os olhos amblíopes apresentaram hipermetropia mais alta, 

menor poder da córnea, maior poder do cristalino, menor profundidade da câmara 

vítrea e menor comprimento axial. Não houve diferença entre os olhos quanto à 

profundidade da câmara anterior ou à espessura do cristalino. A variável que 

apresentou correlação mais forte com o erro refrativo foi a razão comprimento 

axial/raio de curvatura da córnea (r = -0.92, p < 0.001 nos olhos amblíopes e r = -

0.87, p < 0.001 nos olhos contralaterais). O comprimento axial representou 39,2% da 

explicação da variabilidade do erro refrativo nos olhos amblíopes e 35,5% nos olhos 

contralaterais. O modelo que combinou comprimento axial e poder da córnea 

explicou 85,7% e 79,6% da variabilidade do erro refrativo, respectivamente. Houve 

correlação significante entre comprimento axial e poder da córnea, indicando 

diminuição do poder da córnea com o aumento do comprimento axial e os 

coeficientes de correlação foram semelhantes entre os olhos amblíopes (r = -0.53, p < 
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0.001) e os olhos contralaterais (r = -0.57, p < 0.001). Houve correlação significante 

entre comprimento axial e poder do cristalino, indicando diminuição do poder do 

cristalino com o aumento do comprimento axial e os coeficientes de correlação 

também foram semelhantes entre os olhos amblíopes (r = -0.72, p < 0.001) e os olhos 

contralaterais (r = -0.69, p < 0.001). Conclusão: As correlações entre os principais 

componentes refrativos e sua contribuição individual para o erro refrativo foram 

semelhantes nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais de crianças com 

esotropia, a despeito da hipermetropia mais alta nos olhos amblíopes. 

 

Descritores: 1.Ambliopia 2.Hipermetropia 3.Esotropia 4.Ultrassonografia 

5.Comprimento axial do olho. 

 



	  

 

 

 

 

 

SUMMARY 



	  

	   	   	  

xix	  

Debert I. Refractive components of hyperopia in children with esotropic amblyopia 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2012. 

68p. 

 

Purpose: To study the refractive components of hyperopia in children with esotropic 

amblyopia, comparing amblyopic eyes with fellow eyes. Methods: Thirty-seven 

patients (5 to 8 years old) with bilateral hyperopia and esotropic amblyopia 

underwent a comprehensive ophthalmic examination, including cycloplegic 

refraction, keratometry and A-scan ultrasonography. Anterior chamber depth, lens 

thickness, vitreous chamber depth and total axial length were recorded. The 

refractive power of the crystalline lens was calculated using Bennett`s equations. 

Paired Student’s t-tests were used to compare refractive error, corneal power, 

calculated lens power and ocular biometric measurements between amblyopic eyes 

and their fellow eyes. The relationship between the major oculometric parameters 

and refractive error was assessed using Pearson correlation coefficients and linear 

regression. Multivariable models including axial length, corneal power and lens 

power were also constructed. Results: Amblyopic eyes were found to have 

significantly more hyperopic refraction, lesser corneal power, greater lens power, 

shorter vitreous chamber depth and shorter axial length, despite similar anterior 

chamber depth and lens thickness. The strongest correlation with refractive error was 

observed for the axial length/corneal radius ratio (r = -0.92, p < 0.001 for amblyopic 

and r = -0.87, p < 0.001 for fellow eyes). Axial length accounted for 39.2% of the 

refractive error variance in amblyopic eyes and 35.5% in fellow eyes. The 

combination of axial length and corneal power accounted for 85.7% and 79.6% of 

the refractive error variance respectively. A significant correlation was found 

between axial length and corneal power, indicating decreasing corneal power with 

increasing axial length, and they were similar for amblyopic eyes (r = -0.53, p < 

0.001) and fellow eyes (r = -0.57, p < 0.001). A significant correlation was found 

between axial length and lens power, indicating decreasing lens power with 

increasing axial length, and they were also similar for amblyopic eyes (r = -0.72, p < 

0.001) and fellow eyes (r = -0.69, p < 0.001). Conclusion: The correlations among 
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the major refractive components and their individual contribution to refractive error 

were similar in amblyopic and non-amblyopic eyes in esotropic children, despite 

more hyperopic refraction in amblyopic eyes. 

 

Descriptors: 1.Amblyopia 2.Hyperopia 3.Esotropia 4.Ultrasonography 5.Axial 

length/eye. 
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A ambliopia é a causa mais comum de perda visual monocular em crianças 

e adultos jovens.1-4 É definida como distúrbio no processamento da informação 

visual, detectado como redução da acuidade visual em um ou ambos os olhos, 

resultante da degradação da imagem retiniana durante o período de desenvolvimento 

visual.1-2 Von Noorden5 definiu ambliopia como distúrbio no qual “o paciente nada 

vê e o médico nada vê”. Embora o exame oftalmológico clínico apresente-se normal, 

estudos experimentais em animais e estudos de neuroimagem funcional em humanos 

possibilitaram a detecção de alterações estruturais no corpo geniculado lateral e no 

córtex visual.6-10 A ambliopia é causada por experiências visuais anormais no início 

da vida, relacionadas a estrabismo, anisometropia, alta ametropia bilateral ou 

privação visual.11-13 Esotropia é considerada a causa mais comum de ambliopia 

estrabísmica e combinada (estrabísmica e anisometrópica).14-15 

Estudos prévios mostraram que olhos com ambliopia por esotropia são 

menores e mais hipermétropes que os olhos contralaterais.16-17 Os mecanismos que 

coordenam o desenvolvimento estrutural e óptico do olho ainda são pouco 

compreendidos, mas evidências sugerem que há um processo de emetropização, pelo 

qual o olho hipermétrope do recém-nascido é progressivamente direcionado à 

emetropia.18-19 Pode-se considerar que o olho amblíope, por apresentar valores mais 

altos de hipermetropia, falhou no processo de emetropização, quando comparado ao 

olho contralateral. 

As teorias que explicam a emetropização podem ser classificadas em três 

categorias20: 



Introdução	  
	  

	   	   	  

3	  

1. Teoria das correlações, na qual a emetropia é alcançada por meio das 

correlações entre os componentes refrativos. De acordo com essa teoria, 

o olho emétrope é definido como aquele em que os ajustes refrativos 

entre seus componentes individuais tiveram sucesso.  

2. Teoria da retroalimentação, na qual a emetropia é alcançada por 

mecanismos de retroalimentação que interferem no desenvolvimento 

dos componentes refrativos. De acordo com essa teoria, o alongamento 

axial coordenado depende de uma informação originada na retina e, 

portanto, a presença de imagem retiniana nítida é fundamental para o 

crescimento ocular equilibrado. 

3. Teoria combinada, na qual coexistem mecanismos presentes nas duas 

anteriores. 

Pesquisas sobre os mecanismos envolvidos na falha do processo de 

emetropização utilizam como principal ferramenta o estudo dos componentes 

refrativos oculares individuais. Apesar dos componentes oculares em crianças 

míopes terem sido muito estudados,21-26 pouco da literatura é dedicado aos 

hipermétropes,27-28 principalmente quando se trata de hipermétropes amblíopes. 

Olhos amblíopes despertaram o interesse dos autores da presente pesquisa 

no contexto dos mecanismos envolvidos na falha da emetropização por dois motivos. 

Primeiro: apesar de estudos anteriores16-17 terem mostrado valores mais altos de 

hipermetropia no olho amblíope, não se investigou como os componentes oculares 

individuais influenciaram o erro refrativo. Segundo: o mecanismo que regula o 

crescimento ocular, de acordo com a teoria da retroalimentação, é desencadeado pela 
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qualidade da percepção visual.29 Olhos amblíopes, por apresentarem desordem no 

processamento da informação visual, podem ter comprometimento do 

desenvolvimento dos seu componentes refrativos. 

As relações entre os componentes refrativos do olho amblíope foram 

estudadas pela primeira vez por Cass e Tromans,30 que investigaram os parâmetros 

oculométricos e sua contribuição individual para o comprimento axial. Publicaram 

seus resultados no decorrer da presente pesquisa e concluíram, a partir da sua 

pequena amostra de pacientes com ambliopia por esotropia, que além do olho 

amblíope ser menor, seus componentes ecobiométricos apresentam diferenças na 

contribuição individual para o comprimento axial, quando comparados ao olho 

contralateral. Não houve estudos posteriores, com número maior de indivíduos e que 

avaliassem a contribuição dos componentes refrativos para a hipermetropia, até a 

presente pesquisa. 
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Avaliar nos olhos hipermétropes e amblíopes por esotropia (comparando 

com os olhos hipermétropes contralaterais): 

 

1.  Os componentes vetoriais do erro refrativo; 

 

2. Os componentes vetoriais do poder da córnea;  

 

3. Os componentes ecobiométricos (profundidade da câmara anterior, 

espessura do cristalino, profundidade da câmara vítrea e comprimento 

axial total); 

 

4. O poder calculado do cristalino; 

 

5. A influência dos principais componentes refrativos na hipermetropia; 

 

6. As correlações entre os principais componentes refrativos; e 

 

7. A contribuição individual dos componentes ecobiométricos para o 

comprimento axial total. 
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3.1 DESENVOLVIMENTO DOS COMPONENTES REFRATIVOS 

 

Os componentes refrativos oculares modificam-se substancialmente do 

período neonatal até a vida adulta. A hipermetropia é o erro refrativo mais frequente 

ao nascimento e apresenta diminuição da sua magnitude durante o crescimento 

ocular.31-34 O comprimento axial do recém-nascido à termo é em média 17 mm e 

atinge média de 23 mm no adulto. A taxa de crescimento é alta durante os primeiros 

três anos de vida, seguida por um período de crescimento lento até a adolescência, 

quando o comprimento axial atinge tamanho próximo ao do adulto. Se o único fator 

envolvido no desenvolvimento óptico pós-natal fosse o comprimento axial, 

inevitavelmente, produziria-se miopia. No entanto, o alongamento axial é 

acompanhado por mudanças refrativas de efeito oposto, representadas pelo 

aplanamento da córnea e do cristalino, que diminuem o poder dióptrico do olho, 

compensando assim o efeito miópico relacionado ao aumento do comprimento 

axial.35-40 

O poder refrativo da córnea é em média 53,0 dioptrias (D) no período 

neonatal e 43,5 D na vida adulta.18, 41 Assim como o comprimento axial, a córnea 

sofre a maior parte das modificações no seu poder refrativo durante os primeiros três 

anos de vida. A redução do poder da córnea, durante esse período, deve-se ao 

aumento do seu raio de curvatura.18, 37-38 O poder refrativo do cristalino é em média 

32,5 D no período neonatal e 19,5 D na vida adulta.39, 42 A diminuição do poder do 

cristalino ocorre pelo aplanamento das suas curvaturas anterior e posterior. Durante o 

alongamento axial, ocorre aumento também do diâmetro equatorial do olho, gerando 
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uma força de estiramento no cristalino, que provoca aumento do seu diâmetro no 

plano equatorial e diminuição da sua espessura.18, 37, 42 

Durante o crescimento ocular, a câmara anterior e a câmara vítrea 

aprofundam-se.42-43 No período neonatal, a média da profundidade da câmara 

anterior é 2,6 mm e da câmara vítrea é 10,5 mm. Na vida adulta, atingem médias de 

3,5 mm e 16 mm, respectivamente.39 O aprofundamento da câmara anterior ocorre 

até aproximadamente os 13 anos, reduzindo o poder refrativo do olho pelo efeito de 

separação entre a córnea e o cristalino, os dois principais componentes dióptricos. 

