


1. Refração 
• Determine a ametropia 

2. Topografia da córnea 
• Obtenha as curvas “flat e steep” > = menos e mais íngreme

3. Teste 
•  Selecione a lente de teste inicial pela média da curva K (4 medidas, com desvio 
padrão abaixo de 0,25. Planilha sob solicitação*) da córnea preferencialmente 
medida com um topógrafo.

Ajuste fino da curvatura da lente
A adaptação de teste inicial poderá ser modificada de acordo com o padrão 
de fluoresceína, o ajuste é ideal, com bordo adequado e uma rarefação central 
entre 3 e 5mm. 
Um anel lacrimal bem definido circulando a zona de rarefação deverá ser 
observado. 
A zona de alinhamento deverá aparecer em 360 graus amplamente apoiando-
se sobre a córnea. 
A zona periférica forma um levantamento de bordo adequado. 
A troca lacrimal entre as curvas das lentes deve ser mínima ou não detectável 
à lâmpada de fenda (figura 1).

Fig.1: Padrão ideal.

Adaptação Passo a Passo

As lentes RGP para ortoceratologia tem o objetivo de induzir o remodelamento da camada mais superficial da 

córnea, de forma que a luz focalize precisamente na retina.

Para que surja este efeito, a lente deve ficar estática nos olhos, e isto é possível ajustando bem a lente ao 

olho e usando-a exclusivamente durante o sono. As lentes se baseiam nas curvas obtidas na topografia, que 

conferem a lente uma boa relação com a córnea e na ametropia do paciente, que define o power change.

Por se tratar de deslocamento apenas de conteúdo celular da superfície corneana, este processo é rápido e 

reversível. Após a primeira noite com a lente, o paciente com ametropia baixa ou moderada já sentirá grande 

melhora, precisando de mais algum tempo os de alta ametropia. Após dois ou três dias sem uso, o processo 

já se reverteu majoritariamente, necessitando no entanto, de cerca de 2 semanas para voltar ao estado inicial.

*Disponível através da consultoria técnica - Solótica

Especificações das Lentes RGP Smart Lens CRX

Raio da curva base (curva relacionada a topografia): 6,6 a 9,0 em mm

Poder a ser corrigido: -0,25 a -8,00 (passos de 0,25) 

Poder medido da lente:  +0,50 a +1,25

Diâmetro total da lente: 10,6 a 11,2mm (passos de 0,2mm)



A. Adaptação solta: 

Observação: Levantamento de bordo excessivo, com anel da zona de 
alinhamento incompleto permitindo uma troca lacrimal entre as curvas e com 
isto perdendo efeito (não uniforme ou zona de apoio menor que 360 graus) o 
anel lacrimal irregular ou mais largo é um sinal de adaptação solta (figura 2).
Causa: Asfericidade da córnea excepcionalmente baixa ou curva central 
medida plana demais.
Ação: A próxima lente mais apertada deverá ser testada. Quando fizer o 
ajuste fino de lentes, uma lente mais fechada em 0.1mm deverá ser testada.

B. Adaptação apertada:

É caracterizada por levantamento de bordo insuficiente com zona de 
alinhamento 360 graus bem comprimida ou uma ponte central, irregular, mal 
definida ou excessiva (figura 3).
Causa: A asfericidade da córnea é excepcionalmente mais alta ou a curva 
central foi medida fechada demais.
Ação: A lente mais solta com curva mais plana deverá ser testada.
Regra Geral: A asfericidade da córnea obtida na topografia pode ser uma 
referência para a seleção da próxima lente de teste. A regra geral para a 
próxima curva: Córneas mais esféricas, tentar lente mais apertada e córneas 
mais asféricas, tentar lente mais plana.

4. Determinando o power change
• Faça a sobrerrefração e verifique a distância ao vértice se houver necessidade. A distância ao vértice que somada ao
power change da lente de teste dará o power change final.
• Se após a sobrerrefração necessitar mudar a curva base, pode fazer o cálculo como qualquer outra lente RGP.

