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INTRODUÇÃO 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 para Terapia Refrativa Corneana podem produzir uma redução temporária da 
miopia alterando a curvatura da córnea. As lentes de contato Paragon CRT® e CRT® 100 são fabricadas com Paragon HDS® e Paragon 
HDS® 100 respectivamente. Uma ligeira redução da curvatura da córnea pode reduzir o excesso de foco do olho míope. Se a quantidade de 
ortoqueratologia for controlada de maneira precisa, que é o objetivo do design das lentes CRT®, é possível trazer o olho para o foco correto 
e compensar completamente a miopia. Quando as lentes de contato são removidas, a córnea retém seu formato alterado por todas ou quase 
todas as horas em que a pessoa permanecer acordada. As lentes foram projetadas para serem usadas à noite, sendo removidas no dia 
seguinte. As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 devem ser usadas à noite em um cronograma regular para manter a 
remodelação da córnea, ou a miopia de antes do tratamento retorna. 

 

  DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
 

As lentes de contato  Paragon CRT® são fabricadas com Paragon HDS® (paflufocon B) e as lentes de contato Paragon CRT®100 são 
fabricadas com Paragon HDS®100 (paflufocon D). As lentes foram projetadas para apresentarem superfícies anterior e posterior 

congruentes, cada uma consistindo de três zonas: 
 
 1.  A zona esférica central. 
 2.  Uma proximidade corneana sigmoidal matematicamente desenhada, a “área de reserva de lágrima”. 
 3.  Uma “zona de apoio” sem curvatura. 
 
O design das lentes também inclui uma terminação com borda elíptica convexa que se une suavemente às superfícies anterior e posterior. 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 para Terapia Refrativa Corneana devem ser usadas durante a noite, sendo 
removidas durante parte do dia ou todo o dia seguinte. Ambos os materiais são copolímeros de acrilato de fluorsilicone termofixos 
derivados principalmente de acrilato de siloxano, metacrilato de trifluorometil e metacrilato de metila, com um teor de água inferior a 1%. 
Essas lentes de contato para terapia refrativa corneana estão disponíveis como lentes de contato rígidas torneadas nas cores azul e verde. As 
lentes com coloração azul contêm D&C Green Nº 6. As lentes verdes contêm D&C Green Nº 6 e Perox amarelo Nº 9 (4-[(2, 4-
dimetilfenil)azo]-2,4-diidro-5-metil-2-fenil-3H-pirazol-3-um). Esses produtos podem ser tratados com plasma.  
 
Descrição detalhada 
 
Geralmente, a curva base central é escolhida para ser mais plana do que a curvatura da córnea central em um valor tal que, se a córnea 
adquirir a curvatura da lente, espera-se uma redução significativa da miopia. As lentes são ajustadas de modo a permitir que essa área entre 
em contato com o ápice corneano central. Até que a córnea tenha adquirido a curvatura dessa zona das lentes, espera-se que essa zona vá 
divergindo gradualmente da curvatura corneana, distanciando-se dela com um desvio máximo na extremidade da zona. 
 
A primeira zona periférica à curva base central, a Zona de reserva de lágrima, possui formato sigmoidal que une suavemente essa zona à 
zona central e ao terceiro elemento. O sigmoide será matematicamente projetado para retornar a superfície posterior da lente, aproximando-
se mais da córnea do que ocorreria se a geometria da curva base central continuasse através dessa zona. Essa zona é convenientemente 
descrita referindo-se à largura e à profundidade de um retângulo, que compreenderia uma seção transversal através da Zona de reserva de 
lágrima (ver desenho na página 4). A largura da zona é fixada em 1 mm, enquanto o ajustador determina a profundidade da Zona de reserva 
de lágrima (Return Zone Depth, RZD). 
 
O terceiro elemento, chamado de Zona de apoio, possui o formato de um cone truncado e é concêntrico em relação à Zona de reserva de 
lágrima. Esse elemento deve ser tangencial à córnea no diâmetro especificado, mas não inicialmente em contato com ela. Uma vez que a 
Zona de apoio naturalmente se desvia da periferia da córnea até o ponto da correspondência tangencial, não há necessidade de uma curva 
periférica adicional para se obter o “levantamento da borda”. As forças do fluido resultantes da aproximação da Zona de apoio e da córnea 
participam com outros fatores para estabilizar a orientação da lente no olho. A Zona de apoio é caracterizada pelo ângulo que sua seção 
transversal faz com a horizontal e pelo diâmetro de seu arco; os dois parâmetros são selecionados pelo ajustador. 
O último e o mais periférico dos elementos, o término da borda, se desvia da Zona de apoio não curva e se curva para longe da córnea 
subjacente para se unir à superfície anterior, formando assim, a borda das lentes. Essa zona segue o formato prescrito de uma elipse 
convexa; assim, a superfície da lente “rola” para longe da córnea promovendo o conforto. Esse término não deve ser confundido com a 
“curva periférica” frequentemente encontrada nos designs das RGPs. Tais curvas periféricas são côncavas em relação à córnea, e com um 
raio específico para manter o alinhamento quase paralelo a ela. Tais lentes também possuem um contorno da borda separado que foi criado 
pelo polimento e desbaste da borda, mas seu formato geralmente é derivado, de modo arbitrário, pela natureza dos processos e da espessura 
da borda da lente. A borda das lentes de contato Paragon CRT® é pré-especificada e equivalente em todas as lentes, independentemente de 
seus outros parâmetros.  
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As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 são usadas para remodelar temporariamente a córnea para mudar sua potência 
refrativa com uma redução resultante no erro refrativo pré-tratamento. O tecido corneano é redistribuído sem alteração significativa da sua 
fisiologia. A mudança no formato é o resultado da pressão mecânica suave da zona central plana das lentes aumentada pela disponibilidade 
do volume não ocupado embaixo das Zonas de reserva de lágrima e das Zonas de contato da lente. Após o uso das lentes, a córnea 
geralmente demonstra um raio maior de curvatura na área central e um raio menor de curvatura na área paracentral, graças ao espaço dentro 
da parte externa da zona óptica e à Zona de reserva de lágrima da lente. 
 
Embora raramente exigido, a curva central anterior é selecionada para fornecer qualquer potência óptica necessária para corrigir o erro 
refrativo residual não corrigido pelo efeito óptico e mecânico da curva base posterior e o filme que a lente formou entre ela e a córnea. 
Geralmente, essa superfície e a outra superfície anterior são exatamente paralelas com suas contrapartes posteriores. As espessuras das 
lentes nas três zonas não dependem dos parâmetros das lentes, mas foram selecionadas para maximizar a transmissão de oxigênio, a 
estabilidade e o conforto. 
 
PARÂMETROS DE LENTES DISPONÍVEIS (Consulte o desenho)  
 
 Diâmetro Geral (D) 9,5 a 12,0 mm 
 Raio da curva base central 6,50 a 10,50 mm 
 Semiarco da zona óptica (OZ) 2,50 a 3,50 mm 
 Largura da zona de retorno da lágrima (w) 0,75 a 1,5 mm 
 Profundidade da zona de retorno da lágrima () a 1,0 mm 
 Raio da zona de apoio até o infinito 
 Ângulo da zona de apoio () -25o a –50o 
 Largura da zona de apoio (LZW) 0,5 a 2,75 mm 
 Largura do término da extremidade (P) 0,04 mm a LZW 
 Potências diótricas -2,00 a +2,00 Dioptrias 

 
OZ W LZW

P





D  
 
ATRIBUTOS DAS LENTES DE CONTATO® PARAGON CRT (paflufocon B) 
 
Índice refrativo                    1,449 (Nd a 25°C) 
Transmitância luminosa+ (Azul) 95% 
Ângulo de molhamento (Ângulo de afastamento)++  14,7° 
Ângulo de molhamento (Ângulo de contato)+++ 62º 
Gravidade específica 1,16 
Dureza (Margem D) 84 
Conteúdo de água <1% 
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ATRIBUTOS DAS LENTES DE CONTATO PARAGON CRT® 100  (paflufocon D) 
 
Índice refrativo 1,442 (Nd a 25°C) 
Transmitância luminosa+ (Verde) 95% 
Ângulo de molhamento (Ângulo de afastamento)++  42° 
Ângulo de molhamento (Ângulo de contato)+++ 70º 
Gravidade específica 1,10 
Dureza (Margem D) 79 
Conteúdo de água <1% 
 

    +  Determinação da transmitância espectral e luminosa, ISO 8599:1994 
 ++ Adaptado de: A New Method for Wetting Angle Measurement; Madigan, et. al., International Eyecare, 01/1998. vol. 2, no.1, p.45 
+++   Técnica da gota séssil de acordo com ANSI Z80.20, 8:11 

 
PERMEABILIDADE DO OXIGÊNIO -  DESIGN DAS LENTES DE CONTATO paragon CRT® 

Material Potência 

Permeabilidade 
do oxigênio 

(Método ISO*) 
Dk x 10-11 

Espessura 
central (mm) 

Espessura média 
harmônica** (mm) 

Transmissibilidade do oxigênio 
(ISO) Dk/l x10-9 

HDS 100 -2,00 100 0,145 0,163 61 

HDS 100 Plano 100 0,163 0,166 60 

HDS 100 +2,00 100 0,180 0,168 60 

HDS -2,00 40 0,124 0,148 27 

HDS Plano 40 0,147 0,149 27 

HDS +2,00 40 0,169 0,161 25 
* (cm2/seg) (mL O2)/ (mL x mm Hg) Método ISO/ANSI, ISO 9913-1 

** Sammons, W.A., “Contact Lens Thickness and All That”, The Optician, 12/05/80. 
 
AÇÕES 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana produzem a redução temporária da miopia ao 
alterar o formato (planicidade) da córnea, que é elástica por natureza. Reduzir ligeiramente a curvatura da córnea reduz o excesso de 
potência do foco do olho míope e, se a quantidade de planicidade da córnea for corretamente controlada, é possível trazer o olho para o 
foco correto e compensar completamente a miopia. 
 
As lentes de contato repousam diretamente na camada do filme lacrimal e podem influenciar delicadamente o formato da córnea. As lentes 
de contato regulares são projetadas para provocar pouco ou nenhum efeito, mas as lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 
para Terapia Refrativa Corneana são projetadas para aplainar propositalmente o formato da córnea ao aplicar uma suave pressão no centro 
da córnea durante o sono. 
 
Quando as lentes de contato são removidas, a córnea retém seu formato alterado por todas ou quase todas as horas em que a pessoa 
permanecer acordada. As lentes foram criadas para serem usadas à noite, sendo removidas no dia seguinte. O design das lentes CRT® é 
para uso noturno, dentro de um cronograma regular para manter a remodelação da córnea, ou a miopia reverterá ao nível anterior ao 
tratamento. 
 
INDICAÇÕES (USOS) 
 
As lentes de contato rígidas gás-permeáveis Paragon CRT® (paflufocon B) e Paragon CRT® 100 (paflufocon D) para Terapia Refrativa 
Corneana são indicadas para utilização na redução do erro refrativo míope em olhos saudáveis. As lentes são indicadas para uso noturno 
dentro de um cronograma de ajuste de terapia refrativa corneana para a redução temporária de até 6,00 dioptrias em olhos com 
astigmatismo até 1,75 de dioptria. As lentes podem ser desinfetadas utilizando apenas um sistema de desinfeção química. 
 
Use em pacientes com evidência documentada de alteração na refração manifesta inferior ou igual a 0,50 D (tanto nos componentes 
cilíndricos quanto nos esféricos) por ano durante, no mínimo, um ano antes da data do exame de pré-tratamento.  
 

Observação:  Para manter o efeito da redução de miopia da Terapia Refrativa Corneana, o uso das lentes precisa 
sercontínuo, de acordo com a programação prescrita. A falha em fazer isso pode afetar as atividades 
diárias (por exemplo, dirigir à noite), flutuações da visão e alteração da correção pretendida. 
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CONTRAINDICAÇÕES (RAZÕES PARA NÃO USAR) 
 
NÃO USE as lentes de contato Paragon CRT® ou Paragon CRT® 100 para Terapia Refrativa Corneana se alguma das seguintes condições 
estiver presente: 
 
 Inflamações agudas e subagudas ou infecção do segmento anterior do olho. 
 Qualquer doença, lesão ou anomalia ocular que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. 
 Insuficiência lacrimal (olhos secos) grave. 
 Hipoestesia corneana (diminuição da sensibilidade da córnea). 
 Qualquer doença sistêmica que possa afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de lentes de contato.  
 Reações alérgicas nas superfícies oculares ou adnexas que podem ser induzidas ou intensificadas pelo uso de lentes de contato ou 

de soluções para lentes de contato. 
 Alergia a qualquer componente, como o mercúrio ou timerosal, presente em uma solução que deve ser usada no cuidado das 

lentes de contato. 
 Qualquer infecção da córnea ativa (bacteriana, fúngica ou viral). 
 Se os olhos ficarem vermelhos ou irritados. 
 
ADVERTÊNCIAS 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana são enviadas não estéreis ao oftalmologista. As 
lentes devem ser limpas e condicionadas antes do uso. 
 
O uso incorreto das lentes de contato e dos produtos de cuidado das lentes pode resultar em ferimentos sérios ao olho. É essencial que o 
paciente siga as instruções do oftalmologista e todas as demais instruções da embalagem, para o uso apropriado das lentes de contato e dos 
produtos de cuidado das lentes, incluindo o estojo das lentes. Problemas oculares, como úlceras corneanas, podem se desenvolver 
rapidamente, levando à perda da visão. Se o paciente sofrer desconforto no olho, secreção excessiva de lágrimas, alterações visuais ou 
vermelhidão no olho, instrua o paciente a remover as lentes imediatamente e a não usá-las até que seja autorizado pelo oftalmologista. 
Todos os usuários de lentes de contato devem se consultar com seu oftalmologista, conforme o cronograma que lhes for fornecido. 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana devem ser usadas durante a noite, sendo 
removidas durante parte do dia ou todo o dia seguinte. O uso contínuo de lentes (uso prolongado) apresenta mais riscos, o que aumenta de 
acordo com o número de dias consecutivos que as lentes são usadas entre uma remoção e outra. Embora a Terapia Refrativa Corneana 
durante a noite seja prescrita com remoção somente durante o dia, e embora os riscos de segurança do uso noturno intermitente possam não 
ser tão grandes quanto com o uso noturno contínuo, ainda há maior risco a partir do primeiro período de uso à noite. 

