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Figura 2.5: Classificac;ao do astigmatismo regular: (a) hipermetrope composto; (b) hiper-
metrope simples; (c) misto; (d) miope simples; (e) miope composto; (f) sem astigmatismo.

Figura 2.6: Formac;ao da imagem de uma figura em forma de cruz para os varios tipos
de astigmatismo regular.

Figura 2.8: (a) Representac;ao de urn cilindro; (b) Representac;ao da formac;ao da imagem
a partir de urn feixe paralelo de luz, proveniente de uma fonte puntual, incidente numa lente
cilindrica.

Figura 2.11: Representa<;ao da correc;ao 6tica de ametropia por lentes esfericas associadas
a cilindros positivo e negativo: (a) exemplo particular de ametropia; (b) exemplo generico de
ametropia.

Figura 3.2: Luz proveniente da retina do paciente passando pelo orificio central do
espelho e atingindo a retina do examinador.

Figura 3.3: Esquematiza<;ao do modo como 0 retinoscopista vera 0 "reflexo"da luz na
retina se sobrepondo a faixa de ilumina<;ao, em termos da dinamica do movimento.

Figura 3.4: Adaptac;ao da lente de trabalho a retinoscopia. Representac;ao do olho: (a) e-
metrope; (b)miope; (c) hipermetrope.



Figura 5.3: Varia<;ao da intensidade de luz espalhada pela retina de urn simulador ocular
em fun<;ao da distancia percorrida pelo alvo.

Figura 6.1 Esquema de duas fontes, LD1 e LD2, deslocadas simetricamente do eixo 6tico.
Em detalhes, 0 caminho 6tico percorrido pelos feixes colimados pel a lente L1 e, posteriormente
passando pelo alvo (iris). Os feixes continuos e tracejados representam os feixes provenientes de
LD1 e de LD2, respectivamente.

Figura 6.4: Representa<;ao do sinal de referencia de duas fontes de luz e da forma<;ao da
imagem produzida pelas fontes, no detector. (a) olho mfope: sinais recebidos pelos detectores
invertidos em rela<;ao ao sinal de referencia, e nao simultaneamente; (b) olho hipermetrope:
sinais recebidos pel os detectores nao-invertidos em rela<;ao ao sinal de referencia, e nao
simultaneamente: (c)olho emetrope: sinais recebidos pel os detectores simultaneamente.

Figura 6.6: Sinais emitidos pela fonte e recebidos pelo detector para emetropia e
ametropias.

Figura 6.7. Foto da tela do oscilosc6pio durante uma medida sendo realizada pelo sistema
DML.

Figura 7.1: Defini<;ao das ametropias por posicionamento de uma fonte de luz puntual na
retina: (a) emetropia; (b) miopia; (c) hipermetropia.

Figura 7.5: Em detalhes a trajet6ria dos feixes de urn dos meridianos ap6s passarem por
M2 e pelos dois diferentes prismas. 0 angulo {)eo angulo que a luz faria com 0 eixo 6tico se
nao fosse desviada pelos prismas; Bey san os angulos de desvio dos feixes proporcionados pelos



Figura 8.3: Esquematiza~ao de uma imagem ficticia recebida pelo CCD matricial. Os
pontos 1-8 esquematizados pertencem as bordas dos aneis e suas localiza~oes san uteis para 0

desenvolvimento do "software" de processamento da imagem.

Figura 8.4: Foto do Sistema DVL-2. Simula~ao de uma medida sendo realizada em
paciente na bancada 6tica.

Figura 8.7: (A) Curva de Calihra~ao do Sistema DVL-2. (B) 0 tra~o continuo representa
a curva te6rica (calibra~ao) obtida atraves das expressoes 8.4-8.9 e os pontos san os dados
experimentais obtidos na replica ocular variavel (vide tabela 8.2).

Figura 8.8: Imagens reais obtidas pelo CCD para as condi~oes impostas pela replica
ocular de (a) emetropia; (h) maxima hipermetropia; (c) maxima miopia.

Figura 8.9: Imagem real obtida no CCD a partir da medida do vicio de refra~ao in vivo
(a) olho esquerdo; (b) olho direito.

Figura 11.1:Representa~aodas fun~oes (em fun~aodo angulo em radianos): (a) seno, com
periodicidade 271"e com amplitude A; (b) seno, de periodo 271",com amplitude A deslocada de
K no eixo y; (c) seno, com periodicidade 271",com amplitude A, deslocada de 6 no eixo x; (d)
seno, de periodo 71",com amplitude A; (e) seno, com perido 71",deslocada de K no eixo y; (t)
seno, com perido 71",deslocada de K no eixo y e deslocada de 6 no eixo x.

Figura 11.3:Representa~ao esquematica dos astigmatismos: (a) de menor (K-A) e maior
poderes (K+ A) a 0° e a 90°, respectivamente; (b) de menor (K-A) e maior (K+ A) poderes a Olo
e a (0l+90)0, respectivamente.



Tabela 8-1: Dados das Caracteristicas Principais de cada Componente Utilizado no
Sistema DVL-2.

Tabela 8-2: Dados dos Valores Te6ricos e Experimentais Obtidos na Replica Ocular
Variavel para Simulac;aode Emetropia e Ametropias.



RESUMO

Este trabalho tem como fInalidade o desenvolvimento de um sistema objetivo e automático
de medidas de vícios de refração ocular. Para tanto, a forte interação entre a Física e a
Oftalmologia foi de fundamental importância para que o objetivo fosse atingido.

Foram desenvolvidos quatro sistemas, dentre os quais, três são completamente distintos
entre si no que se refere aos princípios utilizados para a determinação das ametropias oculares,
bem como no que se refere ao modo de detecção da luz retro-espalhada pela retina. O quarto
sistema é apenas um refmamento do terceiro que se apresentou efIcaz para o uso clínico.

O terceiro e quarto sistemas, denominados Sistemas DVL-l e DVL-2, têm como base a
projeção com um laser de diodo de um alvo luminoso no fundo do olho do paciente. Os feixes
emergentes do olho testado são divididos em seis partes (três meridianos) e são analisados dois
a dois por um CCD (linear no caso do sistema DVL-l e matricial no caso do sistema DVL-2).
A distância entre as duas imagens formadas em cada meridiano fornece o poder de refração
naquele meridiano. Com os poderes de refração dos três meridianos (00, 1200e 24(0) é possível
determinar o erro refrativo ocular.

Testes em réplicas oculares apresentaram uma precisão média de 0,06di (a precisão
aceitável para este tipo de exame oftalmológico é de 0,125di) e em olhos in vivo 0,125di para
as coordenadas esférica e cilíndrica e 5° para o eixo de astigmatismo, o que está dentro das
precisões clínicas necessárias.



ABSTRACT

The purpose of the present work is the development of an objective and automatic system
for ocular refractive errors measurements. Hence, a strong interaction between Physics and
Ophthalmology was fundamentally important in order to provide the success of the work

Four systems have been developed, where three of themare completly different from each
other in the sense of the basic principIes used for determining the ocular ammetropias, as well
as for the detection of the scattered light from the retina. System four is just an improvement of
system three, which has presented a good efficiency for clinical use purpouses.

The third and fourth systems, called DVL-l and DVL-2 systems, consist on projecting
a target in the fundus of the tested eye with a diod laser light. The beams which emerge from
the tested eye are divided into six portions (three meridians) and are analised in pairs by a CCD
(linear CCD for DVL-I and matrix CCD for DVL-2). The distances between the two images in
each meridian provide the refractive power in that particular meridian. As the refractivepower
is obtained for the three meridians (00, 1200e 24(0), it is possible to determine. the ocular
refractive error.

Tests in artificial eyes have been done and an average error of 0,06di was obtained
(0,125di is the allowed precision for this kind of examination). For measurements in vivo eyes
a precision of O, 125di for spherical and cylindrical coordinates were obtained, as well as a 5°
precision for the axis of astigmatism. These precision values are the ones required by the clinical
evaluation.
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Capitulo]

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa ao desenvolvimento de um instrumento para diagnóstico na área da
oftalmologia, particularmente, um sistema de medidas objetivas e automáticas de refração ocular,
que utiliza a tecnologia de lasers. Desta forma, é relevante direcionar nossa atenção aos
profissionais desta área, preocupando-nos não apenas com o desenvolvimento de um sistema de
medidas, mas também com a praticidade e viabilidade no uso diário, com as solicitações por
parte dos oftalmologistas e com o conforto dos pacientes.

Os métodos oftalmológicos tradicionais e eficientes, utilizam a retinoscopia como meio
de medir os vícios de refração (miopia, hipermetropia e astigmatismo). A retinoscopia (para
maiores detalhes, veja o capítulo 3) é feita através da utilização de um dispositivo denominado
retinoscópio e da utilização em conjunto de lentes-testes.

A retinoscopia é uma avaliação eficiente e relativamente barata de medir os erros
refrativos oculares, rotineiramente utilizada em clínicas e hospitais. Conta com o auxílio de um
equipamento constituído de lentes-testes e figuras projetadas num anteparo, para que o paciente
reconheça estas imagens e assim, é feito um refinamento nas medidas retinoscópicas de modo
a se encontrar a lente corretora mais adaptável ao paciente.

Em síntese, a rotina clínica desenvolvida num exame de refração consiste basicamente de
três passos fundamentais:

1. Cicloplegiar o paciente (paralisa-se o músculo ciliar do olho do paciente, processo
popularmente conhecido como "dilatar" a pupila);

2. Através da retinoscopia (figura 1.1 - observe o retinoscópio na mão do examinador),
avaliar qualitativa e quantitativamente o erro refrativo ocular;

3. Em seguida, submeter o paciente a um teste (em um equipamento denominado
"Green's" - figura 1.1: o equipamento encontra-se próximo ao olho do paciente) cujo método
de medida utiliza optotipos constituídos por letras ou figuras projetadas em um anteparo, distantes
5m do paciente, as quais ele é submetido a reconhecer com o auxílio de várias lentes
posicionadas frente aos seus olhos. Esta avaliação fornece os dados para as lentes corretivas
melhor adaptáveis que o paciente irá utilizar.

Analisando-se estes três passos, observa-se que a avaliação da lente corretiva para o
paciente é subjetiva, uma vez que o paciente é quem determina, em parte, a lente à qual ele
melhor se adapta.
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No intuito de automatizar estas medidas de refra~ao e diminuir 0 tempo de medida, que
geralmente e em tomo de 15min., seria muito util desenvolver urn equipamento automatico e
objetivo, para proporcionar a mesma ou melbor precisao do que as medidas tradicionais, em
menor tempo.

Este tipo de sistema, denominado refrator automtitico ou auto-refrator, existe
eomercialmente e e hem aceito por clfnicas e hospitais onde ha uma demanda muito grande de
pacientes, uma vez que seu custo e mais elevado do que 0 do retinosc6pio, embora para
pequenos consult6rios, tambem seja aeeito com sucesso.

Quando se fala em refra~o automatizada, vanas duvidas surgem na mente do
oftalmologista do ponto de vista da pratica cliDiea. Entre outras indagac;Oes,as mais freqiientes
sao: Como funeionam estes equipamentos? A utiliza~o de lasers nao e prejudicial aos paeientes?
o exame clfnico toma-se mais preciso? Qual a re~ao custolbeneffcio?

Para esclarecer essas duvidas, devem ser consideradas as principais caraeterfsticas de um
auto-refrator. De fato, trata-se de urn sistema que alem de nao requerer muito espa~o ffsico para
a realiza~o dos exames, como e 0 caso do Green's, e extremamente rapido em suas medidas.
Assim, 0 numero depacientes atendidos por determinado perfodo cresce significativamente. Alem
disso, e particularmente interessante para pessoas com muita sensibilidade a luzalem de 030

comprometer a visao do paciente por utilizar lasers no infra-vermelho de baixfssima intensidade
por unidade de tempo (ate 1mW/cm2s) - lasers para diagn6stico.

Desta forma, 0 desenvolvimento de equipamentos capazes de medir precisamente os erros
refrativos oculares, de um modo objetivo e automatico, em condi~oes normais de visao dos
pacientes, vem sendo encorajado por profissionais da oftalmologia.

Neste trabalho, desenvolvemos quatro sistemas auto-refratores, sendo que tres deles sao
extremamente distintos e 0 quarto, apenas urn aprimoramento do melhor sistema.

o primeiro sistema desenvolvido, eo Sistema de Detec~ao de Maxima Intensidade de
Luz, ou Sistema DMI; 0 segundo eo Sistema de Detec~ao de Movimento de Luz, ou Sistema
DML e 0 terceiro e quarto sistemas, sao os Sistemas de Detec~o da Vergencia da Luz, ou
Sistemas DVL, e que sao 0 alvo central desta tese.

A seguir, sao apresentados os t6picos relativos a estrutura ocular, os erros refrativos
oculares, os metodos tradicionais de medidas e os sistemas por n6s desenvolvidos .



Figura 1.1: Retinoscopia sendo realizada numa clinica particular de Ribeirio Preto
(SP).
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o olho humano pode ser dividido em seis fun<;oes ffsicas fundamentaisl
,2,3: a refra~ao,

cujos elementos responsaveis saD a c6mea, 0 cristalino e os humores aquoso e vftreo; a auto-
focaliza~ao, feita pelo cristalino e pelos musculos ciliares; 0 controle da luminosidade interna
feito pela iris e pupila; a detecr;ao, feita pela retina (pelos cones e bastonetes); a transmissao da
informa~ao ao cerebro, feita pelo nervo e as vias 6pticas; e a rejrigerar;aoda retina feita pela
cor6ide.

Os elementos essenciais do olho, considerado como urn sistema 6tico, saD mostrados na
figura 2.1.

o globo ocular tern forma aproximadamente esferica e diametro em tomo de 25mm. E
constitufdo por uma membrana dura (cerca de 5/6 do globo ocular) e branca, denominada
esclerotica. A parte frontal e mais curvada e coberta por uma membrana dura e transparente
(cerca de 1/6 do globo ocular), chamada comea, com poder de refra<;a03,4medio de 43,2di. A
regiao atras da c6mea contem urn lfquido denominado humor aquoso. A seguir, encontra-se a
lente cristalina, ou simplesmente 0 cristalino, que consiste numa capsula contendo uma gelatina
fibrosa, rija na regiao central e menos consistente nas margens. 0 indice de refra<;ao do cristalino
varia de modo crescente do centro para as bordas (indice de refra<;ao medio de 1,437), no intuito
de corrigir aberra<;oes esfericas. 0 cristalino e presQ por ligamentos ao musculo ciliar. Atras do
cristalino, 0 olho e preenchido por uma substfulcia gelatinosa transparente chamada humor vttreo.
Os indices de refra<;ao, tanto do humor vftreo como do humor aquoso, sao aproximadamente
iguais ao da agua, cerca de 4/3. Como nao ha grande diferen<;a entre os tres indices citados, a
luz que penetra no olho se refrata principal mente na comea. 0 sistema 6tico ocular possui urn
poder de refra<;ao variavep,4 entre 58,64di a 70,57di.

A cor6ide e uma camada rica em vazos sangiifneos que reveste a parte intema da
escler6tica. Funciona como uma especie de "sistema de refrigera<;ao" para a retina, atraves da
dissipa<;ao de energia pelo fluxo sangiifneo.

Grande parte do olho e coberta por uma delicada membrana, denominada retina, que e
constitufda por fibras nervosas. Tais fibras que se retinem no nervo 6tico come<;am pr6ximas a
minusculas estruturas chamadas bastonetes e cones. Ambos recebem a imagem 6tica e a
transmitem ao cerebro, por impulsos semelhantes aos eIetricos.

Existe uma ligeira depressao na retina chamada mancha amarela ou macula lutea. Em



seu centro existe uma dirninuta regiao, com cerca de 0,25 mm de diametro, denominadafovea
centralis, que contem exclusivamente cones. A visao na fovea e muito mais nftida do que em
outras regioes da retina; os musculos que controlarn 0 olho girarn sernpre 0 globo ocular ate que
a imagem do objeto para 0 qual a atenc;aoest! voltada caia na fovea. A regiao marginal da retina
serve apenas para dar urn aspecto geral do campo de visao. A f6vea e tao pequena que ha
necessidade de se movirnentar 0 olho para focalizar distintamente dois pontos tao pr6ximos como
os do sinal de pontuac;aodenominado "dois pontos" (:).

,-
_Ei!~tiso __

~l'S\la\ -'~x~D.--- •••

Na regiao em que 0 nervo 6tico penetra no globo ocular nao existem bastonetes e nem
cones, e as imagens at formadas nao podem ser vistas. Essa regiao e denominada ponto cego.

Em frente ao cristalino acha-se a iris, no centro da qual existe uma abertura denominada
pupila. A func;ao da pupila e regular a quantidade de luz que entra no olho, dilatando-se
automaticamente se 0 brilho do campo for fraco e contraindo-se quando 0 brilho aumenta.
Entretanto, 0 diametro pupilar sofre uma variac;aode apenas quatro vezes (corresponde a uma
variac;aoem area de 16 vezes), enquanto a varia<;a:ocorrespondente ao brilho e superior a 100



mil vezes. O mecanismo receptor da retina adapta-se, ele próprio, às grandes diferenças de
quantidade de luz.

Para que um objeto seja enxergado distintamente, sua imagem, formada na retina, deve
ser nítida. Se todos os elementos do olho fossem rigidamente fixos em suas posições, apenas os
objetos situados a uma certa distância formariam imagens nítidas na retina. Entretanto, o olho
normal pode focalizar nitidamente objetos situados a qualquer distância, desde o infinito até cerca
de 15cm à sua frente. Isso se torna possível pela ação do cristalino e do músculo ciliar ao qual
ele é ligado. Quando em repouso, o olho normal é focalizado no infinito, isto é, o segundo foco
está sobre a retina. Quando se deseja ver um objeto mais próximo, o músculo ciliar contrai-se
e o cristalino toma uma forma quase esférica. Esse processo é denominado acomodação visual.

A maior e a menor distâncias para as quais é possível a visão distinta são chamadas ponto
remoto e ponto pr6ximo do olho, respectivamente. O ponto remoto de um olho normal fica
situado no infinito. A posição do ponto próximo depende, evidentemente, de quanto pode ser
aumentada a curvatura do cristalino, mediante a acomodação. A variação da acomodação diminui
gradualmente com a idade, à medida que o cristalino perde sua flexibilidade. Por esse motivo,
o ponto próximo afasta-se gradualmente, à medida que se envelhece. Esse afastamento do ponto
próximo com a idade é chamado presbitismo ou presbiopia, não devendo, entretanto, ser
considerado um defeito de visão, já que se processa mais ou menos da mesma forma em todos
os olhos normais.

