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Introdução: A Ceratoplastia Penetrante (CP) geralmente é a cirurgia de escolha na
reabilitação dos pacientes com cegueira provocada por doenças corneanas. Entretanto, a
prevalência destas patologias difere entre as populações, fato que, associado à frequência
ascendente da CP e ao seu êxito, torna relevante a análise de suas principais indicações, e
sua comparação com fatores como idade, sexo e nível socioeconômico. Objetivos:
Determinar as indicações de CP de pacientes transplantados no Hospital de Base de São
José do Rio Preto, correlacionando-os com faixa etária, sexo e situação socioeconômica.
Materiais e Métodos: Análise retrospectiva de 1085 fichas de inscrição de pacientes
submetidos à CP, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no período de 2000 a
2009. Os diagnósticos para indicação das cirurgias foram posteriormente correlacionados
com a faixa etária, o sexo e o nível sócio econômico, por meio do teste do Qui quadrado.
Resultados: Do total de CPs, 57,4% foram realizadas em pacientes do sexo masculino, com
uma média de idade de 52,3 anos. Verificou-se que em 90,8% dos casos a cirurgia ocorreu
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A indicação mais frequentemente encontrada
foi o leucoma (23%), o qual foi responsável por 14% das cirurgias ocorridas em homens e
em 9% das promovidas em mulheres. Em relação às ceratoplastias por este diagnóstico,
40% foram realizadas em pacientes com idade superior a 60 anos, com porcentagem
decrescendo com as faixas etárias mais jovens, e 94,4% efetuaram-se através do SUS.
Conclusão: A principal indicação à CP foi o leucoma, o qual predominou em homens, nas
idades acima de 60 anos, em pacientes do SUS.
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