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variável Synchrony bilateral ReSTOR  bilateral

AV pp c/c pl ≥ 20/40 85% 95%

AV intermédia c/c pl ≥ 20/40 90% 50%

óculos (por questionário) 80% 80%

velocidade de leitura a 40cm 160 ppm 150 ppm

velocidade de leitura a 80cm 160 ppm 70 ppm

halos ou deslumbramento 10% 25%

[1] 97.9% reported @ 6 month interval, bilateral ReSTOR PMA data (measured at 33cm vs. standard of 40cm)
[2] 52.9% reported in ReSTOR PMA at 70cm (we will conduct at various distances including the standard 80cm)
[3] 25-30% reported moderate to severe glare/flare and halo in the ReSTOR PMA study.  Monofocal controls reported 7-9% glare and 2-4% halo
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exame janela das visitas formulário nº

pré-operatorio dias -60 – 0 formulário p
operatório dia 0 formulário 0

dia 1 dias 1 – 2 formulário 1
semana 1 dias 7 – 14 formulário 2

mês 1 dias 30 – 60 formulário 3
meses 4-6 dias 120 – 180 formulário 4

mês 12 dias 330 – 420 formulário 5

calendáriocalendário
examesexames
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análise descritiva (cada variável, por grupo)análise descritiva (cada variável, por grupo)

eg. Amplitude de Acomodação, nos grupos Synchrony e ReSTOR Asphericeg. Amplitude de Acomodação, nos grupos Synchrony e ReSTOR Aspheric
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distribuição da variável ser Normal ou não
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presencial

quando?

como?

quem?

presencialpresencial

quando?quando?

como?como?

quem?quem?

1ª consulta

documento CI

investigadores

2 exemplares (1 para participante)

11ªª consultaconsulta

documento CIdocumento CI

investigadoresinvestigadores

2 exemplares (1 para participante)2 exemplares (1 para participante)

consentimentoconsentimento
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Actividade Mês
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Finalização Protocolo de 
Investigação
2. Construção Instrumentos Colheita 
dados
3. Submissão Comissões de Ética / 
CNPD
4. Estudo Piloto

4.a) Pré-teste
4.b) Estudo Piloto

6. Recrutamento dos participantes
6. a) Consentimento Informado

7. Implementação do trabalho de campo
7. a) Recolha de dados –
CRFs
7. b) Recolha de dados -
questionários  
7. c) Construção Base Dados
e introdução de dados
7. d) Validação da introdução 
de dados na Base Dados

8. Análise de Dados
9. Relatório / Artigo

cronogramacronograma
estudo 1 / estudo 2estudo 1 / estudo 2
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