REFRAÇÃO SUBJETIVA:
UM NOVO MÉTODO VETORIAL
PARA DETERMINAR O CILINDRO (2/3)
A técnica de refração tradicionalmente utilizada para determinar o cilindro corretor de uma prescrição
mudou muito pouco ao longo dos anos, principalmente devido às limitações impostas pelos
forópteros subjetivos, que apresentam lentes em incrementos geralmente não inferiores a 0,25 D.
Atualmente, graças aos forópteros com alterações de potência contínuas
que permitem atuar simultaneamente e com precisão na esfera, cilindro
e eixo, é agora possível desenvolver novas técnicas de refração.
Esta série de três artigos descreve os princípios de um novo método vetorial para determinar o cilindro
corretor e apresenta a justificação para um algoritmo de procura de cilindro automatizado associado.
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Na sequência do nosso primeiro artigo, publicado na
Points de Vue em novembro de 2020, continuamos
a nossa discussão sobre um novo método vetorial para
determinar o cilindro. Este segundo artigo compara as
técnicas usadas na refração "tradicional" com um novo
método de refração "digital" para determinar o eixo do
cilindro e a potência do cilindro durante um exame de
refração.

3) Determinar o cilindro: "Refração Tradicional" vs.
"Digital Infinite RefractionTM"

Gildas Marin

Na "refração tradicional", o eixo do cilindro é sempre
determinado antes da potência do cilindro. Vejamos cada
uma delas, comparando os métodos "tradicionais"
e "digitais" para testar o eixo e a potência.
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a) Teste do eixo do cilindro:
• Com a técnica de "refração tradicional"
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A técnica do cilindro cruzado de Jackson é o método mais
universal para determinar o eixo do cilindro de uma
refração. Para isso, o prescritor posiciona o cabo do
cilindro cruzado de acordo com a direção do eixo do
cilindro corretivo a ser testado e mostra o cilindro cruzado
ao paciente em duas posições, virando-o ao contrário.
A combinação da potência do cilindro cruzado e do
astigmatismo residual, resultante do olho do paciente
e da correção implementada, cria uma perceção de
desfocagem para o paciente. A posição do cilindro
cruzado em que o paciente vê menos desfocado indica
a direção em que o eixo de correção deve ser ajustado.
Desta forma, com uma sucessão de abordagens,
o prescritor procura a posição na qual o paciente não vê
diferença na desfocagem entre as duas posições;
a orientação do cabo indica a direção do eixo corretivo.
Poderá encontrar mais detalhes sobre esta técnica de
refração tradicional em várias obras de referência.(6)
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Figura 2: Representação vetorial da refração num Espaço Dióptrico.
Coordenadas cartesianas: exemplo de uma fórmula de refração de +1,00 (-2,00) 30°