Estudos prévios mostraram que o aumento da câmara anterior associado à 

diminuição da espessura do cristalino mantém constante a distância entre a córnea e 

a face posterior do cristalino.37, 44  

O desenvolvimento dos componentes oculares, associado à diminuição do 

erro refrativo presente no período neonatal, define o processo de emetropização. A 

emetropização é caracterizada pela mudança na distribuição dos erros refrativos de 

acordo com a idade: curva gaussiana em torno da média hipermetrópica no recém-

nascido e curva leptocúrtica* em torno da emetropia no adulto.35, 45  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Termo usado por Sorsby et al. em 1966 para definir distribuições não-gaussianas com excesso de refrações em torno da emetropia. 
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3.2 EMETROPIZAÇÃO 

 

Três teorias foram propostas para explicar os mecanismos envolvidos no 

processo de emetropização: teoria das correlações, teoria da retroalimentação e teoria 

combinada.20 

A teoria das correlações afirma que a emetropia é alcançada por meio das 

correlações entre os componentes refrativos. De acordo com essa teoria, o olho 

emétrope é definido como aquele em que os ajustes refrativos entre seus 

componentes individuais tiveram sucesso. Por exemplo, a emetropia pode ser 

atingida em olhos curtos com alto poder dióptrico, e em olhos longos com baixo 

poder dióptrico.20 Estudos prévios mostraram correlações inversas entre o poder da 

córnea e o comprimento axial, assim como entre o poder do cristalino e o 

comprimento axial, sendo que a força dessas correlações (avaliada pelo coeficiente 

de Pearson) foi maior nos olhos emétropes, quando comparados aos olhos amétropes. 

Esses achados sugerem que nos olhos com erro refrativo, a falha no processo de 

emetropização é atribuída aos baixos coeficientes de correlação entre seus 

componentes refrativos.46-50 

As correlações entre os componentes refrativos foram estudadas 

detalhadamente por Sorsby,48 que observou coeficiente de correlação baixo entre 

comprimento axial e poder da córnea (r = -0,29) em uma amostra de 194 indivíduos, 

incluindo emétropes e amétropes (erro refrativo entre -8,0 D e +8,0 D). Entretanto, 

quando incluiu na sua análise somente os indivíduos emétropes (66 indivíduos com 
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refração entre -0,50 e +0,50), o coeficiente de correlação aumentou para -0,88. Esse 

efeito também foi observado para o coeficiente de correlação entre comprimento 

axial e poder do cristalino, porém de forma mais suave: -0,49 quando considerada 

toda a amostra e -0,56 quando considerados somente os olhos emétropes. Goss et 

al.50 também observaram correlação mais fraca em olhos amétropes. Encontraram 

correlação positiva da profundidade da câmara vítrea com o raio de curvatura da 

córnea (o mesmo que correlação negativa com o poder da córnea), sendo que o 

coeficiente de correlação foi +0,31 para olhos com erro refrativo e +0,52 para olhos 

sem erro refrativo. Mais um estudo confirmou esses achados: Tayah et al.47 

estudaram pacientes com anisometropia e não observaram correlação entre 

comprimento axial e poder da córnea nos olhos portadores da maior ametropia, 

embora tenham encontrado correlação entre esses componentes nos olhos portadores 

da menor ametropia. 

A teoria da retroalimentação afirma que a emetropia é alcançada por 

mecanismos de retroalimentação que interferem no desenvolvimento dos 

componentes refrativos. De acordo com essa teoria, o alongamento axial coordenado 

depende de uma informação originada na retina e, portanto, a presença de imagem 

retiniana sem nitidez pode comprometer o crescimento ocular equilibrado, 

interferindo nos mecanismos de emetropização.20 Apesar de evidências em animais e 

em humanos mostrarem que a estimulação visual adequada é necessária para o 

sucesso da emetropização, pouco se sabe sobre os mecanismos envolvidos nesse 

processo. Provavelmente, existem sinais relacionados às experiências visuais, que 

guiam o crescimento ocular equilibrado. No entanto, as vias aferentes e eferentes 

presentes nesses mecanismos de regulação, assim como a participação de 
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neurotransmissores ou fatores de crescimento, ainda não são conhecidas. 

Desconhece-se também se o processo é mediado pelo sistema nervoso central ou 

regulado localmente na retina.19, 29, 51-54 

Com base na teoria da retroalimentação, diversas pesquisas em animais de 

diferentes espécies foram realizadas na tentativa de compreender melhor os 

mecanismos envolvidos na emetropização.51-57 Essas pesquisas fundamentam-se em 

modelos que envolvem privação visual em um olho, obtida por diferentes formas de 

manipulação experimental, deixando o olho contralateral como controle. Os 

investigadores observam a evolução da refração em ambos os olhos e quando o erro 

refrativo desenvolve-se somente no olho que sofreu a manipulação, sugere-se que a 

falha no processo de emetropização é atribuída à estimulação visual inadequada. 

Alguns desses experimentos mostraram anisometropia miópica no desfecho do 

estudo,51, 55 outros mostraram anisometropia hipermetrópica.54, 57 Experimentos com 

aves de até 3 meses de vida mostraram desenvolvimento de alta miopia poucas 

semanas após a privação visual, decorrente de  aumento substancial dos diâmetros 

axial e equatorial dos olhos privados de visão.58 Experimentos com macacos também 

mostraram resultados interessantes. O sistema visual desses animais apresenta muitas 

semelhanças anatômicas e funcionais com o sistema visual humano e, por isso, 

macacos têm sido alvo de investigações sobre o desenvolvimento do olho. Wiesel & 

Raviola59 investigaram o desenvolvimento de erro refrativo em filhotes de macacos 

que foram submetidos à privação visual por sutura palpebral e observaram o 

surgimento de miopia nesses olhos. Interessante notar que a miopia não se 

desenvolveu quando macacos adultos foram submetidos à mesma forma de privação 

visual. Além disso, observou-se que nos filhotes, quanto maior a duração da 
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privação, maior foi a magnitude da miopia. Na maior parte desses estudos, o 

desenvolvimento do erro refrativo deveu-se às alterações do comprimento axial, não 

havendo alterações significativas relacionadas ao poder da córnea. A maioria dos 

modelos de privação visual obtida por sutura palpebral ou oclusão51-53 resultou no 

desenvolvimento de miopia, enquanto modelos com privação visual menos intensa, 

obtida por atropinização, resultaram em hipermetropia.54 

Ambliopia também foi alvo de pesquisa em modelos animais de 

emetropização. Kiorpes e Wallman estudaram macacos com ambliopia induzida 

experimentalmente por estrabismo unilateral nas primeiras semanas de vida. O 

modelo experimental de estrabismo foi criado por cirurgia dos músculos 

extraoculares, induzindo esotropia de 10 a 40 dioptrias prismáticas. Os animais 

foram seguidos, investigando-se o surgimento de ambliopia e de erros refrativos. 

Foram identificados diversos casos em que hipermetropia e ambliopia 

desenvolveram-se no olho submetido à intervenção. Chamou a atenção dos 

pesquisadores o fato de muitos animais desenvolverem ambliopia antes do 

surgimento do erro refrativo hipermetrópico. Esses achados sugerem que o 

desenvolvimento de ambliopia em macacos interferiu no processo de 

emetropização.60 
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3.3 COMPONENTES REFRATIVOS EM AMBLIOPIA 

 

A hipótese de que ambliopia interfere no processo de emetropização tem 

suporte na literatura humana. Lepard17 observou intervalo de alguns anos entre o 

diagnóstico de ambliopia estrabísmica e o desenvolvimento de diferença refrativa 

entre os olhos. Esse autor sugeriu que o processo de emetropização depende de 

estimulação visual adequada e ocorre em cada olho individualmente. Abrahamsson 

et al.61 reportou conclusões semelhantes, a partir do seu estudo em crianças com 

estrabismo, que mostrou o surgimento de anisometropia após o início da esotropia. 

Os autores sugeriram que a anisometropia desenvolve-se porque o processo de 

emetropização ocorre no olho fixador, enquanto é interrompido no olho desviado.  

Estudo de desenho longitudinal62 avaliou o alongamento axial de ambos os 

olhos de crianças com ambliopia unilateral. Os autores encontraram padrões de 

crescimento diferente entre os olhos. Crianças hipermétropes apresentaram menor 

alongamento axial do olho amblíope, quando comparado ao olho fixador. No 

momento de entrada no estudo, os olhos amblíopes apresentavam comprimento axial 

médio de 20,63 mm e os olhos fixadores apresentavam 21,40 mm. Três anos após, 

relataram média de 20,87 mm para os olhos amblíopes e de 22,22 para os olhos 

fixadores. Mais uma vez, os autores sugeriram que boa acuidade visual guia o 

crescimento do olho em direção à emetropia.62  

Cass e Tromans30 foram os primeiros a estudar as relações entre os 

componentes refrativos do olho amblíope. Investigaram os parâmetros oculométricos 
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e sua contribuição individual para o comprimento axial em 27 pacientes com 

ambliopia anisometrópica e 18 pacientes com ambliopia estrabísmica. Nos amblíopes 

por anisometropia, a contribuição da profundidade da câmara anterior, da espessura 

do cristalino e da profundidade da câmara vítrea foi semelhante em ambos os olhos. 

Sugeriram que os componentes oculares do olho amblíope por anisometropia são 

proporcionalmente menores e o definiram como uma versão reduzida do olho 

contralateral, em virtude da sua maior hipermetropia. No entanto, o olho amblíope 

por estrabismo, além de menor, apresentou componentes ecobiométricos com 

diferenças na contribuição individual para o comprimento axial, quando comparado 

ao olho contralateral, sugerindo que não é simplesmente uma versão menor do olho 

não-amblíope. O cristalino contribuiu mais para o comprimento axial e apresentou 

maior poder dióptrico, embora a contribuição da câmara anterior e da câmara vítrea 

para o comprimento axial tenham sido semelhantes entre os olhos. Os autores 

empregaram a técnica de ecobiometria através da pálpebra, considerada imprecisa 

quando comparada ao método com contato na córnea,63-64 principalmente em 

indivíduos com estrabismo, devido à ausência de controle da fixação do paciente 

durante o exame. 

 



	  

 

 

 

 

 

4. MÉTODOS 
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4.1 TIPO DE ESTUDO E AMOSTRA 

Estudo clínico transversal realizado no setor de motilidade ocular extrínseca 

da Clínica Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Foram incluídos 74 olhos de 37 pacientes com ambliopia 

por esotropia no período entre agosto de 2008 e dezembro de 2010. 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

A pesquisa foi aprovada pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. O termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido dos pais ou 

representante legal dos participantes, seguindo os preceitos definidos pela declaração 

de Helsinque sobre os princípios éticos para pesquisas em seres humanos.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

a. Idade entre 5 e 8 anos. 

b. Hipermetropia bilateral, definida como erro refrativo sob cicloplegia de 

pelo menos +1,00 D em todos os meridianos. 

c. Ambliopia, definida como diferença de pelo menos duas linhas, entre os 

olhos, na medida logarítmica da acuidade visual corrigida. 

d. Esotropia identificada pelo teste de cobertura. 
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e. Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou 

representante legal do participante. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

a. Astigmatismo maior que 1,50 D a 90o ou 180o, maior que 1,00 D em 

eixos oblíquos (mais de 10o a partir de 90o ou 180o) ou anisometropia 

astigmática maior que 1,00 D. 

b. Nistagmo. 

c. Cirurgia de estrabismo ou cirurgia intraocular prévia. 

d. Doenças estruturais oculares e dos anexos. 

e. Peso de nascimento menor ou igual a 2500 gramas. 

f. Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. 

g. Cooperação insatisfatória para a realização da biometria 

ultrassonográfica. 

h. Recusa dos pais ou do representante legal do participante em assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

4.5 EXAME OFTALMOLÓGICO 

Todos os exames foram realizados pelo mesmo examinador. 
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4.5.1  Aferição da acuidade visual 

A acuidade visual monocular foi medida em ambos os olhos, com a tabela 

logarítmica de símbolos infantis Lea Hyvarinen, posicionada a três metros de 

distância. Os participantes foram testados usando a melhor correção óptica e oclusor 

adesivo no olho contralateral. A acuidade visual foi registrada como a última linha na 

qual pelo menos três dos cinco símbolos foram identificados corretamente.  

