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prática rotineira. 

CONCLUSÕES 

Cerca de 20 anos se passaram desde os primei-

ros estudos sobre CXL clássico de Dresden até sua 

consolidação como padrão-ouro no tratamento de 

ectasias corneanas. Entretanto, à medida que o co-

nhecimento sobre CXL se expande, anseios surgem 

sobre o aprimoramento da técnica. Busca-se uma 

alternativa mais rápida, segura e abrangente (para 

córneas mais finas). Se por um lado temos um rotei-

ro bem estabelecido para o protocolo clássico (com 

riboflavina em Dextran em 30 minutos de UVA), 

por outro lado, dúvidas básicas permanecem para 

os protocolos alternativos (usando riboflavina em 

HPMC ou acelerados). Qual o melhor meio de dilui-

ção de riboflavina e a melhor posologia de instilação 

dessa solução durante a embebição e irradiação? 

Qual o melhor tempo e irradiância? Qual o limite de 

espessura corneana? A literatura nos fornece dados 

animadores, mas que precisam ser validados. Por 

isso, apesar das inúmeras certezas que esses anos 

de existência do CXL nos trouxeram, há ainda muito 

a se pesquisar...

Uma alternativa ao CXL foto-oxidativo é o CXL 

químico, sem necessidade de fotoestimulação. A 

vantagem seria melhorar a segurança, diminuindo 

qualquer risco relacionado à radiação UV. O grupo 

de bioengenharia da Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp), coordenado pelo Dr. Paulo Schor e 

pela química Patrícia Alessandra Bersanetti (PhD), 

está focado nisso. Sabe-se que alguns extratos ve-

getais como açaí, genipina e bluberries possuem 

grande quantidade de compostos polifenólicos e, 

por isso, são promotores naturais do CXL. Os me-

lhores resultados, até agora, foram obtidos com 

extrato de açaí. Ele foi eficiente em aumentar, in 

vitro, a resistência mecânica, térmica e bioquímica 

de córneas (Figura 6).

Em 2017, o US-FDA concedeu o status órfão a um 

colírio de uso diário para tratamento do ceratocone, 

chamado IVMED-80. Ao contrário do CXL conven-

cional, a promessa seriam gotas diárias que enrije-

ceriam a córnea de uma forma minimamente inva-

siva. A validação clínica é necessária para que essa e 

outras drogas possam se tornar realidade na nossa 

Em córneas com 400 um de espessura ou mais, 

se usaria o protocolo clássico (fluência de 5.4J/cm2, 

3mW/cm2 por 30 minutos) ou o A-CXL (9mW/cm2 

por dez minutos). Em córneas mais finas, optar-se-ia 

por seguir o nomograma para se adaptar à energia 

de modo que a reação pare a uma distância de 60 a 

70 um do endotélio. Ou seja, para cada espessura de 

córnea, se definiria a quantidade de CXL desejado, 

modificando-se a fluência total (Figura 5).

Qual seria então o limite de espessura de córnea a 

ser tratada? Em 2011, esse mesmo grupo sugeriu 

que uma área mínima de 150 um de CXL seria ne-

cessário para estabilizar uma córnea ectasiada.18 

Deduz-se então que, com essa técnica, deverá ser 

possível tratar córneas com um mínimo de 270 um 

(50 um de epitélio + 150 um de CXL + 70 um de zona 

de segurança). De toda forma, a mínima dose de 

UVA para impedir a progressão do ceratocone, as-

sim como o limite mínimo em que o CXL customi-

zado não é mais efetivo, ainda são desconhecidos. 
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Democratização do 
crosslinking corneano

mas configurações de iluminação, a mesma con-

centração de riboflavina e produzindo o mesmo 

efeito. No entanto, algumas pessoas levantaram 

objeções quanto a essa abordagem:

• Já que não é realizado em um ambiente estéril, 

o risco de infecção aumentaria;

• A duração do protocolo de Dresden,3 30 minu-

tos, seria muito longa para qualquer paciente 

sentar-se à lâmpada de fenda; e

• A redistribuição da riboflavina por parte da 

gravidade levaria a um efeito desigual.

A evidência, no entanto, sugere o contrário. Va-

mos destacar três realidades do CXL na lâmpada 

de fenda.

Realidade número 1: o próprio CXL esteriliza a 

córnea.