 

ADVERTÊNCIA 
Foi demonstrado que o risco de ceratite ulcerativa é maior entre os usuários de lentes de uso prolongado do que entre os usuários 
de lentes de uso diurno. O risco entre os usuários de lentes de uso prolongado aumenta de acordo com o número de dias 
consecutivos em que as lentes são usadas entre uma remoção e outra, a partir do primeiro uso noturno durante o sono. Esse risco 
pode ser reduzido seguindo-se cuidadosamente as instruções para os cuidados de rotina das lentes, incluindo a limpeza de seu 
estojo de proteção. Além disso, fumar aumenta o risco de ceratite ulcerativa para usuários de lentes de contato. Recomenda-se 
que usuários de lentes de contato consultem seu oftalmologista pelo menos duas vezes por ano, ou com mais frequência, se 
houver indicação. 

 
Estudos têm demonstrado que usuários de lentes de contato que são fumantes têm maior incidência de reações adversas do que não 
fumantes. 
 
EFEITOS ADVERSOS (PROBLEMAS E O QUE FAZER) 
 
Os pacientes devem ser informados da possibilidade de ocorrerem os seguintes problemas. 
 

 Ardor, queimação, coceira (irritação) ou dor nos olhos 
 Conforto menor do que quando as lentes foram colocadas nos olhos pela primeira vez 
 Sensação de corpo estranho no olho, semelhante à presença de um cisco ou área arranhada 
 Lacrimejamento excessivo dos olhos 
 Secreções oculares anormais 
 Vermelhidão dos olhos 
 Redução da nitidez da visão (acuidade visual) 
 Visão turva ou presença de arco-íris ou halos ao redor dos objetos 
 Sensibilidade à luz (fotofobia) 
 Olhos secos 
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Se o paciente perceber alguma dessas condições, as LENTES DEVEM SER REMOVIDAS IMEDIATAMENTE. O paciente deve seguir 
as seguintes instruções.   
 

 Se o desconforto ou problema desaparecer, examine as lentes atentamente.  
 Se uma lente estiver danificada de alguma forma, NÃO coloque-a em seu olho novamente. Coloque a lente no estojo de 

armazenamento e entre em contato com seu oftalmologista. 
 Se as lentes estiverem sujas ou houver um cílio ou outro corpo estranho sobre elas, ou se o problema desaparecer e as lentes 

parecerem intactas, você deve limpar, lavar e desinfetar as lentes completamente; em seguida, coloque-as novamente. 
 Se o problema continuar, você deve remover IMEDIATAMENTE as lentes de contato e procurar seu oftalmologista. 
 

Caso algum dos problemas acima ocorrer, pode estar presente uma condição grave, como infecção, úlcera da córnea, neovascularização, 
irite, edema estromal persistente ou CPG (conjuntivite papilar gigante). Instrua o paciente a retirar as lentes e procurar identificar o 
problema junto a um profissional de saúde para iniciar um tratamento imediatamente, a fim de evitar danos por lesões oculares graves, 
incluindo formação de tecido cicatricial ou opacificação da córnea, cegueira ou perda do olho. 
 
PRECAUÇÕES 
 
OFTALMOLOGISTA 
 

Estudos clínicos demonstraram que as lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100, fabricadas com Paragon HDS®, e Paragon 
HDS®100, respectivamente, são seguras e eficazes para o uso pretendido. No entanto, devido ao pequeno número de pacientes inscritos na 
investigação clínica de lentes, todas as potências refrativas, configurações de modelo e parâmetros de lentes disponíveis nos materiais das 
lentes não foram avaliados em números significativos. Isso é especialmente válido para os indivíduos adolescentes desta investigação. 
Consequentemente, ao selecionar o modelo e os parâmetros apropriados das lentes, o oftalmologista deve considerar todas as características 
das lentes que podem afetar o desempenho e a integridade ocular do paciente, incluindo permeabilidade de oxigênio, umidade, espessura 
central e periférica, bem como diâmetro da zona óptica. 
 

O possível impacto desses fatores em relação à integridade ocular do paciente deve ser atentamente ponderado em relação à necessidade do 
paciente de redução refrativa; portanto, a contínua saúde ocular do paciente e o desempenho das lentes devem ser cuidadosamente 
monitoradas pelo oftalmologista responsável. O edema corneano é mais comum quando a lente é usada em altas altitudes. 
 

As lentes Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 lente são fornecidas em um frasco plástico individual em condição não estéril. A lente é 
enviada seca. O estojo, o rótulo do frasco ou a fatura indica o raio de curva base central, poder dióptrico, diâmetro total, profundidade da 
Zona de reserva de lágrima, ângulo da Zona de apoio, espessura central, número de série, data da remessa e a cor das lentes 
 
A lente deve ser armazenada, limpa e desinfetada com uma solução aprovada pela FDA e colocada em seu estoque, assim como você faz 
com qualquer outra lente RGP mantida em seu consultório. Também recomendamos o uso de qualquer solução multiuso que contenha os 
mesmos ingredientes da solução multiação Bausch + Lomb Boston SIMPLUS®. A solução contém poloxamina, hidroxialquilfosfonato, 
ácido bórico, borato de sódio, cloreto de sódio, hidroxipropilmetilcelulose e Glucam, e é preservada com gluconato de clorexidina 
(0,003%) e biguanida de poliaminopropilo (0,0005%). 

*Boston SIMPLUS® é uma marca registrada da Bausch & Lomb. 
 
Os pacientes devem ser informados das seguintes precauções.  
 
Precauções em relação à solução 
 Diferentes soluções nem sempre podem ser utilizadas em conjunto, e nem todas as soluções são seguras para utilização com todas 

as lentes. Use somente soluções recomendadas com as lentes de contato. 
 Não aqueça a solução umectante nem as lentes. 
 Sempre utilize soluções para o cuidado de suas lentes que sejam novas e estejam dentro do prazo de validade.  
 Sempre siga as instruções nos folhetos da embalagem das soluções de lentes de contato usadas. 
 Use somente um sistema químico para cuidados de lentes de contato. O uso de um sistema quente (térmico) para cuidados de 

lentes de contato pode causar danos ao deformar suas lentes de contato. 
 Soluções esterilizadas não preservadas, quando usadas, devem ser descartadas após o período especificado nas instruções da 

embalagem. 
 Não use saliva, água da torneira ou outro produto além das soluções recomendadas para lubrificação ou reidratação de suas 

lentes. 
 Sempre mantenha as lentes completamente imersas em uma solução de armazenamento recomendada quando as lentes não 

estiverem sendo usadas (guardadas). 
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Precauções de manuseio 
 
 Sempre lave, enxágue e seque as mãos antes de manusear as lentes de contato. Não use maquiagem, cremes, sabonetes, loções,  

desodorantes ou sprays nos olhos ou nas lentes de contato. É melhor colocar as lentes antes de se maquiar. Cosméticos à base de 
água têm menos probabilidade de danificar lentes do que produtos à base de óleo.  

 Certifique-se de que seus dedos e mãos não contenham material estranho antes de tocar em suas lentes de contato, pois podem 
ocorrer arranhões microscópicos das lentes, causando visão distorcida e/ou lesão nos olhos. 

 Siga cuidadosamente as instruções de manuseio, inserção, remoção, limpeza, desinfecção, armazenamento e uso neste folheto e 
as prescritas por seu oftalmologista. 

  Sempre manuseie suas lentes com cuidado e evite deixá-las cair. 
 Nunca use pinças ou outras ferramentas para remover suas lentes do recipiente, exceto se especificamente indicado para esse uso. 

Coloque as lentes em sua mão. 
 Não toque nas lentes com as unhas. 
 Para minimizar a deformação da lente durante a limpeza, as lentes devem ser limpas na palma da mão em vez de entre os dedos. 

Os pacientes devem seguir os períodos completos recomendados para esfregar e lavar as lentes de acordo com as instruções do 
produto, a fim de desinfetar adequadamente as lentes e reduzir o risco de contaminação das lentes de contato. Tempos reduzidos 
de esfregação ou lavagem podem não limpar corretamente as lentes.    

 
Precauções durante o uso das lentes 
 
 CUIDADO:  Não estéril. As lentes devem ser limpas e condicionadas antes do uso. 
 Se as lentes ficarem fixas (não se movimentarem) nos olhos, siga as instruções recomendadas em “Como proceder em caso de 

uma lente que não se move” no folheto de instruções para usuários. As lentes devem se mover livremente nos olhos para a 
integridade contínua dos olhos. Se a lente continuar sem se mover, você deve consultar imediatamente seu oftalmologista ou 
médico assistente no pronto-socorro do hospital. 

 Nunca use suas lentes de contato além do período recomendado por seu oftalmologista. 
 Evite, se possível, todos os vapores e fumaças nocivos ou irritantes quando estiver usando as lentes. 
 Se produtos em aerossol, como sprays, forem usados enquanto as lentes estiverem colocadas, tenha cuidado e mantenha os olhos 

fechados até que o spray tenha se dissipado. 
 
Precauções com o estojo das lentes 
 
 Os estojos das lentes também podem ser uma fonte de crescimento de bactérias. Para evitar contaminação e para ajudar a evitar 

lesões graves nos olhos, os pacientes devem encher o estojo das lentes com solução sempre que guardarem as lentes, e nunca 
reutilizar a solução. Eles devem descartar a solução imediatamente depois de as lentes serem removidas do estojo das lentes. Eles 
não devem armazenar as lentes ou lavá-las com água da torneira, água fervida ou qualquer solução não esterilizada. 

 Os pacientes devem limpar e lavar o estojo das lentes entre os usos, como recomendado por seu oftalmologista. 
 Os estojos de lentes devem ser substituídos em intervalos regulares, como recomendado pelo fabricante ou seu oftalmologista. 
 
Aborde estes tópicos com todos os pacientes:   
 

        Uso de lentes de contato durante atividades esportivas. 
 Uso de qualquer medicação nos olhos. 
 Importância de seguir o cronograma recomendado de acompanhamento para garantir a integridade contínua dos olhos.  
 Informe ao médico (ou outro profissional de saúde) sobre o uso de lentes de contato.  
 Informe seu empregador que você usa lentes de contato. Algumas cargos podem exigir o uso de equipamento de proteção dos 

olhos ou podem exigir que você não use lentes de contato durante o horário de trabalho. 
 

SELEÇÃO DE PACIENTES 

 

Os pacientes selecionados demonstraram necessidade ou desejo de uma redução refrativa através da Terapia Refrativa Corneana com lentes 

de contato rígidas gás-permeáveis, e não têm nenhuma contraindicação para lentes de contato, conforme anteriormente descrito. As lentes 
de contato Paragon CRT® e Paragon CRT ®100 para Terapia Refrativa Corneana são indicadas para pacientes míopes que não desejam usar 

dispositivos de correção de visão durante o dia, mas ainda necessitam da capacidade de enxergar claramente durante esse período.  
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As lentes de contatoParagon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana noturna destinam-se principalmente a pacientes 
que estão dentro dos seguintes parâmetros. 

 
 Erro Refrativo   -0,5 a -6,0 dioptrias com até –1,75 de dioptria de astigmatismo 

 Ceratometria  37 a 52 dioptrias 
 Acuidade visual  20/20 a 20/1000 
 
CONCEITO DE AJUSTE 
  
As lentes de contatoParagon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana se destinam a ser ajustadas para ficarem o mais 
planas possível em relação à córnea central e, assim, reduzir a miopia. Esse objetivo é alcançado graças ao design das lentes e ao modo 
como elas são ajustadas. O objetivo é ajustar as lentes de modo que elas fiquem bem centralizadas, com a curva base mais plana do que o 
meridiano mais plano da córnea pelo menos na potência do tratamento pretendido. Lentes bem ajustadas terão profundidade sagital 
adequada para evitar que o eixo Z se incline e para alcançar a centralização sobre o ápice corneano. Lentes bem ajustadas também terão um 
perfil de profundidade sagital adequado para evitar a invasão da junção entre a Zona de reserva de lágrima e a Zona de apoio, ou uma 
invasão ampla da periferia das lentes. As lentes demonstrarão aplanação corneana central, folga paracentral da lente-córnea e 
correspondência tangencial córnea-Zona de apoio. 
 
O sistema de ajuste da Terapia Refrativa Corneana com lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 utiliza os seguintes 
parâmetros fixos.  
 
 Zona óptica = 6,0 mm 
 Largura da Zona de reserva de lágrima = 1,0 mm 
 Espessura central = 0,15 mm + 0,01 
 
A largura da zona óptica e da Zona de reserva de lágrima pode ser alterada em raras circunstâncias por meio de um pedido especial. Zonas 
ópticas menores podem ser adequadas em diâmetros corneanos incomumente menores e no caso de redução de alvo maiores do que 5,00 
dioptrias. Para diâmetros corneanos maiores do que 10,8 mm e quando se deseja melhorias inferiores a 5,00 dioptrias, recomenda-se os 
parâmetros padrão. 
 
Há quatro objetivos de ajuste principais: 
 
 Fornecer uma curva base que remodelará a córnea subjacente para uma curvatura resultante que produz  

 emetropia ou baixa hiperopia. 
 