Se considerarmos o exemplo da Figura 2, que mostra uma
prescrição de +1,00 (-2,00) 30°, o cabo do cilindro cruzado
está orientado para 30° e as duas posições do cilindro cruzado
estão a ser testadas (ver Figura 3): Posição 1, com o eixo
negativo do cilindro cruzado a 165º (30° - 45° módulo 180°)
e Posição 2, com o mesmo eixo posicionado a 75º (30° + 45°).
O prescritor testa os resultados de duas combinações do
cilindro cruzado com a correção aplicada, para as quais se
utilizam as seguintes fórmulas: Posição 1, +1,03 (-2,06) 23°,
e Posição 2, +1,03 (-2,06) 37°, ou seja, para o exemplo de
um cilindro de 2,00 D, uma variação do eixo de 7º em cada
lado do eixo do cilindro corretor testado (ver Tabela 2). De
seguida, o paciente indica qual a posição que prefere ou,
mais especificamente, qual a que está menos desfocada.
Suponhamos que prefere a segunda posição. Habitualmente,
o prescritor gira o eixo da correção 5º e o cilindro cruzado na
direção indicada, levando-os aos 35º, e faz novamente o teste
da mesma forma. Oferece duas combinações que são
idênticas às anteriores, com o eixo resultante novamente
situado nos 7º em cada lado da nova direção do eixo testada,
ou seja, 35º ou +1,03 (-2,06) 28° para a Posição 3 e +1,03
(-2,06) 42° para a Posição 4. Continuam desta forma até
o paciente deixar de ver diferenças entre as duas posições ou
pedir para voltar a uma direção do eixo anterior.
Neste momento, podemos fazer as seguintes observações:
– No "espaço dióptrico", os efeitos do cilindro cruzado
durante o teste do eixo são expressos perpendicularmente
à direção do vetor que representa a correção a ser testada,
com uma variação de 0,50 D de cada lado (ver Figura 3).
Neste teste, a potência esférica equivalente permanece
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constante, uma vez que a potência esférica equivalente do
cilindro cruzado é nula. Assim, qualquer determinação do
eixo ocorre no plano do cilindro, J0° / J45° (ou num plano
paralelo se a potência esférica equivalente da correção
escolhida não for nula).
– É claro que quando alguém está a testar o eixo de um
cilindro corretor usando um cilindro cruzado, está realmente
a testar o efeito que a potência do cilindro cruzado induz no
eixo do cilindro cruzado + cilindro corretor resultante
quando o cilindro cruzado está posicionado a 45º de cada
lado do eixo do cilindro corretor. No exemplo de um cilindro
de (- 2,00) a 30°, testa-se o efeito de uma variação de
+/- 7° no eixo de ambos os lados da direção de 30º, ou seja,
23º e 37º, causada por um cilindro de 0,50 D orientado
a +/- 45° em relação ao eixo de 30º (165° e 75°
respetivamente).
Para os restantes valores de potência do cilindro, teriam de se
testar outros valores do ângulo: poderá ver alguns exemplos
na Tabela 2, que apresenta as variações de eixo testadas com
cilindros cruzados de +/- 0,25 D e +/- 0,50 D, de acordo com
a potência do cilindro. Podemos ver que o efeito do ângulo
testado, expresso em graus, é inversamente proporcional ao
valor do cilindro, o que é perfeitamente consistente com
o facto de os pacientes serem especialmente sensíveis às
variações do eixo do cilindro quando a potência do cilindro
corretor é maior. Mas este efeito, expresso em termos
dióptricos, permanece constante porque é o valor do cilindro
cruzado utilizado (aqui, 0,50 D) que garante a uniformidade
de perceção nos efeitos óticos observados pelo paciente
durante a procura pelo eixo do cilindro.
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Figura 3: Teste do Eixo do Cilindro com a técnica de "Refração Tradicional"

a direção de teste do componente axial do cilindro
constante. Como resultado, não respeita a perceção que
o paciente teve durante o teste do eixo anterior: as
condições do teste são então modificadas com cada
rotação do eixo. De certa forma, as informações que
o paciente dá durante o primeiro teste do eixo não são
totalmente conservadas e respeitadas durante o segundo
teste do eixo e outros testes posteriores. As várias
respostas que o paciente dá em diferentes condições
carecem de consistência e não é possível acumulá-las
e aproveitar as respostas anteriores para aperfeiçoar
a determinação do eixo do cilindro e fazê-lo com precisão.

Tabela 2: As variações de eixo testadas com cilindros cruzados de +/– 0,25 D
e +/– 0,50 D. Dependendo das potências do cilindro cruzado e do cilindro,
fica expresso na fórmula: Variação do Eixo Testado = 1/2 * Arc Tan (Potência
do Cilindro Cruzado ⁄ Potência do Cilindro Testado) ou seja, os valores
apresentados na tabela a seguir.
Potência do Cilindro
Testado (Dioptrias)

Variações de Eixo Testadas
(Graus)
Com CC +/- 0,25
(Cil 0,50)

Com CC +/- 0,50
(Cil 1,00)

