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Resumo
Objetivos: Avaliar a dispersão de luz intraocular em participantes com olhos saudáveis,
moradores da Grande São Paulo e de San Miguel de Tucumán, Argentina, e pacientes
que realizariam cirurgia refrativa (LASIK), utilizando o método psicofísico da
Comparação da Compensação presente no aparelho C-Quant (Oculus Optikgeräte,
Alemanha). Método: Foi utilizado o aparelho C-Quant, desenvolvido por Franssen,
Coppens e van den Berg. (IOVS, 47:768,2006), disponível comercialmente, para avaliar
de maneira objetiva a dispersão de luz intraocular através de método psicofísico. Foram
testados 261 voluntários, de ambos os sexos, com idades variando entre 10 e 78 anos,
divididos em três grupos experimentais: grupo 1: n= 209, idade: 33,74 ± 15,87 anos,
moradores da Grande São Paulo; grupo 2: n=29, idade: 39,72±13,28 anos, moradores de
San Miguel de Tucumán, Argentina; grupo 3: n=23, idade: 30,52±4,94 anos, moradores
da Grande São Paulo e pacientes de cirurgia refrativa (LASIK). Cada voluntário
realizou 6 testes, 3 em cada olho (olhos alternados), e os valores obtidos do parâmetro
de dispersão foram comparados entre si e com as normas do equipamento. Os
voluntários do grupo 3 realizaram três sessões de testagem, antes da cirurgia, após 60
dias da cirurgia e após 120 dias da cirurgia. Resultados: Observou-se que, apesar da
variação entre respostas do mesmo participante e de diferentes participantes da mesma
idade, não houve significância estatística (ANOVA medidas pareadas, grupo 1: t=1,501,
Wilcoxon, grupo 2: Z=-2,422, p-level 0,015) entre os dados, e em todos os grupos
experimentais houve alta correlação (grupo 1: Pearson: R=0,7101, grupo 2: Spearman =
0,942, grupo 3: Spearman = 0,958) entre olho direito e esquerdo. Comparando-se com
as normas do aparelho atualizadas, não foi encontrada diferença estatística para os três
grupos experimentais. No grupo 3, os resultados de dispersão pré-operatório foram
ligeiramente maiores que os obtidos com 60 e 120 dias de pós-operatório, porém não
houve diferença estatística entre tais dados. Discussão: Os valores de dispersão de luz
intraocular foram compatíveis com as normas atualizadas do aparelho, o que se deve,
principalmente, à grande variação dos dados coletados, levando a um desvio padrão
grande, que impossibilita qualquer diferença estatística. Observamos que entre os mais
jovens (entre 10 e 20 anos), tais variações de valores de dispersão também ocorrem,
levantando dúvidas sobre a constância da dispersão de luz nessa faixa etária, fato
predito na literatura. Observamos também uma diminuição nos valores de dispersão no
pós-operatório a níveis normais, indicando recuperação dos meios ópticos após a
cirurgia. Não foram observadas diferenças significativas entre a população brasileira e a
argentina, nem entre participantes de olhos de cores diferentes, o que vai contra a
literatura, que prediz valores maiores de dispersão para olhos claros.
Palavras-chave: Visão, dispersão de luz, psicofísica
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Abstract
Purpose: Evaluate retinal straylight in healthy eyes of people living in Sao Paulo and
San Miguel de Tucumán, Argentina, and in patients of refractive surgery (LASIK),
using the psychophysical method Compensation Comparison as presented in the Oculus
C-Quant (Oculus Optikgeräte, Germany). Methods: Oculus C-Quant was used to access
the retinal straylight, as developed by Franssen, Coppens and van den Berg (IOVS,
47:768,2006), using a psychophysical method to quantify retinal straylight. For this
study 261 subjects were tested, both sexes, ages between 10 and 78 years old, arranged
in three experimental groups: group 1, n=209, age: 33,74 ± 15,87 years, all living in
Sao Paulo; group 2: n=29, age: 39,72±13,28 years, living in San Miguel de Tucumán,
Argentina; group 3: n=23, age: 30,52±4,94 years, living in Sao Paulo and all refractive
surgery (LASIK) patients. Each subject performed the test 6 times, 3 times each eye
(alternating eyes), and the straylight values were compared between measures on the
same subject and with the updated standard norms of the C-Quant. Group 3 subjects
were tested three times, one previously the refractive surgery, one 60 days after surgery
and the last one 120 days after surgery. Results: As a result, there were no statistic
differences between measures on the same subject and when comparing different
subjects same age (Paired Measures ANOVA, group 1, t=1,501, Wilcoxon, group 2:
Z=-2,422, p-level 0,015), and there were high correlation between right and left eyes for
all three groups (group 1: Pearson: R=0,7101, group 2: Spearman = 0,942, group 3:
Spearman = 0,958). The standard norms of the C-Quant were also compared with the
straylight values for the subjects in all three groups, and also there was no statistical
significance between them. At group 3, the pre-op results were slightly higher than the
post-op (both 60 and 120 days), but no statistical difference was found. Discussion: The
straylight values obtained were similar to those on the updated standard norms of the
test, due mainly to data scatter and therefore high standard deviation values. Among the
younger subjects (ages between 10 and 20 years) the straylight values also vary and
didn’t remain constant as predicted by literature. At group 3, straylight values on postop (60 and 120 days) were similar those from updated norms, indicating a recovery of
the eye media after surgery. No statistical differences were found between Brazilian and
Argentinean subjects, neither between dark and light eyes subjects, although the
literature predicts higher straylight values for light eyes.
Keywords: Vision, retinal straylight, psychophysics
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