 

4.5.2  Medida do desvio 

O desvio foi avaliado pelo teste de prisma e cobertura alternado em posição 

primária do olhar, com fixação para longe e perto, com o uso da melhor correção 

óptica. 

 

4.5.3  Avaliação da função binocular 

Foram utilizadas lentes estriadas de Bagolini para a pesquisa de percepção 

macular simultânea. 

 

4.5.4  Refratometria sob cicloplegia 

A cicloplegia foi obtida a partir de duas gotas de ciclopentolato a 1% 

instiladas no saco conjuntival inferior com intervalo de 5 minutos. Foi utilizada uma 

gota de cloridrato de proximetacaína a 0,5% antes do ciclopentolato para diminuir o 
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desconforto. Retinoscopia em faixa foi realizada 35 minutos após a primeira 

instilação. 

O erro refrativo obtido em anotação convencional (componente esférico, 

componente cilíndrico negativo e eixo em graus) foi convertido para o formato de 

vetores de poder, segundo o método proposto por Thibos et al.65-66 Os vetores de 

poder são a representação geométrica do erro refrativo esferocilíndrico decomposto 

nos seus componentes dióptricos (figura 1). Cada um dos vetores é matematicamente 

independente dos outros, possibilitando uma comparação adequada dos erros 

refrativos esferocilíndricos submetidos à análise estatística. 

Foram empregadas as seguintes fórmulas: 

 

Lente esférica de poder M (igual ao equivalente esférico): 

componente esférico + (componente cilíndrico/2);  

 

Cilindro cruzado de Jackson (vertical) a 0o  com poder J0: 

[componente cilíndrico/2] cos [2*eixo]; 

 

Cilindro cruzado de Jackson (obliquo) a 450 com poder J45:  

[componente cilíndrico/2] sen [2*eixo]; 

  

Magnitude do vetor de poder: 
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O vetor P permite a interpretação do erro refrativo esferocilíndrico como um 

ponto em um espaço tridimensional. 

 

 

 

Figura 1. Representação dos vetores de poder do erro refrativo esferocilíndrico em 

um espaço dióptrico tridimensional. Os vetores são representados da origem até às 

coordenadas (x, y, z). FONTE: Thibos LN, Wheeler W, Horner D. Power vectors: an 

application of Fourier analysis to the description and statistical analysis of refractive 

error. Optom Vis Sci. 1997;74(6):373. 

  

4.5.5  Ceratometria 

Foi utilizado o ceratômetro automático Topcon® KR-8800 (Estados Unidos) 

e foi obtida a média de 10 medidas consecutivas. A ceratometria obtida em anotação 

convencional (meridiano mais plano, meridiano mais curvo e eixo em graus) também 
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foi convertida para o formato de vetores de poder e foram calculados os vetores M, J0 

e J45. 

A razão comprimento axial/raio de curvatura da córnea (CA/RC) foi 

calculada utilizando-se a média dos valores do raio de curvatura da córnea em 

milímetros. 

 

4.5.6  Biometria ultrassonográfica (modo A) 

Foi realizada sob cicloplegia com o aparelho Alcon Ultrascan®(Estados 

Unidos), logo após a refratometria. As medidas foram realizadas em decúbito dorsal 

horizontal, após a instilação de uma gota de cloridrato de proximetacaína a 0,5% no 

saco conjuntival inferior. A técnica utilizada foi a de contato na superfície da córnea 

com transdutor de 10 MHz. O modo de medida foi o semiautomático, com ganho de 

70 dB e velocidade do som de 1532 m/seg para a câmara anterior e câmara vítrea e 

1641 m/seg para o cristalino. Os participantes foram orientados a fixar a luz 

localizada no centro da sonda de ultrassom, a qual foi posicionada 

perpendicularmente à superfície central da córnea, sem identação. As pálpebras 

foram contidas pelo examinador, sem compressão do olho durante as medidas e o 

olho contralateral foi ocluído durante o exame. Alinhava-se a sonda de ultrassom 

com o objetivo de obter boa refletividade dos ecos e a medida era realizada quando 

obtida uma imagem satisfatória, definida como aquela com ecos de boa intensidade e 

boa definição correspondendo a: córnea (junto com o pico inicial do ultrassom), polo 

anterior do cristalino, polo posterior do cristalino e retina. Foram medidos 
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profundidade da câmara anterior, espessura do cristalino, profundidade da câmara 

vítrea e comprimento axial total, sendo utilizada a média de 10 medidas. Registros 

que não apresentavam alinhamento satisfatório foram excluídos e as medidas foram 

repetidas. Medidas com desvio-padrão (DP) maior que 0,10 mm não foram 

consideradas. 

 

4.5.7  Cálculo do poder refrativo do cristalino 

Foi empregado o método de Bennett67 para calcular o poder equivalente do 

cristalino, a partir do erro refrativo, ceratometria, índices refrativos do olho 

esquemático de Gullstrand-Emsley68 e medidas ultrassonográficas. 

As variáveis utilizadas para o cálculo foram: 

Fsp: erro refrativo no meridiano vertical 

F1: poder refrativo da córnea 

d1: profundidade da câmara anterior 

d2: espessura do cristalino 

d3: profundidade da câmara vítrea 

n: índice de refração dos humores aquoso e vítreo 

v: distância vértice 

O cálculo foi realizado, por etapas, de acordo com as seguintes equações de 

Bennett: 
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A = Fsp /(1-v Fsp) 

B = A + F1 

C = 0,596 d2  

D = - 0,358 d2 

E = d1 + C 

F = B / [1- (E/n) B] 

G = - D + d3 

H = n / G 

Poder refrativo equivalente do cristalino = H – F 

 

4.5.8  Biomicroscopia 

Foi utilizada lâmpada de fenda para o exame do segmento anterior. 

 

4.5.9  Oftalmoscopia  

Foi utilizado oftalmoscópio indireto e lente convergente de 20 D para o 

exame da retina sob midríase. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise dos dados, foi construído um banco de dados no programa 

Microsoft Access® e empregou-se os programas Statistica for Windows® e SPSS for 

Windows®. Para os modelos estatísticos adotados, o nível para rejeição da hipótese 

de nulidade foi fixado em 0,05. 

Para comparar os componentes refrativos da hipermetropia e a razão CA/RC 

entre os olhos amblíopes e os olhos contralaterais foi empregado o teste t de Student 

pareado. A correção de Bonferroni foi calculada para o ajuste devido às múltiplas 

comparações. 

Para avaliar a relação entre os principais componentes refrativos individuais 

e a razão CA/RC com o erro refrativo, foram empregados o coeficiente de correlação 

de Pearson bicaudal e a análise de regressão linear. A análise de correlação entre o 

poder da córnea e o poder do cristalino com o comprimento axial também foi 

realizada pelo coeficiente de correlação de Pearson bicaudal. Para verificar se as 

correlações encontradas nos olhos amblíopes diferiram daquelas encontradas nos 

olhos contralaterais foi utilizada a transformação de variável de Fisher. Modelos 

multivariados foram construídos, incluindo comprimento axial, poder da córnea e 

poder do cristalino, com o objetivo de observar a contribuição ajustada de cada um 

desses parâmetros para a variabilidade do erro refrativo. Os coeficientes de 

determinação (R2) são reportados para os modelos univariados e multivariados. Para 

as análises de correlação e regressão linear, foi usado o vetor P do erro refrativo e o 

vetor M do poder da córnea. 
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Para avaliar a contribuição dos componentes ecobiométricos para o 

comprimento axial total, os componentes individuais foram expressos como valor 

percentual do comprimento axial total e o teste t de Student pareado foi empregado 

com o objetivo de comparar as diferenças interoculares. 

Para o cálculo do tamanho amostral foram utilizadas duas hipóteses: 

a) Diferença esperada de 0,1 mm no comprimento axial entre o olho 

amblíope e o olho contralateral, sendo que uma amostra piloto com 10 

pacientes revelou 0,2 mm de desvio-padrão da diferença entre os olhos. 

Seriam necessários 31 pacientes para a realização do estudo com nível 

de confiança de 95% (erro alfa de 0,05) e poder de 80%. 

b) Correlações entre o poder da córnea e o poder do cristalino com o 

comprimento axial seriam mais baixas no olho amblíope. O valor 

utilizado para o cálculo amostral foi correlação de 0,45. Seriam 

necessários 37 pacientes para a realização do estudo com nível de 

confiança de 95% e poder de 80%.  
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A idade média dos participantes foi de 6,8 anos com DP de 1,3 anos. Vinte e 

um (57%) eram do sexo feminino e 16 (43%) eram do sexo masculino.  

A acuidade visual média foi 0,35 logMAR (equivalente a 6/12-2  de Snellen) 

com DP de 0,21 logMAR nos olhos amblíopes e 0,06 logMAR (equivalente a 6/6-3 

de Snellen) com DP de 0,09 logMAR nos olhos contralaterais. Todos os participantes 

estavam sob tratamento oclusivo por pelo menos 6 meses. 

A média do desvio ocular encontrado, em dioptrias prismáticas, foi 

esotropia de 16,8 com DP de 13,8 com fixação para longe e 24,1 com DP de 14,4 

com fixação para perto. A avaliação da função binocular com as lentes estriadas de 

Bagolini revelou ausência de percepção macular simultânea em todos os 

participantes. 



Resultados	  
	  

	   	   	  

29	  

Os componentes vetoriais do erro refrativo estão expostos na tabela 1. Os 

olhos amblíopes apresentaram hipermetropia mais alta (componentes M e P) quando 

comparados aos olhos contralaterais. Os componentes astigmáticos (J0	  e	   J45) foram 

semelhantes nos dois olhos. 

 

Tabela 1. Comparação dos componentes vetoriais do erro refrativo entre os olhos 

amblíopes e os olhos contralaterais 

 Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 p 

 Teste t pareado 
 Média (DP) Média (DP) 

M (D) 3,71 (1,71) 3,15 (1,48) < 0,001 

J0 (D) 0,22 (0,26) 0,16 (0,25) 0,071 

J45 (D) -0,04 (0,17) 0,03 (0,18) 0,201 

P (D) 3,73 (1,70) 3,17 (1,47) < 0,001 

DP, desvio-padrão; D, dioptrias 
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Os componentes vetoriais do poder da córnea estão expostos na tabela 2. Os 

olhos amblíopes apresentaram menor poder da córnea (componente M) quando 

comparados aos olhos contralaterais. Os componentes astigmáticos (J0	  	  e	   J45) foram 

semelhantes nos dois olhos. 

 

Tabela 2. Comparação dos componentes vetoriais do poder da córnea entre os olhos 

amblíopes e os olhos contralaterais 

 Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 
p 

Teste t pareado 
 Média (DP) Média (DP) 

M (D) 43,06 (1,71) 43,23 (1,71) 0,001 

J0 (D) 0,55 (0,23) 0,51 (0,22) 0,277 

J45 (D) -0,04 (0,25) 0,01 (0,22) 0,482 

DP, desvio-padrão; D, dioptrias 
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Os parâmetros ecobiométricos estão expostos na tabela 3. Os olhos 

amblíopes apresentaram profundidade da câmara vítrea e comprimento axial 

menores, quando comparados ao olhos contralaterais. Não houve diferença entre os 

olhos quanto à profundidade da câmara anterior ou à espessura do cristalino. 