0,50

+/- 22,5°

+/- 31,7°

1,00

+/- 13,3°

+/- 22,5°

1,50

+/- 9,2°

+/- 16,8°

2,00

+/- 7,0°

+/- 13,3°

2,50

+/- 5,7°

+/- 10,9°

3,00

+/- 4,7°

+/- 9,2°

– Uma vez realizado o primeiro teste do eixo com base na
direção inicial, a correção inicial e o cilindro cruzado são
girados juntos, por exemplo, mais 5º, na direção indicada
pelo paciente, de modo a testar novamente o eixo numa
segunda direção. Nesta fase, surgem vários efeitos:
1) O efeito observado pelo paciente durante um teste de
eixo não é completamente respeitado durante os testes
seguintes. Não se esqueça que um cilindro pode ser
considerado uma lente que produz uma "determinada
potência, num determinado eixo" e que, como resultado,
modificar o eixo do cilindro alterará o seu efeito ótico
corretivo e a perceção que o paciente tem dele. Durante
a rotação do eixo do cilindro corretor entre dois testes do
eixo com o cilindro cruzado, por exemplo, em 5°,
a potência do cilindro permanece constante.
Representado no espaço dióptrico (Figura 3),
o componente axial do cilindro é modificado sem o seu
componente de potência ser ajustado, e a rotação do eixo
do cilindro, sem o ajuste da sua potência, não mantém
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2) O sistema do eixo de referência no espaço dióptrico
muda ao longo do processo de determinação do eixo.
Após a rotação do eixo de 5º, o segundo teste do eixo
é realizado com referência à nova direção do cilindro,
numa nova combinação com um cilindro cruzado
orientado a 45º de um lado (Posição 3) desta direção
e no outro (Posição 4). No espaço dióptrico, este teste
é realizado numa direção perpendicular à direção do
novo cilindro, que foi rodado 5º e, portanto, numa
direção que também foi rodada 5º em comparação com
a direção do teste anterior. O sistema de referência
é então modificado em comparação com o utilizado
durante o primeiro teste do cilindro. Posteriormente, será
modificado com cada alteração na orientação do eixo do
cilindro testada ao longo do processo de determinação do
eixo do cilindro. Como o sistema de referência mudou
com cada alteração da direção do eixo, as condições do
teste do eixo carecem de consistência. Desta forma, não
é possível determinar o eixo do cilindro
independentemente da sua potência ou garantir
a independência dos dois componentes do cilindro que
se pretende determinar. Esta é uma das limitações da
precisão na refração "tradicional" quando se trata de
determinar o eixo.
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Figura 4: Teste do Eixo do Cilindro com a técnica "Digital Infinite Refraction™"

3) O incremento dióptrico usado para determinar o eixo do
cilindro varia de acordo com a potência do cilindro e não
é consistente com o utilizado para determinar a potência
do cilindro. A rotação efetuada entre uma direção de
teste do eixo e outra é deixada ao critério do prescritor.
Na prática, muitas vezes é constante, por exemplo 5º,
e não é ajustada de acordo com a potência do cilindro.
O seu efeito dióptrico, ou seja, a conversão em potência
ótica da rotação do eixo é, portanto, variável e traduz-se
na utilização de incrementos dióptricos que variam de
acordo com a potência do cilindro (ver Tabela 3 sobre
o efeito dióptrico da rotação do eixo do cilindro de acordo
com a potência do cilindro).
Além disso, estes incrementos não são consistentes com
o incremento dióptrico utilizado para as alterações na potência
do cilindro, que é (-0,25) D. Para o paciente, isto leva a uma
falta de uniformidade nos efeitos da perceção entre
a determinação do eixo do cilindro e da potência do cilindro.
Como resultado, a precisão obtida na determinação do eixo
raramente é equivalente à obtida para a potência e, muitas vezes,
é inferior a ela. Quando a potência do cilindro ultrapassa as
1,25 D, uma rotação de 5º produz um efeito dióptrico superior
a 0,25 D (ver Tabela 4 que apresenta a rotação do eixo do
cilindro para criar um efeito ótico constante). Esta é a limitação
de precisão encontrada no método do cilindro cruzado de
Jackson, implementado na técnica de refração "tradicional".
Idealmente, para obter a uniformidade total nas perceções do
paciente, o incremento da rotação do eixo teria de ser ajustado
de acordo com o valor da potência do cilindro de modo
a corresponder a efeitos dióptricos constantes (Tabela 4).
Embora os prescritores experientes consigam rodar o eixo de
acordo com a potência, não é possível manter este incremento
dióptrico rigorosamente constante. Como veremos, a técnica
vetorial de determinação do cilindro, combinada com o módulo
ótico com mudanças contínuas de potência, permite manter
4
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este incremento ótico exatamente constante e, por conseguinte,
garantir total consistência nas perceções do paciente.
Tabela 3: Efeito dióptrico da rotação do eixo do cilindro. De acordo com
a potência do cilindro e para rotações de 3 eixos: 5°, 2° e 1°.
Potência do Cilindro Testado
(Dioptrias)

