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Tecnologia melhora a visão
Durante o XII Congresso Internacional de Cirurgia Refrativa e Catarata, realizado
mês passado no Rio de Janeiro, foram apresentadas as novidades para o setor, entre
equipamentos e procedimentos cirúrgicos.
Alex Régis

Novos equipamentos e lentes especiais têm auxiliado na cirurgia de
catarata e eliminado patologias
Outra novidade apresentada é o laser de femtossegundo para a cirurgia de catarata.
Usado inicialmente em cirurgias de correção de grau, o equipamento possibilita mais
precisão nas incisões, além de contribuir na soltura e retirada do núcleo cristalino
opaco — melhora a previsibilidade do grau residual e torna o procedimento mais
seguro, com menor perda de células endoteliais da córnea.
Esse tipo de laser pode ser aplicado na maioria dos casos de catarata, porém é ainda
melhor para aqueles que buscam independência dos óculos de grau após o
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procedimento.
“Antigamente você operava, colocava uma lente dentro do olho do paciente, tirava o
cristalino e coloca uma lente. Só que ela não corrigia astigmatismo. O paciente ia
continuar usando óculos depois. Se você tivesse dois graus de miopia, não tinha
problema. Mas se tem astigmatismo que o problema de grande parte da população.
Então surgiram as lentes tóricas, que são intra-oculares que corrigem astigmatismo”,
comenta o oftalmologista Francisco Irochima.
Criação de dispositivo
Mas não é qualquer cirurgião que consegue colocar essas lentes exatamente na
posição necessária para sanar o problema. Segundo Irochima é necessário ser preciso.
Para agilizar esse problema e baratear custos, Francisco Irochima e sua equipe
desenvolveram um dispositivo, espécie de marcador, capaz de garantir a precisão
para o procedimento. Desenvolvido na start up, na Ciência Ilustrada, no Inoca
Metrópole, UFRN, no Instituto Metrópole Digital, o marcador deve estar à disposição
para os oftalmologista de todo o Brasil até o final do ano ou início do ano que vem.
“Vamos supor que você tem um astigmatismo e quando eu faço os cálculos pra
colocar a lente no seu olho para zerar o seu grau, ele me diz que eu tenho que colocála a 45 graus. E como eu vou marcar no seu olho isso? É aí que entra o marcador. Atá
então era no olhômetro. Você olhava para o paciente e tentava achar o meridiano”,
relata o oftalmologista.
Ele conta ainda haver hoje em dia aparelhos criados pelas indústrias para tal
marcação, baseada nos vasos da conjuntiva, no relevo da íris, porém muito caros,
numa média de quarenta mil dólares. O dispositivo potiguar, feito de plástico e
acoplado a um smartphone consegue fazer a mesma marcação.
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