 

Tabela 3. Comparação dos parâmetros ecobiométricos entre os olhos amblíopes e os 

olhos contralaterais 

 
Olhos 

amblíopes 

n = 37 

Olhos 
contralaterais 

n = 37 
p  

Teste t 
pareado 

 Média (DP) Média (DP) 

Profundidade da câmara 

anterior (mm) 
3,38 (0,17) 3,40 (0,19) 0,194 

Espessura do cristalino      

(mm) 
3,52 (0,15) 3,51 (0,14) 0,205 

Profundidade da câmara    

vítrea (mm) 
14,71 (0,90) 14,89 (0,85) < 0,001 

Comprimento axial            

(mm) 
21,61 (0,93) 21,80 (0,88) < 0,001 

DP, desvio-padrão; D, dioptrias 
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O poder do cristalino e a razão CA/RC estão expostos na tabela 4. Os olhos 

amblíopes apresentaram maior poder do cristalino e menor razão CA/RC, quando 

comparados aos olhos contralaterais. 

	  

Tabela 4. Comparação do poder do cristalino e da razão CA/RC entre os olhos 

amblíopes e os olhos contralaterais 

 
Olhos 

amblíopes 

n = 37 

Olhos 
contralaterais 

n = 37 
p  

Teste t 
pareado 

 Média (DP) Média (DP) 

Poder do cristalino (D) 25,07 (1,94) 24,65 (2,07) 0,003 

Razão CA/RC 2,75 (0,11) 2,79 (0,10) < 0,001 

DP, desvio-padrão; D, dioptrias 

 

A tabela 5 apresenta a associação dos principais componentes refrativos e 

da razão CA/RC com o erro refrativo. Houve correlação significativa entre 

comprimento axial e erro refrativo nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais. 

Não houve correlação significativa entre poder da córnea ou poder do cristalino e 

erro refrativo nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais. A variável que 

apresentou correlação mais forte com o erro refrativo foi a razão CA/RC. Não houve 

diferença estatística entre as correlações encontradas nos olhos amblíopes e as 
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encontradas nos olhos contralaterais (comprimento axial: p = 0,842; poder da córnea:  

p = 0,865; poder do cristalino: p = 0,991; razão CA/RC: p = 0,371).  

 

Tabela 5. Associação dos componentes refrativos e da razão CA/RC com o erro 

refrativo 

 

Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 

r p  r p  

Comprimento axial -0,63 < 0,001 -0,60 < 0,001 

Poder da córnea -0,25 0,142 -0,21 0,219 

Poder do cristalino 0,29 0,088 0,29 0,085 

Razão CA/RC -0.92 < 0,001 -0,87 < 0,001 

r, coeficiente de correlação de Pearson  

 

As análises de regressão linear entre erro refrativo e comprimento axial, 

poder da córnea e poder do cristalino estão representadas, respectivamente, nas 

figuras 2, 3 e 4. A análise de regressão linear entre erro refrativo e razão CA/RC está 

representada na figura 5. 
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Figura 2. Diagrama de dispersão do erro refrativo plotado com o comprimento axial 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de dispersão do erro refrativo plotado com o poder da córnea 
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Figura 4. Diagrama de dispersão do erro refrativo plotado com o poder do cristalino	  

 

 

 

Figura 5. Diagrama de dispersão do erro refrativo plotado com a razão comprimento 

axial/raio de curvatura da córnea 
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Quando os três principais componentes refrativos foram estudados 

individualmente no modelo de regressão, o comprimento axial representou 39,2% da 

explicação da variabilidade do erro refrativo nos olhos amblíopes e 35,5 % nos olhos 

contralaterais. O poder da córnea representou, respectivamente, 6,3% e 4,4%, e o 

poder do cristalino representou 8,4% em ambos os olhos. Observamos que o 

comprimento axial é o componente que apresentou maior percentual de explicação 

da variabilidade do erro refrativo nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais. 
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A tabela 6 apresenta os resultados da análise de regressão multivariada, 

incluindo as variáveis comprimento axial, poder da córnea e poder do cristalino. Nos 

olhos amblíopes, a redução de 1,0 mm no comprimento axial associou-se a um 

aumento de 2,60 D no erro refrativo. Nos olhos contralaterais, a mesma redução de 

1,0 mm no comprimento axial associou-se a um aumento de 2,56 D no erro refrativo. 

Com relação à córnea, a redução de 1,00 D no seu poder associou-se a um aumento 

de 0,85 D no erro refrativo dos olhos amblíopes e de 0,83 D nos olhos contralaterais. 

E quanto ao cristalino, a diminuição de 1,00 D no seu poder associou-se a um 

aumento de 0,42 D no erro refrativo dos olhos amblíopes e de 0,41 D nos olhos 

contralaterais. 

 

Tabela 6. Resultados da análise de regressão multivariada, incluindo comprimento 

axial, poder da córnea e poder do cristalino 

 

Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 

β p  β p  

Comprimento axial -2,60 < 0,001 -2,56 < 0,001 

Poder da córnea -0,85 < 0,001 -0,83 < 0,001 

Poder do cristalino -0,42 < 0,001 -0,41 < 0,001 

β, coeficiente de regressão linear  
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A tabela 7 apresenta os coeficientes de determinação dos modelos de 

regressão linear multivariados. Observa-se que o modelo que combina comprimento 

axial e poder da córnea explicou 85,7% da variabilidade do erro refrativo nos olhos 

amblíopes e 79,6% nos olhos contralaterais. Quando os três componentes são 

incluídos juntos na análise de regressão, o modelo multivariado é capaz de explicar, 

respectivamente, 96,7% e 96,5% da variabilidade do erro refrativo. 

 

Tabela 7. Coeficientes de determinação dos modelos de regressão linear 

multivariado  

 Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 

Comprimento axial (%) 39,2  35,5 

Comprimento axial e poder da 

córnea (%)  
85,7 79,6 

Comprimento axial, poder da 

córnea e poder do cristalino (%) 
96,7 96,5 
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A tabela 8 apresenta a associação do poder da córnea e do poder do 

cristalino com o comprimento axial. Houve correlação significante entre 

comprimento axial e poder da córnea, indicando diminuição do poder da córnea com 

aumento do comprimento axial. Houve também correlação significante entre 

comprimento axial e poder do cristalino, indicando diminuição do poder do cristalino 

com aumento do comprimento axial. Não houve diferença estatística entre as 

correlações encontradas nos olhos amblíopes e as encontradas nos olhos 

contralaterais (poder da córnea: p = 0,820; poder do cristalino: p = 0,807). 

 

Tabela 8. Associação do poder da córnea e do poder do cristalino com o 

comprimento axial  

 

Olhos amblíopes 

n = 37 

Olhos contralaterais 

n = 37 

r p  r p  

Poder da córnea -0,53 < 0,001 -0,57 < 0,001 

Poder do cristalino -0,72 < 0,001 -0,69 < 0,001 

r, coeficiente de correlação de Pearson  
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As análises de regressão linear entre comprimento axial e poder da córnea e 

poder do cristalino estão representadas, respectivamente, nas figuras 6 e 7. 

 

Figura 6. Diagrama de dispersão do comprimento axial plotado com o poder da 

córnea 

 

	  

Figura 7. Diagrama de dispersão do comprimento axial plotado com o poder do 

cristalino 
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As contribuições individuais dos componentes ecobiométricos para o 

comprimento axial total estão expostas na tabela 9. Os olhos amblíopes apresentaram 

maior contribuição da espessura do cristalino e menor contribuição da profundidade 

da câmara vítrea, quando comparados aos olhos contralaterais. A contribuição da 

câmara anterior foi semelhante nos dois olhos. 

 

Tabela 9. Comparação dos componentes ecobiométricos expressos como valor 

percentual do comprimento axial total entre os olhos amblíopes e os olhos 

contralaterais 

 
Olhos 

amblíopes 

n = 37 

Olhos 
contralaterais 

n = 37 
p 

Teste t 
pareado 

 Média (DP) Média (DP) 

Profundidade da câmara    

anterior (%) 
15,65 (0,73) 15,60 (0,83) 0,434 

Espessura do cristalino            

(%) 
16,34 (1,07) 16,13 (0,96) 0,001 

Profundidade da câmara       

vítrea (%) 
68,01 (1,48) 68,28 (1,42) 0,001 

 DP, desvio-padrão 
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A figura 8 apresenta as diferenças interoculares na contribuição individual 

dos componentes ecobiométricos para o comprimento axial total. Observa-se que não 

há diferença na profundidade da câmara anterior e há maior contribuição da 

espessura do cristalino e menor contribuição da profundidade da câmara vítrea nos 

olhos amblíopes. 

 

	  

Figura 8. Diferenças interoculares dos componentes ecobiométricos individuais 

expressos como valor percentual do comprimento axial total. A diferença foi 

calculada como o valor do olho contralateral menos o valor do olho amblíope.  
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6.1 ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS 

 

Nesse estudo observou-se que as correlações entre os principais 

componentes refrativos e sua contribuição individual para o erro refrativo em 

crianças com esotropia foram semelhantes nos olhos amblíopes e nos olhos 

contralaterais. É a primeira vez que essas relações são exploradas em olhos 

amblíopes. Esses achados sugerem que o efeito compensatório de maior poder da 

córnea e do cristalino associados a menor comprimento axial é semelhante em ambos 

os olhos de pacientes com ambliopia por esotropia. 

Os olhos amblíopes apresentaram valores mais altos de hipermetropia, 

quando comparados aos olhos contralaterais. Apesar de não ser bem estabelecida a 

relação entre causa e consequência, é bem conhecida a associação entre 

anisometropia hipermetrópica e ambliopia em pacientes com esotropia.61, 69-75 

Anisometropia hipermetrópica pode ser considerada a causa da ambliopia, posto que 

a anisometropia pode levar ao desenvolvimento de esotropia devido à ausência de 

fusão foveal, e esotropia pode causar ambliopia devido ao fenômeno de supressão no 

olho desviado. Entretanto, anisometropia também pode ser considerada a 

consequência da ambliopia, de acordo com estudos em animais60 e em humanos,17 

que mostraram detecção da ambliopia antes do início da anisometropia.  

No presente estudo, apesar de termos encontrado valores mais altos de 

hipermetropia nos olhos amblíopes, quando comparados aos olhos contralaterais, a 

força das correlações entre os componentes foi semelhante em ambos os olhos. 
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Podemos considerar, então, que o pior desempenho no processo de emetropização 

observado nos olhos amblíopes não é atribuído simplesmente à falta de ajuste 

refrativo entre seus componentes. De acordo com as teorias propostas para explicar a 

emetropização, além dos mecanismos de correlação entre os componentes refrativos, 

estão envolvidos também mecanismos de retroalimentação. Segundo esses 

mecanismos, a nitidez da imagem retiniana influencia o alongamento axial. Embora 

a maioria dos pesquisadores concorde que o erro refrativo seja, em grande parte, 

geneticamente determinado, evidências têm mostrado que as experiências visuais no 

início da vida podem influenciar o crescimento ocular e o erro refrativo.76 Pode-se 

sugerir que olhos amblíopes, por apresentarem estimulação visual inadequada, têm 

comprometimento do seu crescimento. Corroborando essa hipótese, nosso estudo 

mostrou menor comprimento axial nos olhos amblíopes, quando comparados aos 

olhos contralaterais. 

Burtolo et al.62 descreveram menor comprimento axial em olhos amblíopes, 

mas não avaliaram a profundidade da câmara anterior, a espessura do cristalino e a 

profundidade da câmara vítrea. No nosso estudo, o menor comprimento axial 

observado nos olhos amblíopes pode ser explicado pela menor profundidade da 

câmara vítrea, já que não observamos diferenças entre os olhos na profundidade da 

câmara anterior e na espessura do cristalino. 