Rotação do Eixo do Cilindro
(Graus)
5°

2°

1°

0,50

0,09

0,03

0,02

1,00

0,17

0,07

0,03

1,50

0,26

0,10

0,05

2,00

0,35

0,14

0,07

2,50

0,44

0,17

0,09

3,00

0,52

0,21

0,10

3,50

0,61

0,24

0,12

Por exemplo, uma rotação de 1° no eixo de um cilindro de 1,50 D tem um
efeito dióptrico de 0,05 D. Se este mesmo cilindro for girado 2°, o efeito
será 0,10 D e se for girado 5°, o efeito será 0,26 D.

– Na representação mostrada na Figura 3, a determinação do
eixo usando a técnica "tradicional" traduz-se graficamente
no facto de a dimensão do Vetor 2 (a vermelho) ser idêntica
à do Vetor 1 (a azul) ao invés de ser uma projeção dela
e que a direção de teste do Vetor 2, feita perpendicularmente,
é diferente da direção testada para o Vetor 1. Assim, ao
longo do processo de determinação do eixo do cilindro no
método tradicional, a potência do cilindro permanece
idêntica independentemente da sua orientação, o sistema
do eixo de referência varia para cada orientação do cilindro
e as alterações de direção feitas durante a procura pelo
cilindro não mantêm a uniformidade da perceção do
paciente. Estas alterações permanentes criam,
inevitavelmente, um viés e são uma fonte de imprecisão,
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Tabela 4: Rotações do eixo do cilindro que produzem um efeito dióptrico constante
Dependendo da potência do cilindro e para 3 valores de efeito dióptrico (0,25 D, 0,125 D e 0,05 D).

Rotação do eixo para efeito dióptrico constante (°)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

Potência do cilindro (D)
0,25

0,125

0,05

Uma rotação do eixo do cilindro de 5° corresponde a um efeito dióptrico acima de 0,25 D assim que a potência do cilindro ultrapassa as 1,25 D.
Começando com uma potência do cilindro de 3,50 D, a rotação do eixo deve ser inferior a 2º para respeitar
um incremento de 0,25 D (ver o exemplo na figura): deve ser 1º para um efeito de 0,125 D!
O método de refração tradicional, no qual o incremento da rotação do eixo é mais frequentemente constante em graus,
não permite ao médico manter o incremento de alteração dióptrica constante durante a determinação do eixo do cilindro.
O método vetorial utilizado na "Digital Infinite RefractionTM" torna-o possível.

constituindo uma limitação intrínseca à precisão na técnica
"tradicional" de determinação do eixo do cilindro.