2 • AMETROPlAS OCULARES

Existem vários defeitos comuns de visão2.~,devidos unicamente a uma relação incorreta
entre os diversos elementos constitutivos do globo ocular, considerado como sistema ótico. Em
outras palavras, os erros refrativos oculares são devidos à desarmonia entre o sistema ótico e o
comprimento axial do olho.

O olho emétrope (normal), quando em repouso (livre da acomodação visual), forma na
retina a imagem de objetos situados no infinito, como mostrado na figura 2.2a.

Olho amétrope é aquele para o qual o ponto remoto não está situado no infinito. As duas
formas mais simples de ametropia são a miopia (ou braquiometropia) e a hipermetropia. Esses
dois defeitos estão ilustrados nas figuras 2.2b e 2.2c.

Na miopia, o globo ocular é muito alongado em relação ao poder de refração do sistema
ótico e os raios originados de um objeto situado no infinito convergem a um plano anterior à
retina. O objeto mais afastado, cuja imagem se forma na retina, não está situado no infinito ou,
em outras palavras, o ponto remoto se encontra a uma distância finita. Por outro lado, para a
acomodação normal, o ponto próximo de um olho míope fica mais próximo que o de uma pessoa
com vista normal.

Na hipermetropia, o globo ocular é curto em relação ao poder de refração do sistema
ótico; a imagem de um objeto situado no infmito se forma atrás da retina. Mediante a aco 
modação, os raios paralelos poderiam convergir na retina, mas, evidentemente, se a capacidade
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de acomodac;ao for normal, 0 ponto pr6ximo estara mais distante que 0 de urn olho emetrope.
Os dois defeitos de visao citados SaDdevidos a causas opostas. Na miopia, a convergencia

de urn feixe de raios paralelos e demasiadamente grande de modo que a imagem se forma antes
da retina; na hipermetropia, a convergencia e insuficiente. Assim, miopia e hipermetropia sao
fenomenos relativos (urn olho mfope pode possuir dimensoes axiais normais, porem com alto
poder de convergencia do sistema 6tico, por exemplo).

Ha tambem urn outro tipo de ametropia, denominado afacia, que e a ausencia do
cristalino, tornando 0 olho extremamente hipermetrope.

A§E------

B 8=------
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o astigmatismo, por sua vez, e urn defeito da visao geralmente devido a nao esfericidade
da superffcie da c6rnea; 0 raio de curvatura dessa superffcie nao e 0 mesmo em todos os
meridianos - assemelha-se a uma bola de futebol americano (elips6ide), onde os meridianos de
maior e menor curvaturas estlio a 90°.0 astigmatismo faz com que s~ja impossivel, por exemplo,
focalizar simultaneamente as barras horizontais e verticais de uma janela.

Assim, 0 astigmatismo e a condic;ao de refrac;ao onde feixes de luz, provenientes de uma
fonte luminosa puntual situada no infmito, paralelamente incidentes em diferentes meridianos
formam imagens em diferentes posic;oes no eixo 6tico (pontos focais diferentes para cada
meridiano entre 0° e 1800 - figura 2.3).

Miopia, hipermetropia e astigmatismo SaDdiscutidos a seguir detalhadamente.



Figura 2.3: Representa~io de quatro raios de luz incidentes num olho astigmatico.

A hipermetropia e a forma de erro de refrac;aona qual os raios luminosos paralelos sao
trazidos a urn foco a uma certa distancia atras da retina, quando 0 olho encontra-se em repouso.

Houve epoca em que se aceitava que, na maioria dos casos de hipermetropia, 0 defeito
fosse axiaP e persiste a crenc;ade que, de fato, 0 olho hipermetrope tenha urn eixo antero-pos-
terior mais curto do que 0 normal. Entretanto, e possfvel que 0 olho hipermetrope tenha urn
comprimento axial maior do que urn olho mfope, e ainda permanece alguma incerteza quanto a
importincia relativa do comprimento axial e 0 poder de refrac;aocomo influencias na causa da
hipermetropia.

Via-de-regra, 0 grau de encurtamento nao e grande e raramente excede 2mm. Cada
milfmetro de encurtamento representa aproximadamente 3di de alterac;aona refrac;ao e, por
conseguinte, uma hipermetropia de mais de 6di e incomum. Graus maiores, entretanto, ocorrem,
como nos casos de ate 24di sem qualquer outra anormalidade patol6gica ter sido verificada; e,
certamente, nas aberrac;oespatol6gicas do desenvolvimento, tais como na microftalmia, este valor
pode ser ultrapassado.

A hipermetropia de curvatura ocorre quando a curvatura de qualquer das superficies
refringentes e excessivamente pequena. A cornea e a sede habitual da anomalia e pode mostrar-se
achatada congenitamente (cornea plana) ou ser resultado de traumatismo ou doenc;a.Urn aumento
de lmm no seu raio de curvatura produz uma hipermetropia de 6di. Nesses casos, entretanto,
e raro que a curvatura permanec;a esferica e sera produzido quase que invariavelmente urn
astigmatismo. A hipermetropia de indice, como de habito, manifesta-se na forma de uma



diminui~ao na refringencia eficaz do cristalino.
Vma luxa~ao posterior do cristalino tambem causa hipermetropia, resultado de uma

anomalia congenita ou de traumatismo ou doen~a; e a ausencia do cristalino resulta tambem num
grau acentuado de hipermetropia.

A hipermetropia2
.
5 e subdividida em vanas por~oes devido a influencia interagente da

acomoda~ao visual nas medidas. Ela e subdividida em hipermetropia total (H1), composta pela
hipermetropia latente (HL) e pela hipermetropia manifesta (HM); hipermetTopia absoluta (HA);
e hipermetropia facultativa (HF).

A HM e a hipermetropia que pode ser medida pelo medico sem a paralisa~ao do musculo

A contra<;aodo musculo ciliar no ato da acomoda<;aoaumenta 0 poder de refra<;aodo
cristalino, de forma a corrigir urn certo grau de hipermetropia. Nonnalmente, ha urn grau
apreciavel corrigido pela contrac;ao envolvida no tonus fisiologico deste musculo e,
conseqiientemente, 0 grau completo de hipermetropia so e revelado quando este musculo e
paralisado pelo uso de uma droga como a atropina. Dizemos, assim, que 0 olho foi
cicloplegiado. Desta forma, e possivel medir-se a HT. A varia~ao entre a HM e a HT e a HL.

Com a atua<;aototal da acomoda~o visual, a pessoa hipermetrope e capaz de amenizar
este erro de refra~ao, porem, se 0 erro e grande e, independentemente do esfor~o da
acomoda~ao, 0 indivfduo nao consegue ver 0 objeto de modo nftido, 0 grau de hipermetropia que
ainda permanece sem corre~ao e que nao pode ser vencido pela acomoda~o e aHA. A
quantidade de HA correspondera ao menor poder da lente corretora a ser prescrita ao paciente.

Porem, atraves de vanos fatores, tais como, psiquicos, sociais, entre outros, 0 medico
pode prescrever uma lente corretora cujo poder de refrac;aoesta dentro do intervalo entre a HA
e a HM. Este intervalo corresponde a HF.

A seguir, urn diagrama-exemplo podera ajudar a compreender todas estas denomina~Oes.



TOTAL +6 di com cicloplegico

Hipermetropia
latente ou
escondida

MANIFESTA +4 di sem cicloplegico

+3di dioptria da lente Hipermetropia
corretora prescrita Facultativa

acuidade visual =
ABSOLUTA +ldi 1,0

No diagrama acima, e exemplificado urn paciente com HM (sem cicloplegico) de +4di
e HT (com cicloplegico) de +6di, ou seja, com uma hipermetropia escondida de +2di (HL).

A relac;ao entre estas hipermetropias pode ser melhor compreendida segundo 0 metodo
empregado para determimHas clinicamente. Suponhamos que urn hipermetrope nao consiga ver
urn objeto distante nitidamente. Sao colocadas enmo lentes convexas de intensidade gradual mente
crescente na frente de seus olhos, ate que possa ver com clareza; neste momento, 0 cristalino
e a sua acomodac;ao encontram-se em atividade, de forma que, com a combinac;ao de ambos,
uma imagem distinta e observada. 0 grau de hipermetropia corrigida pela lente, ou seja, 0 grau
que pelos seus esforc;os de acomodac;ao nao pode ser corrigido, e a hipermetropia absoluta, e e
medida pela lente convexa mais fraca com que a acuidade visual maxima pode ser obtida. No
caso do exemplo, a HA e de + ldi.

Avaliadas as HM e HA, atraves de uma analise subjetiva por parte do paciente, que se
submetera ao teste de varias lentes, cujos poderes de refrac;ao varlam entre + ldi e +4di (HF),
em nosso exemplo, e por analise psiquica e social feita pelo medico, e indicada a lente corretora
( + 3di, no caso de nosso paciente do diagrama I).



Na grande maioria dos casos, certamente nos graus mais intensos, a miopia e axial, isto
e, deve-se a urn aumento no diametro antero-posterior do olho.

A miopia de curvatura pode estar associada a urn aumento na curvatura da cornea ou de
uma ou ambas as superficies do cristalino. A maior curvatura da cornea ocorre nao infreqiien-
temente, mas e, em geral, evidente como urn erro astigmatico e nao esferico. Pequenos desvios
do normal sao comuns, visto que 0 raio da cornea normal varia dentro dos limites de 7,0 a
8,5mm, que podem ser de importancia consideravel, ja que uma varia~ao de 1,Omm resulta
numa modifica~ao da refra~ao de 6di.

No que diz respeito a miopia de indice, uma modifica~ao do fndice de refra~ao do aquoso
ou do vftreo nunca e tao grande a ponto de exercer qualquer efeito apreciavel. Por outro lado,
modifica~Oesno cristalino podem certamente levar a miopia. E possivel que uma diminui~ao do
fndice de refra~ao do cortex desempenhe urn papel na miopia diabetica. Uma refringencia
aumentada do micleo do cristalino e responsavel pela miopia encontrada na catarata·incipiente;
de fato, 0 cristalino pode nao se tornar opaco, mas 0 seu micleo pode simplesmente tornar-se
cada vez mais refringente, com 0 que se desenvolve la uma miopia progressiva.

No recem-nascido, 0 olho normal e hipermetrope e, com 0 passar do tempo e 0

crescimento, isso tende a regredir. Em alguns casos permanece a hipermetropia; em outros, a
emetropia e alcan<;adae 0 desenvolvimento torna-se estabilizado neste ponto; ao passo que, em
alguns, a tendencia evolui e resulta urn grau maior ou menor de miopia. 0 perfodo de
crescimento e, portanto, 0 elemento crucial do ponto de vista da miopia.

No olho mfope, os raios luminosos paralelos dirigem-se para urn foco na frente da retina;
a imagem sobre a retina comp6e-se, portanto, de circulos de difusao formados pelo feixe
divergente (figura 2.2.b). Conclui-se que os objetos distantes nao podem ser visualizados
claramente; apenas os raios divergentes encontrar-se-ao na retina e, assim, a fim de ser visto
claramente, urn objeto qualquer deve ser trazido para perto do olho, de modo que os raios que
dele emanam tornem-se suficientemente divergentes. 0 ponto remoto, no olho mfope, esta a uma
distaficia finita - quanto maior 0 grau de miopia, menor a distaficia. Essa distaficia e, por
conseguinte, uma medida do grau de miopia: se 0 ponto distante for de 1m do olho, ha -ldi de
miopia; se for de 2m, -0,5di, etc.



2.5 - CORRE~AO DAS AMETROPIAS ATRAYES DE LENTES

As lentes convergentes e as divergentes6
, como os propnos nomes dizem, tern a

propriedade de convergirem e divergirem, respectivamente, a luz nelas incidentes, uma vez que
a fonte de luz encontra-se numa regiao entre 0 infinito e sua distancia focal.

Sendo assim, fica facil deduzir que urn olho hipermetrope necessita de lentes convergentes
para sua corre<;ao,enquanto urn olho miope, de lentes divergentes. Senao, vejamos:

Urn olho hipermetrope nao e apto, atraves da acomoda<;aovisual, a trazer a retina a
imagem de urn objeto num ponto proximo (embora, em alguns casos, seja capaz, gerando,
contudo, sintomas que 0 incomodam) e tampouco, obter imagens nitidas de objetos situados no
infinito sem ativar a acomoda<;aovisual. Assim, se os raios provenientes do infinito atingirem
o olho com determinada convergencia, a imagem devera ser formada na retina. Isso e feito com
lentes convergentes (veja figura 2.4a).

Para 0 miope ocorre 0 contrano, pois ele nao consegue "relaxar" 0 cristalino 0 suficiente
para que a imagem de urn objeto situado no infinito caia sobre a retina. Como esta imagem esta
sempre localizada anteriormente a retina, os raios provenientes do infinito devem atingir 0 olho
com uma divergencia adequada para que a imagem forme-se na retina. Isso e feito com lentes
divergentes (figura 2.4.b).

(a)

(b)

Figura 2.4: Corre<;io atraves de lentes para a: (a) hipennetropia; (b) miopia.



Para corrigir estes erros refrativos atraves de lentes, a lente a ser utilizada deve ser tal
que a sua dist:ancia focal coincida com 0 ponto remoto do olho em questao. Em outras palavras,
a imagem que a lente corretora fornece de urn objeto situado no infmito deve ser formada no
ponto remoto do globo ocular, podendo, enmo, ser vista sem esfor~o. Dessa forma, 0 foco
imagem F' deve coincidir com 0 ponto remoto do olho.

o astigmatismo pode ser urn erro de curvatura, de centraliza<;ao ou do fndice de refra<;aos.
o astigmatismo de curvatura, se de urn grau mais intenso, tern sua origem mais freqiiente

na cornea. A anomalia e em geral congenita e as medidas oftalmometricas mostram que a sua
ocorrencia em pequenos graus e comum. 0 erro mais freqiiente e aquele em que a curva vertical
e maior que a horizontal (aproximadamente O,25di). Este e conhecido como astigmatismo direto
("a favor da regra"), e e aceito como fisiologico; presumivelmente se deve a uma pressao
constante da palpebra superior sobre 0 olho. Marin Amaf descobriu que, enquanto no nascimento
a cornea e normalmente quase esferica, este tipo de astigmatismo esti presente em 68 % das
crian~as aos 4 anos de idade, e em 95 % aos 7 anos. Ha evidencia de que tende a aumentar em
grau muito discreto nos anos seguintes; porem, com a idade, tende a desaparecer ou mesmo
tomar-se em astigmatismo inverso ("contra a regra"), com a curvatura vertical menor do que a
horizontal.

o astigmatismo adquirido tambem se observa com freqiiencia. Patologia da cornea resulta
em sua deformidade; urn exemplo extremo disso e observado na c6rnea conica, embora as
inflama~Oes e as ulcera~Oes tenham 0 mesmo efeito.

o astigmatismo de curvatura do cristalino tambem ocorre com grande freqiiencia. Na
grande maioria dos casos, anomalias dessa natureza sao pequenas; porem, as vezes, como no
lenticone, podem ser acentuadas. Com freqiiencia, 0 cristalino e colocado em ligeira obliqiiidade
ou fora dos pIanos normais do sistema 6tico, e isso, provocando urn certo grau de descentraliza-
<;ao, produz urn astigmatismo correspondente; uma subluxa<;ao traumatica do cristalino possui
resultados semelhantes. Finalmente, urn pequeno grau de astigmatismo de {ndice ocorre na
fisiologia do cristalino. Este e, em geral, discreto, e se deve a pequenas desigualdades do indice
de refra~ao dos diferentes setores, porem pode ser acentuado, produzindo distor<;ao consideravel.

o astigmatismo em que os dois meridianos principais encontram-se em angulos retos e
que e, portanto, passivel de corre<;ao, e denominado de regular. Na grande maioria desses casos,



os meridianos de maior e menor curvatura estao pr6ximos ou realmente verticais e horizontais
ou vice-versa. Caso isso nao ocorra desse modo e uma vez que 0 meridiano maior e 0 menor
estejam em angulos retos, teremos enta~ um astigmatismo regular que denominamos
astigmatismo obliquo. Quando os eixos nao se encontram em angulos retos, mas sao cruzados
obliquamente, 0 sistema 6tico e ainda passivel de resolu~ao numa combina~ao esferocilfndrica,
e a condi~aopode ser denominada de astigmatismo biobliquo; nao e de ocorrencia muito comum.

Quando existem irregularidades na curvatura dos meridianos de forma que nenhuma figura
geometrica adere aos mesmos, a condi~ao e denominada astigmatismo irregular; nao permite sua
corr~ao adequada por 6culos.

1. astigmatismo simples, onde um dos focos incide sobre a retina. 0 outro foco pode
incidir na frente ou atrcisda retina, de forma que enquanto um meridiano e emetrope, ooutro
e hipermetrope ou mfope. Estes sao, respectivamente, designados de astigmatismo hipermetrope
simples e miope simples.

2. astigmatismo composto, onde nenhum dos dois focos localiza-se sobre a retina, porem
ambos localizam-se na frente ou atnis dela. 0 estado da refra~ao e inteiramente hipermetrope ou
inteiramente mfope. 0 primeiro e conhecido como astigmatismo hipermerrope composto, e 0

ultimo como astigmatismo miope composto.
3. astigmatismo misto, onde um foco localiza-se na frente e outro atras da retina, de

forma que a refra~ao e hipermetrope em uma dire~ao e mfope na outra.

o tipo habitual fisiol6gico de astigmatismo, onde a curva vertical e maior do que a
horizontal, e denominado de astigmatismo direto ou astigmatismo "com a regra"; em caso
inverso, trata-se de um astigmatismo indireto ou astigmatismo "contra a regra".
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Figura 2.5: Classifica~ao do astigmatismo regular: (a) hipermetrope composto; (b)
hipermetrope simples; (c) misto; (d) miope simples; (e) miope composto; (f) sem

astigmatismo.

Quando 0 grau de astigmatismo e apreciavel, visto que em nenhuma circunstfuIcia0 olho
e capaz de formar uma imagem nitidamente definida sobre a retina, a diminui~ao da acuidade
visual pode ser bastante consideravel. Na tentativa de ver claramente, 0 paciente tenta focalizar
o cfrculo central de menor confusao (vide item 2.10 - "Cfrculo de Menor Confusao"). A visao
do astigmata mostra peculiaridades outras que a indistinc;ao,a despeito da forma alongada dos
cfrculos de difusao que tern de interpretar. Os cfrculos tornam-se alongados, acurvados; urn ponto
de luz aparece borrado; e uma linha, que consiste numa serie de pontos, aparece como uma
sucessao de linhas fundidas numa imagem borrada.