Na análise de regressão multivariada, a redução de 1,0 mm no comprimento 

axial associou-se a um aumento do erro refrativo de 2,60 D e 2,56 D, 

respectivamente, nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais. Esses resultados 

diferem da correspondência usual de 1,0 mm de comprimento axial para 3,00 D de 

erro refrativo, descrita em pesquisas com olhos esquemáticos elaborados por 
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modelos teóricos.77 Essa diferença pode ser explicada pelo fato de os olhos 

esquemáticos serem baseados em dimensões de olhos adultos. Hyman et al.78 

estudaram crianças não-amblíopes, de 6 a 11 anos de idade e encontraram 

correspondência de 1,0 mm de comprimento axial para 2,00 D de erro refrativo. 

Os principais componentes oculares que explicam os erros refrativos são o 

comprimento axial, o poder da córnea e o poder do cristalino. Quando cada um 

desses três componentes foi estudado individualmente, o comprimento axial foi o 

que apresentou correlação mais forte com o erro refrativo nos olhos amblíopes e nos 

olhos contralaterais. A análise de regressão revelou que o comprimento axial 

representou 39,0% e 36,0% da variância do erro refrativo, respectivamente. Esses 

achados sugerem papel fundamental do comprimento axial na determinação da 

hipermetropia nos olhos amblíopes, assim como nos olhos contralaterais. Estudos 

prévios em olhos não-amblíopes revelaram a natureza predominantemente axial da 

hipermetropia.79-80 Strang et al. encontraram correlação significativa (R2 = 0,61) 

entre hipermetropia e comprimento axial em adultos. Os parâmetros oculométricos 

da hipermetropia foram estudados também em crianças com esotropia acomodativa e 

a análise de regressão linear revelou que o comprimento axial representou 43,5% da 

variabilidade do erro refrativo. Quando o poder da córnea foi adicionado à análise de 

regressão múltipla, o modelo passou a representar 60,9% da variabilidade do erro 

refrativo. Os autores não calcularam o poder do cristalino, pois não obtiveram 

medidas da câmara anterior e da espessura do cristalino, mas baseados nos achados 

descritos acima, especularam que o poder do cristalino contribuiria com, no máximo, 

39,1% da explicação do erro refrativo.80 
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Observamos também menor poder da córnea e maior poder do cristalino nos 

olhos amblíopes, quando comparados aos olhos contralaterais. Estudos anteriores 

mostraram que crianças hipermétropes apresentam córneas mais planas28 e maior 

poder do cristalino27 do que crianças emétropes. Sendo assim, no nosso estudo, esses 

achados podem estar relacionados ao fato de os olhos amblíopes serem também os 

mais hipermétropes. Estudo populacional investigou os fatores associados à 

hipermetropia em crianças divididas em dois grupos etários, sendo um grupo 

composto por crianças de 6 anos e o outro composto por crianças de 12 anos. Em 

ambos os grupos, relatou-se córneas mais planas nas crianças hipermétropes, quando 

comparadas às emétropes.28 Em relação ao poder do cristalino, Jones et al. avaliaram 

crianças de 6 a 14 anos e encontraram média do poder do cristalino de 25,58 D em 

hipermétropes e 23,63 D em emétropes.27 

Cass e Tromans30 também encontraram maior poder do cristalino nos olhos 

amblíopes e levantaram a hipótese de que a ambliopia pode retardar a maturação do 

olho em direção à emetropia. Esses autores sugeriram que o processo de 

emetropização no olho amblíope é interrompido precocemente, antes da diminuição 

da espessura do cristalino, que ocorre com a expansão sagital do olho em 

crescimento, deixando o cristalino desproporcionalmente mais espesso e com maior 

poder dióptrico. O presente estudo, de fato, mostrou diferenças entre os olhos 

amblíopes e os olhos contralaterais quando o comprimento axial foi dividido nas 

contribuições individuais dos seus componentes, com a espessura do cristalino 

representando maior contribuição nos olhos amblíopes. Apesar de as diferenças 

interoculares encontradas para as contribuições individuais tratarem-se de diferenças 
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estatisticamente significantes, provavelmente não representam diferenças 

clinicamente importantes, pois têm valor menor que 0,5%. 

A atividade acomodativa influencia a medida da espessura do cristalino e, 

por isso, o estudo dos componentes refrativos oculares deve ser realizado com o 

cristalino adequadamente estabilizado por um agente cicloplégico.81-82 Estudos 

anteriores mostraram que agentes farmacológicos distintos induzem níveis diferentes 

de cicloplegia e resultam em diferenças nas medidas da espessura do cristalino, da 

profundidade da câmara anterior e do poder calculado do cristalino.83-85 O 

ciclopentolato a 1% foi o agente farmacológico usado em estudos prévios30, 86 e 

também na presente pesquisa pois, quando comparado à tropicamida a 1%, induziu 

melhor estabilidade do cristalino.83 Apesar disso, grande parte das pesquisas 

envolvendo o estudo dos componentes refrativos em crianças empregou a 

tropicamida a 1% devido à menor frequência de efeitos adversos associados, assim 

como a menor perda de seguimento dos pacientes.37, 87-88  

Os mecanismos compensatórios de ajuste entre os componentes ópticos 

oculares envolvem interações principalmente entre o comprimento axial e o poder da 

córnea e, portanto, a razão CA/RC tem sido avaliada nos estudos que incluem os dois 

parâmetros.89 Estudos prévios mostraram que a razão CA/RC é a variável que 

determina de forma mais significativa o estado refrativo do olho.90-91 De fato, no 

presente estudo, a razão CA/RC foi a variável que apresentou o mais alto coeficiente 

de correlação com o erro refrativo. Observou-se coeficientes de correlação 

semelhantes nos olhos amblíopes e nos olhos contralaterais. 
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6.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Esse estudo possui limitações que merecem consideração. A primeira 

limitação diz respeito ao fato do poder do cristalino não ter sido diretamente medido, 

e sim calculado a partir da fórmula de Bennett. Esse método dispensa o 

oftalmofacômetro e usa dados dos outros componentes oculares para obter o poder 

equivalente do cristalino. Assim, qualquer imprecisão durante as medidas dos outros 

componentes oculares, afeta também o poder calculado do cristalino. Dunne et al.92 

avaliaram o método de Bennett para a determinação do poder equivalente do 

cristalino. Estudaram 36 olhos com erro refrativo entre -9,37 e +3,14 e compararam 

os dados encontrados pelas fórmulas de Bennett com as medidas obtidas pela 

oftalmofacometria. Reportaram concordância entre os dois métodos e ressaltaram a 

dificuldade técnica para a utilização do oftalmofacômetro.   

Outra limitação desse estudo refere-se ao fato de todos os pacientes estarem 

sob tratamento com oclusão. Não se sabe se o tratamento oclusivo, associado à 

melhora da acuidade visual, pode modificar o ritmo de alongamento axial e o 

desenvolvimento dos componentes refrativos. Como todos os participantes 

apresentavam os critérios estabelecidos para o diagnóstico de ambliopia durante a 

realização dos exames, esperamos pequena influência nos resultados obtidos. 

Consiste também em limitação do estudo a idade selecionada para inclusão 

dos participantes. Estudamos crianças de 5 a 8 anos, com o objetivo de avaliar olhos 

ainda em desenvolvimento. Seria interessante estudar os componentes oculares em 
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crianças menores, mas essa foi a faixa etária escolhida por julgarmos ser a idade 

mínima para a realização do exame ecobiométrico com contato na córnea sem o 

emprego de sedação. Por outro lado, as diferenças interoculares encontradas podem 

se acentuar com o desenvolvimento ocular, despertando interesse também para o 

estudo dos componentes refrativos desses olhos após a estabilização do alongamento 

axial. Nesse caso, uma avaliação durante a adolescência evidenciaria melhor as 

diferenças entre os olhos amblíopes e os olhos contralaterais. 
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6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse estudo suportam a hipótese de que as correlações entre 

os principais componentes refrativos e sua contribuição individual para o erro 

refrativo são semelhantes no olho amblíope e no olho contralateral de crianças com 

esotropia, a despeito da hipermetropia mais alta no olho amblíope. Por tratar-se de 

estudo transversal, a investigação realizada colaborou na detecção de respostas para 

as questões levantadas, cujo tema dispõe de literatura ainda limitada. Entretanto, 

mais pesquisas são claramente necessárias para se determinar a significância desses 

achados. Uma abordagem longitudinal, avaliando o desenvolvimento dos 

componentes refrativos em olhos hipermétropes, ajudará a entender melhor os 

fatores envolvidos na falha da emetropização e o papel desempenhado pela 

ambliopia nesse processo. 
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A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que os olhos amblíopes por 

esotropia, quando comparados aos olhos contralaterais, apresentaram: 

 

1. Hipermetropia mais alta (componentes M e P), com componentes 

astigmáticos (J0 e J45) semelhantes nos dois olhos; 

 

2. Poder da córnea menor (componente M), com componentes 

astigmáticos (J0  e J45) semelhantes nos dois olhos; 

 

3. Comprimento axial menor (atribuído a menor profundidade da câmara 

vítrea) e profundidade da câmara anterior e espessura do cristalino 

semelhantes nos dois olhos; 

 

4. Poder calculado do cristalino maior; 

 

5. Semelhança na contribuição individual dos principais componentes 

refrativos para a hipermetropia; 

 

6. Semelhança no valor das correlações entre os principais componentes 

refrativos; e 

 

7. Maior contribuição da espessura do cristalino e menor contribuição da 

profundidade da câmara vítrea para o comprimento axial total, com 

contribuição da câmara anterior semelhante nos dois olhos. 
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Anexo A. Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 
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Anexo B. Comprimento axial (comp axial), profundidade da câmara anterior (cam 

ant), espessura do cristalino (esp crist), profundidade da câmara vítrea (vítreo), vetor 

M do erro refrativo (Rx M), vetor J0 do erro refrativo (Rx J0), vetor J45 do erro 

refrativo (Rx J45), vetor P do erro refrativo (Rx P), vetor M do poder da córnea (pod 

cor M), vetor J0 do poder da córnea (pod cor J0), vetor J45 do poder da córnea (pod 

cor J45), raio de curvatura da córnea (RC médio) e poder do cristalino (pod crist) nos 

37 olhos amblíopes. Olhos amblíopes

Page 1

Comp axial Cam ant Esp crist Vítreo     Rx M     Rx J0     Rx J45     Rx P   Pod cor M   Pod cor J0   Pod cor J45 RC médio   Pod crist
1 21,75 3,24 3,46 15,04 5,000001 0,383022 -0,321393 5,024938 41,375 0,757772228 -0,4375 8,16074951 24,06971
2 21,47 3,58 3,91 13,98 2,125001 0,352384 -0,128257 2,157835 44,12 0,738605815 0,130236133 7,65180316 27,84841
3 21,94 3 3,61 15,33 4,500001 -0,086824 0,492403 4,527693 40,87 0,219185573 0,449397023 8,25912701 24,35223
4 23,79 3,75 3,38 16,66 1,250001 0,246201 0,043412 1,274755 41,56 0,79769428 -0,140655024 8,12387512 21,22622
5 23,46 3,53 3,39 16,53 1,125001 -0,117461 -0,042752 1,131924 43,25 -0,153915369 -0,197002688 7,80372895 20,73922
6 20,42 3,4 3,47 13,56 3,875001 0,021706 -0,1231 3,877016 46,185 0,548217085 0,136685871 7,30866118 25,94763
7 21,53 3,27 3,91 14,35 2,875001 0,625 0 2,942151 44,37 0,74954312 -0,026174623 7,60866484 25,42203
8 22,64 3,55 3,44 15,65 3,000001 0,5 0 3,041382 40,5 0,75 0 8,33619211 25,26416
9 22,98 3,66 3,42 15,9 2,125001 0,369302 -0,065118 2,157835 41,56 0,689579671 0,024080653 8,12302828 23,60403