• Com a técnica "Digital Infinite Refraction™"
A técnica de procura digital do eixo do cilindro, que é possível
graças aos forópteros com alterações contínuas de potência (*),
usa um princípio que é semelhante ao método do cilindro
cruzado de Jackson, mas com várias diferenças fundamentais:
1) Não há nenhum cilindro cruzado fisicamente presente no
foróptero, mas os efeitos óticos dos cilindros cruzados
virtuais são gerados no módulo ótico, conforme explicado
anteriormente.
2) A potência do cilindro cruzado utilizado pode ser escolhida
e, portanto, variar, e pode ser configurada no algoritmo de
procura do cilindro. No exemplo apresentado, é +/-0,35 D
e, portanto, tem a fórmula +0,35 (-0,70).
3) Qualquer efeito dióptrico induzido por uma alteração com
o eixo do cilindro corretor é automaticamente ajustado na
potência do cilindro e, como resultado, compensado na
potência da esfera. Este ajuste é feito com muita precisão
numa resolução de 0,01 D, de modo a que a direção do
teste do eixo do cilindro e a potência esférica equivalente
sejam mantidas totalmente constantes durante todo o teste.
Isto é possível devido às propriedades do módulo ótico do
foróptero com alterações contínuas de potência, (*) que
permite variar de forma muito precisa e simultânea a esfera,
o cilindro e o eixo. Assim, o teste do eixo do cilindro corretor
é realizado utilizando um componente axial de direção
constante, perpendicular à direção inicial do cilindro,
e independentemente dos restantes componentes de
refração, respeitando os seus valores de forma muito precisa.
5
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Se considerarmos o exemplo anterior de uma correção inicial de
+1,00 (- 2,00) 30°, o teste do eixo começa da mesma forma
que no método "tradicional". A potência do cilindro cruzado
é testada perpendicularmente à direção do vetor que representa
a correção inicial (Ver Figura 4). Como este cilindro cruzado
tem um valor mais alto, ou seja, +/- 0,35 D, as variações do
eixo testadas são maiores do que no método "tradicional", que
utiliza mais frequentemente um cilindro cruzado de +/- 0,25 D.
No exemplo escolhido, as fórmulas testadas são +1,06 (-2,12)
20,4° para a Posição 1 e + 1,06 (-2,12) 39,6° para a Posição
2. Podemos ver que para este primeiro teste, as direções de
eixo testadas são simétricas em relação à direção inicial
testada: -/+ 9,6°. O paciente nota maiores diferenças do que no
método "tradicional" e pode indicar mais facilmente qual das
duas posições prefere. Suponhamos que o paciente prefere
a segunda posição e, por isso, "pede" um eixo maior do que 30º.
De seguida, o algoritmo irá rodar o eixo do cilindro
correspondente, nesta direção e porque foi escolhido desta
forma, para uma conversão de metade do valor do cilindro
cruzado de 0,70 D na direção de teste: ou seja, 0,35 D.
Neste momento, podemos observar uma diferença fundamental
em relação ao método "tradicional": a gestão da refração
através de componentes vetoriais resulta na correção do efeito
dióptrico da variação do eixo do cilindro corretor sobre o valor
do novo cilindro e o seu efeito consecutivo na potência esférica
equivalente é igualmente compensado de modo a mantê-la
constante. Por outras palavras, ao invés de manter um valor do
cilindro idêntico, é ajustado para permitir obter o eixo do
cilindro – ou, mais especificamente, o componente axial do
cilindro projetado perpendicularmente à direção do eixo inicial
– independentemente dos seus efeitos nos outros componentes
da refração e, assim, conservar as mesmas condições de teste.
No nosso exemplo, a nova fórmula para testar torna-se +1,015
(-2,03) 35°, na qual podemos observar que a potência do
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Figura 5: Teste de potência do cilindro usando a técnica de "Refração Tradicional"