Imaginemos urn individuo astigmatico focalizando sobre uma linha focal vertical e
olhando em duas linhas retas que ficam uma perpendicular a outra (figura 2.6). Podemos
imaginar as linhas compostas de urn mimero infinito de pontos, cada urn dos quais aparecendo
na sua retina como uma linha vertical curta (ou, mais corretamente, uma elipse). A linha
horizontal, portanto, aparece como uma serie de elipses verticais que coalescem numa faixa
borrada larga, enquanto que no caso da linha vertical, as elipses verticais se sobrepOem,de modo
que toda a linha aparece nitidamente definida, somente com a parte mais superior e a mais
inferior das elipses constituintes se estendendo alem dela, determinando urn aspecto borrado e
fazendo-a parecer mais longa do que normalmente e. Inversamente, se a linha focal horizontal



for focalizada, as linhas verticais tornam-se borradas.
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Figura 2.6: Formação da imagem de uma figura em forma de cruz para os vários tipos
de astigmatismo regular.

Assim, em todo caso de astigmatismo regular, há uma direção na qual as linhas parecem
mais distintas e uma na qual parecem mais confusas. Toma-se vantagem disso na detecção do
astigmatismo por uma figura em forma de ventilador. Se o eixo do cilindro for oblíquo, a cabeça
é virada para um lado de modo a reduzir a distorção.

2.9 - CONDIÇÃO ÓTICA

Uma esfera é uma superfície em que todos os seus meridianos possuem a mesma
curvatura figura 2.7a.

No entanto, nem todas as superfícies são esféricas (astigmáticas, figura 2.7b); aquelas que
não são/geralmente não formam imagens estigmáticas. Tais superfícies são denominadas tóticas
tipo particular de superfície não esférica (figura 2.7.c).

Um cilindro também pode ser considerado uma superfície tórica, porém com r2

infinitamente longo (figura 2.8a).
Uma das características do cilindro é que o feixe de luz que nele incide, proveniente de
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urn ponto, e refratado de modo a formar uma linha correspondente, ou seja, a cada ponto
incidente, ha uma linha refratada correspondente. A figura 2.8b pode melhor ilustrar este fatoo

Podemos observar que a luz, quando incide paralela ao eixo de revolm;ao do cilindro, nao
sofre desvio.

Observemos a figura 2090 Urn objeto puntual luminoso incide numa lente astigmatica
formando uma imagem num anteparo. Colocando-se 0 anteparo paralelo ao plano da lente, na
posi<;ao xv' , observar-se-a uma linha vertical como imagemo Se agora movermo-Io para a posi<;ao
xH', formar-se-a uma linha horizontal.

Entre essas duas posi<;oes, varias imagens formar-se-ao, como ilustrado. Porem, existe
urn certa posi<;ao onde teremos a imagem de urn circulo, denominada cfrculo de menor
confusio, e que esta exatamente a meio caminho, dioptricamente falando, dos dois focos (xv'
e ~'). Clinicamente, esta e a vergencia mais importante.

o circulo de menor confusao (ou interfocal) e a imagem borrada (urn ponto corresponde
a urn circulo), porem nao distorcida.
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Figura 2.8: (a) Representa~io de um cilindro; (b) Representa~ioda forma~io da
imagem a partir de um feixe paralelo de luz. proveniente de uma fonte puntual.
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Ha dois tipos de cilindros utilizados na oftalmologia: os cilindros positivo e negativo,
conforme ilustra a figura 2.10. Ambos podem ser utilizados para a correc;ao do astigmatismo.

A fum;a07 que descreve 0 efeito das lentes cilindricas nos vanos meridianos e dada pela
func;ao seno ou cosseno, porem de perfodo 1f. 0 Apendice II traz maiores detalhes sobre esta
condic;ao, que e analoga a condic;ao do olho astigmatico.

2.12 - CORRE~AO OTICA DAS AMETROPIAS

o modo pelo qual ocorre a refrac;ao de raios luminosos paralelos em urn sistema
astigmatico ja foi descrito. Em vez de urn ponto focal isolado, existem duas linhas focais, separa-
das entre si por urn intervalo focal. 0 comprimento desse intervalo focal e uma medida do grau
de astigmatismo, e a correc;ao do erro s6 e obtida reduzindo-se esses dois focos em urn.

Se os dois meridianos principais do sistema astigmatico estiverem em angulos retos entre
si, 0 erro pode ser corrigido pelo emprego de uma lente cilfndrica adequada, que, atuando no
plano de urn meridiano, modificara a refrac;ao dos raios que sao dirigidos para urn foco na
mesma distancia que aqueles do outro meridiano, quando entao toda a imagem (teoricamente)
transformar-se-a num ponto.

Vejamos, entao, como proceder para a correc;ao, por exemplo, de uma pessoa astigmatica
hipermetrope composta, com +3di e +5di a 1800 e 900, respectivamente (figura 2.11a).
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Figura 2.11: Representa~ao da corr~ao 6tica de ametropia por lentes esfericas
associadas a cilindros positivo e negativo: (a) exemplo particular de ametropia;

(b) exemplo generico de ametropia.

Ha dois modos de prescrever a receita para este caso particular, com cilindros positivos
ou negativos, este ultimo tipo mais utilizado no Brasil (uma das razoes e que e de mais facil
confec<;ao):

Coloca-se uma lente esferica + 5di. Assim, ambos os meridianos submetem-se a + 5di de
poder, de modo que 0 vertical fica corrigido e 0 horizontal fica "super" corrigido, remanescendo
com -2di. Dessa maneira, devemos corrigir apenas este meridiana e, portanto, fazemo-lo com
urn lente cilindrica de -2di, com seu eixo de revolu<;aona vertical (900

), a fim de que os raios
verticais nao sejam refratados.

Entao, chegamos it prescri<;aofinal de uma lente esferica de poder +5di, combinada com
uma lente cilindrica de -2di a 900

•

Procedendo da mesma maneira anterior, s6 que, agora, utilizando uma lente esferica de
+ 3di, corrige-se 0 eixo horizontal, porem 03.0 totalmente 0 vertical, remanescendo + 2di que sao
corrigidos por urn cilindro de poder + 2di e posicionado a 1800 para 03.0 interferir nos feixes
luminosos horizontalmente incidentes.

Assim, concluimos que, uma vez determinados 0 maior e 0 menor poderes de refra<;ao



de um olho, deve-se proceder do seguinte modo (figura 2.llb):

sey > x

ou

y esf 8 (x - y) cil

x esf 8(y - x) cil (cl)

A seguir, será descrito o método tradicional de medidas dos vícios de refração feitas por
um instrumento denominado retinosc6pio.
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E impossivel falar sobre retinoscopia sem se mencionar Jack Copeland8
•

Copeland, que era um lider no campo da retinoscopia, desenvolveu uma importante
tecnica clfnica e os instrumentos para desempenha-Ia rapida e facilmente. Passou 0 resto de sua
vida profissional ensinando-a a milhares de estudantes, a maioria dos quais utilizavam
retinosc6pios iguais ou similares ao desenvolvido por ele.

a retinosc6pio por ele desenvolvido e patenteado em 1927 nao foi modificado ate os dias
atuais. a modelo original do retinosc6pio esta descrito a seguir.

A figura 3.la ilustra um retinosc6pio, que e urn dispositivo composto por uma lampada
de filamento reto, uma lente convergente e urn espelho posicionado a 450 com um furo central.

Existe um cursor extemo deslizante e girat6rio - figura 3. 1b - que tanto e responsavel
pelo controle da rota~ao do feixe luminoso quanto pela varia<;ao da vergencia do mesmo.
Girando 0 cursor, a faixa de luz rotacionara, passando por todos os meridianos; elevando-o ou
abaixando-o, 0 feixe de luz tomar-se-a divergente ou convergente, respectivamente.

Deslizando-o no sentido da parte superior do instrumento, 0 cursor aproxima a lampada
do espelho. Quanto mais pr6xima do espelho, maior a divergencia do feixe luminoso. No final
do curso, a fonte luminosa aparente estara atras do retinosc6pio.
Deslizando progressivamente no sentido oposto, a fonte luminosa deixara 0 instrumento com uma
convergencia progressivamente maior, ate que no final do curso, a fonte aparente estara entre
o retinosc6pio e 0 paciente.
Em alguns outros modelos de retinosc6pios, a lente e deslocada para a mudan<;a da vergencia da
luz, porem, para 0 movimento de rota<;ao, obviamente a lampada e a rotacionada. Assim, estes
instrumentos funcionam exatamente ao contrario do descrito acima, na questao da vergencia do
feixe.
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Os princfpios 6ticos da retinoscopia podem ser didaticamente divididos em dois sistemas:
ode ilumina<;aoeo de observa<;ao.Sao dois sistemas distintos, 0 primeiro referindo-se apenas
a incidencia da luz no olho do paciente e 0 segundo a luz retro-espalhada pelo fundo do olho
(epitelio pigmentar e cor6ide subjacente) ate atingir 0 olho do examinador, atraves do oriffcio
central do espelho (figura 3.2).

o examinador projeta essa imagem do facho de luz no plano da pupila do paciente. Ele
nao ve diretamente a retina iluminada do paciente, mas a imagem ampliada pelo sistema 6tico
do olho observado. A luz emergente atravessa os meios 6ticos do olho observado e e influenciada
por eles. A maneira pela qual essa luz e influenciada proporciona uma medida qualitativa do
sistema 6tico ocular do paciente. A imagem dessa luz emergente e denominada pOTreflexo
retiniano da pupila, reflexo retinosc6pico ou simplesmente reflexo. Este pode ser observado por
movimentos relativos ao do retinosc6pio. Numa situa<;aohipotetica, em que 0 examinador
encontra-se no infinito, com urn pequeno movimento lateral seqiiencial da luz incidente, 0

medico defme qualitativamente a ametropia apresentada pelo paciente do seguinte modo (figura
3.3):

(a) olho hipermetrope: a luz refletida, que e em forma de uma faixa divergente,



movimenta-se no mesmo sentido da luz incidente ("movimento a favor"). Isto se deve ao fato
do foco do sistema 6tico ocular do paciente estar posicionado ap6s a retina, ou por melhor dizer,
devido ao fato do ponto remoto do paciente nao se encontrar entre 0 examinador e 0 paciente ;

(b) olho miope: a luz refletida, que e em forma de uma faixa convergente, movimenta-se

Figura 3.2: Luz proveniente da retina do paciente passando pelo oriffcio central do
espelho e atingindo a retina do examinador.

no sentido oposto ao da luz incidente ("movimento contrail). Isto se deve ao fato do foco do
sistema 6tico ocular do paciente estar posicionado anteriormente a retina, ou seja, pelo fato do
ponto remoto do olho do paciente estar situado entre 0 examinador e 0 paciente;

(c) olho emetrope: 0 reflexo perde sua individualidade, Dio permitindo a analise dos
movimentos. Embora haja um movimento da luz incidente, a luz refletida permanece estitica.
Isto se deve ao fato da imagem da faixa de luz estar exatamente no foco do sistema 6tico, a
retina, fazendo com que a luz deixe 0 olho colimada. Diz-se assim, que foi atingido 0 ponto de
neutraIidade.



feixe na retina ~
feixe na face

,
HIPERMETROPE

Figura 3.3: Esquematiza«;ao do modo como 0 retinoscopista vera 0 "reflexo"da luz na
retina se sobrepondo a faixa de ilumina«;ao, em termos da dinimica do movimento.

Para se transferir a retinoscopia academica para a pratica, utiliza-se uma lente de trabalho,
LT, auxiliar. Em outras palavras, isto significa simular 0 efeito de se estar posicionado no
infinito, mesmo estando-se posicionado a qualquer distiincia, fazendo uso de uma lente
colimadora colocada anteriormente ao olho do paciente. A figura 3.4 ilustra as tres situa<;oes
convencionais, referentes a figura 3.3. A lente de trabalho atua sempre no sentido de fazer com
que os feixes retro-espalhados pela retina, convitjam para urn ponto exatamente no oriffcio do
retinosc6pio, que e praticamente na pupila de entrada do olho do examinador, que pratica a
retinoscopia com urn dos supercflios encostado no instrumento. Esta situa<;aofaz com que a
condi<;aode emetropia, ou seja, 0 ponto remoto do olho do paciente conjugado com a pupila de
entrada do olho do examinador, inunde de luz 0 olho do medico (ponto de neutralidade).

A lente de trabalho e convergente e deve ser correspondente, em poder di6ptrico, a
distiincia de trabalho do retinosc6pio (distiincia examinador-paciente). Portanto, se 0 exame e
efetuado a (+ lIx)m do paciente, 0 que equivale a uma distiincia di6ptrica de -xdi, a lente de
trabalho usada frente ao olho do paciente sera de +xdi (a grande maioria dos oftalmologistas
utilizam uma lente de trabalho de +1,5di).

A retinoscopia quantitativa permite medir 0 erro refrativo de urn olho ametrope atraves
da interposi<;aode lentes corretoras adjacentes a lente de trabalho. 0 procedimento e bastante
simples, uma vez que a condi<;aode emetropia conjuga 0 ponto remoto exatamente no oriffcio



do retinosc6pio, ao se utilizar a lente de trabalho. Assim, ao atingir esta condi<;ao, a partir de
um olho ametrope e da interposi<;ao das lentes corretoras, avalia-se quantitativamente a ametropia
correspondente a lente corretora. Na pnitica, a lente de trabalho e a lente corretora sao uma linica
lente. Assim, posicionando-se esta unica lente L, frente ao olho do paciente, buscando 0 ponto
de neutralidade, 0 correspondente vfcio de refrac;ao, V" sera a sUbtrac;ao de +xdi do poder de
refrac;ao de L (Vr = L - x). Enmo, se:

L > +xdi, olho hipermetrope;
L < +xdi, olho mfope;
L = +xdi, olho emetrope.

(A)
LT

(B)

(C)

Figura 3.4: Adapta<;io da lente de trabalho a retinoscopia. Representa<;io do olho:
(a) emetrope; (b)miope; (c) hipermetrope.

Existem ainda algumas praticas utilizadas de retinoscopia, relativas a velocidade do
movimento10 e a intensidade da luz retro-espalhada, que nao serao mencionadas neste contexto,



que auxiliam a encontrar com maior rapidez a lente adequada.
Deste modo, esta tecnica, amplamente utilizada pelos oftalmologistas ainda nos dias

atuais, proporciona medidas com precisao de 0,12di referentes ao grau de ametropia e de 5°
referentes ao eixo do astigmatismo.

Para que fosse possfvel desenvolver urn sistema automatico de medidas de vfcios de
refra<;ao,proposto nesta tese de doutorado, foram indispensaveis estudos sobre 0 conceito basico
da retinoscopia. A seguir, sera descrito urn sistema 6tico, denominado Optometro, que apresenta
urn certo grau de evoluf;ao em rela<;aoaos retinosc6pios, mas que jamais se tomou popular.
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Capitulo 4

Existem alguns equipamentos denominados Optômetroil,I2 que são um meio termo entre
os retinoscópios e os refratores-automáticos. São dispositivos de medidas de refração ocular
objetivos, porém não automáticos. Estes equipamentos não são muito bem aceitos por parte dos
oftalmologistas, pelos motivos que serão expostos a seguir, mas auxiliaram no desenvolvimento
dos refratores-automáticos.

1- PRINCÍPIO DE SCHE1NBR

Em 1619, Scheiner11 descobriu que o ponto em que o olho é focalizado pode ser
precisamente determinado apenas colocando uma fenda dupla em frente à pupila. A luz que entra
no olho, proveniente de um objeto puntual posicionado no infInito, é limitada pela fenda (figura
4.1). Se o olho for míope, os raios se cruzam antes de alcançarem a retina; se for hipermétrope,
após; e se for normal, exatamente na retina. Assim, quando o olho é míope ou hipermétrope,
tem-se a presença de dois pontos na retina, enquanto no olho normal apenas um. Movendo o
objeto até a posição em que aparece um único ponto na retina, pode-se determinar o ponto
remoto do olho, e portanto, a correção refrativa.

O erro refrativo do olho é igual ao recíproco da distância do ponto remoto em metros.
A avaliação de um único ponto geralmente proporciona maior precisão na determinação do erro
refrativo do que a avaliação da imagem mais nítida (isto se deve ao fato de que não é necessária
a percepção de contraste de borda, apenas a presença de um ou dois pontos de luz).

O Princípio de Scheiner foi o primeiro de uma classe de métodos de avaliação de zona
focal para sistemas de refração e de testes de componentes 6pticos. Estes métodos têm sido
amplamente empregados na tentativa de automatizar as medidas de refração ocular e a maioria
dos refratores automáticos são baseados no Princípio de Scheiner.
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o principio do optometro13 descrito em 1759 (figura 4.2) permite uma varia~ao continua
de poder em instrumentos de refra~ao. Ao inves de se utilizar 0 metodo da troea de vanas lentes
de diferentes poderes, como e feito no caso do Green's, uma unica lente convergente e utilizada
e posicionada a uma distancia do olho, ou do plano das lentes corretoras, igual it sua distancia
focal. Luz a partir de urn alvo do lado oposto da lente entra no olho com vergencias diferentes
(zero, positivas ou negativas), dependendo da posi~ao do alvo. Se a vergencia da luz no plano
foeal do optometro e medida, observa-se que esta linearmente relacionada com 0 desloeamento
do alvo. Portanto, pode-se construir uma escala com espa~amentos iguais que indicara 0 numero
de dioptrias que este arranjo 6tico simula no plano das lentes corretoras.

o Principio de Scheiner e 0 principio do oprometro tern sido amplamente utilizados em
tentativas de se automatizar a refra~ao clinica.
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Nas decadas de 20 e 30, vanos optometros foram desenvolvidos e comercializados. Estes
optometros, classificados como instrumentos objetivos de medidas de refra~ao, sao na verdade
subjetivos no que se ref ere ao examinador, que deve focalizar ou alinhar a imagem de urn alvo
na retina do paciente. Estes instrumentos sao todos baseados nos dois princfpios anteriormente
apresentados.

Hoje em dia existem tres deles ainda sendo comercializados e ate recentemente eram
amplamente utilizados na Europa, em preferencia a retinoscopia, porem nunca foram populares



3.1 - FATORES QUE AFETAM A POPULARIDADE DOS OPTOMETROS

Tres fatores basicos, tais como, problemas de alinhamento, astigmatismo irregular e
acomoda~ao limitam a aceita~ao de optometros na pratica da refra~ao clinica. Veremos adiante,
que alguns destes fatores ainda sao limitantes para 0 desempenho dos auto-refratores.