 Fornecer uma folga inicial no ponto da correspondência tangencial entre a zona de apoio e a córnea periférica  

que permitirá que o ápice corneano recue aproximadamente 6 mícrons por dioptria de tratamento. 
 
 Fornecer uma zona de apoio que possua ângulo adequado para fornecer um ponto médio de tangência para a córnea  

subjacente próximo do ponto médio da própria zona.  
 
 Fornecer um diâmetro de lente que, em conjunto com o ângulo da Zona de apoio, forneça uma excelente centralização. 
 

As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100, em conjunto com o seguinte procedimento de ajuste, podem alcançar esses 
objetivos. 
 
Prevendo os resultados das lentes 
 
Estudos clínicos estabeleceram métodos confiáveis para prever quais pacientes alcançarão uma maior planicidade corneana com essas 
lentes de contato para a Terapia Refrativa Corneana. 
 
As lentes de contatoParagon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana podem produzir uma redução temporária de toda 
a miopia do paciente ou de parte dela. O valor de redução dependerá de muitos fatores, incluindo o valor da miopia, as características 
elásticas do olho e a maneira como as lentes de contato são colocadas no olho. Os valores médios da redução foram estabelecidos por 
estudos clínicos, mas a redução para um paciente individual poderá variar significativamente das médias. 
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DADOS DO ESTUDO CLÍNICO 
 
INTRODUÇÃO 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 para Terapia Refrativa Corneana podem produzir uma redução temporária de 
toda sua miopia ou parte dela. Use também em pacientes com evidência documentada de alteração na refração manifesta inferior ou igual a 
0,50 D (tanto nos componentes cilíndricos quanto nos esféricos) por ano durante, no mínimo, um ano antes da data do exame de pré-
tratamento. A quantidade de redução dependerá de muitos fatores, incluindo a quantidade de sua miopia inicial, as características elásticas 
de seus olhos e o modo como a lente de contato se adapta a seu olho. 
 
INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
 
Um total de 205 indivíduos (410 olhos) foram inscritos e tratados, consistindo em 188 caucasianos, 1 afro-americano, 13 moradores de 
ilhas da Ásia-Pacífico e 3 hispânicos. Os dados de 121 indivíduos (242 olhos) foram analisados após 9 meses de tratamento. Havia 73 
pacientes do sexo feminino e 48 do sexo masculino. A idade média desses sujeitos era de 35 anos (variando de 12 a 56 anos de idade). 
 
Os sujeitos incluíram adolescentes e adultos. Vinte e quatro sujeitos adolescentes concluíram    9 meses de tratamento.  
 
RESULTADOS DE EFICÁCIA 
 
O valor médio de miopia que pode ser esperado para correção é mostrado na tabela abaixo. Esses valores são apenas médias e alguns 
pacientes podem atingir mais ou menos do que essas médias. 
 

REDUÇÃO MÉDIA DA MIOPIA (dioptria) N = 220 
REDUÇÃO 
TENTADA  

da miopia (D) 

REDUÇÃO  
MÉDIA da miopia 

(D)* 
MÉDIA RESIDUAL 

Miopia (D)* 

-1,00 ou menos -0,48 -0,33 

-1,25 a -2,00 -1,32 -0,23 

-2,25 a -3,00 -2,02 -0,49 

-3,25 a -4,00 -3,13 -0,37 

-4,25 a -5,00 -4,02 -0,39 

-5,25 a -6,00 -4,97 -0,72 

-6,25 ou acima -4,44 -1,69 
 

*Olhos individuais de todos os pacientes qualificados 
 
Acuidade visual não corrigida (Uncorrected Visual Acuity, UCVA) 
 
A acuidade visual pós-tratamento foi avaliada em 159 olhos, nos quais se tentou realizar a correção total e que puderam atingir 20/20 de 
visão, com a melhor correção com uso de óculos. Cinquenta e nove por cento (59%) desses olhos obtiveram 20/20 ou mais, 92% obtiveram 
20/40 ou mais. 
 
As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana forneceram uma redução completa temporária 
em alguns pacientes com até -5,62 de dioptria de miopia. Para pacientes com mais de -5,75 de dioptria de miopia, pode-se esperar somente 
uma redução parcial da miopia. O percentual de pacientes que pode se esperar que alcancem redução refrativa temporária, parcial ou 
completa, é exibido na tabela seguinte. 
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PERCENTUAL DE OLHOS QUE ALCANÇARAM REDUÇÃO TEMPORÁRIA COMPLETA OU PARCIAL DE MIOPIA 
 

MIOPIA INICIAL 
 

REDUÇÃO COMPLETA 
+ 0,50 D da meta* 

MENOS QUE A 
REDUÇÃO COMPLETA 

+ 1,00 D da meta* 

 
V.A. FINAL 

20/20 ou mais** 

 
V.A. FINAL 

20/40 ou mais** 
 
   1,00 D ou menos 

 
75% 

 
100% 

 
71% 

 
71% 

 
-1,25 a -2,00 D 

 
81% 

 
100% 

 
73% 

 
100% 

 
-2,25 a -3,00 D 

 
63% 

 
90% 

 
53% 

 
90% 

 
-3,25 a -4,00 D 

 
64% 

 
88% 

 
64% 

 
88% 

 
-4,25 a -5,00 D 

 
73% 

 
91% 

 
23% 

 
85% 

 
-5,25 a -6,00 D 

 
62% 

 
75% 

 
33% 

 
100% 

 

* N=220 para redução (todos os olhos qualificados para eficácia) 
** N=159 para VA Final (apenas olhos com pré-tratamento de 20/20 e direcionados para emetropia) 

Precisão 
 
A precisão do resultado foi avaliada pela análise do equivalente esférico de refração manifesta que foi tentado versus o que se atingiu. Na 
consulta de 9 meses, 70% (153/220) de todos os olhos qualificados para eficácia de 9 meses estavam em 0,50 D de sua correção 
equivalente esférica tentada, e 92% (202/220) dos olhos estavam dentro de 1,00 D da correção tentada. Neste estudo clínico, quanto maior 
fosse a miopia inicial, menor seria o percentual de pacientes que obteriam correção completa e/ou visão 20/20. A tabela anterior demonstra 
a relação entre a miopia inicial e o sucesso do tratamento.  
 
Há referências em um estudo publicado1 sobre a acuidade visual do “olho de melhor visão” de um indivíduo como sendo um método útil de 
estimar a visão funcional ao usar os dois olhos. Claro, são poucos os pacientes que precisam confiar na visão de um único olho. Quando os 
indivíduos do estudo foram analisados apenas pelos seus “olhos de melhor visão”, 67% tinham visão 20/20 ou melhor, e 94% tinham 20/40 
ou melhor. O cálculo da precisão também muda um pouco. Estima-se que 80% estejam dentro de 0,5 D da meta; e estima-se que 96% 
estejam dentro de 1,0 D da meta, ao se manter o método de análise do melhor olho. A plotagem abaixo mostra graficamente a precisão do 
tratamento. 
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 1Monocular Versus Binocular Visual Acuity as Measures of Vision Impairment and Predictors of Visual Disability, 
  Rubin, et al, Invest Ophthalmol Vis Sci 2000; 41:3327-3334 
 
Tempo de uso 
 
As lentes foram usadas apenas durante a noite. Foram aplicadas 30 minutos antes de dormir e removidas 30 minutos após despertar. O 
tempo médio de uso foi de 6 a 8 horas, e refletiu a distribuição esperada do período de sono. Não houve relacionamento aparente entre o 
número de horas de uso durante o sono e o resultado da acuidade visual para qualquer valor de miopia em pré-tratamento. 
 

Regressão da acuidade visual 
 
Para ajudar a avaliar a mudança ao longo do tempo, após a remoção da lente, os indivíduos no estudo clínico foram avaliados 8, 24, 48 e 72 
horas após a remoção de suas lentes, seguindo a visita programada de 6 ou de 9 meses.   
É preciso lembrar que os períodos dados são médias; muitos pacientes ficarão melhores, e muitos não terão tanto sucesso. O ponto de 
regressão de uma dioptria foi escolhido por ser uma exigência legal, em muitos estados dos EUA, para dirigir.  
 
A seguinte tabela de orientação foi criada para aconselhar pacientes sobre a estabilidade de sua visão durante o dia. Os valores na tabela 
representam o número de horas desde a remoção das lentes, antes da visão média do paciente ter regredido ao ponto em que sua refração 
era -1,0 dioptria (praticamente correspondente a 20/40).  
  
Para usar a tabela, encontre o equivalente esférico refrativo manifesto (manifest refractive spherical equivalent, MSRE) original do 
paciente anterior ao tratamento na 3a linha horizontal e, depois, desça por aquela coluna até a linha onde a refração (na coluna 2) 
corresponda à refração que seu paciente alcança imediatamente após a remoção da lente durante uma noite de uso. O valor encontrado na 
célula identificada deste modo representa o número médio de horas que se passaram para pacientes similares antes de sua acuidade voltar 
para 20/40. A tabela é apenas uma orientação; cada paciente deve testar como sua visão se relaciona quanto às exigências de seus próprios 
cronogramas diários. 
 
Caso o valor projetado ou a experiência real não seja adequado para as necessidades visuais de seu paciente, há quatro opções disponíveis.  
 

1. Se a refração do paciente após a remoção das lentes for mais menos que +0,50 dioptria, eleve o tratamento para se aproximar 
deste resultado. 

 
2. Instrua o paciente a usar suas lentes por mais tempo pela manhã, antes da remoção, para ampliar o limite para regressão até mais 

tarde no dia. 
 

3. Instrua o paciente a levar consigo suas lentes e a recolocá-las a qualquer momento em que sentir que sua visão está inadequada 
para as exigências visuais. 

 
4. Emita uma receita ao paciente para um par de óculos de -1,00 dioptria para usar nestas ocasiões, quando a regressão reduzir sua 

acuidade além das exigências de sua atividade. 
 
CERTIFIQU-SE DE EXPLICAR AOS SEUS PACIENTES SOBRE ESTAS LIMITAÇÕES DA TERAPIA REFRATIVA CORNEANA E 
SOBRE AS OPÇÕES DISPONÍVEIS A ELES SEMPRE QUE SURGIR UM PROBLEMA. 
 

  
MÉDIA DE HORAS APÓS A REMOÇÃO DAS LENTES ATÉ REGRESSÃO A -1,0 DE DIOPTRIA (~20/40) 

  
EQUIVALENTE ESFÉRICO REFRATIVO MANIFESTO ANTES DO TRATAMENTO  
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  -1,25 a -2,00 (D)  -2,25 a -3,00 (D) -3,25 a -4,00 (D) -4,25 a -5,00 (D)  -5,25 a -6,00 (D) 

+0,50  40 a 80+ horas 24 a 40 horas 18 a 24 horas 13 a 15 horas 11 a 13 horas 

+0,25  30 a 80+ horas 21 a 30 horas 16 a 21 horas 11 a 16 horas 10 a 11 horas 

Plano    22 a 44 horas 16 a 22 horas 13 a 18 horas   9 a 13 horas     7 a 8 horas 

-0,25    22 a 29 horas 16 a 20 horas 11 a 16 horas   7 a 11 horas     5 a 7 horas 

-0,50    18 a 24 horas 10 a 18 horas   7 a 10 horas     6 a 7 horas     3 a 5 horas 

-0,75      8 a 18 horas     5 a 8 horas     4 a 5 horas     3 a 4 horas     2 a 3 horas 
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Efeitos sobre astigmatismo 
 
A terapia refrativa corneana não afeta, como se previa, a magnitude do astigmatismo pré-tratamento. 
 
Podem ocorrer aumentos ou reduções no astigmatismo após a Terapia Refrativa Corneana com Lentes de Contato. Sobre os olhos que 
concluíram o estudo clínico de nove meses, 27% não mostraram alterações sobre o astigmatismo refrativo, 49% mostraram redução de uma 
dioptria ou menos, e 1% mostrou redução superior a uma dioptria, enquanto 23% exibiu aumento de uma dioptria ou menos, e 1% exibiu 
aumento superior a uma dioptria de astigmatismo refrativo.  
 

RESUMO SOBRE SEGURANÇA DO USO NOTURNO 
 
Neste teste, 410 olhos de 205 pacientes foram avaliados quanto a segurança de paflufocon B e D na Terapia Refrativa Corneana de uso 
noturno por nove meses, ao tratar de miopia e miopia com astigmatismo. Estes dados são indicadores confiáveis da segurança destes 
materiais na modalidade de terapia refrativa corneana noturna. Neste estudo, a análise dos resultados de segurança foi realizada para perdas 
em BSCVA, eventos adversos, complicações, pressão intraocular, achados com biomicroscópio ocular, e problemas e reclamações de 
sintomas. A análise foi realizada para todos os olhos que compareceram a todas as visitas.  
 
Melhor acuidade visual corrigida por óculos (Best Spectacle-Corrected Visual Acuity, BSCVA) 
 
Não houve perdas inferiores a 20/40 na consulta de 9 meses. Em consultas anteriores, olhos com medição inferior a 20/40 BSCVA foram 
testados novamente, quando clinicamente apropriado, com uma lente de contato. Concluiu-se que três olhos inferiores a 20/40 BSCVA não 
tinham lentes de contato aplicadas, devido ao grau de manchas. Nos demais casos, a acuidade melhorou para até uma linha da linha de base 
BSCVA, indicando que a perda se devia à aberração de ondas frontais no plano corneano anterior.  
 
Não houve medições de perda permanente ou persistente de 2 ou mais linhas de visão. Todos os olhos com perdas BSCVA de 2 ou mais 
linhas foram reexaminados em uma visita subsequente, e descobriu-se que estavam a uma linha da medição da linha de base.  
 