Quando a riboflavina é ativada através da luz ul-

travioleta, ela gera espécies reativas de oxigênio 

(ROS). Quando as espé-

cies reativas de oxigênio 

interagem com o estro-

ma da córnea o cross-

linking acontece, o que é 

em grande parte como o 

CXL exerce o efeito de 

fortalecimento da cór-

nea. Mas, espécies reati-

vas de oxigênio também 

são criadas pelo sistema 

imunológico do corpo 

para atacar patógenos, 

danificando as membra-

nas celulares e o DNA desses organismos inva-

sores. As espécies reativas de oxigênio que são 

produzidas pelo CXL fazem exatamente o mesmo, 

e é por esse motivo que o CXL também pode ser 

utilizado para tratar ceratites infecciosas, no pro-

cesso conhecido como cromóforo fotoativado 

Grande parte dos procedimentos cirúrgicos são re-

alizados em sala cirúrgica. No entanto, para algu-

mas cirurgias, a sala cirúrgica está sendo deixada 

para trás, por uma questão de conveniência, a qual 

pequenas salas de procedimentos podem oferecer. 

Há uma aceitação crescente do uso de tecnologias 

de fluxo laminar que mantêm uma fluxo constan-

te de ar estéril sobre o paciente durante a cirurgia 

ocular, e o trabalho de Lanchulev et. al. mostrou 

que mesmo cirurgias de catarata realizadas em 

uma sala de procedimentos menores podem ser 

tão seguras quanto cirurgias de catarata realiza-

das em sala cirúrgica, não havendo diferenças nos 

eventos adversos, nas taxas de endoftalmite ou 

nos resultados visuais.1

Se for possível realizar um procedimento com se-

gurança e sucesso fora de uma sala cirúrgica, da 

mesma maneira que acontece dentro de uma sala 

cirúrgica, há uma possibilidade maior de a cirurgia 

ficar disponível para um número maior de pessoas 

que precisam dela, princi-

palmente nos países em 

desenvolvimento.

CROSSLINKING CORNE-
ANO (CXL) NA LÂMPA-
DA DE FENDA: MITOS E 
REALIDADES

O CXL é um procedimen-

to que historicamente 

foi executado dentro de 

salas cirúrgicas.2 Entre-

tanto, após seis anos de 

pesquisa, desenvolvemos 

uma tecnologia que nos permite executar o CXL 

na lâmpada de fenda, em vez de fazê-lo em sala 

cirúrgica tradicional. 

Quando realizamos CXL na lâmpada de fenda, es-

tamos realizando o mesmo procedimento que o 

CXL clássico na sala cirúrgica, utilizando as mes-

para a ceratite CXL (photoactivated chromophore 

for keratitis, PACK-CXL).4

Visto que o CXL torna a córnea estéril e que a profi-

laxia com antibióticos é dada imediatamente após 

a conclusão do CXL, o CXL que é realizado em uma 

lâmpada de fenda em um consultório médico deve 

ser tão seguro quanto o CXL realizado em uma sala 

cirúrgica estéril, quando se trata de taxas de com-

plicações infecciosas pós-operatórias. Estamos 

iniciando um estudo para investigar isso.

Aqueles que estão preocupados com o risco de in-

fecção podem adotar uma abordagem limpa - mas 

não estéril - do ambiente em torno da lâmpada de 

fenda onde o CXL será realizado, da mesma forma 

Especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa, 
com formação pela Stanford University School 
of Medicine (EUA), Santa Casa de São Paulo, 
Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e Fondation 
Ophtalmologique Adolphe de Rothschild (França). 
Atualmente no ELZA Institute e University of Zurich 
(Suíça). 
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“Quando realizamos CXL 
na lâmpada de fenda, 

estamos realizando o mesmo 
procedimento que o CXL 
clássico na sala cirúrgica, 

utilizando as mesmas 
configurações de iluminação, 

a mesma concentração de 
riboflavina e produzindo o 

mesmo efeito.”
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que os especialistas em retina fazem quando eles 

aplicam injeções intravítreas.

Realidade número 2: protocolos acelerados sig-

nificam menos tempo na lâmpada de fenda.

O protocolo original de Dresden determinou 30 

minutos de iluminação UV a 3 mW/cm². Concor-

damos que os pacientes não irão gostar da ideia 

de ficarem sentados sob uma lâmpada de fenda 

por esse período de tempo; pois começam a fi-

car inquietos depois da metade desse período de 

tempo, e crianças até mesmo antes disso. Porém, 

aprendemos muito sobre as reações bioquímicas 

que ocorrem quando a riboflavina é ativada pela 

iluminação UV desde que o CXL foi realizado pela 

primeira vez em olhos humanos, em 2003.5

Agora sabemos que podemos aumentar com se-

gurança a irradiação UV para 9 mW/cm² e reduzir 

o tempo de exposição para dez minutos (e talvez 

até um pouco mais) para o tratamento de ectasias. 