Num sistema baseado no Princfpio de Scheiner, ambas as fendas devem encaixar
exatamente na pupila de entrada do olho do paciente. Caso 0 paciente se mova ligeiramente, a
medida e invalidada. Ainda, alinhar 0 instrumento e manter 0 alinhamento requer uma grande
habilidade pratica e paciencia por parte do examinador, bem como da coopera~ao do paciente.

Urn sistema de Scheiner usa apenas duas pequenas por~oes do sistema 6tico ocular. Se
o astigmatismo irregular estiver presente, a melhor refra~ao media sobre toda a pupila pode ser
completamente diferente da apresentada por apenas duas pequenas areas da mesma. 0 melhor
meio de se evitar este problema e utilizando a maior area pupilar poss{vel.

Quando os pacientes olham dentro dos instrumentos, eles tendem a acomodar. Esta
situa~o, conhecida como miopia de instrumento ou acomoda~ao de instrumento, e 0 maior
problema para a maioria dos optometros e tern sido para a maioria dos refratores automaticos.

A quantidade de acomoda~ao introduzida pelos equipamentos geralmente flutua durante
o processo de medida. Se os meridianos principais sao medidos sucessivamente, ao inves de
simultaneamente, as flutua~oes da acomoda~ao dos pacientes podem induzir urn erro nas
corre~oes cilfndricas, hem como nas esfericas.

Muitos fatores influenciam a acomoda~ao, bem como aten~ao, fadiga, dir~ao de fixac:;ao
do olhar, ilumina~ao, detalhes de imagem, desfocaliza~ao da imagem na retina e fatores
psicol6gicos.



Entre os instrumentos de medidas objetivas, os optometros automaticosl4
,15 no infra-

vermelho foram os que despertaram 0 maior interesse. Estes instrumentos desempenhavam as
medidas de refrac;ao automaticamente, utilizando luz infra-vermelhaI6

,17, por ser invisfvel ao
paciente. Um alvo visfvel e incorporado em cada instrumento para ajudar no controle da fixac;ao
do paciente e da acomodac;ao.

oprimeiro oprometro foi descrito por CollinslBem 1937, porem a eletronica daqueles dias
nao era suficientemente sofisticada para tornar 0 instrumento pnitico. No entanto,
aprimoramentos nos fotodetectores de infra-vennelho, nos circuitos de controle e em
microprocessadores tem sido implementados neste campo. Ainda com 0 advento do laser, vanos
destes sistemas surgiram e originaram os atuais refratores automaticos.

Com estas noc;oesbcisicasdos instrumentos objetivos de refrac;ao, desenvolvemos quatro
sistemas, descritos a seguir. Os sistemas, como podera ser notado, seguem uma evoluc;aoa partir
dos metodos convencionais. Os tres primeiros sao extremamente distintos no que se refere aos
princfpios utilizados e no modo de detecc;ao da luz retro-espalhada pela retina, e 0 quarto e
apenas urn aprimoramento do terceiro.



SISTEMADMI

CAPiTULO 5

Principio de Maxwellian

Sistema DMI



Capitulo 5

Numa tentativa de automatizar os opt6metros ja existentes, 0 primeiro sistema que
desenvolvemos e denominamos por Sistema DMI (Sistema de Detee~ao da Maior Intensidade
de IUZ)19,20,21, consiste basicamente em detectar a maior intensidade da luz retro-espalhada pela
retina, a partir da proje~ao da imagern de urn alvo de rnedida no fundo do olho.

Este sistema sera apenas apresentado brevemente para 0 acompanhamento da evolu~ao do
desenvolvimento de nosso sistema , porem serve apenas como urn sistema didatico e pouco
preltiCO.

Para tal, alem do Princfpio de Scheiner, utilizamos 0 Princfpio de Maxwellian22
, descrito

a seguir.

o Principio de Maxwellian - figura 5. 1 - e urn arranjo tipico para corre~oes refrativas23
,24.

A fonte e colimada pela lente 1 e focalizada pela 2, de modo a formar a imagem da fonte na
pupila do olho. A pupila esta localizada na distancia focal da lente 2 (f2).

Urn alvo difuso e posicionado entre L1 e Lz.
Quando 0 alvo esta focalizado na retina, a distancia de f2 ao alvo e diretarnente

proporcional a corre~ao refrativa do olho. A forma Newtoniana6 para equa~oesde lentes delgadas
aplicada a lente 2 '(vide Apendice I) nos leva a expressao (5.1):

onde D e a corre~ao refrativa em dioptrias, d e a distaficia entre 0 alvo e a lente 2 e.h e a
disrnncia focal da lente 2.

Observe-se que quando 0 alvo encontra-se no foco da lente 2, a corre~ao refrativa do
olho e zero, ou seja, 0 olho e emetrope, como era de se esperar, uma vez que feixes paralelos
provenientes do objeto estao formando sua imagern na retina.



alvo

o sistema esquernatizado na figura 5.2 e descrito pela seguinte seqUencia: a luz do laser
(utilizamos urn laser no visivel de He-Ne, A=632.8nm, por motivos praticos e que seria trocado
por urn laser de diodo no infra-vermelho, posteriormente, numa freqUencia adequada) passa pelo
sistema de Maxwellian (Lj - alvo difuso - ~) e incide numa replica ocular. A luz e refletida pela
retina, passa por urn separador de feixes e e desviada por urn espelho para urn sistema de lentes
L3 que forma a imagem no detector. Em nosso caso 0 alvo e urn anel. Este tipo de alvo permite
utilizar 0 Principio de Scheiner, porern ao inves de duas fendas, temos infinitas fendas cobrindo
toda a cornea em 3600. Quando a imagem nao e formada na retina (olho ametrope), observa-se
urn borrao (vide figura 4.1b-c no capitulo 4, onde os dois pontos representam imagem borrada).
o alvo e, enta~, movido ate que a imagem do anel torne-se nitida no detector de intensidade
(maior intensidade de luz por unidade de area), que em nosso caso e 0 PIN 5D. Dessa forma,
tem-se a corr~ao refrativa dada pela distancia de movimento do alvo.

Contudo, a varia~ao da intensidade de luz refletida pela retina e muito pequena em torno
do ponto de maxima intensidade, introduzindo assim urn erro superior a 0,25di, que e 0 limite
de erro permitido pelo sistema ocular (e importante trabalhar com erros ate 0, 125di apenas). Ii
valido notar que a distancia focal de ~ necessaria no sistema e pequena, 50mm. Esta pequena
varia~ao e possivel ser detectada pelo olho, porem nao pelos detectores disponiveis, motivo pelo



qual os optômetros "objetivos" em que o examinador detecta com seu próprio olho a maior
intensidade de luz retro-espalhada pela retina do paciente, utilizam com maior sucesso sistemas
similares ao descrito.

A figura 5.3 é um gráfico da variação de intensidade de luz espalhada pela retina de um
simulador ocular em função da distância de movimento de alvo, obtido experimentalmente.

Principio de

L1 Maxwellian L2

detectar

SF

Figura 5.2 Esquema ótico do Sistema DMI.

No caso da figura 5.3, o simulador ocular é um olho emétrope, porém para olhos
amétropes a variação em porcentagem é praticamente a mesma, deslocando apenas o pico do
gráfico para a direita ou para a esquerda, no eixo de distância, para olhos hipermétropes e
míopes, respectivamente. Ainda podemos observar que há uma variação de apenas 0,21 % de
intensidade de pico num intervalo de 3,75mm, correspondendo a um erro de 1,Odi nesta
montagem, cuja potência de pico é de 288/LW/cm2• O erro pode ser um pouco diminuído
aumentando-se a extensão do curso que o alvo percorre, mas há um limite, por motivos óticos,
além de comprometer outras partes do sistema. Para se ter uma idéia melhor, duplicando a
extensão do curso em que o alvo se move (caso limite da extensão do curso), o erro diminui para
O,6di, ainda para uma potência de pico no detector de 288/LW/cm2•

Como a intensidade de luz que chega ao detector estimada é de 20p.W/cm2 (apenas 4%
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Figura 5.3: Variação da intensidade de luz espalhada pela retina de um simulador
ocular em função da distância percorrida pelo alvo.

a 20% da luz incidente emerge de volta do globo ocular25, dependendo das características
biológicas de cada indivíduo), quando se utiliza um feixe incidente no olho de ImW/cm2
(radiação permitida para Â =830nm - comprimento de onda a ser utilizado para os testes em
olhos de pacientes, por ser invisível ao olho humano26 - para diagnóstico segundo o 21 CFR
Subchapter J do CDRH - Center for Devices and Radiological Health), uma variação como a
mencionada torna-se imperceptível. Pode-se também utilizar um "chopper" e detecção síncrona
para aumentar a sensibilidade do detector e, assim, diminuir o erro, mas a introdução destes
componentes não é competitiva em relação a uma modificação do sistema como um todo, como
foi feito para o Sistema DML, descrito no próximo capítulo.
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o Sistema DMV9,21,27 (Sistema de Detec<;aode Movimento de Luz) tern como modifica<;ao
fundamental, em rela<;aoao Sistema DMI, 0 metodo de detec<;aoda luz retro-espalhada pela
retina. Em sfntese, ao inves de incidirmos feixes por toda a c6mea simultaneamente e
encontrarrnos 0 ponto de maior intensidade de luz que chega na retina, incidimos feixes de luz
altemados - vide figura 4.1 no capitulo 4- de modo que se 0 olho for ametrope, havenl urn
movimento de luz no fundo do olho (dois pontos altemados), e se for emetrope, DaOhavem 0

movimento de luz, uma vez que, quando os feixes incidentes altemam-se, sempre convegem para
urn tinico ponto na retina, proporcionando urn sinalluminoso continuo naquela regiao.

Assim, ha a necessidade de apenas se detectar a presen<;a ou ausencia de luz em
determinada regiao e nao mais a intensidade de luz que esta presente, 0 que toma 0 sistema de
detec<;aomuito mais preciso.

Uma conseqiiencia imediata desta forma de detec<;aoe a modifica<;aodo sistema de
proje<;aodos feixes, embora os Princfpios de Scheiner e de Maxwellian ainda sejam utilizados.

Existem intimeras maneiras de se incidir altemadamente dois feixes de luz paralelos no
olho, tais como sistemas com uma fonte de luz, uma lente, uma fenda dupla e urn "chopper";
dois sistemas dispostos lado a lado compostos por uma fonte de luz e uma lente, onde as fontes
de luz de cada urn dos sistemas seriam chaveadas altemadamente, etc. Mas, precisavamos de urn
sistema que fosse possfvel de se implementar na pratica, com os feixes altemados, paralelos e
distantes entre si de no maximo 3,Omm, e que ao mesmo tempo possuisse a propriedade de
mudar a vergencia da luz que entra no olho para a aferi<;aodo erro refrativo.

Assim, utilizamos a seguinte propriedade 6tica para resolver este problema: duas fontes
de luz sao simetricamente deslocadas do eixo 6tico principal, onde uma lente convergente e
posicionada, como mostra a figura 6.1.
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Figura 6.1 Esquema de duas fontes. LD1 e LD2• deslocadas simetricamentedo eixo
6tico. Em detalhes. 0 caminho otico percorrido pelos feixes colimados pela lente L1 e.

posteriormente passando pelo alvo (iris). Os feixes continuos e pontilhados
representam os feixes provenientes de LD1 e de LDh respectivamente.

A cada conjunto fonte-Iente, existe urn novo eixo 6tico associado, de modo que, se
posicionarmos as fontes a distancia focal da lente, os feixes que emergirao da face posterior da
lente serao paralelos ao eixo 6tico a eles associado.

Se agora posicionarmos uma iris extremamente pequena, da ordem de O,5mm, por
exemplo, no eixo 6tico principal, teremos dois feixes de luz divergentes entre si, como mostrado
na figura 6.1. Chaveando as fontes altemadamente, temos uma "fonte" de luz especial que e
constituida por dois feixes independentes.

Colocando-se esta iris exatamente a distancia focal de uma segunda lente convergente,
os feixes que dela emergirao serao paralelos ao eixo 6tico principal. Assim, temos dois feixes
paralelos incidentes alternadamente e urn alvo (iris) que, se deslocado, modifica a vergencia da
luz que entra no olbo.

Desta forma, foi possivel associar os Princfpios de Scheiner e de Maxwellian
simultaneamente, com feixes incidentes alternados.



o sistema 6tico desenvolvido consiste basicamente em incidir no olbo-teste dois feixes
paralelos de luz, chaveados a 1KHz e observar os pontos de convergencia da luz na retina. Caso
o olbo seja ametrope, podem-se observar os dois feixes de luz convergindo altemadamente em
dois pontos pr6ximos entre si, na retina, causando assim 0 que denominamos de "movimento de
luz na retina" .

Um alvo de medida e deslocado frente ao olbo-teste a fim de fazer com que os dois feixes
conviIjam exatamente no mesmo ponto na retina - um ponto luminoso continuo e 0 resultado
desta corr~ao - e, assim, obter 0 erro refrativo correspondente em dioptrias. 0 sistema esta
detalhadamente exposto a seguir.

A figura 6.2 mostra um corte lateral do arranjo experimental, onde, a princfpio, dois
diodos emissores de luz (LEDs), LD1 e LD2 (A =65Onm), foram utilizados, e que seriam
substitufdos por lasers de diodo a A =83Onm, na versao final do sistema.

Sistemas de
Maxwellian e de Scheiner

At

I

detector
4d

Figura 6.2: Esquematiza~io do sistema 6tico desenvolvido para 0 Sistema DML.



Os feixes provenientes de 1D] e W2 são modulados altemadamente a 1KHz (freqüência
adequada para o circuito eletrônico do dispositivo19), com potência de 250mWIcm2s cada, uma
vez que, posteriormente, duas outras fontes foram implementadas, resultando assim, numa
potência total de incidência por unidade de área, por unidade de tempo de lmW/cm2s.

Os feixes provenientes dos leds passam pela lente colimadora L] {fI=6Ommf e são
direcionados ao alvo (íris), Â17 como feixes paralelos de luz. O alvo está posicionado no foco da
lente colimadora L2 (f2=12Omm). Os feixes passam por L2, tornam-se feixes paralelos entre si,
incidem no olho após passarem por um separador de feixes, SF, e por um Prisma de Dove6
rotatório, PDR, cuja função é a de modificar os meridianos de incidência dos feixes. Como
temos três incógnitas a determinar - o grau de miopia ou hipermetropia, o grau e o eixo do
astigmatismo (vide equação 6.1) - necessitamos de medidas em pelo menos três diferentes
meridianos e, portanto, este prisma rotaciona os feixes a cada 1200. A pupila do olho-teste está
localizada no plano focal de L2 e a imagem de A] é projetada na retina.

Quando o olho é emétrope, ou seja, dioptria zero (D=O), as imagens /] de AI
proporcionadas pelas fontes de luz são focalizadas num ponto FI na retina. As imagens são
refletidas por um sistema composto por SF, uma lente colimadora LJ (h= 12Omm)e por um
espelho, para produzir uma imagem I]' estática em relação à mudança de fonte de luz.

A imagem I]' passa por L4 ~= lOOmm) e por Ls (f,=50mm) e é projetada sobre o
detector de quadrante. No entanto, quando o olho é míope ou hipermétrope, as imagens /1

projetadas são localizadas nos pontos F2 e FJ, respectivamente.
Movendo-se A] para frente ou para trás, de modo a focalizar sua imagem na retina, a

imagem I]' toma-se estática.
Assim, o princípio básico de funcionamento do sistema é no sentido de sempre tornar

estática a imagem I]'.

2.1 - ELIMINAÇÃO DE RUÍDO ÓTICO NO SISTEMA

Comparada à luz espalhada pela retina, a luz espalhada pela córnea é muito forte. Uma
'\tez que o sinal a ser analisado é o proveniente da retina, a razão sinal/ruído é muito baixa,
(ipresentando assim um problema de baixa precisão do detector fotoelétrico. Para eliminar estes
sinais fotoelétricos causados pelos ruídos luminosos, uma ótica foi adaptada no sentido de
~'apturaros feixes refletidos pela córnea (figura 6.2). Os feixes luminosos refletidos pela cómea
tornam-se paralelos após passarem pela lente colimadora LJ (plano focal coincidente com a
posição da cómea), cujo segundo foco,,h, coincide com a posição do foco de L4 (h). Quando
os feixes paralelos atingem ~, convergem para seu segundo foco/4, onde está posicionada uma

"Estas distâncias focais da lentes utilizadas, são no sentido de tornar compacto o sistema e
ao mesmo tempo com intervalo de medida suficiente.
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barra absorvedora de feixe, A2, que serve como armadilha de luz.
Por outro lado, os feixes retro-espalhados pela retina, que emergem paralelamente do

olho, focalizam no segundo foco de!J que coincide com f" de forma que emergem de L4

paralelamente e covergem no foco h da lente objetiva L5• 0 detector de quadrante est!
posicionado exatamente sobre 0 plano focal de L5•

Os componentes 6ticos L4 e A2 estilo acoplados ao alvo A], de modo a manter a eficacia
do sistema de elimina<;ao de rufdo para qualquer ametropia. As distancias focais ft e!J devem
ser iguais (h=!J=12Omm) para que a distancia percorrida por A] seja a mesma percorrida por
L4 e A2•

A figura 6.3 mostra uma foto do sistema DML.

3 - AUTOMACAO 00 SISTEMA

A automa<;ao do sistema consiste basicamente na seguinte sequencia: as fontes luminosas
saD moduladas temporalmente de maneira alternada. Quando W] esta ligada, uma imagem I] do
alvo e projetada na retina. A luz espalhada pela retina e colimada pelo sistema ocular, refletida
por um separador de feixes, tratada por um sistema de lentes e espelhos, e observada num
detector de duplo quadrante. Um processo aruilogo ocorre quando W2 e ligada. Quando a
imagem do olho nao coincide com 0 plano da retina, a imagem do sistema 6tico de detec<;ao nao
a focaliza no plano do detector. Assim, incidindo alternadamente W] e W2 no olho, a mudan<;a
de intensidade de luz entre os vanos detectores indica que nao existe coincidencia do plano focal
do olho com a retina. Quando uma s6 imagem for obtida no detector (I] e 12 sobrepostas), atraves
do movimento axial do alvo, obtem-se a corre<;ao refrativa (figura 6.4).

o movimento axial do alvo e controlado por um sistema eletr6nico. Quando os dois feixes
luminosos, paralelos ao eixo principal do olho e equidistantes do centro incidem na c6rnea (os
feixes distam por volta de 3,Omm entre si), convergem em dire<;ao a retina. Tres situa<;Oessao
possfveis:

(a) os dois feixes se cruzam antes da retina e nela marcam dois pontos (olho mfope) -
figura 6.4a;

(b) os dois feixes se cruzam ap6s a retina e nela marc am dois pontos (olho hipermetrope)
- figura 6.4b;

(c) os dois feixes convergem em um tinico ponto na retina (olho emetrope) - figura 6.4c.
o sistema move 0 alvo (figura 6.2) que muda 0 angulo de incidencia dos feixes luminosos

ate que ocorra a convergencia em urn tinico ponto sobre a retina. Em seguida, 0 deslocamento
do alvo e medido e, portanto, 0 erro refrativo e determinado (equa<;ao 5.1).

o circuito desenvolvido detecta se houve ou nao a intersec<;ao dos feixes, atraves de sinais
provenientes do detector de duplo quadrante (dois fotodetectores de intensidade em uma tinica
capsula), que tern como sinal de referencia a fase das fontes chaveadas (figura 6.4) e, portanto
determina a dire<;a:ode deslocamento do alvo, hem como 0 ponto de parada.