cilindro foi ajustada em (-0,03) D e, consequentemente,
a potência da esfera foi compensada em +0,015 D.
Graficamente falando, na Figura 4, a determinação do eixo do
cilindro usando o método digital traduz-se no facto de
a projeção ortogonal do Vetor 2 (a vermelho) na direção do eixo
inicial corresponder ao Vetor 1 (a azul) e a direção da
determinação do eixo no plano J0° / J45° permanece idêntica
ao longo de todo o processo de determinação do eixo do
cilindro, ou seja, perpendicular ao eixo inicial. Assim,
a projeção da potência do cilindro determinada de acordo com
o eixo inicial, que corresponde ao segundo componente do
vetor do cilindro, é respeitada e permanece independente do
componente axial. O sistema de referência de determinação do
eixo do cilindro é mantido constante. Do ponto de vista prático,
é por isso que, quando o algoritmo de determinação
automatizada do cilindro está a ser utilizado, a esfera,
o cilindro e o eixo variam ao mesmo tempo durante qualquer
teste do componente axial do cilindro.
Como mencionado anteriormente, outra diferença fundamental
entre os métodos "tradicional" e "digital" é que o incremento da
alteração do eixo pode ser escolhido de modo a ser
dioptricamente idêntico ao utilizado para a determinação da
potência do cilindro. Mais especificamente, o efeito dióptrico
da rotação do eixo entre duas posições de eixo testadas pode
ser exatamente o mesmo que o utilizado durante as alterações
feitas entre duas potências do cilindro testadas, como veremos
mais adiante. No nosso exemplo, optou-se por usar incrementos
de alteração de 0,35 D, correspondendo a metade da potência
do cilindro cruzado virtual de +/- 0,35 D, pelo menos no início,
tanto para as alterações de orientação do eixo quanto para as
alterações de potência. Os efeitos dióptricos produzidos
durante os cálculos do eixo e potência são consistentes e as
perceções do paciente sobre eles são uniformes. Esta é uma
das vantagens inegáveis da técnica "digital", uma vez que não
pode ser obtida na técnica "tradicional".
6
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O teste do eixo seguinte é então realizado na mesma direção
do primeiro teste, com um valor do cilindro cruzado idêntico
(embora pudesse ser diferente), testado de ambos os lados da
direção do novo cilindro mas, desta vez, com valores angulares
diferentes ao invés de iguais como é feito no método
"tradicional", de modo a que o incremento dióptrico seja
mantido constante. No nosso exemplo, novamente com um
cilindro cruzado de +/- 0,35 D, as novas fórmulas testadas
tornam-se +1,13 (-2,26) 25,0° para a Posição 3 e +1,02
(-2,04) 43,8° para a Posição 4. Podemos ver que são
assimétricos em comparação com a fórmula testada, tanto nos
eixos como nas potências, em vez de simétricos como no
método "tradicional". É isto que permite manter a projeção do
componente do vetor axial numa direção constante. E isto
pode ser visto de forma bastante clara quando comparamos as
Figuras 3 e 4.
A determinação do eixo do cilindro continua até se obter uma
resposta contrária do paciente. Ou seja, o paciente pede para
o valor do eixo ser reduzido depois de pedir para ser aumentado
ou vice-versa.
Mais adiante, analisamos melhor a forma como as respostas do
paciente são tidas em consideração e o método de avaliação
do valor de refração final.

b) Teste de potência do cilindro:
• Com a técnica de "refração tradicional":
A técnica tradicional mais comum para verificar a potência de
um cilindro corretor envolve a utilização de um cilindro cruzado
de Jackson para determinar se a potência do cilindro deve ser
aumentada ou reduzida. Para isso, o prescritor orienta
o cilindro cruzado à frente da correção implementada,
posicionando os seus meridianos principais de modo
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Figura 6: Teste de potência do cilindro usando a técnica "Digital Infinite Refraction™"