Também publicamos trabalhos mostrando que o 

tratamento de ceratites infecciosas pode ser eficaz 

com três minutos de irradiação UV.6,7 Mesmo as-

sim, dez minutos estão bastante dentro da zona 

de conforto da maioria das pessoas sob a lâmpada 

de fenda, por isso, acreditamos que esse obstáculo 

já foi solucionado. 

Motivo número 3: sentar-se na posição vertical 

pode redistribuir a riboflavina de maneira desigual 

na córnea.

Quando o CXL na lâmpada de fenda foi proposto 

pela primeira vez, nós e outros colegas nos per-

guntamos se a riboflavina instilada no estroma 

poderia se estabelecer na parte inferior da córnea 

durante o procedimento. Nossos experimentos 

não mostraram sedimentação ou alteração signi-

ficativa na concentração de riboflavina no estroma 

da córnea, mesmo após uma hora na posição ver-

tical após a saturação inicial.8

UMA VISÃO GLOBAL

A disponibilidade de um dispositivo portátil, ope-

rado por bateria e montável na lâmpada de fenda 

para CXL (C-Eye, EMAGine, Figura) gera várias pos-

sibilidades. Para o tratamento de ectasias da cór-

nea, a conveniência e a economia de CXL na lâm-

pada de fenda provavelmente sejam evidentes. 

Além disso, tal dispositivo pode ser utilizado em 

centros terciários e países em desenvolvimento, 

ampliando o acesso ao CXL a muito mais pacien-

tes. Mas é o PACK-CXL, fora de sala cirúrgica, que 

realmente acreditamos que seja um fator decisivo.

Ceratite infecciosa, que a Organização Mundial da 

Saúde chamou de “epidemia silenciosa,”9,10 é uma 

das principais causas de deficiência visual em todo 

o mundo, principalmente nos países em desenvol-

vimento. Pode progredir rapidamente e, portanto, 

a detecção e o tratamento imediatos são cruciais. 

Na Suíça, que tem um clima temperado, cerca de 

nove em cada dez casos de ceratite infecciosa que 

Figura 1 - O dispositivo C-Eye é o primeiro dispositivo CXL portátil com lâmpada de fenda, que foi instalado em uma variedade de lâmpadas de fenda e/ou também utilizado com um acessório de montagem de mesa na sala cirúrgica
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vemos no consultório são de origem bacteriana. 

Mas, nos países em desenvolvimento, particular-

mente aqueles com clima úmido, muitos desses 

casos são de etiologia fúngica, ou pior, infecções 

mistas (isto é, bacterianas e fúngicas). E, claro, vi-

vemos em um mundo em que a resistência antimi-

crobiana está em ascensão.

Tratar a ceratite infecciosa com o medicamento 

inadequado ou ineficaz (por exemplo, um anti-

biótico para uma infecção por fungos), além de 

“desperdiçar” um tempo precioso, potencialmen-

te, pode aumentar o risco de sequelas corneanas. 

Em vez de um antibiótico de amplo espectro, seria 

necessário antimicrobianos de amplo espectro - de 

preferência aqueles aos quais os microorganismos 

não tenham resistência.

E é assim que o PACK-CXL pode ser visto: como 

uma terapia antimicrobiana de amplo espectro, 

eficaz tanto contra bactérias - Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina e Pseudomonas – 

quanto contra fungos. Além disso, também apre-

senta um efeito adicional positivo: o PACK-CXL en-

durece a córnea e aumenta a resistência da córnea 

à digestão por patógenos e potencialmente reduz 

o tamanho de uma eventual cicatriz.11

EVIDÊNCIAS

O PACK-CXL foi avaliado em um ensaio clínico 

prospectivo randomizado, controlado e multicên-

trico, de fase 3, intervencionista (Hafezi et. al., em 

preparação). Os pacientes receberam antimicro-

bianos isoladamente ou PACK-CXL isoladamente. 

Caso os pacientes do PACK-CXL piorassem após 

um dia, eles receberiam antimicrobianos e o 

PACK-CXL seria considerado uma falha no trata-

mento.

Durante a pesquisa, o PACK-CXL foi associado a 

tamanhos de úlcera menores e o tempo de ree-

pitelização foi cinco dias maior do que nos olhos 

tratados com antibióticos. Essa pesquisa mostrou 

que o PACK-CXL foi capaz de curar ceratites infec-

ciosas sem antibióticos após um único tratamen-

to. E mesmo nos pacientes que foram excluídos, 

a ceratite foi tratada com sucesso com a adição de 

tratamento antimicrobiano tópico em 85% dos 

casos.