~ Fonte 1

~ Fonte 2
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Figura 6.4: Representação do sinal de referência de duas fontes de luz e da
formação da imagem produzida pelas fontes, no detector. <a)olho míope: sinais recebidos
pelos detectares invertidos em relação ao sinal de referência, e não simultaneamente;
(b) olho hipermétrope: sinais recebidos pelos detectares não-invertidos em relação ao
sinal de referência, e não simultaneamente: (c)olho emétrope: sinais recebidos pelos
detectares simultaneamente.

3.1 - O CIRCUIT019

o circuito controlador de todo o sistema ótico foi desenvolvido por um aluno de mestrado
do Laboratório de Ótica Oftálmica, do Grupo de Ótica deste departamento.

O diagrama em blocos do circuito é mostrado na figura 6.5.
O sinal recebido pelos fotodiodos é previamente amplificado e, em seguida, passa por dois

f1ltros ativos ligados em cascata28• Cada um destes filtros está sintonizado na freqüência do
primeiro harmônico da onda quadrada, isto é, 1KHz. Como conseqüência de as fontes luminosas
se alternarem, as sellÓides resultantes de cada um dos bancos de flltros são complementares.
Sendo assim, quando aplicadas às entradas de um amplificador diferencial de ganho unitário,
resultarão na saída de uma senóide com o dobro da amplitude de entrada, e fase igual à do sinal
da entrada não inversora.

Em seguida, um comparador de fases29 determina se houve ou não o cruzamento dos
feixes de luz emitidos pelos leds, isto é, determina se o fotodiodo 1 recebeu a luz emitida por
Wj (figuras 6.6 e 6.7). De acordo com o resultado obtido (cruzamento ou não cruzamento), o
motor é acionado e o alvo desloca-se. É conveniente notar que, no momento em que os feixes
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Iuminosos convergirem na retina, os dois fotodiodos receberao sinais identicos e, portanto, 0

Divelde tensao na saida do amplificador diferencial sera nulo. Este nfvel e identificado por urn
detector de zero e detennina 0 ponto de parada do motor.

A freqiiencia dos pulsos do motor de passos e de 250Hz, resultado da divisao da
freqiiencia do oscilador de chaveamento por quatro (base de tempo em que a precisao DaOe
afetada). Ligado na safda do divisor, urn contador "up/down"(74190) registra em urn mostrador
o numero de passos dados pelo motor. E este dado que determinara a cOIT~ao refrativa das
ametropias, como veremos a seguir.
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Figura 6.6: Sinais emitidos pela fonte e recebidos pelo detector para emetropia e
ametropias.

4 - DBTERMlNAÇAo QUANTITATIVA DAS AMBTROPIAS

4.1- CÁLCULO PARA A CORREÇÃO DIÓPTRICA

Utilizamos para a determinação quantitativa das ametropias oculares a expressão 5.1,
reproduzida abaixo:

(5.1)

onde D é a correção refrativa em dioptrias, d é a distância LrAl, em metros e fi é a distância
focal de~.

O número de passos dados pelo motor de passos que move o alvo é convertido para
distância em metros e substituído na expressão acima. Em nosso caso, a distância focal, fi, era
120mm.
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4.2 MEDIDAS DE ASTIGMA TISMO

o sistema ótico desenvolvido também permite medidas de astigmatimo oblíquo tanto do
erro dióptrico quanto do eixo angular. Assim, a imagem do alvo Al é projetada em três
meridianos do olho-teste através do prisma rotatório.

Sendo as dioptrias do erro refrativo DI, D2 e D] correspondentes às direções 0°, 1200 e
240°, respectivamente, a expressão do astigmatismo é dada por (vide Apêndice II para maiores
detalhes)30:

(6.1)

onde x (figura 2.11b) é a componente esférica, conjugada à componente cilíndrica (y-x); Bt é
o meridiano de medida (citado acima) e €X é o ângulo do astigmatismo. Como temos três
incógnitas (x, y e €X), três equações são necessárias para a determinação do erro refrativo. São
elas: DI (01 = 0°), D2 (02 = 12(0) e D3 (03 = 240°), onde os Di são conhecidos através de dados
experimentais de d e incluídos na expressão (5.1).

4.3 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA

Algumas réplicas oculares amétropes e emétropes foram testadas e o sistema apresentou
concordância de 100% em relação às medidas estimadas por métodos tradicionais.

A precisão de medidas estimada teoricamente para o nosso sistema, levando em conta a
imprecisão dos componentes mecânicos, foi de no máximo O,09di (para -13di). Estas precisões
nas medidas são bastante satisfatórias, uma vez que o sistema de visão aceita imprecisôes4•5,31 na
correção de sua ametropia de até 0,25di. Assim, um erro de até 0,125di é aceitável para
equipamentos de medidas para que o olho não se submeta ao seu limite permitido.

Neste sistema ótico apresentado, em particular, o intervalo de medida é de +8di a -13di,
o qual pode ser dilatado (e deve ser dilatado para o uso clínico), aumentando-se o poder de
refração de L2, ou seja, substituindo esta por uma lente de menor distância focal, porém de fOrIJla
a não comprometer a precisão do sistema.

Pode-se também observar que, pelo sistema esquematizado na figura 6.2, apenas com
duas fontes de luz e com o alvo sendo uma pequena íris, obtemos os pontosx'v ex'h da figura 2.9
(note que é obtido apenas o ponto central destas imagens, que a princípio estão representadas
por duas semi-retas na figura, pois não temos dois pincéis de luz atingindo a cómea e sim dois
"raios" de luz).

Como o olho-teste de que dispúnhamos era estático, não houve problemas com o
desalinhamento do sistema. Porém, devemos mencionar que a dimensão da imagem que atinge
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os detectores (a figura 6.4 esta fora de escala por motivos didaticos), em nosso sistema, e pouco
maior do que a junc;ao ffsica entre eles.

Para resolver este problema e assegurar 0 sucesso e a precisao das medidas, para um
olho-teste real - que realiza pequenos movimentos durante 0 exame -, Al foi alterado por uma
fenda, as duas fontes foram substituidas por quatro fontes de luz deslocadas simetricamente do
eixo 6tico a cada 900 e uma mascara, constituida por um ponto central preto, de 2mm de
diametro, foi posicionada entre SF e LJ" para que os feixes de luz retro-espalhados pela retina,
provenientes do eixo 6tico do olho-teste, nao sejam analisados.

Portanto, 0 ponto de parada do novo alvo em forma de fenda, durante 0 processo de
medida, e exatamente sobre 0 cfrculo de menor confusao (vide figura 2.9 no capitulo 2), gerado
por dois pinceis de luz ortogonais, e assim, as imagens sobre os detectores - que agora e um
detector de quatro quadrantes - sao dimensionalmente maiores.

o sistema funciona segundo 0 diagrama de blocos esquematizado pela figura 6.8.
As fontes sao alternadas e 0 alvo de medida encontra-se no foco da lente 2. Os feixes

incidem no olho a 00. Os detectores recebem os sinais. Se receberem os sinais simultaneamente,
o olho e emetrope: [mal de medida. Se fossem utilizadas apenas duas fontes de luz, havia a
necessidade de se fazer mais uma medida, por exemplo a 900, para se conduir que 0 olho era
emetrope (0 olho poderia ser emetrope em um dos meridianos e ser ametrope no meridiano
ortogonal). Caso os deteetores nao recebam os quatro sinais simultaneamente, 0 olho e ametrope
e, entao, 0 alvo move-se ate 0 ponto em que os detectores recebam os sinais luminosos ao
mesmo tempo. E registrado 0 poder de refrac;ao neste meridiano. Em seguida, 0 prisma
rotaciona os feixes e e adotado 0 mesmo procedimento a partir do ponto em que 0 alvo se
encontra. Rotacionam-se os feixes uma ultima vez e, novamente, procede-se da mesma maneira.
Com os dados dos poderes de refrac;ao nos tres meridianos registrados, atraves da expressao
(6.1), resolve-se 0 sistema das tres equac;oese obtem-se 0 erro refrativo do paciente.

Contudo, algumas peculiaridades outras que a relativa lentidao das medidas desse sistema,
a despeito do vinculo temporal com a resposta fisica dos componentes mecinicos, forc;aramao
desenvolvimento de um outro sistema, embora este, em primeira instancia, atendesse as
necessidades do oftalmologista.

Assim, foi desenvolvido 0 sistema DVL, descrito a seguir.
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Este capftulo trata do novo sistema desenvolvid031 e que apresenta modifica~oes dreisticas
quanta a forma da proj~o e da detec~ao dos feixes. Ainda, a disparidade entre os princfpios
convencionais e os aqui utilizados e a evidencia principal da completa modifica~ao sofrida pelo
sistema denominado DVL.

No capftulo 2, mencionamos que patologicamente, miopia e hipermetropia podem ser
consideradas como desarmonias entre 0 sistema 6tico ocular e 0 comprimento axial do olho, de
modo que podemos dizer que, no caso de olbos mfopes, 0 sistema 6tico e demasiadamente
"forte" e, por esta razao, a imagem forma-se anteriormente a retina. lei no caso de olbos
hipermetropes, podemos dizer que 0 sistema 6tico e demasiadamente "fraco" e, portanto, a
imagem forma-se ap6s a retina.

Lanc;andomao de urn artiffcio inverso ao dessas defmic;oes, podemos modificar a 6tica
ffsica, de modo a obter urn outro princfpio, que nao 0 de Scheiner, para 0 nosso novo sistema.
Se, ao inves de posicionar uma fonte luminosa puntual no infinito e fazer com que feixes
paralelos de luz entrem no olho, de modo a defmir as ametropias (figuras 2.2 e 4.1) quanta a
vergencia dos feixes que INCIDEM no olbo, a fonte de luz for posicionada na retina (figura 7.1)
e as ametropias oculares forem defmidas quanta a vergencia dos feixes de luz que EMERGEM
do olbo, verificar-se-a que emetropia, miopia e hipermetropia podem ser analisadas quanto ao
paralelismo, convergencia ou divergencia dos feixes, respectivamente.

Entao, se projetarmos oticamente uma fonte de luz no fundo do olbo do paciente, apenas
pela analise da vergencia dos feixes emergentes do olbo e possivel obter medidas qualitativas e
quantitativas das ametropias em todos os meridianos.

Baseado neste novo principio, 0 sistema 6tico foi desenvolvido e esta apresentado a
seguir.
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Figura 7.1: Def'mic;io das ametropias por posicionamento de uma fonte de luz puntual
na retina: (a) emetropia; (b) miopia; (c) hipermetropia.

o esquema do sistema 6tico esta representado na figura 7.2.
Urn laser de diodo (lmW/cm2s a A =680nm e que posteriormente devera ser permutado

com outro a A =83Onm, adequado ao olho humano quanto a reflectancia da retina) ilumina uma
alvo (figura 7.3a) composto poT tres fendas posicionadas a cada 120° no sistema de coordenadas
polares.

As lentes L1, Lz, L3, 0 alvo A, a mascara M1 (pequeno oriffcio) e urn espelho E com urn
furo central comp5em 0 que denominaremos de sistema 6tico de projec;io. A trajet6ria dos
feixes para 0 sistema de projec;io, sem a presenc;a do espelho E, esta mostrada em detalhes na
figura 7.4a.

o sistema de projec;io da fonte de luz (fonte com a forma peculiar do alvo A) no fundo
do olho e construfdo de modo que a fonte de luz esteja conjugada com ~ e com a pupila de
entrada do olho do paciente, ao mesmo tempo em que A esta conjugado com 0 fundo do olho
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Figura 1.3: (a) Alvo de proj~io A; (b) MUtua de detec~ioM2•



do paciente (A est! posicionado a uma distancia p de Lz e sua imagem forma-se a q dessa mesma
lente e coincide com a distancia focal,,t, de ~). Em nosso sistema, 0 alvo est! posicionado de
modo que, para 0 olho emetrope, a fonte projetada no fundo do olho possua maxima intensidade
luminosa em rela<;ao aos olhos ametropes. Este fato e garantido por fazer com que a imagem do
alvo ap6s passar por Lz coincida com a distancia focal de ~.

E relevante notar que 0 alvo e iluminado com feixes convergentes, e a conjuga<;ao da
fonte de luz com a pupila de entrada do olho do paciente faz com que toda a luz entre no olho
pela parte central do sistema 6tico, 0 que garante que toda e qualquer altera<;ao do sistema 6tico
ocular (acomodac;ao visual, por exemplo) durante a proje<;ao dos feixes DaO influencie esta
proje<;ao.

Os feixes emergentes do olho - figura 7.2 -, a partir do alvo luminoso posicionado na
retina, sao desviados pelo espelho E e passam pelo que denominamos de sistema de detec<;ao
(figura 7.4b), e que e composto pelas lentes ~ e L4, pelo pr6prio espelho E (DaOevidenciado
nesta figura), pela mascara Mz (figura 7.3b), por um conjunto de seis prismas (tres conjuntos de
dois prismas) e por tres detectores CCDs lineares (2048 fotodiodos em cada um deles)
posicionados a 120°, 240" e 360° em rela<;ao ao eixo 6tico do sistema.

(A)

(B)

Figura 7.4: Em detalhes a trajet6ria dos feixes do sistema de:
(a) proje<;io; (b) detec«;io.

A mascara Mz, composta por seis espa<;os vazados e igualmente espac;ados nos 360", e



responsável por selecionar os feixes periféricos da cómea de três meridianos diferentes que serão
posteriormente desviados pelos três conjuntos de prismas para os CCDs, como mostra a figura
7.5. Cada um dos três conjuntos iguais de prismas é composto por dois diferentes prismas. Cada
um destes conjuntos é responsável por desviar dois feixes de luz, de um mesmo meridiano, para
um dos CCDs posicionados fora do eixo ótico do sistema.

CCD

1

fi

------10-----
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Figura 7.5: Em detalhes a trajetória dos feixes de um dos meridianos após
passarem por M2 e pelos dois diferentes prismas. O ângulo ~ é o ângulo que a luz faria
com o eixo ótico se não fosse desviada pelos prismas; .8 e y são os ângulos de desvio dos
feixes proporcionados pelos prismas A e B, respectivamente.

Cada um dos eCDs recebe duas imagens pertencentes a um mesmo meridiano. A
distância entre estas duas imagens, h', fornecerá os dados para o cálculo do poder de refração
naquele meridiano e, portanto, com as informações dos poderes de refração em cada um dos três
meridianos é possível a determinação quantitativa da ametropia, como será explicado
posteriormente.
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Para efeito de se melhor calcular a distância entre as imagens no CCD, uma lente
cilíndrica deve ser posicionada em frente ao detector CCD linear, de modo que a imagem que
atinge o detector seja de duas barras distintas (vide figura 7.5).

2 - MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 - SUPORTES

o sistema ótico todo foi montado sobre suportes fixos e dedicados a cada componente,
por nós projetados, no intuito de se obter um sistema estável e de fácil alinhamento.

O suporte de cada componente ótico foi confeccionado em nylon e posteriormente
conectado a suportes padrão em alumínio que por sua vez, eram posicionados e podiam deslizar
sobre um trilho em latão, cuja seção transversal era em forma de X. A figura 8.4 no capítulo
8, que é a foto do sistema fmal, mostra os suportes utilizados.

Estes tipos de suportes foram muito valiosos no alinhamento ótico, uma vez que se
apresentaram bastante estáveis e o sistema todo podia ser modificado sem dispender muito tempo
em um novo alinhamento.

2.2 - ALVO E MÁSCARA

Um dos problemas enfrentados foi em relação à confecção do alvo e da máscara (figura
7.3), que deveriam ser pequenos o suficiente, principalmente no que se refere ao alvo, uma vez
que a dimensão de sua imagem era um fator limitante para o sistema de detecção.

Assim, técnicas de circuito impresso foram utilizadas para a confecção desses
componentes.

O desenho do alvo e da máscara foram feitos em "softwares" de alta resolução e
impressos com alta fidelidade (impressora a laser) e então reduzidos até atingirem as dimensões
reais. Em uma folha fma de cobre, foram vazados através das mencionadas técnicas, resultando
em componentes satisfatórios e precisos.
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onde, Dj e 0 poder de refra<;3o na dire<;3o ~ (meridiano de medida), x (veja figura 2.11 b) e a
componente esferica, conjugada a componente cilfndrica (y-x); e ex e 0 angulo do astigmatismo.

Novamente devemos realizar tres medidas (nos tres meridianos: 1200, 240" e 360"), para
resolvermos 0 sistema de tres inc6gnitas.

Equacionando todo 0 sistema, atraves de calculos da vergencia da luz em cada urn dos
componentes 6ticos, temos que:

K3H + K4hi

H(doK3 - K;.) + hi (K4do - Ki)



onde, do e a distancia entre 0 olho-teste e a lente L) menos 13mm (distftnciaolho-6culos); dl e
a distftncia entre as lentes ~ e L4; dz e a distancia entre a lente ~ e a mascara M2; d) e a
distincia entre M2 e 0 plano das tres CCDs; H e a dimensao de Mz (figura 7.3b); 8 e y SaDos
angulos dos feixes desviados por cada par de prismas (figura 7.5); ~ e 0 angulo da vergencia
6tica no eixo 6tico, ap6s os feixes terem passado por M2 e antes de passarem pelos prismas; D)
e D4 sao os poderes das lentes L, e Lt respectivamente; e fmalmente D; e 0 poder de refra~ao
obtido em fun~ao da distincia 11;', entre as duas imagens obtidas de cada meridiano em cada
CCD.