10 20,13 3,36 3,58 13,19 5,625001 0,108253 0,0625 5,626389 44,875 0,625 0 7,52235053 26,90851
11 21,66 3,43 3,52 14,71 2,375001 0,125 0 2,378288 45,125 0,374086519 0,026158678 7,47974093 23,85459
12 19,87 3,27 3,51 13,09 5,500001 0,469846 -0,17101 5,522681 44,25 0,994521895 -0,104528463 7,63101587 29,41124
13 21,22 3,32 3,45 14,46 3,875001 0,021706 0,1231 3,877016 43,625 0,621576185 -0,06533029 7,73797793 24,98867
14 21,09 3,1 3,36 14,63 6,250001 0 0 6,250001 42,81 0,802117136 -0,112730212 7,88649538 22,70279
15 20,79 3,28 3,65 13,8 4,000001 0,125 0,216506 4,007805 44,25 0,237764129 0,077254249 7,6273621 27,6709
16 21,36 3,42 3,46 14,48 3,125001 0,625 0 3,186888 44,81 0,808026881 0,056502744 7,53426278 24,71626
17 21,12 3,37 3,47 14,28 6,375001 0,587307 -0,213762 6,405564 42 0,662210695 -0,352103672 8,03827751 24,84142
18 20,8 3,42 3,51 13,88 6,625001 0,1231 0,021706 6,62618 40,625 0,594410323 0,193135621 8,30965909 28,23192
19 22,6 3,58 3,34 15,68 2,000001 0,469846 0,17101 2,061553 42,685 0,8786126 0,319788834 7,91055441 23,40159
20 20,31 3,18 3,51 13,63 4,750001 -0,321393 -0,383022 4,776244 44,31 0,097242979 -0,551492342 7,61800758 27,54194
21 21,15 3,16 3,57 14,42 5,625001 0,117461 -0,042752 5,626389 41,625 0,625 0 8,1099365 25,4234
22 23,06 3,48 3,49 16,09 3,000001 0,125 -0,216506 3,010399 40,625 0,324759526 -0,1875 8,30840024 23,11525
23 21,78 3,48 3,69 14,61 3,500001 0,191511 -0,160697 3,508918 42,56 0,547762656 -0,116430547 7,93135436 25,62458
24 22,07 3,51 3,84 14,73 2,500001 0,704769 0,256515 2,610077 42,25 0,440838939 0,606762746 7,99068366 27,57099
25 21,87 3,14 3,74 14,99 2,125001 0,369302 -0,065118 2,157835 42,875 0,369302907 -0,065118067 7,87232234 26,63718
26 22,21 3,31 3,4 15,5 3,500001 0 0 3,500001 42,12 0,485147863 0,120960948 8,01394981 22,98704
27 21,47 3,68 3,56 14,24 7,250001 0,085505 -0,234923 7,25431 40,75 0,497260948 -0,052264232 8,28345567 23,52147
28 21,2 3,27 3,59 14,34 2,125001 0,117461 0,042752 2,128674 45,185 0,49886539 0,265251433 7,47046094 26,12001
29 21,5 3,15 3,42 14,93 4,625001 0,0625 0,108253 4,626689 42 0,499695414 0,017449748 8,0368533 24,52528
30 21,51 3,32 3,56 14,63 3,500001 0 0 3,500001 43,375 0,352384733 -0,128257554 7,78156146 25,09168
31 22,14 3,4 3,39 15,36 2,250001 0,704769 -0,256515 2,371709 43,185 0,694840412 -0,625637117 7,81887885 24,6893
32 20,43 3,26 3,49 13,68 3,000001 0,234923 -0,085505 3,010399 47,56 0,67951735 -0,119817243 7,09779337 25,05826
33 22,85 3,41 3,36 16,08 2,875001 0,0625 -0,108253 2,877717 41,625 0,570965911 -0,254210402 8,1099365 21,928
34 21,31 3,45 3,33 14,53 6,250001 0 0 6,250001 41,375 0,449587375 -0,434161482 8,15896144 25,41555
35 20,27 3,36 3,57 13,34 5,750001 0 0 5,750001 44,56 0,430384944 0,091481144 7,57479601 26,39242
36 21,99 3,51 3,63 14,85 1,625001 0,587307 -0,213762 1,741049 43,56 0,805562735 -0,084668055 7,75061386 26,26375
37 21,97 3,43 3,39 15,15 1,250001 0 0 1,250001 44,685 0,310214442 -0,054699176 7,55324544 24,42479  
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Anexo C. Comprimento axial (comp axial), profundidade da câmara anterior (cam 

ant), espessura do cristalino (esp crist), profundidade da câmara vítrea (vítreo), vetor 

M do erro refrativo (Rx M), vetor J0 do erro refrativo (Rx J0), vetor J45 do erro 

refrativo (Rx J45), vetor P do erro refrativo (Rx P), vetor M do poder da córnea (pod 

cor M), vetor J0 do poder da córnea (pod cor J0), vetor J45 do poder da córnea (pod 

cor J45), raio de curvatura da córnea (RC médio) e poder do cristalino (pod crist) nos 

37 olhos contralaterais. Consulta_pacientes

Page 1

Comp axial Cam ant Esp crist Vitreo     Rx M     Rx J0     Rx J45     Rx P   Pod cor M   Pod cor J0   Pod cor J45 RC médio   Pod crist
1 21,83 3,26 3,52 15,05 5,000001 0,492403 0,086824 5,024938 41,245 0,60078856 0,172273347 8,18468944 24,39252
2 21,81 3,69 3,81 14,31 1,625001 0,369302 0,065118 1,667708 44,435 0,685 0 7,59716945 26,52822
3 21,92 2,94 3,56 15,43 3,875001 -0,1875 -0,324759 3,893103 40,995 0,140477473 -0,347693945 8,23340024 24,95331
4 23,85 3,8 3,35 16,7 1,000001 0 0 1,000001 41,56 0,551492342 -0,097242979 8,12226391 21,41484
5 23,23 3,45 3,41 16,36 1,375001 -0,324759 0,1875 1,42522 44,125 0,832174452 0,27038987 7,6517341 18,05148
6 20,42 3,37 3,5 13,56 3,875001 -0,1231 0,021706 3,877016 46,685 0,433940362 0,030344066 7,22993048 25,04856
7 21,91 3,32 3,91 14,68 2,625001 0,352384 -0,128257 2,651651 44,06 0,559658863 0,019543718 7,6612467 24,29656
8 22,7 3,5 3,57 15,64 2,625001 0,587307 0,213762 2,69838 41,125 0,875 0 8,21040373 24,63991
9 23,05 3,74 3,34 15,97 1,625001 0,352384 -0,128257 1,667708 41,5 0,662210695 -0,352103672 8,13518713 24,23762

10 20,53 3,29 3,57 13,67 4,250001 0 0 4,250001 45,185 0,43473501 -0,015181281 7,46998523 26,29228
11 21,93 3,37 3,51 15,05 2,125001 0,375 0 2,157835 45,125 0,874466974 -0,03053706 7,48203758 22,34549
12 19,8 3,32 3,48 13 5,750001 0,704769 0,256515 5,798707 44,5 0,984807753 0,173648178 7,58810155 29,56364
13 21,56 3,26 3,58 14,73 3,375001 0,117461 -0,042752 3,377315 43,685 0,433940362 -0,030344066 7,72653011 24,4585
14 21,23 3,09 3,36 14,79 5,250001 0 5,250001 42,915 0,677689496 -0,194324336 7,86650604 22,78973
15 21,11 3,36 3,59 14,16 3,250001 0,043412 -0,246201 3,259602 44,125 0,287266666 -0,241045354 7,64927769 26,86721
16 21,52 3,45 3,34 14,73 2,250001 0,234923 -0,085505 2,263847 45,185 0,658464262 -0,188811589 7,47100991 24,16971
17 21,42 3,38 3,41 14,64 4,500001 -0,043412 0,246201 4,50694 42,5 0,264959632 0,424024048 7,94227575 25,1078
18 21,08 3,41 3,58 14,09 6,500001 0,25 0 6,504806 40,75 0,449397023 -0,219185573 8,28345567 26,37972
19 22,62 3,58 3,39 15,65 2,375001 0,352384 -0,128257 2,404423 42,5 0,738605815 -0,130236133 7,94365027 23,10085
20 20,77 3,17 3,51 14,09 3,250001 -0,321393 0,383022 3,288237 44,495 -0,108530111 0,615504846 7,5866188 27,48196
21 21,58 3,19 3,51 14,88 4,000001 0 0 4,000001 42,375 0,375 0 7,96522556 24,94557
22 23,35 3,42 3,4 16,53 1,625001 0 0,125 1,629801 41 0,433012702 0,25 8,23293173 22,832
23 21,83 3,58 3,63 14,61 3,625001 0,095755 0,080348 3,627155 42,685 0,530926331 0,193241381 7,90814436 25,02882
24 22,38 3,66 3,76 14,96 1,875001 0,1875 -0,324759 1,912133 42,375 0,269752425 -0,260496889 7,96522556 26,55923
25 21,97 3,28 3,73 14,96 1,875001 0,615504 0,10853 1,976424 43,125 0,369302907 0,065118067 7,82667877 26,89825
26 22,43 3,47 3,36 15,6 3,000001 0 0 3,000001 42,185 0,384082203 -0,20422013 8,0013249 23,12664
27 21,94 3,66 3,54 14,74 6,125001 0,128257 0,352384 6,136469 40,875 0,347693945 0,140477473 8,25757576 23,21042
28 21,16 3,14 3,55 14,47 1,875001 0,125 0 1,879163 44,56 0,528570666 -0,443523451 7,57587397 27,2015
29 21,44 3,04 3,51 14,86 4,250001 0 -0,25 4,257347 42,06 0,543365607 -0,135476262 8,02567379 25,22607
30 21,68 3,42 3,47 14,79 3,000001 0 0 3,000001 43,375 0,369302907 0,065118067 7,78156146 25,11057
31 22,55 3,5 3,38 15,68 1,63 0,35 0,13 1,667708 43,37 0,745891422 0,078396347 7,78420474 23,03183
32 20,53 3,51 3,39 13,64 2,750001 0,25 0 2,761341 47,935 0,674593311 0,118949002 7,04222248 24,77824
33 23,02 3,31 3,42 16,29 2,625001 0,125 0 2,627975 41,75 0,5 0 8,08499193 21,4708
34 21,65 3,46 3,3 14,89 5,000001 0,086824 0,492403 5,024938 41,875 0,287266666 0,241045354 8,0603479 24,00096
35 20,78 3,39 3,52 13,87 4,375001 0,125 0 4,376786 44,875 0,37477156 0,013087311 7,5214166 25,59576
36 22,01 3,55 3,65 14,82 1,500001 0,469846 0,17101 1,581139 43,5 0,727721795 0,181441422 7,76092774 26,48147
37 22 3,38 3,46 15,16 1,000001 0 0 1,000001 44,875 0,352384733 0,128257554 7,5214166 24,30836  
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Abstract

Purpose: To study the oculometric parameters of hyperopia in children with
esotropic amblyopia, comparing amblyopic eyes with fellow eyes.
Methods: Thirty-seven patients (5–8 years old) with bilateral hyperopia and
esotropic amblyopia underwent a comprehensive ophthalmic examination,
including cycloplegic refraction, keratometry and A-scan ultrasonography.
Anterior chamber depth, lens thickness, vitreous chamber depth and total axial
length were recorded. The refractive power of the crystalline lens was calculated
using Bennett’s equations. Paired Student’s t-tests were used to compare ocular
biometric measurements between amblyopic eyes and their fellow eyes. The
associations of biometric parameters with refractive errors were assessed using
Pearson correlation coefficients and linear regression. Multivariable models
including axial length, corneal power and lens power were also constructed.
Results: Amblyopic eyes were found to have significantly more hyperopic refrac-
tion, less corneal power, greater lens power, shorter vitreous chamber depth and
shorter axial length, despite similar anterior chamber depth and lens thickness.
The strongest correlation with refractive error was observed for the axial length/
corneal radius ratio (r36 = )0.92, p < 0.001 for amblyopic and r36 = )0.87,
p < 0.001 for fellow eyes). Axial length accounted for 39.2% (R2) of the refractive
error variance in amblyopic eyes and 35.5% in fellow eyes. Adding corneal power
to the model increased R2 to 85.7% and 79.6%, respectively. A statistically signifi-
cant correlation was found between axial length and corneal power, indicating
decreasing corneal power with increasing axial length, and they were similar for
amblyopic eyes (r36 = )0.53, p < 0.001) and fellow eyes (r36 = )0.57, p < 0.001).
A statistically significant correlation was also found between axial length and lens
power, indicating decreasing lens power with increasing axial length (r36 = )0.72,
p < 0.001 for amblyopic eyes and r36 = )0.69, p < 0.001 for fellow eyes).
Conclusions: We observed that the correlation among the major oculometric
parameters and their individual contribution to hyperopia in esotropic children
were similar in amblyopic and non-amblyopic eyes. This finding suggests that
the counterbalancing effect of greater corneal and lens power associated with
shorter axial length is similar in both eyes of patients with esotropic amblyopia.