a corresponderem ao eixo do cilindro corretor (por outras
palavras, rodando o cilindro cruzado 45° em comparação com
a orientação anteriormente utilizada para verificar o eixo do
cilindro corretor). O prescritor mostra o cilindro cruzado numa
posição inicial, depois vira-o rapidamente e pede ao paciente
para indicar em que posição é que a sua visão está mais nítida
(ou, mais especificamente, menos desfocada). Quando a lente
é virada, os eixos + e - do cilindro cruzado são invertidos
e a potência do cilindro corretor é aumentada numa posição
e reduzida na outra, sem qualquer efeito sobre a esfera média,
uma vez que a potência esférica equivalente do cilindro
cruzado é nula. Suponhamos que estão a usar um cilindro
cruzado de +/- 0,25 e, portanto, um cilindro de 0,50 D. O teste
descrito consiste em aumentar e diminuir o cilindro em 0,50 D
e perguntar ao paciente qual prefere.
Voltemos ao exemplo anterior de uma prescrição de +1,00
(-2,00) 30°, testando a potência do cilindro (Figura 5).
O prescritor posiciona o cilindro cruzado com o eixo do cilindro
orientado de acordo com o eixo corretor de 30º e vira-o para
testar as duas posições a seguir: por exemplo, Posição 1, com
o eixo positivo orientado a 30º e Posição 2, com o eixo negativo
orientado a 30º. Por outras palavras, o prescritor pergunta ao
paciente se quer reduzir o cilindro negativo na Posição 1 ou
aumentar na Posição 2. As fórmulas de combinação de
potência – para o cilindro corretor e cilindro cruzado – testadas
são as seguintes: +0,75 (-1,50) 30° na Posição 1 e +1,25
(-2,50) 30° na Posição 2. Imaginemos que o paciente quer
que a potência do cilindro seja aumentada, ou seja, prefere
a Posição 2. O prescritor aumenta a potência do cilindro em
(-0,25) D, de acordo com o incremento mínimo disponível nos
forópteros tradicionais, que corresponde à metade da potência
do cilindro cruzado (sem que haja necessariamente uma
relação entre os dois). Depois repete o processo. De seguida,
testa a potência do cilindro da nova correção, com a fórmula
+1,00 (-2,25) 30°, com duas opções: uma reduzindo
a potência do cilindro em 0,50 D e a outra aumentando na
7
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mesma quantidade, com as fórmulas +0,75 (-1,75) 30° para
a Posição 3 e +1,25 (-2,75) 30° para a Posição 4. O prescritor
continua este processo até o paciente deixar de ver diferenças
entre as duas posições do cilindro cruzado ou até se obter uma
resposta contrária do paciente. Ou seja, o paciente pede para
a potência do cilindro ser reduzida depois de ter pedido para
ser aumentada ou vice-versa.
Nesta fase, podemos fazer uma observação: cada vez que
a potência do cilindro é alterada, produz-se inevitavelmente
um efeito indesejável na potência esférica equivalente da
fórmula refrativa, tornando necessário fazer um ajuste da
esfera. No exemplo sugerido, se a primeira correção testada,
+1,00 (-2,00) 30°, tiver um equivalente esférico plano,
a segunda correção testada, +1,00 (-2,25) 30°, terá um
equivalente esférico de -0,12 D. Ocorre um desvio da potência
esférica equivalente com cada alteração na potência do
cilindro. Para conseguir testar a potência do cilindro de forma
independente dos outros componentes de refração,
é necessário conseguir compensar imediatamente o efeito
induzido na esfera. Infelizmente, isto é impossível com
forópteros tradicionais que usam lentes em incrementos de
0,25 D. E, geralmente, é apenas após uma alteração de
(0,50) D na potência do cilindro que a potência média da
esfera pode ser ajustada por um meio-valor oposto. Assim, na
maior parte das vezes, faz-se um ajuste da esfera de +0,25 D
depois de cada cilindro de (-0,50) D ser adicionado à potência
do cilindro corretor. Isto acontece automaticamente em
forópteros automáticos.
Na representação do "espaço dióptrico" (Figura 5), podemos
observar a técnica tradicional de teste da potência do cilindro
com uma redução (Posição 1) ou aumento (Posição 2) na
potência do cilindro testada. O aumento do cilindro solicitado
pelo paciente traduz-se num aumento na dimensão do Vetor
V2 (a vermelho) em comparação com a do Vetor V1 (a azul),
mas, ao mesmo tempo, por uma alteração na potência média

© Essilor International

pointsdevue.com
© Points de vue

que faz com que o Vetor V2 deixe de estar no plano J0° / J45°
mas sim num plano abaixo dele. Por conseguinte, o plano
J0° / J45° para a determinação do cilindro muda com cada
alteração feita na potência do cilindro ao invés de permanecer
constante. É aqui que nos deparamos com outra das limitações
da técnica de refração "tradicional", na qual os efeitos do
cilindro sobre a esfera não podem ser controlados com precisão.