Os angulos (A e B) dos prismas A e B, indicados na figura 7.5 SaDdados por:

sen A = 1 [sen (l) + A) + sen (l) + y)] -
n

sen B = 1 [sen (l) + B) + sen (~ - l»)] +n

[sen (5 + B) sen 2 (~ - l») + sen (A - l») sen 2 (5 + B)]n3 ••••



/\ 4 - MEDIDAS EXPERIMENTAIS

As medidas foram realizadas em três réplicas oculares (O,OOdi, +3,75di e -1l,00di),

previamente medidas pelos métodos oftalmológicos tradicionais, o que limita os resultados à

precisão de O,12di. Embora, em primeira instância, o sistema possa oferecer alta precisão
(máximo erro estimado, pela técnica de propagação de erros, de O,05di), este fato não é relevante

para as medidas de erros refrativos oculares, ou seja, a precisão oferecida pelos métodos
tradicionais é suficiente e consistente. Ressalta-se que a precisão mencionada está levando apenas
em consideração a imprecisão no posicionamento dos componentes óticos, uma vez que a

intensidade luminosa que atinge os detectores é suficiente até para altos graus de ametropias e

as características dos componentes óticos, tais como distâncias focais, ângulos dos prismas,
índices de refração e outros são medidas com boa precisão.

Os sinais provenientes dos CCDs foram monitorados por um osciloscópio digital.
As medidas experimentais e os cálculos teóricos foram consistentes em 100%, levando

em conta o intervalo de flutuação de 0,12di, bem como as medidas oftalmológicas, ,para estas
três réplicas32•

Novas medidas e adequações do sistema para utilização em pacientes, como por exemplo
o sistema de alinhamento do olho do paciente com o sistema (vide figura 7.2 - 100no infra
vermelho ilumina uma mira M3 através da lente condensadora L, e é projetada na cómea do
paciente, cujos reflexos são captados, juntamente com a imagem da mira, por um CCD matricial
de baixa resolução monocromática através da lente ~, que tem por fmalidade obter imagens
nítidas e co-centralizadas de ambos componentes citados) estavam por serem implementadas
quando surgiu uma nova idéia de aprimoramento do sistema em que, ao invés de se utilizarem
três CCDs lineares, utilizava-se um único CCD matricial e toda a eletrônica de detecção do
sistema seria substituída por "softwares" dedicados.

Portanto, surgiu um novo modelo deste sistema e que está descrito a seguir.
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1 - SISTEMA DVL-2

o sistema DVL-2 é uma evolução natural do sistema DVL-l e se tomou o defmitivo para
um protótipo efetivo para uso clínic033•

Este último modelo é o principal objetivo desta tese e, portanto, este capítulo' é o único
que descreverá todas as características e detalhes da parte ótica, dos componentes utilizados, do
desenvolvimento de cada etapa, do "software" desenvolvido e dos dados obtidos.

1.1 - ALTERAÇÕES PRINCIPAIS

As principais alterações realizadas neste sistema em relação ao Sistema DVL-l estão na
detecção dos feixes.

O sistema de projeção possui apenas uma alteração, correspondente à forma geométrica
do alvo, que ao invés de três fendas vazadas, foi modificado para um anel vazado, a fim de
auxiliar a eficiência e sucesso do sistema de detecção modificado.

O sistema de detecção consiste em utilizar apenas um detector CCD matricial, ao invés
de três detectores CCDs lineares como no modelo anterior e os seis prismas utilizados agora
possuem o mesmo ângulo, ou seja, são idênticos entre si.

1.2 - VANTAGENS

A figura 8.1 ilustra o esquema ótico do modelo 2 do sistema DVL. Os componentes
óticos são os mesmos do modelo anterior apresentados na figura 7.2, porém suas características
são diferentes. O alvo A agora é um anel (figura 8.2a), os seis prismas possuem o mesmo ângulo
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entre si, a máscara M2 possui seis círculos vazados (figura 8.2b) e o detector CCD é matricial.
As principais vantagens deste modelo 2, comparadas ao modelo anterior são:

- a facilidade em alinhar o detector CCD, que agora coincide com o eixo ótico do
sistema;

- a confecção dos prismas é facilitada por serem todos iguais;
- a análise dos dados é feita apenas através de "softwares" dedicados, dispensando um

passo necessário no modelo anterior, referente a um projeto eletrônico dedicado para a obtenção
das imagens e posterior análise via-"software"; neste caso, basta acoplar ao microcomputador
uma placa digitalizadora comercial para se obterem as imagens e analisá-Ias instantaneamente
através de um "software" dedicado.

, '\.

L1 A 4 L3
E I ~

I
/

M

1 - ...I... - M2

L.
L6

Figura 8.1: Esquema ótico do modelo 2 do Sistema DVL.
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o princfpio de funcionamento e 0 mesmo do modelo I, ou seja, e feita uma analise da
vergencia dos feixes que emergem do olho testado. Os feixes emergentes do olho passam por
M2, onde a imagem e subdividida em seis por~Oese cada uma delas e desviada pelos seis prismas
em dire~ao ao CCD. A esquematiza~aoda imagem ficticia que atinge 0 CCD para uma ametropia
qualquer esti representada na figura 8.3.

A imagem recebida e captada e digitalizada pela placa digitalizadora e sao determinadas
as distAnciashi>h2 e h3 entre os centros dos aneis, dois a dois, que se encontram num mesmo
meridiano (0°, 120°e 24(f).

Pela mesma sistematica do modelo 1, determina-se 0 vfcio de refra~ao, ou seja,
utilizando-se as expressOesem que se obtem 0 poder de refra~ao de cada meridiano em fun~ao
d~ hj (para este novo modelo, sao as apresentadas no item 4 - Equacionaliza~iio do Sistema
Otico), substitui-se cada urn dos tres poderes de refra~ao obtidos na expressao 6.1, e, enmo,
resolve-se 0 sistema de equa~Oespara se determinarem as coordenadas esferica e cilfndrica e 0

eixo do astigmatismo.



Figura 8.3: Esquematiza~io de uma imagem fictfcia recebida pelo CCD matricial. Os
pontos 1-8 esquematizados pertencem as bordas dos aneis e suas localiza~oes sio uteis

para 0 desenvolvimento do •software • de processamento da imagem.

Sao apresentados neste item os componentes utilizados e a importfulcia no cuidado da
confec<;ao de alguns deles em particular.

A figura 8.4 e uma foto do Sistema DVL-2. Todos os componentes 6ticos de nosso
sistema foram confeccionados em vidro BK7 (n =1.517). As caracteristicas de cada componente
estio listadas na tabe1a 8-1.



Figura 8.4: Foto do Sistema DVL-2. Simula~ de uma medida sendo reatizada em
paciente na bancada 6tica.



TABELA 8-1: DADOS DAS CARACTERISTICAS PRINCIPAlS DE CADA
COMPONENTE UTILIZADO NO SISTEMA DVL-2.

Componente Caracteristica Principal Observa~io

Laser de Diodo A = 850nm para as replicas oculares,
A = 680nm

L1 fl = 27,18mm

L2 f2 = 47,47mm

~ f3 = 75,50mm

L4 f4 = 50,75mm

Ls fs = 120,OOmm

M1 Diametro da fris
4> = 1,OOmm

M2 Seis furos dispostos num Confeccionado em uma
circulo de diametro = folha de cobre de 1mm de

7,OOmm espessura

A Anel Vazado Filme de Cobre sobre placa
4>int= 1,50mm de vidro BK7
4>ext= 2,50mm

E Reflete 99 % em A= 850nm Espelho com foro central
a 45°

Quando dispostos aos pares
nos tres meridianos,

Prismas Prismas retos com angolo de encontram-se circunscritos
3° em urn cfrculo de 11,50mm

de diametro



CCD matricial Panasonic 570(H)X485(V) pix.
Modelo WV-BL202

Placa Digitalizadora Aquisi~ao da imagem via 0

Win Vision Pro "software" Photo Finish

Micro Computador PC 486 8Mb de RAM com co-
processador matematico

Linguagem de Program~ao Visual Basic Programa~ao baseada em
Busca Heurlstica

o alvo de proj~ao - anel vazado - e urn componente de grande importincia no sistema.
Suas dimensoes sao fatores relevantes em varios aspectos, tais como na delimita~ao do fundo de
escala do sistema, na velocidade de reconhecimento da imagem e portanto na rapidez de resposta
do sistema, na distin~ao da imagem para altos graus de ametropia e tambem na possibilidade de
confec~ao.

Ainda deve-se ressaltar a importincia do alvo ser urn anel e nao urn cfrculo, por exemplo.
A principal razao tecnica e a possibilidade de dilata~ao do fundo de escala do sistema e que sera
melhor explicada posteriormente, quando for apresentado 0 "software" desenvolvido, alem de
apresentar melhor defini~ao de borda no alinhamento 6tico.

Existe ainda, uma outra vantagem significativa e principal, que e a elimina~ao da
exposi~ao desnecessaria a radia~ao laser de regiOesda retina, como e 0 caso da regiao posterior
a parte central da c6rnea, 0 que nao traz informa~ao alguma quanto a ametropia ocular.

Porem, a confec~aodo anel e muito mais complexa do que a de urn simples furo. Assim,
adotamos a seguinte tecnica: ern uma placa de lmm de espessura de vidro BK7, foi depositada
uma camada de cobre de 80/lm; urn desenho de alta resolu~ao foi impresso com alta fidelidade
e, novamente utilizando tecnicas de circuito impresso, foi impressionado 0 anel nesta placa.

Varios aneis foram confeccionados desta maneira ate que se obtivesse 0 mais adequado
em espessura e dirnensao, uma vez que esses deviam satisfazer algumas condi~oes impostas pela
6tica do sistema, tais como: (a) em altos graus de ametropia, ao se ter imagens borradas, 0

cfrculo interno que comp5e 0 anel 030 poderia tornar-se indistinto; (b) para se poder dilatar ao
maximo 0 fundo de escala do sistema, por limita~Oes impostas pelo "software", os aneis
deveriam possuir uma espessura expressiva (este fato sera melhor compreendido posteriormente);
(c) a dimensao era de suma importincia para que a imagem do alvo, ap6s retro-espalhada pela
retina e submetida ao sistema de detec~ao, se tornasse dimensionalmente suficiente para nao
estar fora da area de varredura do CCD.



Vma replica ocular variavel em coordenadas esfericas foi desenvolvida (figura 8.5) e 0

ponto de ametropia zero foi determinado com uma precisao de 0,0 Idi com urn CCD linear (0
paralelismo dos feixes que atingiam 0 CCD ap6s emergirem da replica determinou 0 ponto de
ametropia zero). Esta replica tambem foi submetida a retinoscopia em urn consult6rio
oftalmologico particular em Ribeirao Preto e estava em concordancia com nossos resultados,
porem a precisao oferecida pela retinoscopia e de apenas 0,12di. Esta precisao e suficiente para
as medidas das ametropias, como ja comentado, mas e fundamental para 0 sistema a precisio
na determinac;ao do ponto de emetropia, para que urn erro desta dimensio nao seja adicionado
sistematicamente.

Como mostra a figura 8.5, a replica ocular variavel (+6,OOdi a -5,OOdi) e constitufda por
uma lente (L) biconvexa em BK7, de distfulcia focal de 39,OOmm, uma iris (I) de 5,OOmm de
diametro e uma "retina n (R) - folba de aluminio pintada com tinta branca fosca - movel acoplada
a urn micrometro (M), para a simulac;ao dos vfcios de refrac;ao apenas esfericos. Deve-se, no
entanto, notificar que a referida lente utilizada nao corresponde ao poder de refrac;ao ocular, pois
e a desarmonia entre 0 sistema de refrac;ao e 0 comprimento axial ocular que gera vfcios de
refrac;ao, validando, portanto, a simulac;ao. Ainda, esta lente foi a escolhida para diminuir as
aberrac;oes esfericas apresentadas pelas lentes de distfulcia focal curta, bem como problemas com
erros de centralizac;ao da lente em relac;ao a iris.
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utilização de um microcomputador por ele oferecidas, optou-se em desenvolver um sistema sobre

esta plataforma computacional. A linguagem Visual Basic foi escolhida por sua facilidade de
programação e pelos recursos oferecidos para a montagem de uma boa interface gráfica e de fácil
manipulação pelo usuário.

As limitações desta linguagem estão relacionadas à rapidez de processamento. Porém, este
fato é superado pelas técnicas de processamento de imagem utilizadas, como veremos nos

próximos itens, dispensando a aplicação de linguagens de programação mais eficientes, porém
mais complexas, como a linguagem C+ + .

A técnica utilizada foi a de busca heurística, que, em síntese, consiste em se fazer uma
varredura da imagem sempre a partir de um ponto pré-determinado, em coordenadas cartesianas,
até o momento em que se encontra um gradiente de cor, e então é feita uma busca de borda. Ou
seja, o programa realiza uma varredura da imagem e determina a borda dos círculos internos que
compõem os anéis. Assim, o centro de cada anel é determinado e então, as distâncias entre eles
(a cada dois, pertencentes a um mesmo eixo em coordenadas polares) é calculada para
posteriormente fornecer a ametropia correspondente.

Os detalhes do programa estão descritos a seguir.

íí ,
\ 3.1 CARACTERISTICAS DA IMAGEM

Eixos Pré-Determinados

Devido à geometria da máscara M2 e dos prismas, as imagens geradas no CCD obedecem
sempre a uma mesma simetria, ou seja, os anéis afastam-se ou aproximam-se sobre três eixos
pré-determinados (vide figura 8.3).

Os três eixos de simetria, cujas posições são invariantes independentemente do vício de
refração, permitem que seja feita uma varredura inicial com o objetivo de se encontrarem os
melhores pontos a partir dos quais a busca heurística será implementada.

Na figura 8.3 os três eixos de simetria contêm as semi-retas representadas por h!, h2 e
h3' O programa começa a busca sobre o eixo que contém hh ou seja, da esquerda para a direita
em nosso esquema; Quando se depara com um gradiente de tonalidade de cinza, armazena este
ponto e continua varrendo e armazenando as outras diferenças de tonalidade. Desta forma, são
armazenados oito pontos, referentes aos quatro contornos de borda, para cada eixo.

O intuito do programa é determinar a borda interna dos dois anéis pertencentes ao referido
eixo. Na figura 8.3, para o 1!!anel, a borda externa contém os pontos 1 e 4, a borda interna
contém os pontos 2 e 3; para o 2!!anel, a borda externa contém os pontos 5 e 8 e a borda interna
os pontos 6 e 7. Assim, para os oito pontos encontrados uma subrotina determina um ponto
qualquer que se situa entre as bordas 2 e 3 e outro que se situa entre as bordas 6 e 7, para, a
partir deles, encontrar as bordas internas dos anéis contidos neste eixo, através da técnica de
busca heurística, descrita a seguir.
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i(~- 3.2 BUSCA HEURISTICA X DETEC~AO DE BORDAS POR OPERADOR
i GRADIENTE

As imagens obtidas pelo sistema estiio armazenadas em 256 tonalidades de cinza,
dificultando a detec~ao do contomo dos aneis e, portanto, a detennina~ao do seu centro. Esta
dificuldade e superada ao binarizar a imagem, isto e, transforma-Ia em apenas dois niveis de
cinza (preto e branco).

Inicialmente foi utilizada a tecnica de processamento de imagem para a detec~aode bordas
por operador gradiente que binariza a imagem mantendo 0 contomo dos aneis em branco e 0

restante da imagem em preto. Essa recnica apresentou resultados satisfat6rios, contudo, 0 tempo
de processamento (em tomo de 15min.) tomou impraticavel sua implementa~ao no sistema.

No intuito de diminuir 0 tempo de processamento da imagem, fez-se uso da tecnica
denominada "HuscaHeurfstica", muito utilizada em inteligencia artificial e que se caracteriza por
procurar objetos com fonnas definidas em uma imagem digital e detenninar seu contomo. A
vantagem mais notavel desta tecnica em rela~ao a anterior, para os nossos propOsitos, e a
diminui~ao do mimero de pontos ("pixels") processados. Este tipo de rotina nao processa to<1os
os pontos da imagem, como ocorre no caso com 0 operador gradiente, mas apenas os pontos que
satisfazem a forma do objeto procurado.

Como em nosso sistema a tecnica e utilizada para a detec~ao de a.neis em regioes
especfficas da imagem, 0 mimero de pontos a serem analisados sao minimizados e
conseqiientemente 0 tempo de processamento e 0 calculo das dis1incias entre os centros dos aneis
SaD mais rapidos.

Sendo uma caracterfstica do sistema 0 fato dos aneis pertencentes a uma mesmo meridiana
se deslocarem sobre urn mesmo eixo (00

, 1200 e 24(0) para qualquer ametropia ocular, inicia-se
uma varredura da imagem sobre 0 eixo, no intuito de se encontrar uma descontinuidade de luz
(diferen~ de intensidade de nfveis de cinza entre "pixels" vizinhos), determinando os pontos de
1 a 8 mencionados anterionnente.

Pela figura 8.3, observa-se que os centros dos aneis encontram-se entre os pontos 2 e 3
e entre os pontos 6 e 7. Determina-se enta~ 0 ponto medio entre os pontos mencionados e
com~a a busca heurfstica. Esta busca consiste em procurar em urn eixo perpendicular ao eixo
em que se situam os aneis, definidos pelos pontos 1-8, uma descontinuidade de tonalidade (ja
binarizada). Definida esta descontinuidade, analisam-se os pixels vizinhos a este e, havendo uma
nova descontinuidade, analisam-se agora os pixels vizinhos a este e assim por diante ate 0

momento em que 0 contomo da figura seja definido. Com 0 contomo definido e possivel a
determina<;aoexata do centro dos aneis e portanto, da dis1incia entre eles, como veremos a



segulf.

3.4 - DETERMINAÇÃO DO CENTRO DOS ANÉIS

Devido à boa qualidade das imagens em termos da forma elíptica (circular, no caso de
vícios de refração que apenas envolvam coordenadas esféricas) dos anéis, foi possível utilizar o
princípio da determinação do centro de massa para calcular o centro de cada anel.

Dado n corpos de massa lflt, e posição X~l no plano de coordenadas cartesianas XY, temos
que o centro de massa Ra. é dado por:

RCM = ~ (X~ + y~)
(8.1)

YCM = Li:l

(8.2)

(8.3)

onde M é a massa total.
Atribuindo a cada "pixel" uma unidade de massa, garante-se que o centro de massa do

anel coincida com seu centro geométrico.
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3.5 - CÁLCULO DA DISTÂNCIA ENTRE OS CENTROS DOS ANÉIS

Uma vez determinados os centros de cada anel, determina-se a distância entre eles, ou

seja, a distância entre os anéis 1 e 4, 2 e 5, e 3 e 6, por implementar as funções de cálculos de
distância entre dois pontos, definidas pela geometria analítica convencional, no software
desenvolvido.