Ausência de mudança corneana persistente 
 
Todos os olhos com tratamento de 2 semanas ou menos foram excluídos da análise, para evitar um viés apontando curto tempo de 
recuperação. Ao mesmo tempo, todos os olhos que descontinuaram o tratamento antes de uma visita programada, com viés de recuperação 
muito curta, foram excluídos. Além disso, os olhos de indivíduos que não retornaram a cada 4 semanas foram excluídos, para evitar viés de 
um tempo aparentemente maior.  
 
Para olhos com 3 ou mais semanas de tratamento, um tratamento médio de 3 meses e acompanhamento programado após a interrupção, a 
recuperação média é inferior a 2 semanas. Dos olhos que atendiam aos critérios de interrupção do acompanhamento, 68% (58/86 olhos) 
voltaram à sua medição da linha de base em uma semana ou menos, e 91% (78/86 olhos) se recuperaram em cinco semanas ou menos. Há 
uma tendência de maior tempo de recuperação para maior erro refrativo pré-tratamento. O mais longo período de recuperação para um 
único olho foi de 14 semanas. O restante dos olhos se recuperou em 9 semanas ou menos.  
 

Achados com biomicroscópio ocular 
 
Não houve observações de grau 2 ou 3 na linha de base. Houve 2.967 observações para todas as consultas de acompanhamento, 
programadas ou não. Foram reportadas 120 observações de grau 2 (leve, 4%) durante o tratamento e 28 observações de grau 3 (moderado, 
<1%). Não foram reportadas observações de grau 4 (severa), o que poderia se constituir em eventos adversos. 
 
Dos 28 relatos de grau 3, 18 foram para edema, 9 para manchas e 1 para injeção. Dezessete dos 18 relatos de edema foram em um centro. 
Dada a distribuição desproporcional, é possível suspeitar de uma série de fatores. Vale a pena notar que este centro está a mais de 7 mil pés 
de altitude. Em apenas cinco dos 17 casos, o uso de lentes foi modulado. Nos 12 restantes, o edema se resolveu sem intervenções. Apenas 2 
indivíduos foram descontinuados. Todos os 18 casos se resolveram sem mais complicações. 
 
Dos 28 relatos de grau 3, 9 foram para manchas e 1 para injeção. Estes casos ocorreram em 5 indivíduos. Em cada caso, o uso de lentes foi 
descontinuado. Três indivíduos saíram do estudo e dois o concluíram. Todos os casos se resolveram sem mais complicações. 
 
Sintomas, reclamações e interrupções  
 
Solicitou-se aos indivíduos que relatassem sintomas e reclamações, como parte da visita de dispensa e a cada visita de acompanhamento. O 
sintoma de desconforto foi relatado, em média, por 32%. Embaçamento e visão variável foram relatados por uma média de 17% e 15%, 
respectivamente. Secura e sensação de arranhamento foram relatados por 11% dos olhos, em média. Em geral, os sintomas foram 
observados com maior frequência na dispensa, e diminuíram durante o estudo. 
 



 

12 
 

Dos 205 indivíduos, 83 foram descontinuados antes da consulta de 9 meses, e 1 (2 olhos) não compareceu à visita de 9 meses. Esta tabela 
informa a tabulação dos indivíduos que foram descontinuados antes da consulta de 9 meses e o motivo da interrupção. O indivíduo que foi 
descontinuado devido à violação do protocolo informou gravidez e o desejo de interromper o estudo na consulta de acompanhamento do 
sexto mês.  
 

Motivo para interrupção 
(N=83 indivíduos, 166 olhos) 

 
Motivo para interrupção 

Número de 
pacientes 

% de todos os 
pacientes 

Motivos clínicos   
Visão inaceitável 44 22 
Desconforto 8   4 

Motivos não clínicos   
Falta de interesse 12   6 
Sem contato para acompanhamento 9   4 
Outro 6   3 
Consultas perdidas 3   1 
Violação do protocolo 1 <1 

 
Os dois motivos clínicos para interrupção foram visão inaceitável e falta de conforto, que foram de 22% (44/205) e 4% (8/205), 
respectivamente. A taxa total de interrupção por motivos clínicos foi de 26%. 
 
Eventos adversos e complicações 
 
Não houve eventos adversos severos relatados neste estudo. Complicações relacionadas ao estudo foram relatadas, juntamente com outros 
achados clínicos, no decorrer do estudo. Os investigadores foram incentivados a relatar todos os achados clínicos, independentemente da 
severidade ou da frequência. Estes relatos foram acompanhados, onde necessário, com uma ligação telefônica ao investigador. Não houve 
perdas persistentes ou reduções de visão, nem óbitos atribuídos ao tratamento, durante o decorrer deste estudo. 
 
Quatro complicações relacionadas ao estudo foram relatadas em formulários de relato de caso de eventos adversos. Dois foram avaliados 
como leves em severidade e dois foram classificados como moderados. Todas as complicações relatadas foram resolvidas sem sequelas. 
 
Resumo das principais variáveis de segurança e eficácia 
 
Um resumo das principais variáveis de segurança é apresentado na tabela seguinte. 
 

Resumo das principais variáveis de segurança 
 
 

CRITÉRIOS 

9 meses 
Combinado 
n % 

n 240 
Eventos adversos sérios 0 0 
Perda de  2 linhas BSCVA  0 0 
BSCVA pior que 20/40 0 0 
Aumento de > 1 D Cil Refrativo 2 1 
Aumento de > 2 D Cil Refrativo 0 0 
Aumento de > 1 D Cil Corneano 9 4 

 
Satisfação do paciente 
 
Com base em sua experiência com a correção habitual (óculos ou lentes de contato) antes do tratamento, 81% dos indivíduos avaliaram sua 
satisfação geral com a visão como muito boa ou excelente (avaliação de 7 a 10). Nas consultas de 6 e 9 meses, 82% e 84% dos 110 indivíduos 
qualificados para eficácia avaliaram a satisfação geral de sua visão sem ajuda como muito boa ou excelente (avaliação de 7 a 10). 
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ESTUDO DE VIGILÂNCIA PÓS-COMERCIALIZAÇÃO: TAXA DE INCIDÊNCIA DE CERATITE MICROBIANA EM 
PACIENTES INFANTIS, COMPARADA COM ADULTOS 
 
O propósito deste estudo de vigilância pós-comercialização era determinar se a incidência de ceratite microbiana em pacientes pediátricos, 
definidos como pessoas abaixo de 18 anos, era maior do que em pacientes adultos usando lentes de remodelação ortoceratológicas 
noturnas, em pacientes usando lentes Paragon CRT®, Paragon CRT®100 ou lentes de remodelação (oprifocon A) de ortoceratologia Boston. 
A Bausch + Lomb e a Paragon Vision Sciences copatrocinaram o estudo. A questão do estudo era se a incidência de ceratite microbiana era 
maior em pacientes infantis do que em pacientes adultos.  
 
Estrutura do estudo 
O estudo identificou pacientes adequados por uma amostra de profissionais selecionada aleatoriamente e estratificada (por volume alto e baixo 
de receitas). A estratégia de amostragem de pacientes foi criada para identificar pacientes suficientes que tivessem usado lentes de reformatação 
corneana com acompanhamento suficiente para fornecer 2.000 pacientes-anos de exposição. Os desfechos primários do estudo foram definidos 
como a incidência de ceratite microbiana em grupos infantis e adultos, e a diferença nas taxas entre as duas faixas etárias.  
 
População do estudo 
A estrutura retrospectiva do estudo não usou inscrição de pacientes, mas a seleção de profissionais. A estratégia de amostragem aleatória 
recrutou números iguais de profissionais de alto e baixo volume, mas limitou o número de pacientes direcionados por profissional a 50, 
para minimizar a carga de respondentes e evitar que uma prática contribuísse com uma proporção substancial da amostra. 
  
Os pacientes não foram inscritos prospectivamente, de acordo com critérios estritos de inclusão e exclusão, mas foram identificados 
retrospectivamente através de pedidos de lentes feitos em 2005 e 2006.  
 
Avaliação de segurança 
Os profissionais participantes revisaram seus registros médicos para até 50 pacientes, selecionados aleatoriamente. Foram analisados 
apenas dados sobre o uso de lentes a partir de 2005 e possíveis casos de ceratite microbiana a partir de 2005, a fim de minimizar o viés.  
 
Um total de 86 profissionais concluíram um formulário resumido padrão para captar a idade, data da prescrição e duração do uso de lentes. 
Além disso, foi solicitado aos profissionais que relatassem todos os casos potenciais de ceratite microbiana relacionados às lentes de 
reformatação corneana selecionadas, usando o critério de olho vermelho e dolorido, e que exigiram consulta com o oftalmologista. A 
definição de ceratite microbiana foi de uma ou mais infiltrações estromais corneanas, superiores a 1 mm de tamanho, dor superior a leve, e 
um ou mais dos seguintes: reação da câmara anterior mais que mínima, corrimento mucopurulento ou cultura corneana positiva. Também 
se considerou se o profissional prescreveu um tratamento alinhado com o padrão de cuidados para ceratite microbiana, em termos de opção 
de medicamento, frequência e duração de uso.  
 
Um painel de avaliação de resultados revisou todos os potenciais casos de ceratite microbiana, com a idade do paciente oculta. Os membros 
do painel foram selecionados com base em seu conhecimento da avaliação, avaliação e gestão das complicações relacionadas a lentes de 
contato. Indivíduos que tinham associações com um dos patrocinadores foram excluídos. 
A taxa de incidência e os intervalos de confiança foram estimados como a proporção do número de casos em uma faixa etária dividida 
pelos anos de uso de lentes. Também foram calculados os intervalos de confiança para a diferença nas taxas de incidência entre os 
pacientes infantis e adultos.  
 
Resultados 
Dos 200 profissionais selecionados aleatoriamente, 9 não puderam ser encontrados. Dos 191 profissionais contatados, 119 aceitaram 
participar (62%) e destes, 86 devolveram formulários preenchidos, 11 se retiraram e 22 não enviaram dados, apesar dos vários lembretes. 
Dos 72 profissionais que não participaram (191 menos 119), aproximadamente 10% se negaram a participar, e o restante não retornou as 
repetidas ligações telefônicas do investigador principal. Os formulários preenchidos correspondiam a 2.202 pedidos de lentes, 
representando 1.494 pacientes únicos. Limitar a amostra àqueles que começaram a usar lentes em 2005 ou 2006 proporcionou 2.599 
pacientes-ano de uso de lentes (superando a meta de 2.000) para 1.317 pacientes (677 crianças e 640 adultos). Na data original de 
adequação, a idade média do grupo infantil era de 12,2 ± 2,5 anos, e a idade média dos adultos era de 38,0 ± 11,1 anos. O acompanhamento 
médio para o grupo infantil foi de 2,1 ± 0,8 anos, com 620 (92%) tendo ao menos 12 meses de acompanhamento. O acompanhamento 
médio para o grupo adulto foi de 1,8 ± 1,0 anos, com 497 (78%) tendo ao menos 12 meses de acompanhamento.  
O painel de avaliação de resultados identificou dois casos de ceratite microbiana com 2.599 pacientes-anos de uso de lente de reformatação 
corneana noturna. Ambos os casos de ceratite microbiana ocorreram pelo menos um ano após a prescrição, e nenhum deles resultou em 
perda documentada de longo prazo da melhor acuidade visual corrigida. A Tabela 1 resume os dados de incidência para ceratite microbiana 
com base nos 2.599 pacientes-anos de uso de lentes. A incidência geral estimada de ceratite microbiana é de 7,7 por 10.000 pacientes-anos, 
incluindo a incidência estimada de 13,9 por 10.000 pacientes-anos para o grupo infantil, e de 0,0 por 10.000 pacientes-anos para adultos.  
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Tabela 1 
Incidência de ceratite microbiana 

Pacientes com pelo menos 3 meses de uso de lentes em 2005 e 2006 
 

 Paciente 
infantil 

 

Adultos Geral 

N 677 640 1.317 

Casos 2 0 2 

Anos em risco 1.435 1.164 2.599 

Taxa de incidência  
por 10.000  

pacientes-anos 

13,9 0,0 7,7 

 
Uma análise conservadora de 685 pacientes que começaram a usar lentes de reformatação corneana noturna após janeiro de 2005 e que 
tiveram ao menos um ano de uso documentado de lentes é apresentada na Tabela 2. Estes pacientes contribuem com um total de 1.415 
pacientes-ano de uso de lentes (794 infantis e 621 adultos).  
 

Tabela 2 
Incidência de ceratite microbiana 

Pacientes com ao menos 1 ano de uso de lentes em 2005 e 2006 
 

 Paciente 
infantil 

 

Adultos Geral 

N 378 307 685 

Casos 2 0 2 

Anos em risco 794 621 1.415 

Taxa de incidência 
por 10.000 

pacientes-anos 

25,2 0,0 14,1 

 
Conclusão 
O principal objetivo do estudo era o de comparar o risco de ceratite microbiana entre crianças e adultos com pelo menos 3 meses de uso 
de lentes.  
 
Neste estudo retrospectivo, foram observadas as seguintes taxas de ceratite microbiana. 

 Em crianças: foram relatados 2 casos de ceratite microbiana (13,9 por 10.000 pacientes-anos). Ambos os casos de ceratite 
microbiana ocorreram pelo menos um ano após a prescrição, e nenhum deles resultou em perda documentada de longo prazo da 
melhor acuidade visual corrigida.  

 Em adultos: nenhum caso de ceratite microbiana foi informado. 
 
Os resultados deste estudo observacional retrospectivo são provisórios e não conclusivos. Resultados de um grande teste clínico 
prospectivo bem controlado podem fornecer resultados mais definitivos.  
 