• Com a técnica "Digital Infinite Refraction™"
A técnica de teste de potência do cilindro "digital" é semelhante
à técnica "tradicional" usando cilindros cruzados de Jackson,
mas, como já vimos, com as seguintes três diferenças básicas:
1) Os efeitos óticos dos cilindros cruzados são produzidos
através do cálculo no módulo ótico, em combinação com
a correção existente, conforme explicado previamente.
2) O valor do cilindro cruzado utilizado difere do tradicional
+/- 0,25 e utiliza-se uma maior potência para facilitar as
respostas do paciente. No exemplo em questão, o valor do
cilindro cruzado usado é +/- 0,35 D, ou uma fórmula de
+0,35 (-0,70).
3) Qualquer alteração à potência do cilindro é simultaneamente
acompanhada por um ajuste na potência da esfera para
manter a potência esférica equivalente constante, com uma
resolução de 0,01 D, Assim, para qualquer alteração de
(-0,02) D na potência do cilindro, faz-se automaticamente
um aumento de +0,01 D à potência da esfera.
Consideremos novamente o nosso exemplo de uma correção de
+1,00 (-2,00) 30º em que, desta vez, queremos verificar
a potência do cilindro (Figura 6). Uma vez mais, usando
a técnica do cilindro cruzado, a ideia é ver se deve ser
aumentado ou reduzido. Como a potência do cilindro cruzado
virtual é +/- 0,35 D, o algoritmo introduz uma variação de
cilindro de 0,70 D, reduzindo (Posição 1) ou aumentando
(Posição 2) o cilindro corretor existente. São testadas as
seguintes fórmulas refrativas: +0,65 (-1,30) 30° na Posição 1
e +1,35 (-2,70) 30° na Posição 2. Vemos que a potência da
esfera é ajustada automaticamente pela metade oposta da
variação do cilindro introduzida, o que também é o caso na
técnica "tradicional". Suponhamos que o paciente quer
o cilindro aumentado e, portanto, prefere a Posição 2.
O algoritmo modificaria o valor do cilindro corretor pela metade
da variação de 0,70 D testada, ou 0,35 D, por exemplo, porque
o valor do incremento poderia ser escolhido de forma diferente.
Mas, nesta fase, enquanto o cilindro corretor é modificado,
a potência da esfera também é compensada de modo a manter
a potência esférica equivalente constante. A nova correção
testada seria então +1,17 (-2,35) 30°. Tenha atenção ao ajuste
da esfera de +0,17 D, que não poderia ser feito na técnica
tradicional. De seguida, procuraria a potência do cilindro,
testando duas novas potências cujas fórmulas são +0,82
(-1,65) 30° para a Posição 3 e +1,52 (-3,05) 30° para
a Posição 4. Posteriormente, continuaria desta forma até se
obter uma inversão nas respostas do paciente, ajustando
a potência da esfera para cada alteração na potência do cilindro.

redução (Posição 1) ou um aumento (Posição 2) na potência
do cilindro sugerida e, portanto, uma proposta para encurtar ou
aumentar o comprimento do Vetor V1 (a azul). O aumento da
potência do cilindro solicitado pelo paciente traduz-se num
alongamento da dimensão do vetor de V1 (a azul) para V2
(a vermelho) mas, desta vez, com uma diferença fundamental:
a potência média da esfera é mantida constante através do seu
ajuste simultâneo quando a potência do cilindro é aumentada.
Na prática, o Vetor V2 continua no mesmo plano
e a determinação do cilindro continua num plano J0° / J45°
único, mantendo todas as outras características constantes.
Esta é uma das principais diferenças e uma clara vantagem
com a "Digital Infinite RefractionTM" em comparação com
a "Refração Tradicional" quando se trata de determinar
o cilindro corretor de um paciente.
Continuaremos a apresentação e discussão deste tópico num
terceiro e último artigo que se seguirá.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

• No método de refração "tradicional":
– o eixo do cilindro é determinado com base na direção
atual do eixo, com incrementos dioptricamente
variáveis na rotação do eixo,
– a potência do cilindro é determinada enquanto
a potência média da esfera varia,
por outras palavras, em condições que mudam ao longo
do processo de determinação do cilindro.
• No novo método de refração "digital":
– o eixo do cilindro é determinado com base numa
direção fixa, com incrementos dioptricamente
constantes na rotação do eixo,
– a potência do cilindro é determinada mantendo
a potência média da esfera constante,
por outras palavras, em condições fixas e consistentes
ao longo do processo de determinação do cilindro.
• A ssim, a técnica de teste utilizada na nova "Digital
Infinite Refraction™" permite obter uma determinação
mais precisa do cilindro corretor.
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