3.6 - DILATAÇÃO 00 INTERVALO DE MEDIDA DEVIDO À FORMA 00
ALVO DE PROJEÇÃO

A principal vantagem oferecida pelo alvo de projeção por ser um anel e não um círculo
é a clínica, pois a iluminação da retina é feita apenas nas regiões necessárias para as medidas,
evitando assim a iluminação do eixo ótico, como seria no caso do círculo (que não beneficiaria
de modo algum as medidas).

Apresenta também uma outra vantagem técnica importante, que é a dilatação do intervalo
de medida do sistema, uma vez que é possível de serem medidas ametropias até o ponto em que
os círculos internos que compõem os anéis se entrelacem. Esta proximidade, permitida pela
espessura dos anéis, dilata em algumas dioptrias o intervalo de medida. Caso tivéssemos um
círculo, assim que eles se tocassem, já não mais seria possível realizar a medida. Poderíamos,
no entanto, argumentar que seria possível elaborar um alvo tão pequeno quanto queiramos, no
caso do círculo, e então dilataríamos o intervalo de medida. Contudo, este argumento não é
satisfatório, uma vez que o alvo deve possuir dimensão suficiente para analisar a periferia da
córnea e não seu centro.

Assim, através de vários testes, com anéis de diferentes dimensões e espessura, foi
possível obter uma imagem satisfatória (vide figura 8.8) com as dimensões do alvo descrito na
tabela 8.1.

4 - EQUACIONAMENTO DO SISTEMA ÓTICO

Para podermos medir efetivamente o vício de refração ocular, devemos em primeira
instância obter uma expressão que relaciona o poder de refração no meridiano medido em função
das distâncias~. Em outras palavras, necessitamos encontrar uma funçãof=D;(hJ. Em seguida,
os três poderes de refração obtidos nos três meridianos são substituídos na expressão (6.1), que
relaciona os poderes de refração com as coordenadas esférica e cilíndrica, e com o eixo de
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astigmatismo e entiio, e possivel a determinac;aodo vicio de refrac;ao.
Equacionando-se todo 0 sistema atraves do calculo da vergencia da luz em cada

componente 6tico da figura 8.1 (a que apresenta a configurac;aodo Sistema DVL-2), obtemos
o poder de refrac;aoDi em cada meridiano, atraves das seguintes expressoes:

onde do e a distfutciaentre L:J e a c6rnea do paciente menos 13mm, (distAnciaem que os 6culos
ficam posicionados frente aos olhos do paciente) e ~ esta relacionado pelas expressoes a seguir.

Apenas por uma questiio didatica de apresentac;ao, a expressao para d/, que e
extremamente longa, nao sera explicitamente apresentada, porem expressoes compactas, que
envolvem a incognita em questiio estiio abaixo relacionadas:

onde V7 e a vergencia com que a luz emerge da segunda face de ~ e P3= IIf5;

Queremos, no entanto, relacionar as distAnciashi entre os aneis, com 0 vicio de refrac;ao
D; naquele meridiano. Estas distAnciasestiio relacionadas pela expressao a seguir, que envolve
V7•



Os anguIos /) e y sao, respectivamente, 0 angulo que os feixes fariam com 0 eixo otico
ao atingir 0 CCD se nao fossem desviados pelos prismas e 0 angulo que os feixes fazem com 0

eixo otico quando atingem 0 CCD ao serem desviados peJos prismas. Esses angulos esmo
relacionados pelos prismas de angulo A pela seguinte expressao :

senA 1 [sen(~ + A) + sen(a + V)] +
n

Assim, determinando-se (atraves das medidas) as distlincias hi entre os aneis e
substituindo-se estes valores, nas expressoes acima descritas, determinamos 0 poder de refra<;ao
em cada urn dos tres meridianos (0°, 1200 e 24QO). Atraves da expressao (6.1), abaixo reeditada,
determinamos 0 vicio de refra<;ao com a solu<;ao do sistema de tres equa<;Oes(D1, D2 e D3) e das
tres incognitas (x, yea):



Podemos ainda denominar na expressao (6.1) y como a (coordenada esferica) e (x-y)
como b (coordenada cilindrica), substituir os Oi respectivos e, enta~, a solu~ao para as tres
incognitas e a seguinte:

b;::; 4
3

. fD1
2 + n2 + D3

2 D D D D - D DV ~ - 12- 1 3 3 2

Assim, ao determinarmos estas tres incognitas e possivel obter 0 vicio de refrac;ao do
paciente.

Uma observac;aoimportante deve ser feita: como 0 comprimento de onda de medida e em
tomo de 85Onm,deve-se descontar +O,75di do poder de refrac;aoencontrado26

,3S,36, uma vez que
o pica de sensibilidade do olho humano36 encontra-se por volta de 55Onm, ou seja, a condic;ao
de emetropia e definida para este ultimo comprimento de onda.

A figura 8.6 reproduz a curva da aberrac;ao cromatica axial ocular em fum;ao do
comprimento de onda de Wald et aP6.

A figura 8.7 apresenta a curva de calibrac;aodo Sistema DVL-2 a partir da utilizac;aodos
componentes oticos citados na Tabela 8.1.

Observamos que para estes componentes 6ticos especiffcos e seus respectivos
posicionamentos, 0 sistema e capaz de medir ametropias oculares de -25di a + 13,5di, pois para
estes dois limites, respectivamente, os circulos intemos que compoem os aneis se entrelac;ame
os aneis ficam fora da area de varredura do CCD.
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Este e urn intervalo bastante significativo, porem urn intervalo de medidas ideal seria de
-2Odia +2Odi. Para que este intervalo de medidas seja atingido, e necessario fazer uma rotina
computacional, utilizando-se as expressoes (8.4)-(8.9) e impondo as condi<;oeslimitantes, tais
como a dimensao do equipamento, a dimensao da area de varredura do CCD e as maxima e
minima distancias entre os aneis desejadas para 0 intervalo desejado. Com estas imposi<;oese
com as leis que descrevem a trajet6ria de feixes de luz nos componentes 6ticos, e possivel
determinar as distancias focais de cada lente, 0 angulo dos prismas, e a distftncia entre os
componentes 6ticos a serem dispostos no sistema.

Este sera urn trabalbo a ser executado posteriormente, na constru<;aode urn prot6tipo para
uso clinico.



25
20

(A) 15
10
5.-..- 0"'0--C -5

-10
-15
-20
-25

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
h (mm)

6 Te6rico //(B) • Experi,n .
4 //A
2-.- //"'0 0- ,.-

C ••
-2 /

/
-4 /".•
-6
10,0 10,2 10,4 10.6 10,8 11,0

h (mm)

Figura 8.7: (A) Curva de Calibra~ao do Sistema DVL-2. (B) 0 tra~o continuo
representa a curva te6rica (calibra~ao) obtida atraves das expressoes 8.4-8.9 e os

pontos sao os dados experimentais obtidos na replica ocular variavel (vide tabela 8.2).

\ \' ''-'.
~ ':( :.,; "j)



Foram realizadas medidas na replica ocular variavel de -5di a +6di, com laser de diodo
a 680nm com potencia de 288pW/cm2 de incidencia. A potencia por unidade de area por unidade
de tempo que era espalhada pela "retina" da replica correspondia a espalhada por uma retina
humana quando aplicada ImW/cm2s a 85Onm.Desta forma tfnhamos uma boa simula~ao do que
seria a imagem retro-espalhada pela retina e captada pelo CCD numa situa~ao real.

A figura 8.8 mostra as imagens reais captadas pelo CCD para a condi~ao de emetropia
e de maximas hipermetropia e miopia impostas pela replica.

A tabela 8.2 (vide tambem a figura 8.7) apresenta as medidas experimentais e as teoricas,
hem como 0 erro apresentado em cada uma delas em valor ahsoluto, que e 0 valor de interesse
em termos clfnicos.

TABELA 8.2: DADOS DOS VALORES TEORICOS E EXPERIMENTAIS OBTIDOS
NA REPLICA OCULAR VARIAVEL PARA SIMULA<;AO DE EMETROPIA E

AMETROPIAS

VALOR TEORICO (di) VALOR ERRO ABSOLUTO (di)
EXPERIMENTAL (di)

-5,00 -5,10 0,10

-4,75 -4,67 0,08

-4,50 -4,42 0,08

-4,25 -4,20 -0,05

-4,00 -4,10 0,10

-3,75 -3,85 0,10

-3,50 -3,42 0,08



-325 -3250,06, ,
-300

-297-O03, ,,
-275

-2,800,05,
-250

-2420,08, ,
-2,25

-2,150,10

-200

-2,150,05,
-1,75

-1,670,08

-1,50

-1,400,10

-1,25

-1,27-0,02

-1,00

-1,04-0,04

-0,75

-0,80-0,05

-0,50

-0,500,00

-0,25

-0,250,00

0,00

0,000,00

+0,25

+0,250,00

+0,50

+0,500,00

+0,75

+0,750,00

+ 1,00

+0,970,04

+ 1,25

+ 1,220,03

+ 1,50

+1,450,05

+ 1,75

+ 1,700,05

+2,00

+ 1,950,05

+2,25

+2,180,07

+2,50

+2,470,03

+2,75

+2,700,05

+3,00

+2,950,05

+3,25

+3,180,07

+3,50

+3,420,08
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+ 3,75 +3,670,08

+4,00

+3,920,08

+4,25

+4,170,08

+4,50

+4,420,08

+4,75

+4,650,10

+5,00

+4,910,09

+5,25

+5,150,10

+5,50

+5,400,10

+5,75

+5,700,05

+6,00

+5,930,07

Observamos que o máximo erro apresentado é de O,lOdi, e em média 0,06di. Um dos
fatores da variação do erro é devido à instabilidade de fixação dos componentes óticos sobre a
bancada, uma vez que o mínimo toque em alguns deles, principalmente o eCD, apresentava uma
variação visível na distância entre os anéis. Devido à sensibilidade do sistema, a dificuldade em
se realizarem medidas na bancada ótica especialmente em olhos in vivo nestas condições é
bastante grande. Desta forma, foi somente possível se realizar uma única medida em olho
humano, muito embora um sistema para apoio de testa e queixo tenha sido implementado, como
mostra a figura 8.4 que é uma foto simulando uma medida sendo realizada.

Uma observação importante está relacionada ao valor obtido e ao valor considerado para
os cálculos finais da ametropia. Os valores considerados para as duas primeiras casas decimais
(em nosso software apenas duas casas decimais são consideradas) são sempre múltiplos de 0,25,
dado que o sistema oftalmológico adota este método. Assim, o múltiplo de 0,25 mais próximo
do valor encontrado passa a ser o valor considerado. Por exemplo, para uma medida de valor
-4,67di, o valor adotado será de -4, 75di.

Este fato limita nosso sistema a uma precisão de 0,125di, apresentada nos métodos
tradicionais de medidas de refração ocular, porém, plenamente satisfatória. Em relação à questão
do eixo angular, as aproximações são feitas para números inteiros.
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(A)

(B)

(C)

Figura 8.8: Imagens reais obtidas pelo CCD para as condições impostas pela réplica
ocular de (a) emetropia; (b) máxima hipermetropia; (c) máxima miopia.
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o laser de diodo (A =680nm) utilizado anteriormente para as medidas em replicas oculares
foi substitufdo por urn outro a A = 85Onm. A colima<;ao dos feixes deste novo laser foi feita de
modo que os componentes 6ticos anteriores fossem mantidos. Ainda, a porencia de incidencia
por unidade de area e de tempo foi de 500JLW/cm2s (50% menor do que a permitida pelos 6rgaos
responsaveis por estes padroes).

Assim, foram realizadas medidas em apenas urn voluntario. Estas medidas foram feitas
em um unieo paciente, pelo fato do sistema estar montado sobre uma bancada 6tica e, neste caso,
embora houvesse uma mesa m6vel em altura, e apoios para testa e queixo, como em
consult6rios, os pacientes e que eram "alinhados" ao sistema e nao 0 contrario, como sera 0 caso
do prot6tipo comercial. Este fator dificulta bastante as medidas e requer muita paciencia dos
voluntarios.

o paciente foi cicloplegiado com Mydracil 1% com uma gota em cada olho, duas vezes,
sendo que a segunda, ap6s 5 minutos da primeira instila<;ao·. As medidas foram realizadas
durante 2 horas ap6s a segunda instila<;ao (embora, 0 tempo de dura<;ao do cicloplegico para
eficiencia das medidas seja de ate 20 minutos).

Como mencionado, as medidas foram realizadas com 0 laser a 500JLW/cm2s, porem, 0

alinhamento do paciente ao sistema foi realizado com 0 laser a 84JLW/cm2s. No momenta em que
a medida era realizada, retirava-se 0 filtro atenuador que por ora havia sido colocado.

Embora as condi<;oes para a realiza<;ao das medidas fossem precarias, as imagens obtidas
foram possfveis de serem analisadas e as duas melhores delas obtidas (uma do olbo direito e a
outra do olbo esquerdo) estiio apresentadas na figura 8.9.

Os dados experimentais fomecidos pelo sistema, bem como os dados apresentados pelos
pacientes a partir de receitas obtidas em consult6rios oftalmol6gicos, estiio apresentados na
Tabela 8.3 abaixo.

"Esta medica<;ao foi indicada pelo oftalmologista colaborador de nosso grupo, Prof. Dr.
Sidney Julio de Faria e Sousa.



Figura 8.9: Imagem real obtida no CCD a partir da medida do vicio de refra~ao in
vivo (a) olbo esquerdo; (b) olho direito.



TABELA 8.3: DADOS DOS VALORES EXPERIMENTAIS OBTIDOS EM OLHO

HUMANO IN VIVO.

Medida

(n!)

Olho Dados Experimentais

1

direito +3,00 esf+0,25 dI100

2

direito + 2,75 esf+0,25 cil 1800

3

direito +2,75 esf+0,25 cil5°

4

direito + 3,25 esf

5

direito +3,25 esf+0,25 cil50

I
esquerdo +4,00 esf+0,25 cil 1800

2

esquerdo +4,25 esf+0,25 cil50

3

esquerdo +4,50 esf

4

esquerdo +4,00 esf+0,25 cil 1800

5

esquerdo +4,25 esf

Os vícios de refração obtidos em consultório médico para este mesmo voluntário foram
de:

Cicloplegiado

+3,00 esf +0,25 cil 50 (olho direito)

+4,25 esf (olho esquerdo)

Lentes Corretor as

+ 1,00 esf (olho direito)

+2,25 esf (olho esquerdo)
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Como podemos observar, 0 sistema foi suficientemente preciso nestas medidas, para
paciente cicloplegiado.

Foram realizadas 12 medidas para cada olho, porem s6 as primeiras cinco foram
apresentadas, pois, a partir da sexta medida, 0 efeito do cicloplegico ja nao era suficiente e a
acomoda<;aovisual deste paciente come<;avaa entrar em atividade.

Como pode ser notado, 0 voluntario e urn alto hipermetrope com urn razoavel poder de
acomoda<;aovisual - fato evidenciado pela diferen<;aentre a hipermetropia total do paciente
(cicloplegiado) e a facultativa (com lentes corretoras) - 0 que influencia as medidas caso nao haja
a cicloplegia.

Estas medidas foram realizadas com urn grau consideravel de dificuldade. 0 fator
principal e a dificuldade do alinhamento 6tico. Este fator envolve 0 tempo para se obter as
medidas, 0 correto posicionamento do olho, etc. Em rela<;aoao tempo de medida, 0 efeito da
droga toma-se gradativamente menor, alterando 0 resultado, como foi 0 caso das medidas
subseqiientes as cinco primeiras; em rela<;aoao posicionamento crftico do olho, urn pequeno
movimento axial tambem altera significativamente 0 resultado.

Assim, e evidente a necessidade da implementa<;aode urn sistema de alinhamento 6tico
(como 0 sugerido no capitulo anterior, ou seja, uma mira que seja manualmente focalizada sobre
o olho atraves de urn "joystick", cuja imagem seja monitorada por urn video). Poderia ser
utilizada uma lente de focaliza<;aode distancia focal curta (alto poder di6ptrico), de modo que,
ao minimo movimento axial realizado pelo paciente, a imagem do olho no monitor se desfocalize
eo alinhamento seja novamente realizado. A figura 8.10 ilustra como devera ser 0 prot6tipo do
Sistema DVL-2 para uso clinico.



o capitulo a seguir traz comparac;Oese discussOes sobre os sistemas desenvolvidos, bem
como os resultados apresentados por eles.
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Capitulo. 9

RESULTADOS

Dos quatro sistemas desenvolvidos, três deles apresentam características diferentes entre
si quanto ao princípio básico utilizado para as medidas dos vícios de refração e quanto ao modo
de detecção da luz retro-espalhada pela retina. Desta forma, a Tabela 9.1 ilustra e compara as
principais características e eficiência de cada um dos sistemas.

TABELA 9.1: CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS DOS SISTEMAS DMI, DML,
DVL-1 E DVL-2.

DMIDMLDVL-lDVL-2

Scheiner (na pro-

Scheiner (naRetinoscopia eRetinoscopia e
Princípio

jeção) eprojeção) eScheiner naScheiner na
Utilizado

MaxwellianMaxwelliandetecção -detecção -
máscara M2

máscara M2

Fontes

1 lâmpada4 lasers de1 laser de diodo1 laser de diodo
Utilizadas

brancadiodo

Sistema de

feixes paralelosfeixes paralelosfeixes con-feixes con-
Projeção

vergentes navergentes na
pupila

pupila

Sistema de

máximamovimento devergência davergência da
Detecção

intensidade deluzluzluz
luz
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Sistema de
Medidas

Tempo
Medio de
Medidas

Modo de
Opera~ao

nao foi feita
estimativa

Feixes paralelos
projetados. Alvo
difuso percorre
toda a extensao
do trilho e regis-
tra a posi<;ao do
alvo que propoI
ciona ao detector
a maior intensida
de de luz retro
espalha da pela
retina. 0 poder
de refra<;aones-
te meridiana e
medido.

Quadrante -
intensidade

estimativa de
10s para cada

olho

Feixes paralelos
projetados. Al-
vo vazado per-
corre parte do
trilho. E regis-
trada a posi<;ao
do alvo que prQ
porciona aos d~
tectores urn SI-

nal continuo da
luz retro-espa-
Ihada pela reti-
na. 0 poder
de refra<;ao
neste meridi-
ano e medido.
o prisma rota-
ciona e 0 pr6-
ximo meridiano
e medido. 0
processo repe-
te-se por tres
vezes. Os po-
deres de refra-
<;aosan regis-
trados e calcu-
la-se 0 vicio de
refra<;ao.