Dados sobre as taxas de úlceras infecciosas de córneas em crianças usando outros tipos de lentes de contato não estão disponíveis. Para 
consideração, Poggio et al. (1989),* estimaram o risco como sendo de ~21 por 10.000 pacientes-anos para lentes de contato suaves de uso 
prolongado (lentes usadas durante a noite) e ~4 por 10.000 pacientes-anos para lentes de contato suaves de uso diário. Os resultados deste 
estudo observacional retrospectivo são provisórios e não conclusivos. Resultados de um grande teste clínico prospectivo bem controlado 
podem fornecer resultados mais definitivos.  
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Força do estudo 
Estudos publicados anteriormente relataram séries individuais ou pequenas de pacientes apresentando ceratite microbiana, e nenhum 
comparou a incidência entre populações adultas e infantis.  
 
Este era um estudo retrospectivo que analisou um período anterior para comparar a frequência de ceratite microbiana entre os dois grupos. 
Estudos retrospectivos são particularmente úteis para investigar doenças ou efeitos adversos com baixa incidência. Este era um estudo 
(2.599 pacientes-anos) de pacientes selecionados aleatoriamente por 86 profissionais selecionados aleatoriamente ao longo de dois anos. Os 
casos foram classificados por um grupo independente de especialistas, usando critérios claros e estabelecidos, sem saber se o paciente era 
infantil ou adulto.  
 
LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
Estudos retrospectivos são úteis em fornecer estimativas de risco relativo; porém, pode haver limitações associadas com a estrutura 
retrospectiva envolvendo eventos adversos ocorridos no passado. Pode-se introduzir um viés com uma estrutura retrospectiva, por exemplo, 
por profissionais ou pacientes que se recusaram a participar. Embora os centros de estudo tenham sido selecionados aleatoriamente, a 
participação era voluntária e os profissionais que observaram casos de ceratite microbiana podem ter tido menor disposição em participar. 
Embora a análise retrospectiva tenha sido sobre pacientes qualificados por um período de dois anos, os cálculos da taxa de incidência 
pressupõem que a ocorrência de ceratite microbiana seja constante, ou seja, há hipóteses associadas com o uso de denominadores de taxa 
constante. Tais hipóteses podem não ser válidas, já que o risco pode mudar com o tempo. Os pacientes foram selecionados aleatoriamente, 
mas as lentes não foram documentadas além do relatório do profissional. A incapacidade do profissional de confirmar se alguns pacientes 
usaram as lentes do estudo e se usaram as lentes pelo tempo mínimo requerido pode ter inflado o total de anos sob risco, diminuindo, 
assim, de maneira artificial, a incidência informada de ceratite microbiana e elevando o poder estatístico do estudo. Ainda assim, 1.158 dos 
1.317 pacientes tiveram ao menos um ano de uso documentado pelo oftalmologista, e 81 pacientes foram documentados como 
interrompidos pelo profissional. Um total de 78 pacientes podem ser considerados como sem contato para acompanhamento. Apenas 86 
dos 200 (43%) oftalmologistas visados inscritos no estudo devolveram o formulário preenchido. A classificação da ceratite microbiana foi 
determinada por um Painel de Avaliação de Resultados, sem contato direto ou fotografia dos pacientes. Estes fatores devem ser 
considerados ao avaliar a significância dos resultados 
 
ANÁLISE DE RISCO 
 
Há sempre um pequeno risco envolvido quando qualquer lente de contato é usada. Não se espera que as lentes de contato Paragon CRT® ou 
Paragon CRT®100 para a Terapia Refrativa Corneana ofereçam um risco maior que o de outras lentes de contato rígidas gás-permeáveis. 
 
Os dois efeitos colaterais mais comuns que ocorrem com os usuários de lentes de contato rígidas são edema da córnea e manchas na córnea. 
É previsto que esses dois efeitos colaterais também ocorrerão em alguns usuários das lentes de contato Paragon CRT® ou Paragon 
CRT®100 para a Terapia Refrativa Corneana. Outros efeitos colaterais, que algumas vezes ocorrem em todos os usuários de lentes de 
contato rígidas, são dor, vermelhidão, lacrimejamento, irritação, secreção, abrasão dos olhos ou distorção da visão. Essas geralmente são 
condições temporárias se as lentes de contato forem removidas imediatamente e o indivíduo procurar cuidados profissionais. Quando as 
lentes para Terapia Refrativa Corneana de uso noturno se deslocam durante o sono, uma visão distorcida temporária poderá ocorrer na 
manhã seguinte após a remoção das lentes. Essa distorção talvez não possa ser imediatamente corrigida com as lentes de óculos. A duração 
da visão distorcida raramente será maior que a duração da melhora visual diária normalmente alcançada com as lentes. 
 
Em raras circunstâncias, poderão ocorrer cicatrizes permanentes na córnea, redução da visão, infecção nos olhos, úlcera da córnea, irite ou 
neovascularização. A ocorrência desses efeitos colaterais deve ser minimizada ou completamente eliminada se o controle correto do 
paciente for exercido. Os pacientes devem ser instruídos a remover as lentes de contato se qualquer sinal anormal estiver presente. Os 
pacientes devem ser instruídos a nunca usar suas lentes de contato na presença de substâncias nocivas. Os pacientes devem ser instruídos 
sobre a importância e a necessidade de comparecerem a todas as visitas de acompanhamento exigidas pelo oftalmologista. 
 
Para assegurar a comunicação correta sobre a necessidade de conformidade com todas as instruções de uso, a Paragon Vision Sciences 
recomenda firmemente o uso dos documentos de consentimento informados pelos oftalmologistas receitando as lentes de contato Paragon 
CRT®. Exemplos de um consentimento informado para adultos, consentimento informado para crianças e um “quiz de consentimento 
informado” são anexados a este Guia Profissional de Informações e Ajuste. 
 
AJUSTE DAS LENTES DE CONTATO PARAGON CRT® E PARAGON CRT®100 PARA TERAPIA REFRATIVA CORNEANA 
 

Observação:  As lentes de contato para Terapia Refrativa Corneana devem ser ajustadas apenas por profissionais treinados e 

certificados em ajuste de lentes de contato convencionais e de geometria sigmoide.   
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Calculadora da regra de deslizamento 
 
Usando a calculadora da regra de deslizamento, os oftalmologistas farão uma referência cruzada com o valor ceratométrico da planicidade 
da córnea do paciente e sua Esfera de Refração Manifesta (MRS) com vértice e, portanto, determinarão as lentes do diagnóstico sugeridas a 
partir do sistema de diagnóstico/dispensa de lentes no consultório.  
 
A regra de deslizamento sugerirá lentes específicas incluindo os parâmetros da curva base, profundidade da zona de reserva de lágrima 
(Return Zone Depth, RZD) e o Ângulo da zona de apoio (Landing Zone Angle, LZA) para a avaliação inicial pelo oftalmologista. Com 
base nos resultados da avaliação do padrão de fluoresceína das lentes sugeridas, o oftalmologista poderá mudar para outras lentes no 
sistema de dispensa, para determinar as lentes que melhor se adequam para indiciar ao paciente. 

 
A regra de deslizamento calculará a curva base para o alvo 0,00 conforme segue: 
 

Cálculo da curva base do tratamento 

     
 
 

K da planicidade (em dioptrias) 
- MRS   
- Ajuste de 0,50 
= Curva base 

 
 
 
 
No exemplo acima, a regra de deslizamento sugerirá as seguintes lentes a partir do conjunto diagnóstico/dispensa para a avaliação inicial. 
 

Escolhas das lentes de teste 
 
Procure por lentes no Conjunto de testes e avalie quanto à “Dispensabilidade”. 
 
 

39,25 BC 0,550 RZD  - 33 LZA 

 
Curva base calculada 

 
 43,75 FK 
+ 0,00 TGT 
 43,75 
 - 4,00  MRS (com vértice) 
 39,75 
 - 0,50    Rx = +0,50 
 

 39,25         Curva base 
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 Avaliar levantamento da borda 
 

Quando encontrar as lentes mais finas     
que fiquem centralizadas, avaliar o 

levantamento da borda. 

Com as lentes com RZD mais rasa que 
fiquem centralizadas, avaliar o 

levantamento da borda 

Levantamento 
excessivo da borda 
Aumentar o ângulo 

Bom levantamento  
da borda 
Dispensar 

Levantamento 
insuficiente da borda 
Diminuir levantamento 

da borda 



 

23 
 

 

Profundidade 
sagital

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -32

39,25 (8,60) B.C.

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -33

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,550 RZD

Ângulo de -32

39,25
0,550 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -32

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -33

Grau do ângulo

Lentes iniciais
39,25

0,550 RZD
Ângulo de -33

1.  Bom levantamento 
da borda?

2.  Se sim…
3.  Dispensar
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Profundidade 
sagital

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -32

39,25 (8,60) B.C.

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -33

39,25
0,575 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,550 RZD

Ângulo de -32

39,25
0,550 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -32

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -34

39,25
0,525 RZD

Ângulo de -33

Grau do ângulo

Lentes iniciais
39,25

0,550 RZD
Ângulo de -33

1.  Levantamento 
insuficiente 
da borda

2.  Se sim…
3.  Diminuir ângulo

 
 
Dispensabilidade 
 
As lentes devem estar presentes com: 
 

 Zona de tratamento 4+ mm (consulte a ilustração abaixo) 
 Centralizadas, limbo a limbo e em relação à pupila (consulte a ilustração abaixo) 
 Elevação da borda aceitável (observe as setas A, B e C na ilustração abaixo) 
 Mais do que aparência “apenas de contato”; “apenas de contato” até contato moderadamente pesado é aceitável 
 A fluoresceína revela um padrão de agrupamento “Preto, verde, preto, verde”  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: elevação mínima da borda, entretanto, aceitável 
B: maior elevação da borda que o necessário, mas OK como está 
C: aparência de elevação excelente da borda 

 

A B C

>4mm 
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O sistema de Diagnóstico/Dispensa sugeriu lentes iniciais e com base na observação, o médico muda para centralização, tratamento 
adicional e elevação adequada da borda, mudando para outras lentes, se necessário, dentro da mesma faixa da curva base, com base nas 
seguintes opções de parâmetro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TT  
CC++  
EE--  

TT++  
CC++  
EE  

TT++++  
CC??  
EE++  

TT--  
CC++  
EE--  

KK’’ss  ee  RRXX    
SSeelleecciioonnaarr  iinniicciiaall      

LLeenntteess  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  

TT++  
CC--  
EE++  

TT  
CC++  
EE--  

TT--  
CC  
EE  

TT----  
CC--  
EE++  

LLZZAA  

RR
ZZ

DD
  

T = TRATAMENTO 
C = CENTRALIZAÇÃO 
E = ELEVAÇÃO DAS 
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As lentes NÃO são dispensadas quando da existência de qualquer um desses problemas: 
 

 Zona de tratamento pequena ou inexistente 
 Lentes descentralizadas 
 Elevação mínima da borda ou periferia aparentemente apertada (LZA excessivo) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
Zona de tratamento pequena resultando de sag muito profundo. 

 
 
 

 
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de tratamento oval com 
aparência de “contato 
recente”, resultando de um 
sag muito profunda; se a zona 
for circular, ambos os 
meridianos principais serão 
“tratados” igualmente. 

Sem zona de tratamento; 
agrupamento central de 
fluoresceína excessivo, 
resultando em sag muito 
profunda. 
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Como resolver problemas de ajuste 
 

Zona de tratamento pequena ou inexistente 

 
Primeira opção  diminuir o LZA 
Segunda opção curva base mais plana 
Terceira opção  diminuir a RZD 

 
Lentes descentralizadas 

 
Se inferior e nasal  diminuir o ângulo da zona de apoio (LZA) 
 
Se inferior e centralizado (ou ligeiramente temporal) diminuir o ângulo da zona de apoio (LZA) 
 e se permanecer descentralizada, diminuir a profundidade  

 da zona de reserva de lágrima (RZD) 

 
Se superior e nasal aumentar a profundidade da Zona de reserva de lágrima (RZD) 
 e se permanecer descentralizada, aumentar o ângulo da  

 zona de apoio (LZA) 
 
Se superior e centralizada lateralmente **  aumentar a profundidade da Zona de reserva de lágrima (RZD) 

 
Elevação mínima da borda ou periferia aparentemente apertada (ângulo da zona de apoio é excessivo). ** 

 
Primeira opção diminuir o ângulo da zona de apoio  

 
**  A inclinação do eixo “Z” pode ocorrer se o ângulo da zona de apoio exceder 2 graus. Às vezes isso pode fazer com 

que as lentes fiquem decentralizadas na parte superior mostrando agrupamento excessivo de fluoresceína da 
profundidade da Zona de reserva de lágrima na borda das lentes. Se isso acontecer, diminua a Zona de apoio em 2 
graus e aumente a Zona de reserva de lágrimas  (25 a 50 mícrons).  

 
LENTES BEM CENTRALIZADAS ANTES E DEPOIS  

 

    
 

EXEMPLOS DE LENTES DESCENTRALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deslocamento superior (com zona de tratamento oval) 
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As duas lentes se deslocam para cima e ligeiramente em direção ao nariz, confirmado pela topografia.  
Observe o “sorriso” inferior e íngreme (epitélio sendo empurrado para baixo devido ao deslocamento  

da parte de cima das lentes ) e deslocamento “para cima e para dentro” na zona central mais íngreme (ilha central). 
 

 
 
 

 
 
 

A lente do olho direito está ligeiramente descentralizada na parte superior, enquanto a lente do olho esquerdo  
não está deslocada somente para cima, mas também ligeiramente em direção ao nariz.  

  
 

As lentes estão deslocadas para baixo e descentralizadas em direção ao nariz. 
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Esses “mapas das diferenças” topográficas confirmam que as lentes estão se deslocando na parte ínfero-temporal ou “para baixo e 
para fora”. 

