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Introdução

• O objetivo deste estudo é apresentar a indicação da lente de contato escleral ZEN RC em paciente
com diagnóstico de ceratocone inicial e o ajuste de toricidade anterior disponível. 

• Trata-se de um paciente de 32 anos, do sexo masculino,  consultor de vendas, sem antecedentes 
patológicos pessoais e de antecedentes oftalmológico, com baixa acuidade visual em Olho Direito 
(OD) há 03 anos e diagnóstico de Ceratocone há 06 meses. Apresenta visão sem correção em OD 
20/40 e em Olho Esquerdo (OE) 20/20.

• Topografia evidencia astigmatismo irregular em ambos os olhos, caracterizando ceratocone inicial. 
Microscopia Especular com boa densidade de células endoteliais e baixo pleomorfismo e 
polimegatismo. Paquimetria ultrassônica: 501 em OD e 516 em OE.

• Inicialmente realizado tested de lente de contato com lente rígida gás permeável, mas apresentou
desconforto. 

• Optado por teste com lente escleral apra córneas regulares Zen RC com toricidade anterior e o 
mesmo  apresentou boa adaptação. 



Material e métodos

• Para o relato de caso, foi realizado a revisão de dados do prontuário médico do paciente, exames
de imagem, imagens e vídeos de adaptação da lente de contato. 

Imagem 1 - Biomicroscopia com luz de azul de 

cobalto difusa com lente Zen RC

Imagem 2 e 3- Biomicroscopia com fenda fina

de luz nas marcas do APS no meridiano 120º 

com lente Zen RC



Resultados

• As lentes esclerais as opções terapêuticas mais utilizadas em pacientes com disfunções
corneanas, que são resultantes de alterações na curvatura e regularidade e não conseguem boa
adaptação com lentes RGP. O surgimento deste tipo de lente conferiu inúmeras possibilidades aos
seus usuários, como melhora da acuidade visual e menor sensação de desconforto.

• A lente de contato escleral Zen RC tem indicação para córneas regulares, no entanto, pode ser
adaptada para qualquer necessidade. Outro diferencial, é que pode ser alterado somente um
parâmetro em que seja necessário o ajuste.

• Em muitos casos, o recurso de toricidade anterior desse tipo de lente nos permite oferecer melhora
acuidade visual aos nossos pacientes.



Conclusões

• O caso em questão evidenciou que, apesar da lente de contato Zen RC ter indicação para córneas 
com astigmatismo regular, o paciente, que apresenta astigmatismo irregular e ceratocone inicial, 
apresentou boa adaptação e satisfação com sua utilização.