5. Diâmetro total da lente
• Estimar o diâmetro horizontal visível da íris (HVID), medindo a distância branco a branco com topógrafo ou régua mi-
limetrada.
• Calcular o diâmetro total pela porcentagem do HVID, cerca de 90% a 95%, ou avaliando a lente de teste e considerando 
a cobertura desta lente sobre a córnea. O objetivo é ter cerca de 0.5mm entre a borda da lente e o limbo.
• Caso decida por um diâmetro diferente da lente de teste, não é necessário fazer compensações.

6. Pedido de lentes
• Curva base / poder a ser corrigido / poder da lente / diâmetro total / material / cor (habitualmente violeta no OD e azul 
no OE), são as informações requeridas obrigatórias.
• Para realizar o pedido use a planilha* própria da Smart Lens CRX. 
• Embora permita mais alguns ajustes, no geral, nós devemos usar os outros parâmetros como descritos no padrão da 
planilha.

7. Entrega das lentes e visita de acompanhamento
As lentes RGP Smart Lens CRX para ortoceratologia são para uso durante o sono, normalmente com um único par de 
lentes. Não é recomendado usar durante a vigília, mesmo por uma ou algumas horas, exceto se tiver perdido parte 
do efeito e precisar melhorar a acuidade visual naquele momento (lembrar que com a lente a acuidade visual 
deve ser a máxima possível).
Para impedir o aprisionamento de ar na zona reversa mais fechada, os usuários podem colocar uma 
gota de solução salina na lente e inserir a lente com a postura de cabeça baixa. O aprisionamento 
de ar é comum nos casos iniciais e pode causar visão borrada ocasional devido as impressões 
das bolhas de ar sobre a córnea.

Fig.2: Lente relativamente plana, per-
mitindo fluxo de lágrima entre o centro e 
a periferia, padrão inadequado.

Fig.3: Lente apertada, não é possível 
observar a rarefação da fluoresceína 
central, esperada na correção da miopia.
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Fig.7: Descentração lateral: geralmente causada por 
diâmetro pequeno da lente ou assimetria de córnea.

Fig.8: Ilha central: pode ser temporário, se persistir, 
considere aplanar a lente.

A inserção direta, sem o enxágue da solução multipropósito, poderá ser um inconveniente para uso das lentes 
durante o sono. O desinfetante residual que fica por baixo da lente pode causar irritação. O recomendado antes da 
inserção, é o enxágue das lentes com solução salina sem conservantes.
O regime de uso deverá ser entre 8 e 10 horas por noite, para os primeiros dias ou mesmo por algumas semanas, 
para que a moldagem se estabilize. O regime de manutenção de 6 a 8 horas por noite será bom o suficiente para 
manter a visão clara para o dia de trabalho.
Instrua o paciente a remover a lente e procurar seu oftalmologista caso sinta dor contínua ou desconforto nos olhos.
O risco de infecções é semelhante ao de outras lentes de contato e deve-se estar atento aos fatores de risco: 
Paciente com má higiene, fumantes, blefarite, olho seco e alergias entre outros. Para estes pacientes, evite a 
indicação de lentes de contato de forma geral ou acompanhe com maior frequência. Quando possível, tratar a 
base do problema antes de adaptar a lente. 
Para um melhor acompanhamento, o exame topográfico é um ótimo auxiliar e a avaliação topográfica comparativa 
podem indicar a performance da lente, e caso necessária, as modificações a serem solicitadas (figuras 4,5,6,7 e 8).

Fig.4: Tratamento bem centralizado Fig.5: Smile face: área de apoio pla-
na e lente descentrada superior

Fig.6: Frowny face. Área de apoio 
apertada e lente descentrada inferior



8. Para pedido empírico
Caso não possua as lentes de teste, o pedido empírico, ou seja, considerando os dados do paciente também é possível:

• Exame de refração do paciente.
• Exame topográfi co com baixo desvio padrão (considere as instruções da planilha de pedido empírico*).
• Medida do diâmetro da córnea. A partir dessa medida a calculadora da planilha de pedido empírico lhe dará um valor 
de diâmetro. O próximo passo é clicar no valor de diâmetro e escolher dentre os valores que irão aparecer aquele que é 
o mais próximo ao que aparece na calculadora de diâmetro.
• Quando o paciente vier retirar a lente devemos observar:
          ∙ Padrão de fl uoresceína.
          ∙ Acuidade visual e sobrerrefração.
         ∙ Deixar o paciente com a lente por 20 minutos, com os olhos fechados. Refazer a topografi a para verifi car se a lente 
está sendo efetiva.
• Se for necessário podemos pedir a troca da lente considerando o exame do Busca lentes, seguindo então as orien-
tações dadas no teste com as lentes de teste.
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Conjunto recomendado de lentes de teste

9. Agendar visita de acompanhamento 
Recomendamos já colocar uma tabela como a abaixo para o paciente fi car atento. Os retornos de rotina podem ser 
com 1º dia pela manhã, de 7 a 9 dias no fi nal do dia para avaliar o efeito neste horário, 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 
meses e 1 ano.   

Dia: Mês: Ano: Hora: Obs:

Nº CB POWER CHANGE DIÂMETRO POWER
1 8,30 -3,00 11,00 +0,50
2 8,25 -3,00 11,00 +0,50
3 8,20 -3,00 11,00 +0,50
4 8,15 -3,00 11,00 +0,50
5 8,10 -3,00 11,00 +0,50
6 8,05 -3,00 11,00 +0,50
7 8,00 -3,00 10,80 +0,50
8 7,95 -3,00 10,80 +0,50
9 7,90 -3,00 10,80 +0,50
10 7,85 -3,00 10,80 +0,50
11 7,80 -3,00 10,80 +0,50
12 7,80 -3,00 10,80 +0,50
13 7,75 -3,00 10,80 +0,50

Nº CB POWER CHANGE DIÂMETRO POWER
14 7,75 -3,00 10,80 +0,50
15 7,70 -3,00 10,80 +0,50
16 7,65 -3,00 10,80 +0,50
17 7,60 -3,00 10,80 +0,50
18 7,55 -3,00 10,80 +0,50
19 7,50 -3,00 10,80 +0,50
20 7,45 -3,00 10,80 +0,50
21 7,40 -3,00 10,80 +0,50
22 7,35 -3,00 10,80 +0,50
23 7,30 -3,00 10,60 +0,50
24 7,25 -3,00 10,60 +0,50
25 7,20 -3,00 10,60 +0,50
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1. Características
A ortoceratologia, para miopia, molda temporariamente o conteúdo do epitélio corneano, do centro para a meia periferia e da periferia para a meia periferia. 

2. Quais são os dispositivos recomendados para medição da córnea para a adaptação das lentes para ortoceratologia? (Ceratometria 
manual, auto refrator ou topógrafo)
Todos os tipos de dispositivos de medição são aceitáveis para a ortoceratologia, desde que estejam cuidadosamente calibrados. No entanto, o topógrafo de 
córnea permite medidas comparativas mais acuradas e uma visualização de mudanças em toda a córnea, o que torna o exame mais e� ciente.
Embora seja possível calcular a lente para pedido empírico, usar uma lente de teste melhora a assertividade.

3. O índice de refração pode ser um problema para a medição da topografi a?
É possível. Embora 1,3375 seja o índice de refração mais comum usado para a ceratometria, alguns equipamentos podem usar índices diferentes para conversão 
tais com: 1,332 (Zeiss), 1,336 (AO), e 1,3375 (Haag-Streit). A diferença pequena pode ser signi� cativa na adaptação de RGP para a ortoceratologia.
Por exemplo, o raio de 8,00mm pode ser convertido para 42,19D (por 1,3375), 41,50D (por 1,332) e 42,00D (por 1,336). Mesmo se a leitura ceratométrica em raio 
(mm) for medida com precisão em 8,0mm, pode haver um desvio de 0,25D a 0,50D quando convertido em dioptrias. Um desvio de apenas 0,25D ou 0,50D, às vezes 
poderá ser crítico para a RGP na ortoceratologia. Se você não estiver seguro que seu equipamento de medição está usando a conversão 1,3375, a maneira mais 
segura de veri� car é aplicar o raio da curvatura (mm).