 
 

 

   
 

O mapa da topografia da direita confirma a lente se deslocando para baixo, ligeiramente temporal ou “para baixo e para fora”. A 
aparência do mapa da esquerda mostra que essa lente está se deslocando principalmente para baixo. As duas topografias mostram 
“ilhas centrais” ou áreas não tratadas embaixo das lentes de uso noturno. Muitas vezes, as ilhas centrais resultam de uma sag 
muito profunda; elas também podem ocorrer em lentes bem centralizadas ou em lentes rígidas se deslocando para cima (com as 
zonas íngremes centralizadas ou localizadas superiormente, respectivamente). 

 
As lentes descentralizadas somente tornam a topografia da córnea mais sem formato se os parâmetros da lente permanecerem 
inalterados (fotos de cima). Após o aumento do RZD para alcançar uma melhor centralização, pode demorar meses para a córnea 
se corrigir (fotos inferiores). É prudente alterar os parâmetros da lente imediatamente para eliminar essa forma de distorção 
corneana. Não espere que lentes descentralizadas fiquem melhores por conta própria.  
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Avaliação do LZA  

 
 

  
Pode-se observar uma elevação significativa da borda quando o LZA tiver um ângulo muito baixo, apresentando uma periferia “vedada” 
quando o LZA for muito íngreme.  

  
Outros conceitos de ajuste e solução de problemas 
 
O que fazer para “Tratamento insuficiente” 
 
1)   Se,  

Centralizada (confirmado com topografia, se disponível) 
A zona de tratamento é redonda e com 5 mm ou mais de diâmetro 
Elevação adequada da borda 
PLANO excesso de refração das lentes 
Sem astigmatismo induzido no MR 

 

Avaliação do LZA 
Avaliação do LZA 

Levantamento 
mínimo da borda 

Levantamento 
excessivo da borda 

Ângulo da zona de apoio 
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e 
tem miopia residual de -0,50 

tem -1,00 de miopia residual 

tem -1,50 de miopia residual 

 
2)   Se, 

Centralizada (confirmado com topografia, se disponível) 
A zona de tratamento é redonda e com 5 mm ou mais de diâmetro 
Falta de elevação da borda 
PLANO excesso de refração das lentes 
Sem astigmatismo induzido no MR 

 
e então 

Tem -1,00 ou menos de miopia residual  reduzir 1 grau de LZA e  
aumentar BC em não no máximo 0,50D 

Tem -1,50 de miopia residual reduzir 1 grau de LZA 
 
3)   Se, 

Centralizada (confirmado com topografia, se disponível) 
A zona de tratamento é redonda e com 5 mm ou mais de diâmetro 
Elevação adequada da borda 
 
PLANO excesso de refração das lentes 
Sem astigmatismo induzido no MR,  
mas tem potência de cilindro residual NÃO CORRIGIDA 

 
e então 

Miopia totalmente tratada Ligue para seu especialista clínico da Paragon; será necessário 
reduzir/aplainar o LZA, RZD, BC ou uma combinação desses 
processos para reduzir a sag. 

-ou- 
Tem -1,00 ou menos de miopia residual 
-ou- 
Tem -1,50 de miopia residual 
 
O que fazer para “Tratamento excessivo” 
 
Se, 

Centralizada (confirmado com topografia, se disponível) 
A zona de tratamento é redonda e com 5 mm ou mais de diâmetro 
Elevação adequada da borda 
PLANO excesso de refração das lentes 
Sem astigmatismo induzido no MR 

 
e        então 
A potência esférica está corrigida em excesso     aumentar a sag aumentando BC ou RZD 

usando a relação 1:1 por dioptria no BC, ou aproximadamente 25 
mícrons em RZD por 1,50 de dioptria  
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O que fazer em caso de “excesso de refração do cilindro” nas lentes 
 

1) Primeiro, certifique-se de que a curva base da lente está deformada 
 
2) Se, então 

Não há deformação presente a origem é o astigmatismo lenticular 

As lentes estão centralizadas (confirmado com 
topografia, se disponível) 

 
Aparência preocupante da lente 
 
Se, 
  

A sag da lente estiver muito grande (profunda), a lente vai: 
se deslocar para baixo 
exercer um tratamento deficiente 
vedar a periferia 
ser difícil de ser removida 
se deslocar em direção ao nariz (se significativamente muito 
grande/profundo) 
ficar inclinada no eixo Z (se muito grande/profunda) 

Se,  
 

A sag da lente for muito pequena (rasa) a lente vai: 
se deslocar temporariamente para cima 
ficar inclinada no eixo Z (se muito grande/profunda) 
criar um SPK corneano secundário 
ter elevação significativa da borda 
 

Ajustes aproximados na “Sag” 
 

O RZD é ajustável em etapas de 25 mícrons. 
 

As alterações da curva base de 0,50 D representam alterações de aproximadamente 7 mícrons. 
 

Uma redução de 1 grau (15 mícrons) do LZA e um aumento de 25 mícrons da RZD representam uma “Sag relativa” aproximada, 
e vice-versa. Portanto, alterações na RZD e no LZA em direções opostas são aproximadamente uma diferença de 10 mícrons na 
sag. 

 
Avaliação das lentes 

 
O uso do sistema de prescrição de lentes deve resultar em lentes com uma curva base que fornece o resultado de ceratometria pós-
tratamento desejado. Essa lente também terá uma Profundidade da zona de reserva de lágrima que retornará as lentes em direção à córnea 
com folga suficiente para permitir que o ápice corneano se retraia posteriormente. A folga da Zona de reserva de lágrima permitirá o 
deslocamento do volume corneano e o aplainamento contínuo através da região da zona óptica. 
 
Inicialmente, o padrão da fluoresceína deverá demonstrar um contato apical de 3 a 5 mm cercado por um agrupamento sob a curva de 
retorno e a porção inicial da Zona de apoio. Ele deve ser cercado por uma área de tangência sem toque ou contato pesado. 
 
1. A ausência de toque apical é um problema. Isso pode resultar no seguinte: 
 

 Erro no cálculo da curva base. 
 Erro no diagnóstico das lentes [lentes em desacordo com as especificações da embalagem]. 
 Zona de reserva de lágrima muito profunda, resultando em extrapolação da junção da Zona de reserva de lágrima 

[contato externo da Zona de reserva de lágrima que levanta a zona para fora da córnea].  
 Ângulo da Zona de apoio muito grande resultando em extrapolação da Zona de apoio [Contato da Zona de apoio que 

levanta a zona óptica para fora da córnea]. 
 

No caso de extrapolação da Zona de reserva de lágrima ou da Zona de apoio, o padrão da fluoresceína demonstrará um círculo 
preto de toque. Em caso de extrapolação da junção da Zona de reserva de lágrima, o círculo preto estará na junção externa da 
Zona de reserva de lágrima. Para a ponte da Zona de apoio, o círculo preto estará mais ainda na direção da borda da lente. Se a 
Zona de reserva de lágrima for muito profunda E o ângulo da Zona de apoio também for muito profundo, o padrão aparecerá 
como extrapolação da Zona de apoio. Para diferenciar, primeiro coloque as lentes de diagnóstico com a Zona de reserva de 
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lágrima menos profunda. Se o padrão ainda parecer como extrapolação da Zona de apoio, o ângulo da Zona de apoio precisará 
ser reduzido  
 
Tenha em mente que os casos nos quais a redução da miopia desejada for baixa e em que a redução da miopia for moderada com 
alta excentricidade podem NÃO exigir lentes de contato Paragon CRT® . Nesses casos, mesmo uma zona de reserva de lágrima 
mais rasa poderá resultar em extrapolação da zona de reserva de lágrima. Nesse caso, considere uma estrutura de lente 
convencional, com RGP tricurvo e diâmetro grande. 

 
2. Zona de reserva de lágrima muito rasa 
 

Se a profundidade da Zona de reserva de lágrima for muito rasa, as lentes não se aproximarão da córnea fora da zona óptica. O 
resultado serão lentes que balançam ou que se inclinam no ápice ou se descentralizam. Quando empurradas para o centro, as 
lentes demonstrarão folga excessiva sob a Zona de reserva de lágrima e muito da Zona de apoio. Poderá ocorrer a formação de 
bolhas sob as lentes, e as lentes poderão facilmente se mover para fora da córnea. 

 
3. Descentralização e folga excessiva 
 

Remova as lentes e inspecione novamente o seguinte: 
 

 Determinação da curva base e profundidade da Zona de reserva de lágrima. 
 Erro no diagnóstico das lentes [lentes em desacordo com as especificações da embalagem]. 

 
Observação: Todas as lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 possuem uma marca a laser na zona de 
reserva de lágrima com uma designação de seis números. Os primeiros dois números correspondem à curva base, os dois 
segundos denotam o RZD; e o quinto e o sexto números indicam o LZA. 

 
A marcação a laser deve ser inspecionada quando as lentes não demonstrarem os padrões esperados. 
 
Se a determinação e as medições das lentes estiverem corretas, selecione lentes com uma profundidade de Zona de reserva de lágrima 
maior. Após a colocação das lentes, a folga e a descentralização devem ser reduzidas. Se a folga da Zona de reserva de lágrima for 
apropriada, mas as lentes continuarem a ganhar folga em direção à borda, o ângulo da Zona de apoio é muito pequeno, e o pedido final das 
lentes deve refletir a necessidade de um ângulo maior. 
 
Quando inicialmente colocada e deixada para atingir o equilíbrio, lentes bem ajustadas irão se centralizar e fornecerão um padrão de 
fluoresceína que demonstra o contato central, a folga paracentral e o alinhamento periférico. Após o tratamento, o padrão de fluoresceína 
parecerá estar alinhado através de todas as zonas da lente com um baixo grau de folga paracentral. 
 
O padrão inicial de uma lente mal ajustada poderá demonstrar qualquer uma das características a seguir. 
 

 Centralização incorreta 
 Ausência de contato central 
 Ausência de folga paracentral 
 Folga paracentral excessiva com bolhas na Zona de reserva de lágrima 
 Contato pesado [arco preto] na junção da Zona de reserva de lágrima com a Zona de apoio periférica. 
 Contato pesado através da Zona de apoio 
 Folga excessiva na Zona de apoio periférica 

 
A presença de qualquer padrão de ajuste incorreto é seguida pela falha em se obter um tratamento ideal. Um padrão de lente bem ajustada 
precisa ser alcançado através do ajuste das lentes de diagnóstico antes de solicitar as lentes. 
 
ENTENDENDO A DINÂMICA DO AJUSTE INCORRETO 
 
1. Centralização incorreta 
 
A centralização incorreta pode resultar da relação das forças de fluido insuficientes em relação à interação da pálpebra ou à gravidade. Se 
as lentes forem empurradas para o centro e isso demonstrar um contato central ideal, folga paracentral e tangência periférica ideais, e o 
diâmetro total for muito pequeno, a centralização deverá ser alcançada aumentando-se somente o diâmetro total.  
 
Se o padrão for ideal nas zonas central e paracentral, mas a Zona de apoio exibir folga, o ângulo da zona periférica precisará ser aumentado 
juntamente com um possível aumento do diâmetro. 
 
A centralização incorreta pode resultar de uma profundidade sagital muito grande também nas lentes. Se a centralização incorreta for 
acompanhada por falta de toque central, profundidade excessiva da Zona de reserva de lágrima [formação de bolhas] ou contato excessivo 
na junção entre a Zona de reserva de lágrima com a Zona de apoio (junção dois), a profundidade da Zona de reserva de lágrima deverá ser 
reduzida primeiro para ver se a centralização é alcançada.  
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2. Ausência de contato central 
 
A lente pode falhar em demonstrar contato central por duas razões. Primeiro, a curva base selecionada pode simplesmente estar errada. 
Inspecione novamente a ceratometria ou a topografia corneana para assegurar que as lentes selecionadas são mais planas que o ápice 
corneano. Se a curva base tiver sido corretamente selecionada, a causa quase sempre é a profundidade sagital excessiva, que resulta em 
"extrapolação". Se a profundidade da Zona de reserva de lágrima for muito grande, as lentes ganharão profundidade sagital em relação ao 
mesmo diâmetro do arco da córnea. Mesmo que a lente tenha uma curva base significativamente mais plana do que K, isso poderá resultar 
no abaulamento da córnea. Nesse caso, o padrão de fluoresceína deverá demonstrar um contato em arco fora da Zona de reserva de lágrima.  
 
Esse contato em arco é a base da “extrapolação da lente”. As lentes designadas como mais planas do que K, com Zona de reserva de 
lágrima mais profunda ou mais larga, se espalharão sobre o ápice da córnea em vez de se apoiar nela. 
 
A solução para esse problema é diminuir o RZD. As lentes então ficarão livres para tocar primeiro a Zona de apoio central em vez da parte 
externa da Zona de reserva de lágrima. 
 
Nos casos de alta excentricidade corneana antes do tratamento, é possível o ângulo da Zona de apoio ser também muito grande em 
combinação com a profundidade da Zona de reserva de lágrima. Nesse caso, a “extrapolação” começa com o contato na direção da borda 
da lente ou na parte mais periférica da Zona de apoio. Diminuir o ângulo da Zona de apoio permitirá que as lentes aumentem seu contato 
central. 
 
3. Ausência de folga paracentral 
 
Recomenda-se o uso do filtro Wrattan amarelo para ajudar a detectar as variações de espessura do filme lacrimal sob as lentes com 
fluoresceína.  
 
Se uma lente exibir um filme lacrimal uniforme quando inicialmente colocada e a zona de folga paracentral não estiver aparente, primeiro 
você precisa verificar novamente as lentes para determinar se ela está com a estrutura adequada. A inspeção a olho nu da superfície ocular 
usando a reflexão de uma única lâmpada fluorescente deverá facilitar a determinação da geometria sigmoide na zona paracentral, que é 
mais íngreme do que a curva base. Essa inspeção geral deve revelar rupturas na lâmpada que correspondem às mudanças na geometria. 
Você também pode usar o topógrafo corneano para capturar e processar a imagem da curva base das lentes. Observação: Todas as lentes de 
contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 têm uma marcação a laser de seis números na zona de reserva de lágrima. 
 