Introduction

Several previous studies have shown that most children
are born hyperopic.1–4 During the first years, an emme-

tropization process takes place, which corrects for the ini-
tial refractive error. The process of emmetropization is
indicated by a shift from the Gaussian distribution of
refractive errors around a hyperopic mean value at birth,
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to the non-Gaussian leptokurtosis distribution around an
emmetropic mean value in the adult.5–9 It is not clear
what causes some infant hyperopes to emmetropize and
others to retain hyperopia. Theories of emmetropization,
in general, may be placed into one of three categories:
correlational, in which emmetropia is achieved by correla-
tion of ocular components; feedback, in which emmetr-
opia is achieved by a feedback mechanism affecting the
development of the ocular components; and combination,
in which both correlation of components and feedback
occur.10

The correlational theory states that emmetropia is
achieved by a balance between the refractive structures of
the eye. An emmetropic eye could be regarded as an eye
in which these adjustments have been successful. For
example, it may be achieved in a smaller eye by having a
greater refractive power and in a larger eye by having less
refractive power. In fact, several studies11–15 have shown
inverse correlations of both corneal power and lens power
with axial length. These correlations were stronger in
emmetropic as opposed to ametropic eyes. Sorsby et al.13

observed a weak correlation coefficient between axial
length and corneal power (r = )0.29) for eyes with and
without refractive errors (194 subjects, from )8.0 to +8.0
dioptres). However, when evaluating only the subset of
emmetropic eyes (66 subjects, )0.50 to +0.50D) the cor-
relation coefficient rose to )0.88. A similar effect was
observed with the correlation coefficient between axial
length and lens power ()0.49 for the whole population of
the study and )0.56 when assessing only the emmetropic
eyes). Garner et al.14 found that the correlation coefficient
between axial length and corneal power was )0.47 in
ametropic eyes and )0.65 in emmetropic eyes, whereas
that between axial length and lens power was )0.77 in
ametropic eyes and )0.79 in emmetropic eyes. In addi-
tion, Goss et al.15 found that vitreous depth was positively
correlated with corneal radius (or negatively correlated
with corneal power). The correlation coefficient between
corneal radius and vitreous depth was +0.31 for the ame-
tropic eyes and +0.52 for the emmetropic eyes.
The feedback mechanism assumes that there is a feed-

back response from the focus of image formation on the
retina and consequent adjustment of the axial length.
Defective image formation interferes with this feedback
and ametropia then results. Animal models have shown
that monocular deprivation of form vision, for example,
by lid-suture or occlusion, results in excessive ocular
elongation and myopia.16–18 In contrast, Kiorpes et al.19

reported that less severe deprivation, for example, caused
by chronic unilateral atropinization, results in hyperopia.
Although many investigators have studied the ocular

components in myopic children,20–25 these have been
studied far less often in hyperopia.26,27 Hyperopes are of

particular interest because significant hyperopia is fre-
quently associated with binocular vision disorders, espe-
cially esotropia, which often leads to amblyopia.28–30 Both
esotropia and amblyopia are strongly associated with
anisometropia.31–35 The causative links among esotropia,
amblyopia and anisometropia are complex. Hyperopic
anisometropia can lead to the development of esotropia
due to poor foveal fusion, and esotropia may cause
amblyopia due to suppression of the affected eye. How-
ever, some studies, both in animals and humans, have
shown that in some cases amblyopia may be detected
before anisometropia.36,37 Therefore it is possible that
amblyopia may be both the result and the cause of aniso-
metropia.

Kiorpes and Wallman36 studied monkeys with amblyo-
pia experimentally induced by unilateral strabismus dur-
ing the early postnatal weeks, and observed several cases
in which amblyopia was detected before the hyperopic
anisometropia. Studies in strabismic children have already
shown that the amblyopic eye tends to be more hyperopic
than the fixating eye. Interestingly, Lepard37 observed a
delay of some years between the diagnosis of strabismic
amblyopia and the development of a refractive difference
between the eyes. It is possible that emmetropization
depends on proper visual stimulation and occurs in each
eye individually.38 Thus, amblyopic eyes, which have an
abnormal visual input, may fail to achieve the needed bal-
ance between its ocular structures during the emmetrop-
ization process.

Cass and Tromans39 were the first to study the biomet-
ric relationships among the ocular components of the
amblyopic eye. They investigated the ocular parameters
and their contribution to total axial length in 27 anisome-
tropic and 18 strabismic amblyopes and found that the
anisometropic amblyopic eye, in the absence of strabis-
mus, appears to be a reduced version of the fellow eye by
virtue of its greater degree of hyperopia. However, the
strabismic amblyopic eye was physically, though not pro-
portionately, reduced in size, suggesting that it is not a
simply smaller version of the non-amblyopic fellow eye.
To our knowledge, there is no published data on the con-
tribution from the oculometric parameters to refractive
error in amblyopic eyes. The purpose of this study was to
examine the relationship between the major biometric
parameters, and how these influence refraction, in eso-
tropic amblyopic children.

Methods

Thirty-seven consecutive patients with esotropic amblyo-
pia were selected from the Strabismus Service of the
Department of Ophthalmology of the University of São
Paulo. Ethical approval was obtained from the University
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of São Paulo Research Ethics Committee. Parents pro-
vided written informed consent and study subjects gave
assent after all procedures were explained. The study pro-
tocol adhered to the tenets of the Declaration of Helsinki.
All subjects underwent a comprehensive ophthalmic
examination, including visual acuity assessment, ocular
motility examination and evaluation of sensory binocular
function, keratometry, cycloplegic refraction by retinos-
copy, biomicroscopy, indirect ophthalmoscopy and
A-scan ultrasonography. Inclusion criteria required sub-
jects to be between 5 and 8 years of age with bilateral
hyperopia and esotropic amblyopia. Hyperopia was
defined as a refractive error of at least +1.00 D in all
meridians. Amblyopia was defined as a 2-line or more
difference in best-corrected visual acuity between the two
eyes without an underlying ocular or neurological cause.
All participants were undergoing occlusion therapy.
Exclusion criteria were astigmatism (in either eye) >1.5 D
at 90! or 180!, >1.0 D in oblique axis (>10! eccentric to
90! or 180!), astigmatic anisometropia ‡1.0 D, manifest
nystagmus, previous extraocular muscle surgery or intra-
ocular surgery, any structural ocular anomalies, birth
weight £2500 g or developmental delay.

Monocular visual acuity was measured using a Lea
symbols logMAR distance chart. Subjects were tested
using optimal spectacle correction and visual acuity was
recorded as the last line on which at least three of the five
symbols were identified correctly. Monocularity was
ensured with an adhesive patch attached to the skin. Ocu-
lar deviations were determined by prism and alternate
cover test at distance and near fixation, with spectacle
correction. Sensory fusion was evaluated using Bagolini
striated lenses and stereopsis with a Titmus Stereo Test.
Cycloplegia was obtained by using two drops of cyclopen-
tolate 1%, separated by 5 min. One drop of proparacaine
hydrochloride 0.5% was used before the cyclopentolate to
minimize discomfort. Streak retinoscopy was performed
35 min after the initial instillation. Corneal power was
measured with an autokeratometer (Topcon KR-8800,
http://www.topcon.com/) and the average of 10 consecu-
tive measures was used. The axial length/corneal radius
(AL/CR) ratio was calculated using the average corneal
radius of curvature.

The dioptric refractive data in conventional script nota-
tion (sphere, negative cylinder, and with the axis in degrees)
were converted into power vectors following the method
suggested by Thibos et al.40,41: a spherical lens with power
M equal to the spherical equivalent (= sphere + [cylinder/
2]); Jackson cross cylinder at axis 0! with power J0 (=)[cyl-
inder/2] cos [2*axis]); Jackson cross cylinder at axis 45!
with power J45 (=)[cylinder/2] sin [2*axis]); magnitude of
the power vector Pj j !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M2 " J20 " J245

p
(single vector point

in three dimensional space).42 This method is suitable for

analyses of statistical variations in sphero-cylindrical
corrections; and was used to calculate refractive error and
corneal power. We report results of the vector components
for refractive error and corneal power. For correlation and
regression analyses, we used the P vector from the refractive
error and theM vector from the corneal power.

Anterior chamber depth, lens thickness, vitreous cham-
ber depth and total axial length were measured through
the dilated pupil with A-scan ultrasonography (Alcon
Ultrascan, http://www.alcon.com/) using a contact 10-MHz
transducer with a handheld probe on a semi-automated
measurement mode. The cornea was anesthetized with a
drop of proparacaine hydrochloride 0.5%. An average of
ten readings for each, with a standard deviation (S.D.) of
£0.10 mm was used. The children were in the supine
position. Mallen and Kashyap43 evaluated the effects of
posture on ocular biometry and showed that axial length
measurements were not different in upright vs supine
posture. The children were asked to look at the light in
the centre of the ultrasound probe, which was gently
placed on the central cornea. Care was taken to ensure
that the measurement was on-axis and without indenta-
tion. The readings were obtained when a satisfactory scan
image was achieved. Ultrasound records with small cor-
neal or retinal peaks were deleted. A good image was
defined as one with well-defined echoes corresponding to
the cornea, the anterior and posterior poles of the crystal-
line lens, and the posterior wall of the eye. The ultraso-
nography unit was calibrated at the start of each testing
session.

The refractive power of the crystalline lens was calcu-
lated using Bennett’s equations.44,45 Bennett’s method
involves calculation of the lens equivalent power based on
the refractive error, keratometry, A-scan measurements
and assumed crystalline lens principal point positions.
For this reason, the lens power calculations are prone to
some measurement error because of the keratometer vari-
ability. We used previously reported ±0.5D measurement
error for corneal power by keratometers to estimate the
potential error for lens power. The potential error
induced when keratometry was varied by that amount
was within ±0.8D.

Paired Student’s t-tests were used to compare refractive
error, ocular biometric measurements and AL/CR ratio
between amblyopic eyes and their fellow eyes. The alpha
level (type I error) was set at 0.05. The associations of
ocular biometric parameters and AL/CR ratio with refrac-
tive error were assessed using Pearson correlation coeffi-
cients and linear regression. Multivariable models
including axial length, corneal power, and lens power
were also constructed to observe the adjusted contribu-
tions of these parameters to the refractive error. Coeffi-
cients of determination (R2) are reported for the
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univariable and multivariable models. We report the
results separately for amblyopic eyes and their hyperopic
fellow eyes. We also report the correlation between the
axial length with corneal power and with lens power
using Pearson correlation coefficients. Sample size
required 37 amblyopic patients for a power of 80% and
alpha of 0.05. A Bonferroni correction was calculated to
adjust for multiple comparisons.