O PACK-CXL não deve ser utilizado como mono-

terapia na prática clínica de rotina, quando houver 

agentes antimicrobianos eficazes; no entanto, é 

uma opção interessante nos países desenvolvi-

dos, já que pode reduzir o tamanho da cicatriz e 

funcionar em infecções resistentes a medicamen-

tos antimicrobianos. Entretanto, o maior valor 

do PACK-CXL deve ser encontrado nos países em 

desenvolvimento, onde é difícil obter antibióticos 

e acessar um médico com uma sala cirúrgica e um 

dispositivo para CXL. Na verdade, em algumas lo-

calizações, isto é, de fato, impossível. O PACK-CXL 

na lâmpada de fenda pode ser levado a qualquer 

lugar onde um oftalmologista e sua lâmpada de 

fenda possam estar, incluindo locais distantes das 

principais cidades com hospitais.

DEMOCRATIZANDO O CXL

A capacidade de executar o CXL na lâmpada de 

fenda tem muitas vantagens. Reduz os custos para 

médicos e pacientes, permite que o tratamen-

to seja retirado das salas cirúrgicas e o leva para 

uma população muito maior com necessidade de 

tratamento. O PACK-CXL na lâmpada de fenda 

pode potencialmente salvar a visão de milhares de 

pessoas que, no passado, ficaram cegas devido a 

ceratites infecciosas.

Gostamos de pensar no CXL na lâmpada de fenda 

como um procedimento democrático: muito mais 

pessoas terão acesso a ele, independentemente 

da parte do mundo em que elas estejam.

Divulgação financeira (F. Hafezi): patente e apli-

cação PCT (aparelho da córnea utilizado para CXL; 

cromóforo para aplicação CXL); acionista e investi-

dor (EMAGine). 
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que os especialistas em retina fazem quando eles 

aplicam injeções intravítreas.

Realidade número 2: protocolos acelerados sig-

nificam menos tempo na lâmpada de fenda.

O protocolo original de Dresden determinou 30 

minutos de iluminação UV a 3 mW/cm². Concor-

damos que os pacientes não irão gostar da ideia 

de ficarem sentados sob uma lâmpada de fenda 

por esse período de tempo; pois começam a fi-

car inquietos depois da metade desse período de 

tempo, e crianças até mesmo antes disso. Porém, 

aprendemos muito sobre as reações bioquímicas 

que ocorrem quando a riboflavina é ativada pela 

iluminação UV desde que o CXL foi realizado pela 

primeira vez em olhos humanos, em 2003.5

Agora sabemos que podemos aumentar com se-

gurança a irradiação UV para 9 mW/cm² e reduzir 

o tempo de exposição para dez minutos (e talvez 

até um pouco mais) para o tratamento de ectasias. 

Também publicamos trabalhos mostrando que o 

tratamento de ceratites infecciosas pode ser eficaz 

com três minutos de irradiação UV.6,7 Mesmo as-

sim, dez minutos estão bastante dentro da zona 

de conforto da maioria das pessoas sob a lâmpada 

de fenda, por isso, acreditamos que esse obstáculo 

já foi solucionado. 

Motivo número 3: sentar-se na posição vertical 

pode redistribuir a riboflavina de maneira desigual 

na córnea.

Quando o CXL na lâmpada de fenda foi proposto 

pela primeira vez, nós e outros colegas nos per-

guntamos se a riboflavina instilada no estroma 

poderia se estabelecer na parte inferior da córnea 

durante o procedimento. Nossos experimentos 

não mostraram sedimentação ou alteração signi-

ficativa na concentração de riboflavina no estroma 

da córnea, mesmo após uma hora na posição ver-

tical após a saturação inicial.8

UMA VISÃO GLOBAL

A disponibilidade de um dispositivo portátil, ope-

rado por bateria e montável na lâmpada de fenda 

para CXL (C-Eye, EMAGine, Figura) gera várias pos-

sibilidades. Para o tratamento de ectasias da cór-

nea, a conveniência e a economia de CXL na lâm-

pada de fenda provavelmente sejam evidentes. 

Além disso, tal dispositivo pode ser utilizado em 

centros terciários e países em desenvolvimento, 

ampliando o acesso ao CXL a muito mais pacien-

tes. Mas é o PACK-CXL, fora de sala cirúrgica, que 

realmente acreditamos que seja um fator decisivo.

Ceratite infecciosa, que a Organização Mundial da 

Saúde chamou de “epidemia silenciosa,”9,10 é uma 

das principais causas de deficiência visual em todo 

o mundo, principalmente nos países em desenvol-

vimento. Pode progredir rapidamente e, portanto, 

a detecção e o tratamento imediatos são cruciais. 