Lentes com profundidade sagital geral em excesso podem vedar e impedir a fluoresceína de migrar sob as lentes. O resultado é um padrão 
uniforme e sem cor. As lentes podem ser empurradas ou parcialmente levantadas para permitir que a fluoresceína contendo o filme lacrimal 
se desloque sob a lente. Nesse caso, o padrão mudará significativamente e demonstrará “extrapolação” excessiva. 
 
A experiência resultará em um melhor julgamento da relação adequada entre o contato central e a folga paracentral para um determinado 
valor de alteração refrativa. Quanto maior a alteração dióptrica, maior o contato central e maior a folga paracentral. Por essa razão, uma 
tentativa de mudança de uma dioptria não demonstrará profundidade ou folga paracentral grande. 
 
4. Folga paracentral excessiva com bolhas na Zona de reserva de lágrima 
 
A lente com folga muito grande na junção um antes de retornar para a córnea pode conter bolhas de ar na zona óptica e na Zona de reserva 
de lágrima. Verifique a curva base para determinar se está correta para o tratamento pretendido. Se a curva base estiver correta, a 
profundidade da Zona de reserva de lágrima estiver no lugar e a tangência periférica e a elevação da borda estiverem boas, a zona óptica 
deve ser reduzida para diminuir a elevação da junção um da córnea. Isso é esperado em alguns casos acima de 5,00 dioptrias do tratamento 
alvo. Em alguns casos, as bolhas são reduzidas reduzindo-se o RZD em 25 mícrons ou o LZA em 1 grau. 
 
5. Contato pesado [arco preto] na junção entre a Zona de reserva de lágrima e a Zona de apoio 
 
Se o contato da zona óptica e a tangência da Zona de apoio estiverem bons, a Zona de reserva de lágrima estará muito profunda e precisará 
ser reduzida na largura ou diminuída na profundidade. Um aumento no Ângulo da Zona de apoio moverá o ponto médio da tangência para 
fora da junção e na direção da borda da lente. 
 
6. Contato pesado através da Zona de apoio 
 
Uma vez mais, verifique se a curva base está correta e se a Zona de reserva de lágrima está correta para o tratamento tentado. Se o contato 
for menor que a vedação total, mas o padrão da fluoresceína demonstrar um contato escuro uniforme em vez de uma folga do filme 
lacrimal transparente, diminua um nível do ângulo da Zona de apoio. Se a Zona de apoio realmente se aproximar da vedação, diminua o 
RZD em conjunto com LZA. 
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7. Folga excessiva na Zona de apoio 
 
Muitas vezes, esse problema está associado a uma centralização incorreta. Para estudar o padrão da fluoresceína, sempre empurre a lente 
para o centro, enquanto minimiza alguma inclinação da lente. Se as lentes demonstrarem contato central adequado e folga na junção dois, 
mas a Zona de apoio resultar em muita elevação da extremidade ou folga excessiva, aumente o Ângulo da Zona de apoio.           

 

TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

Problema Possível causa Solução 
Folga apical  extrapolação devida à profundidade sagital 

excessiva 
 Diminua a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Diminua o ângulo da Zona de apoio 

Excesso de contato 
central, falta de boa 
centralização 

 curva base muito plana  
 profundidade rasa da Zona de reserva de 

lágrima  
 Ângulo da Zona de apoio muito pequeno 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Aumente o ângulo da Zona de apoio 

Centralização 
lateral incorreta 

 profundidade sagital inadequada  
 
 diâmetro inadequado da lente 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Aumente o ângulo da Zona de apoio  
 Aumente o diâmetro geral* 

Manchas pontuais 
superficiais 

 sag inadequada das lentes 
 a superfície ocular da lente ficou suja 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Diminua o ângulo da Zona de apoio 
 Limpe ou substitua as lentes  

Falta de movimento  sag excessiva da lente  Diminua a profundidade da Zona de reserva de lágrima  
 Diminua o ângulo da Zona de apoio 
 Diminua o diâmetro**geral 

Folga excessiva na 
ZL  

 folga excessiva na junção dois  
 excentricidade corneana baixa 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima  
 Aumente o ângulo da Zona de apoio 

Tratamento em 
excesso 

 remodelação corneana excessiva  Aumente a curva base da zona óptica 

Tratamento 
insuficiente sem 
agrupamento apical 

 curva base muito íngreme 
 
 centralização ruim da lente 

 Aplaine a curva base da zona óptica e aumente a 
profundidade da Zona de reserva de lágrima conforme 
necessário 

 Melhore a centralização, aumente o ângulo da Zona de 
apoio 

Tratamento 
insuficiente com 
agrupamento apical 

 extrapolação 
 

 Extrapolação da RZ - diminua a profundidade da Zona de 
reserva de lágrima 

 Extrapolação da LZ - diminua o ângulo da Zona de apoio 
Lentes inclinadas 
ou sem movimento 

 Zona de reserva de lágrima muito profunda  
 diâmetro muito grande 

 Diminua a profundidade da Zona de reserva de lágrima  
 Reduza o diâmetro 

Lentes soltas  Zona de reserva de lágrima muito rasa 
 Zona de apoio muito pequena  
 diâmetro muito pequeno 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima  
 Aumente o ângulo da Zona de apoio 
 Aumente o diâmetro 

Lentes com 
deslocamento alto 

 Profundidade da Zona de reserva de lágrima 
muito rasa  

 diâmetro muito pequeno 

 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Aumente o diâmetro 

Lentes com 
deslocamento baixo 
(sem ponte) 

 Zona de apoio muito profunda 
 diâmetro muito pequeno 

 Diminua o ângulo da Zona de apoio 
 Aumente o diâmetro* 

Clarão, brilho ou 
sombras 

 Extrapolação da Zona de reserva de lágrima  
 centralização incorreta 

 Diminua a profundidade da Zona de reserva de lágrima 
 Aumente o diâmetro* 

Lentes embaçadas 
ou arranhadas 

 lentes sujas 
 cuidado e manuseio incorretos das lentes  
 removedores de maquiagem para os olhos à 

base de óleo 

 Consulte “Cuidados com as lentes” 

Aumento no 
astigmatismo 
corneano 

 centralização incorreta  
 diâmetro muito pequeno 
 Zona de reserva de lágrima muito rasa 

 Melhore a centralização  
 Aumente o diâmetro*  
 Aumente a profundidade da Zona de reserva de lágrima 

VA incorreto com 
as lentes 

 centralização incorreta 
 erro de potência 

 Melhore a centralização  
 Verifique a refração em excesso/potência das lentes 

VA incorreto sem 
as lentes 

 centralização incorreta  
 astigmatismo corneano irregular  
 extrapolação 

 Aumente LZA e/ou OAD 
 Melhore a centralização 
 Consulte soluções para tratamento insuficiente   

 
*ajuste comum, aumente 0,5 mm no diâmetro até 12,0 ou 0,5 mm menos do que o diâmetro corneano 
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CUIDADOS NO ACOMPANHAMENTO 
 
1. Os exames de acompanhamento, conforme recomendado pelo oftalmologista são necessários para assegurar o sucesso contínuo 

do uso das lentes de contato. Os exames de acompanhamento devem incluir uma avaliação do movimento das lentes, 
centralização, conforto e padrão de fluoresceína. O movimento das lentes diminuirá à medida que o volume do filme diminuir 
durante a adaptação. O paciente deve também começar a se sentir mais confortável. Deve-se realizar uma avaliação da saúde da 
visão e dos olhos, incluindo a inspeção da córnea para edema e/ou manchas. 

 
2. Na primeira manhã após o uso durante a noite, com as lentes no lugar, avalie o desempenho do ajuste para assegurar que os 

critérios para lentes bem colocadas continuem satisfatórios. O padrão da fluoresceína fornece um guia para a adaptação das 
lentes. Se a córnea aplainar rapidamente haverá uma área maior de toque central, e o agrupamento na transição das lentes será 
reduzido. As lentes geralmente mostrarão movimento reduzido.  
 

3. Lentes com movimento excessivo devem ser substituídas por outras que sejam maiores em diâmetro e se aproximem de um 
diâmetro corneano menos de 0,5 a 1,0 mm. O ângulo da Zona de apoio deve ser reavaliado para determinar a possível 
necessidade de LZA maior. 

 
4. Se a córnea não mostrar aplainamento, isso pode ser devido à curva base que não é plana o suficiente ou a Zona de 

reserva de lágrima que é muito profunda, resultando em “extrapolação”. A extrapolação pode ser causada quando se exerce toque 
pesado sobre a junção externa da Zona de reserva de lágrima. O resultado do toque é a elevação da curva base para fora da 
córnea. Quando a curva base é levantada para fora da córnea central, ela não aplainará a córnea, mesmo que a curva base seja 
significativamente mais plaina do que a córnea que ela está cobrindo.  Se a curva base tiver sido selecionada para ser mais plaina 
do que a córnea equivalente à redução tentada da miopia, a falha no aplainamento frequentemente reside na Zona de reserva de 
lágrima ser muito profunda. Nesse caso, a profundidade da Zona de reserva de lágrima deve ser diminuída até que o padrão de 
fluoresceína demonstre um contato central correto de 3,0 a 5,0 mm. 
 

5. Após a remoção das lentes, realize um exame de biomicroscopia detalhado para detectar o seguinte: 
 

 A presença de estrias corneanas verticais na córnea central posterior e/ou na neovascularização da córnea é indicativo de 
edema corneano excessivo. 

 A presença de manchas corneanas e/ou hiperemia limboconjuntival pode ser indicativo de uma reação aos conservantes da 
solução, uso excessivo das lentes e/ou lentes com ajuste incorreto. 

 
PROGRAMAÇÃO DO USO INICIAL RECOMENDADO 
 
Embora muitos profissionais tenham definido seus próprios programas de uso inicial, a seguinte sequência é recomendada como 
orientação. Os pacientes são aconselhados a limitar o tempo de uso conforme recomendado pelo oftalmologista, independentemente de 
quão confortáveis se sintam com as lentes. 
 
É ideal que, na primeira noite, o paciente use as lentes até a manhã do dia seguinte. Uma lente bem posicionada permite a centralização 
com o olho fechado. Os efeitos da interação da pálpebra ao piscar e da gravidade podem resultar na descentralização da lente durante o uso 
com os olhos abertos. Os pacientes devem ser instruídos a colocar as lentes nos olhos 15 a 20 minutos antes de ir dormir. 
 
Os pacientes devem ser cuidadosos; “em caso de dúvida, é melhor retirar as lentes”. É importante que um novo usuário não durma com as 
lentes se elas provocarem uma sensação de corpo estranho significativa. Em caso de sensação de corpo estranho, o paciente deve ser 
instruído a retirar as lentes, limpá-las, reidratá-las e recolocá-las. Se a sensação persistir, as lentes não devem ser usadas. 
 
O paciente deve se apresentar para avaliação de acompanhamento na manhã seguinte ao primeiro uso durante a noite. Idealmente, a visita 
deve ser programada para ocorrer dentro de algumas horas após o paciente despertar. O paciente deve comparecer à visita com as lentes 
colocadas. Essa visita constitui uma excelente oportunidade para avaliar a centralização das lentes e seu potencial de aderência. 
 
Na ausência de sinais e complicações clínicas, o paciente pode ser instruído a continuar usando as lentes durante a noite, até a próxima 
visita de acompanhamento agendada. 
 
Pode-se oferecer uma programação de uso inicial diurno alternativa a critério do médico. 
 Dia 1   dois períodos de uso não excedendo 6 horas no total 
 Dia 2   6 horas 
 Dia 3 - Dia 5 8 horas 
 Dia 6   uso noturno com visita de acompanhamento dentro de 24 horas 
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A córnea normalmente se modifica dentro de cinco a oito horas de uso. O programa de uso deve ser modulado para determinar o uso 
MÍNIMO necessário para a redução da miopia. O tempo de utilização médio varia de 8 a 10 horas. Determine o tempo de uso no qual o 
movimento das lentes parece parar. Tente manter o tempo de uso dentro desse limite. 
 
PROGRAMAÇÃO DE USO DAS LENTES DE MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA MIOPIA (LENTES DE USO NOTURNO) 
 
Com as lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 , as lentes usadas para alcançar a terapia de refração geralmente são as 
usadas para manter a correção obtida. O tempo de uso inicial das lentes de uso noturno pelo usuário começa com o mesmo período de 
tempo necessário para as lentes de contato Paragon CRT® ou Paragon CRT®100 para a Terapia Refrativa Corneana noturna. Depois de um 
período de vários dias, ou quando o oftalmologista estiver convencido de que o paciente se adaptou às primeiras lentes de uso noturno, o 
paciente deve interromper o uso por uma noite para monitorar a duração da melhora visual. O período sem uso deve continuar enquanto o 
paciente conseguir ver nitidamente. Quando for detectado que o paciente experimenta uma diminuição visual após a remoção das lentes, a 
programação do uso noturno deve ser modulada para manter o desempenho visual. 
 

Observação:  para manter o efeito de redução de miopia da terapia refrativa corneana, o uso das lentes durante a noite 
deve ser contínuo e seguir um programa prescrito. Não seguir essa recomendação pode afetar as atividades diárias (p. 
ex., dirigir à noite), flutuações visuais e mudanças na correção pretendida. 

 
MANUSEIO DAS LENTES 
  
Pode-se utilizar procedimentos padrão para lentes gás-permeáveis rígidas. 
 

 CUIDADO:  As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana são enviadas 
não estéreis ao oftalmologista. As lentes devem ser limpas e condicionadas antes do uso. 