Results

Mean ± S.D. age was 6.8 ± 1.3 years, 57% were female,
78% white and 22% black. Mean ± S.D. visual acuity in
the amblyopic eye was 0.35 ± 0.21 logMAR (Snellen
equivalent 6/12)2) and in the fellow eye was 0.06 ± 0.09
logMAR (Snellen equivalent 6/6)3). Mean ± S.D. ocular
deviation was 16.8 ± 13.8 prism dioptres at distance and
24.1 ± 14.4 prism dioptres at near. Sensory testing
showed suppression of the amblyopic eye on Bagolini
striate lenses and no stereopsis (worse than 3000 arc-sec-
onds) on the Titmus stereo test in all patients.
Refractive error components are compared in Table 1

between the amblyopic eyes and the fellow eyes. We
observed that amblyopic eyes had more hyperopia (M
and P components) than the fellow eyes, but similar
astigmatic components (J0 and J45). Table 2 shows the
comparison of the corneal power components between
amblyopic and fellow eyes. We observed that amblyopic
eyes had less corneal power (M component), with similar

astigmatic components (J0 and J45). Table 3 shows the
comparison of ocular parameters and AL/CR ratio
between amblyopic and fellow eyes. We observed greater
lens power, shorter vitreous chamber depth, shorter axial
length and smaller AL/CR ratio in the amblyopic eyes,
despite similar anterior chamber depth and lens thickness.

As illustrated in Figure 1, axial length was significantly
correlated with the refractive error in both the amblyopic
(r36 = )0.63, p < 0.001) and the fellow eyes (r36 = )0.60,
p < 0.001). Corneal power was not significantly correlated
with the refractive error (r36 = )0.25, p = 0.14 for ambly-
opic and r36 = )0.21, p = 0.22 for fellow eyes). Lens
power was not significantly correlated with the refractive
error (r36 = 0.29, p = 0.088 for amblyopic and r36 = 0.29,
p = 0.085 for fellow eyes). The strongest correlation with
refractive error was observed for the axial length/corneal
radius ratio (r36 = )0.92, p < 0.001 for amblyopic and
r36 = )0.87, p < 0.001 for fellow eyes, Figure 2).

Table 4 shows the results for the multiple regression
analysis including all three parameters. Linear regression
analyses showed that in amblyopic eyes, a reduction of
1.0 mm in axial length was associated with an increase of
2.60D of refractive error. In the fellow eyes, the same
reduction of 1.0 mm in axial length was associated with
an increase of 2.56D of refractive error. In multivariate
analysis, a reduction of 1.00D in the corneal power was
associated with an increase of 0.85D in the refractive
error in amblyopic eyes and an increase of 0.83D in fel-
low eyes. In multivariate analysis, a reduction of 1.00D in
the lens power was associated with an increase of 0.42D
in the refractive error in amblyopic eyes and an increase
of 0.41D in fellow eyes.

When studied individually, axial length represented the
main factor associated with the refractive error;
it explained 39.2% (R2) of the refractive error variance
in amblyopic eyes and 35.5% in fellow eyes. Multiple

Table 1. Comparison of the refractive error components (power vec-

tor representation) in 37 amblyopic eyes with the fellow eyes

Amblyopic eyes Fellow eyes

p value

(t-test)Mean (S.D.) Mean (S.D.)

M (D) 3.71 (1.71) 3.15 (1.48) <0.001

J0 (D) 0.22 (0.26) 0.16 (0.25) 0.071

J45 (D) )0.04 (0.17) 0.034 (0.18) 0.20

P (D) 3.73 (1.70) 3.17 (1.47) <0.001

S.D., standard deviation; D, dioptres.

Table 2. Comparison of the corneal power components (power vec-

tor representation) in 37 amblyopic eyes with the fellow eyes

Amblyopic eyes Fellow eyes

p value

(t-test)Mean (S.D.) Mean (S.D.)

M (D) 43.06 (1.71) 43.23 (1.71) 0.001

J0 (D) 0.55 (0.23) 0.51 (0.22) 0.28

J45 (D) )0.04 (0.25) 0.01 (0.22) 0.48

S.D., standard deviation; D, dioptres.

Table 3. Comparison of ocular biometric parameters and AL/CR ratio

in 37 amblyopic eyes with the fellow eyes

Amblyopic

eyes

(mean ± S.D.)

Fellow eyes

(mean ± S.D.)

p value

(t-test)

Lens power (D) 25.07 ± 1.94 24.65 ± 2.07 0.003

Anterior chamber

depth (mm)

3.38 ± 0.17 3.40 ± 0.19 0.19

Lens thickness (mm) 3.52 ± 0.15 3.51 ± 0.14 0.21

Vitreous chamber

depth (mm)

14.7 ± 0.9 14.9 ± 0.9 <0.001

Axial length (mm) 21.6 ± 0.9 21.8 ± 0.9 <0.001

Axial length/corneal

radius ratio

2.75 ± 0.11 2.79 ± 0.10 <0.001

S.D., standard deviation; D, dioptres.
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regression analysis with the combination of axial length
and corneal power accounted for 85.7% and 79.6% of the
refractive error variance respectively. When axial length,
corneal power, and lens power were all included together
in the multiple regression analysis with the refractive
error as the dependent variable, the multivariable model
was able to explain 96.7% of the variance in the refractive

error of amblyopic eyes and 96.5% of the variance in
fellow eyes.

A statistically significant correlation was found between
axial length and corneal power, indicating decreasing cor-
neal power with increasing axial length (Figure 3). The
correlation coefficients were similar for amblyopic eyes
(r36 = )0.53; p < 0.001) and fellow eyes (r36 = )0.57;

Figure 1. Scatterplot of refractive error and axial length.

Figure 2. Scatterplot of refractive error and axial length to corneal radius ratio.
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p < 0.001). A statistically significant correlation was also
found between axial length and lens power, indicating
decreasing lens power with increasing axial length
(Figure 4). The correlation coefficients were similar for
amblyopic eyes (r36 = )0.72; p < 0.001) and fellow eyes
(r36 = )0.69; p < 0.001).

Discussion

In this study, we observed that the correlation among the
major oculometric parameters, and their individual con-
tribution to hyperopia in esotropic children were similar
in amblyopic and non-amblyopic eyes. To our knowledge,
these had never been studied previously in amblyopic
eyes. This finding suggests that the counterbalancing
effect of greater corneal and lens power associated with
shorter axial length is similar in both eyes of patients with
esotropic amblyopia.

Much of the compensatory adjustment of the optical
components of the eye involves interactions between axial
length and corneal power, and therefore the AL/CR ratio
has been used in studies that include both parameters.46

Investigators have found that the AL/CR ratio is the most
significant determinant of the refractive state of the
eye.47,48 In fact, in our study, the AL/CR ratio had the
highest correlation coefficient with refractive error. In
addition, we observed similar correlation coefficients for
amblyopic and non-amblyopic eyes.

Among the individual oculometric parameters studied,
axial length had the strongest correlation with the refrac-
tive error in both amblyopic and fellow eyes. Regression
analysis revealed that it accounted for 39.0% and 36.0%
of the refractive error variance, respectively. These find-
ings suggest that axial length has a predominant role in
determining hyperopia in amblyopic eyes, similarly to
non-amblyopic hyperopic eyes. Previous studies in non-
amblyopic eyes have found that hyperopia is predomi-
nantly axial in nature.49,50

In our study, amblyopic eyes were shorter than their
sound fellow eyes. This is in agreement with a previous
longitudinal study, where Burtolo et al.51 studied the eye
growth rates of children with unilateral amblyopia and
observed that in children with hyperopia, the axial length
increased less in the amblyopic eye when compared to the
fellow eye, suggesting that good vision influences the evo-
lution of ocular growth toward emmetropia. At baseline,
the average axial length was 20.63 mm in amblyopic eyes
and 21.40 mm in fellow eyes. Three years after the initial

Table 4. Results for the multivariate linear regression including axial

length, corneal power and lens power with the refractive error

(P vector)

Amblyopic eyes Fellow eyes

b p value b p value

Axial length )2.60 <0.001 )2.56 <0.001

Corneal power (M vector) )0.85 <0.001 )0.83 <0.001

Lens power )0.42 <0.001 )0.41 <0.001

b, linear regression coefficient.

Figure 3. Scatterplot of axial length and corneal power.
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examination, it was 20.87 mm in amblyopic eyes and
22.22 mm in fellow eyes. In that study, the authors did
not obtain measurements for anterior chamber depth,
lens thickness and vitreous chamber depth. Cass and Tro-
mans39 studied anisometropic and strabismic amblyopes
and found that in the anisometropic amblyopes, the con-
tribution of the anterior chamber, the lens and the vitre-
ous chamber to total axial length in both eyes were
comparable, suggesting that all components of the ambly-
opic eye are proportionately reduced in size. However, in
the strabismic amblyopic eyes, the anterior chamber was
reduced to a greater degree than was the case in the
anisometropic eyes and the lens was disproportionately
thicker and with a greater dioptric power. In our study,
the shorter axial length seemed to be explained solely by
a shorter vitreous chamber, as we did not observe any
differences in anterior chamber depth and lens thickness
between amblyopic and sound fellow eyes.

We also observed that amblyopic eyes had less corneal
power and greater lens power than their sound fellow
eyes. As these eyes were also more hyperopic, it is possi-
ble, however, that these findings were not related to the
amblyopia. Previous studies have shown that hyperopic
children have flatter corneas27 and greater lens power26

when compared to emmetropic children. Jones et al.26

observed 25.58D of lens power in hyperopes compared to
23.63D in emmetropes. However, Cass and Tromans39

hypothesized that the amblyopia per se may cause a stall-
ing in the maturing of the eye leaving the lens dispropor-
tionately thicker and with a greater refracting power. In

the present study, nonetheless, we observed a significantly
greater lens power in the amblyopic eyes, but with similar
lens thickness when compared to their fellow eyes. This
difference may be explained by the different technique
used for biometry, as in that study the investigators used
through-the-lid A-scan biometry.52

One limitation of the present study is that lens power
was not directly measured, but calculated using Bennett’s
equations. This method does not require phakometry and
uses data from other ocular components to obtain the
equivalent lens power. Any imprecision in those measures
could have affected the calculated lens power. Another
limitation of the study is the fact that all participants
were undergoing occlusion therapy at the time of the
study. It is not known whether occlusion therapy could
reverse any potential structural changes associated with
amblyopia. One could hypothesize that occlusion treat-
ment could halt these changes, but not correct them.
Because they still presented with amblyopia at the time of
the study we expected little if any effect on the results.

In our study, the amblyopic eyes were more hyperopic
than the fellow eyes. One could suggest that the emme-
tropization process performed worse in this group. Newer
theories have recently suggested a contribution of periph-
eral refractive error on the emmetropization process.53–55

It is possible that in esotropic children, the misalignment
of the eyes could induce peripheral defocus in the devi-
ated eye and this may affect refractive development.56

More studies are needed to evaluate the importance of
peripheral refractive error in hyperopia development.

Figure 4. Scatterplot of axial length and lens power.
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Theories explaining the emmetropization process
involve combined mechanisms, which unite both correla-
tion among ocular optical components and feedback
mechanisms in which retinal image quality may affect
axial elongation.10 One could suggest that eyes with
amblyopia represent a group in which there is an abnor-
mal visual input and this could be associated with
impaired feedback and/or worse correlation among the
refractive structures of the eye. Interestingly, we observed
a shorter eye but similar correlation between the struc-
tures. Despite having observed a predominant role for the
shorter axial length, it is not possible to confirm the feed-
back theory based on our findings alone. Longitudinal
studies following amblyopic eyes over several years would
help to test this hypothesis. More research is needed to
fully understand the emmetropization process in hyper-
opic children, and how amblyopia relates to it.
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