Na Suíça, que tem um clima temperado, cerca de 

nove em cada dez casos de ceratite infecciosa que 

Figura 1 - O dispositivo C-Eye é o primeiro dispositivo CXL portátil com lâmpada de fenda, que foi instalado em uma variedade de lâmpadas de fenda e/ou também utilizado com um acessório de montagem de mesa na sala cirúrgica
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vemos no consultório são de origem bacteriana. 

Mas, nos países em desenvolvimento, particular-

mente aqueles com clima úmido, muitos desses 

casos são de etiologia fúngica, ou pior, infecções 

mistas (isto é, bacterianas e fúngicas). E, claro, vi-

vemos em um mundo em que a resistência antimi-

crobiana está em ascensão.

Tratar a ceratite infecciosa com o medicamento 

inadequado ou ineficaz (por exemplo, um anti-

biótico para uma infecção por fungos), além de 

“desperdiçar” um tempo precioso, potencialmen-

te, pode aumentar o risco de sequelas corneanas. 

Em vez de um antibiótico de amplo espectro, seria 

necessário antimicrobianos de amplo espectro - de 

preferência aqueles aos quais os microorganismos 

não tenham resistência.

E é assim que o PACK-CXL pode ser visto: como 

uma terapia antimicrobiana de amplo espectro, 

eficaz tanto contra bactérias - Staphylococcus 

aureus resistente à meticilina e Pseudomonas – 

quanto contra fungos. Além disso, também apre-

senta um efeito adicional positivo: o PACK-CXL en-

durece a córnea e aumenta a resistência da córnea 

à digestão por patógenos e potencialmente reduz 

o tamanho de uma eventual cicatriz.11

EVIDÊNCIAS

O PACK-CXL foi avaliado em um ensaio clínico 

prospectivo randomizado, controlado e multicên-

trico, de fase 3, intervencionista (Hafezi et. al., em 

preparação). Os pacientes receberam antimicro-

bianos isoladamente ou PACK-CXL isoladamente. 

Caso os pacientes do PACK-CXL piorassem após 

um dia, eles receberiam antimicrobianos e o 

PACK-CXL seria considerado uma falha no trata-

mento.

Durante a pesquisa, o PACK-CXL foi associado a 

tamanhos de úlcera menores e o tempo de ree-

pitelização foi cinco dias maior do que nos olhos 

tratados com antibióticos. Essa pesquisa mostrou 

que o PACK-CXL foi capaz de curar ceratites infec-

ciosas sem antibióticos após um único tratamen-

to. E mesmo nos pacientes que foram excluídos, 

a ceratite foi tratada com sucesso com a adição de 

tratamento antimicrobiano tópico em 85% dos 

casos.

O PACK-CXL não deve ser utilizado como mono-

terapia na prática clínica de rotina, quando houver 

agentes antimicrobianos eficazes; no entanto, é 

uma opção interessante nos países desenvolvi-

dos, já que pode reduzir o tamanho da cicatriz e 

funcionar em infecções resistentes a medicamen-

tos antimicrobianos. Entretanto, o maior valor 

do PACK-CXL deve ser encontrado nos países em 

desenvolvimento, onde é difícil obter antibióticos 

e acessar um médico com uma sala cirúrgica e um 

dispositivo para CXL. Na verdade, em algumas lo-

calizações, isto é, de fato, impossível. O PACK-CXL 

na lâmpada de fenda pode ser levado a qualquer 

lugar onde um oftalmologista e sua lâmpada de 

fenda possam estar, incluindo locais distantes das 

principais cidades com hospitais.

DEMOCRATIZANDO O CXL

A capacidade de executar o CXL na lâmpada de 

fenda tem muitas vantagens. Reduz os custos para 

médicos e pacientes, permite que o tratamen-

to seja retirado das salas cirúrgicas e o leva para 

uma população muito maior com necessidade de 

tratamento. O PACK-CXL na lâmpada de fenda 

pode potencialmente salvar a visão de milhares de 

pessoas que, no passado, ficaram cegas devido a 

ceratites infecciosas.

Gostamos de pensar no CXL na lâmpada de fenda 

como um procedimento democrático: muito mais 

pessoas terão acesso a ele, independentemente 

da parte do mundo em que elas estejam.

Divulgação financeira (F. Hafezi): patente e apli-

cação PCT (aparelho da córnea utilizado para CXL; 

cromóforo para aplicação CXL); acionista e investi-

dor (EMAGine). 
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