 
INSTRUÇÕES AO PACIENTE PARA O CUIDADO DAS LENTES   
 
Seu oftalmologista recomendará as soluções aprovadas pela FDA de sua preferência para o cuidado, a limpeza, a desinfeção, o 
armazenamento e a lubrificação de suas lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT® 100. Também recomendamos o uso de qualquer 
solução multiuso que contenha os mesmos ingredientes da solução multiação Bausch + Lomb Boston SIMPLUS®. A solução contém 
poloxamina, hidroxialquilfosfonato, ácido bórico, borato de sódio, cloreto de sódio, hidroxipropilmetilcelulose e Glucam, e é preservada 
com gluconato de clorexidina (0,003%) e biguanida de poliaminopropilo (0,0005%). 
 
Siga as instruções fornecidas com cada solução para lentes. O não cumprimento desses procedimentos pode resultar no desenvolvimento de 
complicações oculares graves. Os pacientes não devem trocar o sistema usado no cuidado de suas lentes, a menos que tenha sido 
determinado pelo oftalmologista que a troca é necessária. Não misture nem alterne os sistemas de desinfeção e armazenamento, a menos 
que indicado no rótulo do produto. 
 
Informe o paciente sobre as seguintes sugestões para lentes de contato. 
 
 Sempre lave e enxague bem as mãos antes de manusear suas lentes de contato. 
 Nunca use pinças ou outras ferramentas para remover suas lentes do recipiente. Despeje as lentes em sua mão. 
 As lentes de contato Paragon CRT® e Paragon CRT®100 para Terapia Refrativa Corneana devem ser limpas e desinfetadas sempre 

que você as remover dos olhos. Um procedimento não substitui o outro. Limpar é necessário para remover muco e a película da 
superfície da lente. Desinfetar é necessário para destruir germes nocivos. Para minimizar a deformação da lente durante a limpeza, as 
lentes devem ser limpas na palma da mão em vez de entre os dedos. Os pacientes devem seguir os períodos completos recomendados 
para esfregar e lavar as lentes de acordo com as instruções do produto, a fim de desinfetar adequadamente as lentes e reduzir o risco de 
contaminação das lentes de contato. Tempos reduzidos de esfregação ou lavagem podem não limpar corretamente as lentes.  

 Limpe uma lente primeiro. O procedimento recomendado é sempre limpar a mesma lente primeiro, para evitar confundi-las. Lave a 
lente completamente, como recomendado pelo fabricante dos produtos utilizados para o cuidado de suas lentes, para remover a 
solução de limpeza. Coloque a lente no compartimento correto de armazenamento e encha-o com o líquido recomendado de 
desinfeção, conforme recomendado pelo seu oftalmologista. Limpe e enxague a outra lente do mesmo modo e coloque-a em seu 
compartimento. Os pacientes devem encher o estojo das lentes com solução nova sempre que guardarem as lentes, e nunca reutilizar a 
solução. Eles devem descartar a solução imediatamente depois de as lentes serem removidas do estojo das lentes. Eles não devem 
armazenar as lentes ou lavá-las com água da torneira, água fervida ou qualquer solução não esterilizada. 

 Aperte bem a tampa de cada compartimento do estojo de suas lentes. 
 Para desinfetar suas lentes, deixe-as imersas em solução por pelo menos o período indicado no rótulo do produto. 
 Deixe as lentes no estojo fechado até que você esteja pronto para usá-las. 
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTOJO DAS LENTES 
 
Os estojos das lentes de contato também podem ser uma fonte de crescimento de bactérias. Os estojos das lentes devem ser esvaziados, 
limpos e enxaguados com soluções recomendadas pelo fabricante das lentes, e devem secar ao ar. Os estojos de lentes devem ser 
substituídos em intervalos regulares, como recomendado pelo oftalmologista. 
 

LIMPEZA POR ENZIMAS 
 
O oftalmologista pode recomendar limpeza por enzimas. A limpeza por enzimas não substitui a limpeza e a desinfeção de rotina. O 
paciente deve seguir cuidadosamente as instruções no rótulo do frasco da limpeza enzimática. 
 
GRÁFICOS DA DISTÂNCIA DO VÉRTICE E CONVERSÃO CERATOMÉTRICA 
 
Os gráficos padrão podem ser usados. 
 
COMO SÃO FORNECIDAS 
 
 CUIDADO:  Lentes não estéreis. As lentes devem ser limpas e condicionadas antes do uso. 
 
As lentes Paragon CRT® e Paragon CRT® 100 lente são fornecidas em um frasco plástico individual em condição não estéril. A lente é 
enviada seca. O estojo, o rótulo do frasco ou a fatura indica o raio de curva base central, poder dióptrico, diâmetro total, profundidade da 
Zona de reserva de lágrima, ângulo da Zona de apoio, espessura central, número de série, data da remessa e a cor das lentes 
 
A lente deve ser armazenada, limpa e desinfetada com uma solução aprovada pela FDA e colocada em seu estoque, assim como você faz 
com qualquer outra lente RGP mantida em seu consultório. Também recomendamos o uso de qualquer solução multiuso que contenha os 
mesmos ingredientes da solução multiação Bausch +Lomb Boston SIMPLUS®. A solução contém poloxamina, hidroxialquilfosfonato, 
ácido bórico, borato de sódio, cloreto de sódio, hidroxipropilmetilcelulose e Glucam, e é preservada com gluconato de clorexidina 
(0,003%) e biguanida de poliaminopropilo (0,0005%). 

*Boston SIMPLUS® é uma marca registrada da Bausch & Lomb. 
 
RELATANDO AS REAÇÕES ADVERSAS  
 
Todas as experiências de efeitos adversos graves e reações adversas experimentados pelos pacientes que estejam usando ou que 
experimentaram as lentes devem ser relatados ao fabricante. 
 
Paragon Vision Sciences, Inc. 
947 E. Impala Avenue 
Mesa, Arizona 85204-6619 
 

www.paragonvision.com 
 

1-800-528-8279 
1-480-892-7602 
1-480-926-7369   FAX 
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Anexo A – Documento de Consentimento Informado 
 
Você está colocando lentes de contato rígidas gás-permeáveis (rigid gas permeable, RPG) usadas para a Terapia 
refrativa corneana. A Terapia Refrativa Corneana refere-se ao uso de lentes de contato RGP especialmente 
projetadas para o remodelamento temporário da córnea (a camada transparente na frente dos olhos), permitindo 
que você enxergue claramente sem o uso de óculos ou lentes de contato durante o dia. As lentes de contato para 
Terapia Refrativa Corneana precisam ser usadas regularmente durante o sono, a fim de reduzir a necessidade do 
uso de óculos ou lentes de contato durante o dia. 
 
Complicações e efeitos colaterais 
 
A Terapia Refrativa Corneana apresenta os mesmos riscos dos demais tipos de lentes de contato, como por 
exemplo, inchaço da córnea, coceira nos olhos, irritação, infecção, descarga incomum dos olhos, lacrimejamento 
excessivo, olhos secos e sensibilidade à luz, dor, vermelhidão e visão distorcida. Esses riscos geralmente são 
temporários se as lentes de contato forem removidas imediatamente e se cuidados médicos adequados forem 
recebidos. Em algumas circunstâncias, pode ocorrer cicatrizes permanentes na córnea, infecção ou crescimento 
dos vasos sanguíneos, que podem levar à redução da visão, em casos raros. Embora incomum, a infecção da 
córnea pode se desenvolver rapidamente e levar à perda da visão. O risco de infecção da córnea tem demonstrado 
ser maior entre os pacientes que usam suas lentes à noite do que aqueles que não dormem com suas lentes.  
 
A Terapia Refrativa Corneana também apresenta riscos que são geralmente associados com outros tipos de lentes 
de contato como, por exemplo, visão embaçada ou variável, especialmente no final do dia. A visão embaçada e o 
quanto isso dura todos os dias deve diminuir com o tempo. Você também pode experimentar distorções ou 
sombras nas imagens, especialmente em ambiente externo, à noite, que pode afetar a direção noturna. O risco 
pode aumentar em pacientes com alto grau de correção ou com pupilas grandes. Você também pode desenvolver 
um anel pigmentado na córnea. Isso não é observável, não altera sua visão e não exige tratamento. 
 
Todos os riscos são minimizados se você seguir a programação de uso correto das lentes de contato e os 
procedimentos de cuidados. Se ocorrer um problema, retire as lentes de contato e relate ao seu oftalmologista o 
mais rápido possível. Com qualquer procedimento, há riscos não previstos. Se você experimentar qualquer 
sintoma listado acima, retire as lentes imediatamente. Se a condição continuar após a remoção das lentes, você 
deve marcar imediatamente uma consulta com seu oftalmologista, que indicará o tratamento necessário. 
 
Programação do uso das lentes 
 
Seu médico irá recomendar uma programação de uso para você seguir. O tempo de uso necessário para a Terapia 
Refrativa Corneana geralmente é de 7 a 8 horas por noite. Seu médico também recomendará uma programação de 
acompanhamento para verificar sua visão e as lentes de contato. É importante que você compareça a todas as 
consultas com seu oftalmologista, a fim de manter a saúde dos seus olhos.  
 
 
Alternativa à Terapia Refrativa Corneana 
 
As alternativas à Terapia Refrativa Corneana incluem, dentre outras, óculos, lentes de contato tradicionais e 
procedimentos cirúrgicos refrativos. 
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Gravidez 
 
A gravidez pode alterar de modo adverso os resultados do meu tratamento com a Terapia Refrativa Corneana. Se 
o problema existir durante a gravidez, você talvez precise descontinuar temporariamente o uso das lentes de 
contato da Terapia Refrativa Corneana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eu li e entendi completamente as informações acima. Eu concordo em aderir ao uso e às programações de 
acompanhamento conforme prescritos. Se eu falhar em retornar para as minhas visitas de acompanhamento 
programadas, poderei perder minha chance de continuar com o uso noturno das lentes de contato para a Terapia 
Refrativa Corneana. Todas as minhas perguntas referentes aos meus olhos e às lentes de contato foram 
respondidas de modo satisfatório. 
 
 
 
 
Nome do paciente: _______________________   Assinatura: _______________________ 
 
Assinatura do Médico atendente/Testemunha: ___________________________ Data: ___________ 
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 Anexo B – Documento de consentimento para crianças 

 
Estou utilizando lentes de contato gás-permeáveis rígidas (rigid RGP) usadas para a Terapia Refrativa Corneana. 
Essas lentes de contato redefinem o formato da córnea (a camada transparente na frente dos olhos) por um curto 
período de tempo, que me permite enxergar claramente sem o uso de óculos ou lentes de contato enquanto estou 
acordado. As lentes de contato para Terapia Refrativa Corneana precisam ser usadas regularmente durante o sono 
para que eu possa enxergar claramente durante o dia sem óculos ou lentes de contato. 
 
É importante que eu concorde com as diretrizes a seguir para manter meus olhos saudáveis sem precisar usar 
lentes de contato. Se estiver de acordo, coloque uma marca de verificação em cada caixa. 
 

□ Eu concordo em usar minhas lentes de contato por no máximo _____ horas por noite. 
 

□ Eu concordo em lavar as mãos antes de colocar ou remover minhas lentes de contato. 
 

□ Eu concordo em limpar minhas lentes de contato de acordo com as instruções do meu médico todas as vezes 
que retirá-las dos olhos. 

 

□ Eu concordo em não lavar minhas lentes de contato com água da torneira. Utilizarei soluções para lentes de 
contato para lavar minhas lentes de contato. 

 

□ Eu concordo em contar para meus pais ou para o meu médico imediatamente se as minhas lentes de contato 
irritarem meus olhos. 

 

□ Eu concordo em contar para meus país ou para meu médico imediatamente se meus olhos ficarem vermelhos 
ou estiverem doloridos. 

 

□ Eu entendo que, se não fizer as coisas listadas acima, meus olhos poderão ficar machucados ou eu não serei 
capaz de usar as lentes de contato. 

 
 
 
 
Nome da criança      Idade da criança 
 
 
 
 
Assinatura da criança      Data 
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Anexo C – Quiz do Consentimento informado 

 
Favor escolher uma única melhor resposta para cada pergunta. 
 
1.) Se eu ficar com os olhos vermelhos, olhos irritados, lacrimejamento excessivo ou sensibilidade à luz, 

eu devo: 
A.) procurar atendimento médico de emergência. 
B.) retirar as lentes de contato imediatamente. 
C.) esperar três dias para ver se isso passa. 
D.) colocar uma gota de lágrima artificial nos olhos. 

 
2.) Após usar as lentes de contato para remodelação da córnea por aproximadamente três meses, a córnea 

ficará permanentemente remodelada, e então as lentes de contato nunca mais serão necessárias. 
A.) Verdadeiro 
B.) Falso 

 
3.) Para minimizar os riscos associados com as lentes de contato para reformatação da córnea, eu devo: 

A.) seguir as programações e os procedimentos de uso das lentes de contato corretos. 
B.) retirar as lentes de contato se ocorrerem problemas. 
C.) relatar ao oftalmologista se tiver problemas com meus olhos ou com as lentes de contato. 
D.) todas as anteriores. 

 
4.) Se não estiver experimentado problemas com meus olhos ou com as lentes de contato, não preciso 

comparecer à consulta regular programada com meu oftalmologista. 
A.) Verdadeiro 
B.) Falso 

 
5.) O risco de infecção é    para pacientes que usam lentes de contato à noite do que para pacientes 

que não dormem com suas lentes de contato. 
A.) maior 
B.) menor 

 
 
 
 
 
 
 
Nome do paciente: _______________________   Assinatura: _______________________ 
 
Assinatura do Médico atendente/Testemunha: ___________________________ Data: ___________ 
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