3 CCDs
lineares

estimativa de 5s
para cada olho

Feixes fo-
calizados na
pupila do olho.
A vergencia da
luz retro espa-
Ihada pela re-
tina e dividida
em tres meri-
dianos e detec-
tada por tres
CCDs lineares.
Os sinais san
processados
eletronicamente
e san enviados
a urn software
que calcula 0

poder de refra-
<;aoem cada
meridiana e
enta~, 0 vicio
de refrac;ao.

estimativa de 5s
para cada olho

Feixes focaliza
dos na pupila
do olho. A ver-
gencia da luz r~
tro espalhada p~
la retina e divi-
dida em tres m~
ridianos e dete~
tada por urn
CCD matricial.
Os sinais san
digitalizados
por uma placa
comercial e san
enviados a urn
software que
calcula 0 poder
de refra<;aoem
cada meridiana
e enta~, 0 vicio
de refra<;ao.



Pela Tabela 9.1, pelas caracteristicas de cada sistema e pela eficiencia de cada urn deles
descritos nos capitulos anteriores, os sistemas DVL-l e DVL-2 sao notavelmente os mais
eficientes. Senao vejamos:

o sistema de detec<;aode maxima intensidade de luz (DMI) nao apresenta a precisao
requerida quando automatizado, ou seja, e definitivamente urn sistema para ser utilizado de
modo subjetivo, onde 0 detector e 0 olho do examinador. A evolu<;aodesse sistema para 0

sistema de detec<;aode movimento da luz na retina e satisfatoria. 0 principio de Scheiner na
proje<;ao dos feixes de luz no olho ainda faz parte do sistema, bem como 0 Principio de
Maxwellian e, portanto, as bem estabelecidas rela<;oesna literatura12

,14,16,17 entre 0 movimento do
alvo eo poder de refra<;aonaquele meridiano saDvalidas. Contudo, 0 alinhamento do sistema
com 0 olho a ser testado e critico e a incidencia de feixes paralelos no olho faz com que a
acomoda<;aovisual interflfa na proje<;aodos feixes. Embora as medidas nestes sistemas por nos
desenvolvidos sejam eficientes apenas para pacientes cicloplegiados, a inten<;aofutura e a
realiza<;aodestas medidas em pacientes nao cicloplegiados, porem com uma inibi<;aoparcial da
acomoda<;aovisual, atraves de sistemas otico-medinicos, suficiente para se determinarem as
lentes corretoras. Assim, e importante evitar ao maximo a possivel influencia da acomoda<;ao
visual nessas medidas. Ainda, este sistema e relativamente lento, uma vez que 0 alvo realiza 0

movimento axial para determinar 0 poder de refra<;aoem determinado meridiano, registra este
dado, rotaciona 0 prisma para efetuar a medida no outro meridiano e repete este processo tres
vezes para que, posteriormente, estes resultados sejam enviados a urn software e 0 vicio de
refra<;aoseja determinado. Este processo dinamico-mecanico e demorado 0 suficiente para 0

paciente mover 0 olho e, portanto, desalinhar 0 sistema.
Assim, 0 sistema DVL-l surgiu com a proposta de evitar estes dois fatores mencionados.

Como os feixes de luz incidentes saDfocalizados na pupila de entrada do olho do paciente, os
feixes nao sofrem desvios, ou seja, a acomoda<;aovisual nao interfere na proje<;aodos feixes.
Tambem 0 tempo de aquisi<;aodos feixes emergentes do olho testado e infimo, praticamente
instantaneo, de modo que, assim que 0 paciente e alinhado, 0 laser e disparado pelo examinador
e os feixes retro-espalhados pela retina detectados. Entao, os sinais saDenviados a urn circuito
eletronico, processados e analisados num software dedicado que contem as equa<;oes que
determinam 0 vicio de refra<;aoa partir das distancias entre as imagens em cada urn dos tres
merididanos de medida. Este e urn sistema bastante eficiente e apenas foi aprimorado para se
tomar a versao definitiva (DVL-2) a se implantar no prototipo.

o sistema DVL-2 utiliza apenas urn detector CCD matricial para os feixes retro-
espalhados pela retina e que podera, posteriormente, na confec<;ao de urn prototipo, ser
aproveitado para 0 alinhamento do sistema ao paciente (0 sistema de alinhamento seria desativado
quando 0 de detec<;aoestivesse em a<;aoe vice-versa). Ainda, as imagens saD capturadas por
placas digitalizadoras comerciais, dispensando a etapa de desenvolvimento de uma eletronica
dedicada.

A curva de calibra<;aodo sistema DVL-2, do poder de refra<;ao (D) em fun<;aoda
distancia entre os aneis (h) e descrita pela expressao 9.1. Ela e inserida no software para calculos
do vicio de refra<;ao.



Uma outra vantagem desta versao sobre a anterior e que todos os meridianos sao medidos
por urn tinico detector, enquanto que no modelo DVL-I cada meridiano e medido por detectores
distintos. Desta forma, os erros introduzidos em cada urn dos meridianos para 0 DVL-2 sao
equivalentes, enquanto que os erros introduzidos para cada meridiano no sistema DVL-I sao
distintos entre si (devido ao posicionamento crftico de cada detector).

Os resultados obtidos sao excelentes tanto para as replicas oculares como para olhos in
vivo, como mostram a figura 8.7b e as Tabelas 8.2 e 8.3. As barras de erro de O,125di nao
foram inseridas na figura 8.7b devido a escala em que a figura esti apresentada, porem, com
exce<;aode urn dado, todos os outros acompanham bastante pr6ximos a curva te6rica de
calibra<;aodo sistema, nao havendo necessidade de implementis-Ias.



CONCLUSOES GERAIS



..Capitulo 10

CONCLUSÕESGERAJS

Foram desenvolvidos quatro sistemas (DMI, DML, DVL-l e DVL-2) dos quais os dois
últimos apresentaram uma grande eficiência para se tornarem um protótipo. Os quatro sistemas
diferenciam-se entre si quanto ao princípio básico e à metodologia utilizada para as medidas.

SistemaDMI

O sistema DMI, que tem como propósito determinar o vício de refração através da
projeção de feixes paralelos de luz no olho por um alvo luminoso difuso (iluminado por uma
lâmpada branca) e da detecção da máxima intensidade (um detector de intensidade) de luz retro
espalhada pela retina, não apresentou resultados satisfatórios, levando ao desenvolvimento do
sistema DML.

SistemaDML

O sistema DML determina o vício de refração através da incidência no olho do paciente
de quatro feixes paralelos e alternados de luz (4 lasers chaveados) através de um alvo vazado e
pela neutralização do movimento de luz retro-espalhada pela retina, através do movimento axial
do alvo (modifica a vergência dos feixes que incidem no olho) e do movimento rotacional de um
prisma (para as medidas nos três meridianos). Esse sistema apresentou precisão dentro das
expectativas requeridas num exame oftalmológico, que é de 0,125di (para as coordenadas
esférica e cilíndrica) e 5° (para o eixo do astigmatismo), para as medidas em várias réplicas
oculares. Contudo, apresenta alinhamento crítico do paciente ao sistema, partes mecânicas móveis
e necessita de vários componentes óticos no intuito de obter os quatro feixes de luz paralelos
e próximos entre si (eqüidistantes de, no máximo, 3mm entre si), além de requerer um tempo
relativamente alto de imobilidade ocular para a realização das medidas (tempo estimado de 10s
para cada olho).
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o sistema DVL-l dispensa sistemas din3.mico-mecanicosde medidas e utiliza feixes
provenientes de um laser de diodo, que passam atraves de um alvo im6vel vazado e sao
focalizados na pupila de entrada - ao contnlrio dos demais, que utilizam feixes paralelos
incidentes no olho -; um alvo luminoso e projetado no fundo do olho do paciente, a luz
emergente do olho e dividida em seis por~oes (tres meridianos) e a vergencia dos feixes de cada
meridiano e analisada por tres CCDs lineares em fun~o da distincia entre as duas imagens
formadas em cada CCD.

Este sistema e partlcularmente interessante por nao necessitar de alvos m6veis para a
realiza~io das medidas, por medir simultaneamente os poderes de refra~ao dos tres meridianos
e por evitar 50% da influencia da acomoda~ao visual (a acomoda~ao visual nao influenda na
incidencia dos feixes no olho examinado por serem focalizados na pupila de entrada).

o sistema DVL-l apresentou um tempo satisfat6rio para as medidas (tempo·estimado de
5s) em replicas oculares e a precisao necessaria para esses exames. Sendo· este 0 sistema
defmitivo a ser adotado, um novo modelo, DVL-2, com algumas melhorias, foi desenvolvido.

o sistema DVL-2 difere do anterior por apenas alguns componentes 6ticos, porem 0

princlpio de funcionamento e identico.
Os tres CCDs lineares foram permutados por um CCD matricial, pois 0 alinhamento de

urn tinico detector apresenta menos dificuldades e menos erros introduzidos em rela~ao a
repeti~ao deste processo de alinhamento. Consequentemente, a forma do alvo de proj~ao foi
modificada em fun~o do novo detector utilizado.

Foram realizadas medidas em replicas oculares e em olhos in vivo. Os resultados foram
muito satisfat6rios, ou seja, quanto as replicas oculares, 0 erro memo obtido foi de O,06di;
quanto as medidas in vivo, em pacientes cicloplegiados, estio 100% em concordancia com os
exames obtidos em consult6rio medico, com precisao de 0,125di.

De urn modo geral, a automa~ao e a objetiva~ao de sistemas oftalmol6gicos para
diagn6stico seguem uma rotina em que 0 examinador e substitufdo por um detector, uma



interface detector-microcomputador e um "software" dedicado, e as fontes de luz, que geralmente
sao lampadas ou "leds", por laseres.

No caso dos sistemas de medidas de vfcios de refra~ao, a evolu~ao destes equipamentos
nao seguiu esta regra. Os refratores oculares manuais, os optometros manuais e os automaticos
nao projetam uma fonte luminosa no fundo do olho, como e 0 princfpio basico da retinoscopia.

Dos quatro sistemas desenvolvidos e apresentados no presente trabalho, os que se
mostraram mais eficientes foram os Sistemas DVL, que seguem exatamente a regra "a automa~ao
da retinoscopia", ou seja, uma fonte luminosa e projetada na retina e a vergencia da luz retro-
espalhada pela mesma e analisada. Os demais sistemas, que sao a automatiza~ao dos optometros
e refratores manuais, nao foram eficazes.

Os resultados obtidos para 0 sistema DVL, tanto para as replicas oculares como para
olhos in vivo sao extremamente satisfat6rios e sugerem fortemente 0 desenvolvimento de um
prot6tipo para uso clfnico. Contudo, 0 sistema e eficaz para pacientes cicloplegiados. Como ja
mencionado nos capftulos anteriores, a cicloplegia ocular consiste em "paralisar" os musculos
ciliares, responsaveis pela a~aoda acomoda~aovisual, atraves da aplica~aode colirios, como por
exemplo, a atropina. A cicloplegia leva em tomo de 45 minutos para ser atingida e a sua a~ao
tem dura~ao que varia em media de 2-18h, e em certos casos, ate sete dias. .

o auto-refrator (como estamos agora denominando os sistemas DVL) objetiva, entre
outras coisas, medidas de refra~ao em curto espa~ode tempo e conforto do paciente. 0 primeiro
fator ja e proporcionado pelo sistema desenvolvido, mas 0 segundo e bastante forte para justificar
a necessidade da implanta~ao de um sistema 6tico-meciinico de inibi~ao da acomoda~ao visual.
Num futuro projeto, tal sistema poderia ser implementado no auto-refrator, no intuito de
substituir as drogas atualmente utilizadas para os exames de vfcios de refra~ao ou diminuir
significativamente 0 mimero de pacientes submetidos a estas drogas.

Existem varios modos de se inibir a acomoda~ao visual15alem de se fazer uso de
farmacos. Um deles consiste em realizar 0 "fogging", ou seja, apresentar um alvo luminoso
desfocalizado ao paciente, de modo que, ap6s algumas tentativas de focaliza~ao da imagem, 0
paciente apenas desiste e proporciona ao olho a posi~ao mais confortcivel, isto e, a relaxa~ao do
cristalino. Este metodo, porem, nao apresenta bons resultados, uma vez que uma relaxa~ao
significativa acontece apenas ap6s varias horas de tentativa. Um outro metodo utiliza uma luz
brilhante e que pisca com freqiiencia perceptivel ao olho humano no intuito do paciente ativar
e desativar a acomoda~ao visual are 0 momento em que apenas deixa 0 olho na posi~ao de
relaxado. Este metodo tambem nao e bem sucedido, pois estudos mostram que 0 contraste claro-
escuro provoca acomoda~a035,ou seja, 0 contrario do esperado.

Varios fatores influenciam a acomoda~ao visual36, tais como a luminosidade, a
proximidade do equipamento, fatores psicol6gicos37,grau de ametropia38,etc. Desta forma, 0
desenvolvimento de um sistema 6tico e bastante complexo e tao pouco tern os mesmos resultados
de um cicloplegico, como a atropina. Porem, 0 intuito seria desenvolver um sistema que relaxe
a acomoda~ao visual 0 suficiente para que lentes corretoras possam ser prescritas de modo que
o auto-refrator cumpra em 100% seus prop6sitos.

Finalmente, um sistema de alinhamento 6tico entre 0 auto-refrator eo paciente, como 0
sugerido nas figuras 7.2 e 8.10 deve ser implementado no prot6tipo final num possfvel futuro
projeto.
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o PRINciPIO DE MAXWELLIAN E AS EQUACOES NEWTONIANAS PARA
LENTES DELOADAS

Neste capitulo apresentamos 0 Principio de Maxwellian e as equa<;oes Newtoniartas para
lentes delgadas, no intuito de obtermos a expressao (5.1) do capitulo 5, que descreve 0 grau de
ametropia em fun<;ao do deslocamento do alvo de medida. .

Consideremos a figura 1.1. Os triangulos AOfi e PZPJi fornecem a seguinte rela<;ao:

Agora, os triangulos SzStfOe BOfo fornecem a seguinte rela<;ao:



I Yi I =
Yo

x·1

Figura 1.1: Esquematiza~io de um objeto posicionado a So de uma lente delgada de
foco/·

o erro refrativo ocular corresponde a vergencia do feixe corretor que entra no olho, que
por sua vez e dada pelo inverso de Xi' da figura 1.2.



olho

~f +X~

Assim, se denominarmos D como sendo 0 erro refrativo ocular em dioptrias, ou seja,
D=lIx,; d, como sendo a distancia lente-objeto, ou seja, d=So=xo+f, e f2, como sendo a
distAnciafocal da lente da figura I. 1, ou seja, h= f, temos que:



ASTIGMATISMO
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Apên4ice<11I

,
Alguns livros da área da oftalmologia18 afirmam que o astigntatismo ocular pOde ser

expressado pela função seno elevada à primeira potência, através de deduções mátemáticas,
porém empiricamente, a expressão correta deve ser a expressão (6.1), ou seja, proporcional ao
seno elevada à segunda potência.

Aqui neste capítulo é exposto o modo teórico e dedutível da expressão que descreve o
astigmatismo ocular.

A figurá 11.1 ilustra o gráfico de várias funções senos.
O astigmatismo ocular é descrito por uma função que possui as amplitudes máxima e

mínima a 900 entre si. Além disto, é variável de O à 1800, 00 seja, o poder de um determinado
meridiano é o mesmo que o do meridiano complementar.

Observemos então, a seqüência da figura 11.1: a função seno de periodicidade 21[ é
graficada segundo o item a (y = A sen x); quando a deslocamos de K no eixo y temos o item
b (y = A sen x + K); e quando a deslocamos de 6 no eixo x, temos o item c (y = A sen [x 
fi]).

Como mencionado acima, o astigmatismo é uma função de periodicidade 1[, descrito pelo
item d (y = A sen 2x), e ainda deslocado nos eixos y - item e (y = A sen 2x + K) e x - itemf (y = A sen[2x - 26) + K), uma vez que o início das medidas é defInido como sendo pelo
ponto de mínimo, ou seja, deslocado de 6=1[/4 - figuras 1I.2a e 1I.3a - no eixo x, e deslocado
de K no eixo y, de modo que possa assumir qualquer valor (positivo ou negativo) entre os
meridianos de O à 1[/2.

Denominando o eixo y como o poder de refração D e o eixo x como o ângulo de medida
6, temos:

D = A sen (26 - ~) + K2 (11.1)

VI



tI

/ /
-t -i

1-&
)

P II If 311 2lf1" r

Figura 11.1: Representa.;30 das fun.;oes (em fun~io do angulo em radianos): (a) seno,
com periodicidade 2.•.e com amplitude A; (b) seno, de perlodo 2.•., com amplitude A

deslocada de K no eixo y; (c) seno, com periodicidade 2.•., com amplitude A,
deslocada de B no eixo x; (d) seno, de perlodo .•., com amplitude A; (e) sena, com

perfdo .•., deslocada de K no eixo y; (f) seno, com perfdo .•., deslocada de K no eixo y
e deslocada de 8 no eixo x.



(a)

(b)

Figura 11.2: Representa~io da fun~io do astigmatismo com eixo a (a) zero graus; (b) a
graus.

A expressao (1) descreve 0 astigmatismo ocular obllquo, a favor da regra, onde 0 menor
e 0 maior poderes estao a 0° e a 900, respectivamente (veja figura lI.3a).

Para urn astigmatismo oblfquo, com menor (K-A) e maior (K+A) poderes a cl e a
(a+90)0, respectivamente, - figura 1I.2b e figura II.3b -, temos a seguinte expressao:

D=Asen(26- 1t -2«) +K
2



D = A sen [2 (8 - «) - ~] + K

~I-A) d1
/

Figura 11.3: Representa~ao esquematica dos astigmatismos: (a) de menor (K-A) e
maior (K +A) poderes a (f e a 90°, respectivamente; (b) de menor (K-A) e maior

(K + A) poderes a aO e a (a+90)O, respectivamente.



Assim,

D = (K - A) + 2 A sen 2 (6 - «) (11.5)

E portanto, chegamos à expressão (6.1), onde (K-A) é a coordenada esférica (grau de
miopia ou hipermetropia), +2A é a coordenada cilíndrica (grau de astigmatismo) e a é o ângulo
do eixo do astigmatismo.

Pela nomenclatura utilizada no capítulo 6, se denominarmos y=K +A e x=K-A, temos:

D =: x + (y - x) sen2 (6 - «) (11.6)

x