4. Como determinar a curva para substituição de lentes? Devemos nos basear na córnea original ou nas novas leituras após a moldagem?
Para a ortoceratologia, o tecido é redistribuído, mas não removido como na cirurgia refrativa. Em geral, a curva para a córnea original é a mesmo para as lentes 
de substituição. Em alguns casos, a modi� cação sobre a curva pode ser necessária para ajustes extras ou, no caso de lentes mais soltas, na moldagem de miopia 
mais alta. A adaptação de teste é altamente recomendada para ajustes da nova curva, mas a princípio a melhor lente de teste é aquela que o paciente já está 
usando, mesmo sem interrompê-la.

5. Como determinar o poder para as lentes de substituição?
A melhor maneira de determinar o novo poder, para uma córnea já alterada após moldagem, é fazendo a sobrerrefração da lente original para ortoceratologia. 
Não é con� ável estimar o novo poder através do erro residual sem colocar as lentes de contato. 
O grau a ser alterado, se houver, pode ser precisamente estimado pela sobrerrefração com a lente original e acrescentado ao poder original a ser corrigido. Se a 
lente original não estiver com o paciente ou indisponível para sobrerrefração (quebrada, perdida, severamente dani� cada ou arranhada), fazer a sobrerrefração 
em uma lente de teste para obter o poder a ser corrigido é uma alternativa, por outro lado, com a lente do paciente ou a lente de teste, também podemos veri� car 
se o problema não é a curva base ao invés do power change.

6. Quando se precisa de redução maior da miopia, devemos aplicar uma lente com curva mais plana ou uma lente com poder de correção 
mais alto para chegar a um resultado melhor?
a. Se a redução insu� ciente de miopia é causada por uma lente apertada, é inútil se tentar corrigir mais apenas aumentando o poder de correção enquanto se 
negligencia o aplanamento da curva de apoio.
b. Não é apropriado aplanar a curva de apoio se a adaptação está satisfatória e insu� ciente na correção da ametropia. Aplanar a curva, afrouxa a força de 
moldagem periférica. A estratégia correta neste caso é aumentar o poder a ser corrigido avaliado por sobrerrefração e manter a curva sem alteração.

7. Devemos pedir aos pacientes para descontinuar o uso de suas antigas lentes de contato para readaptar as lentes RGP para ortoceratologia?
A maneira mais con� ável de fazer uma readaptação, especialmente para o retratamento de casos problemáticos, é descontinuar as lentes anteriores por pelo 
menos duas semanas, efetuar uma nova medição e refração da córnea e uma nova adaptação.
Se o usuário insistir em fazer a adaptação sem a descontinuação de uso de suas lentes anteriores, se estiverem disponíveis, as leituras de sua córnea original 
poderão ser úteis. É altamente recomendável fazer a adaptação de teste e a curva inicial pode ser selecionada baseada na córnea original e não nas leituras 
atuais. O poder a ser corrigido pode ser facilmente determinado através da sobrerrefração da lente de teste � nal selecionada.

8. Quanto tempo devemos esperar antes da observação do padrão de fl uoresceína?
A luz forte e a manipulação excessiva podem estimular a secreção de lágrimas e confundir a avaliação. Pacientes sensíveis poderão ter lacrimejamento pelo 
simples contato com a lente e nestes casos, o uso de colírio anestésico auxilia.
Duas dicas podem ajudar a acelerar a drenagem do excesso de lágrimas:
• Puxar a pálpebra inferior afastando-a do contato com o bordo da lente até que o menisco lacrimal não cubra mais o bordo da lente. Com piscadelas suaves, a 
lágrima acumulada sob a lente será expelida e o padrão de � uoresceína voltará ao normal.
• Aperte suavemente a pálpebra superior do paciente, esticando o canto lateral para apertar levemente e indiretamente a lente enquanto se pede ao paciente 
para piscar várias vezes. A compressão direta sobre a pálpebra ou sobre a lente deve ser evitada, enquanto que a compressão indireta pode ajudar a expelir a 
lágrima acumulada e normalizar o padrão.
Se a manipulação acima não der resultado para normalizar o padrão, você provavelmente terá uma adaptação justa ou solta e terá que ser veri� cada com a 
substituição das lentes.

Dicas de Adaptação
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