
CASOS CLÍNICOS DISCUTIDOSeOftalmo

eOftalmo. 2021;7(2):119-20.
 

119

 Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

Uma nova pinça fragmentadora de núcleo do cristalino 
para cirurgia de catarata
A new fragmenting nucleus forceps for cataract surgery
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RESUMO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as cataratas são a principal causa de cegueira reversível. 
Estima-se que até 2020 haverá cerca de 40.000.000 de pessoas afetadas. O único tratamento eficaz é a 
cirurgia, sendo a facoemulsificação o padrão-ouro. Baratear seu custo é uma necessidade importante nos 
países em desenvolvimento. Para isso, desenvolvemos uma pinça que auxilia na fragmentação mecânica 
do núcleo e, assim, diminui a quantidade de ultrassom utilizado na cirurgia, promovendo menos danos 
oculares. Sua eficácia foi demonstrada experimentalmente e, neste vídeo, além de apresentar a nova 
pinça e seus resultados experimentais, demonstramos a técnica para seu uso.

ABSTRACT

According to the World Health Organization, cataracts are the leading cause of reversible blindness and 
it is estimated that by 2020 we will have about 40.000.000 people affected. The only effective treatment 
is surgery, with phacoemulsification being the gold standard. Cheapening its cost is an important 
need in developing countries. For this purpose we developed a forceps that assists in the mechanical 
fragmentation of the nucleus and thus decreases the amount of ultrasound used in surgery, thus 
promoting less eye damage. Its efficacy was demonstrated experimentally and, in this video, in addition 
to presenting the new forceps and its experimental results, we demonstrated the technique for its use.
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