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E
m 28 de maio foram realizadas as primeiras qua-
tro cirurgias de catarata com utilização de laser no 
Brasil. Os procedimentos foram executados pelo 
cirurgião Walton Nosé, Professor Adjunto Livre Do-

cente da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 
Orientador da Pós Graduação em Oftalmologia da mesma 
instituição, em seu consultório em São Paulo.

O aparelho, denominado LenSx® Laser, fabricado pela 
Alcon (Novartis) é um sistema integrado de guia por ima-
gem, emissor de laser de femtosegundos projetado espe-
cificamente para cirurgia de catarata e plataforma cirúrgica 
3-D modificável que possibilita a visualização, personaliza-
ção e execução das seguintes etapas da cirurgia de cata-
rata: capsulotomia anterior, corte do núcleo do cristalino e 
execução das incisões na córnea. 

O equipamento usa energia concentrada com raio de 
comprimento de onda em fração de segundo na ordem de 
10-15. O raio atravessa as estruturas transparentes do olho 
e, quando alcança o ponto focal, cria uma pequena forma-
ção de plasma que gera o corte no tecido. Pelo sistema de 
posicionamento tridimensional e triortogonal do aparelho, 
consegue-se colocar esta coordenada em qualquer ponto 
do olho do paciente.

O corte tem a precisão e a reprodutibilidade possibilita-
da pelo laser, que permite fazer ajustes com um microm de 
precisão. A primeira operação executada pelos raios emiti-

dos pelo aparelho é a capsulotomia, realizada com diâmetro 
e localização selecionados; depois os raios laser procedem 
à fragmentação do núcleo, que pode ser feita em cortes 
retos ou cilíndricos, de acordo com a técnica preferida pelo 
cirurgião; por último, os raios laser fazem as incisões corne-
anas anteriormente discriminadas, também de acordo com 
as preferências do médico operador. Depois do paciente ter 
sido acomodado no aparelho, essas operações demoram 
aproximadamente um minuto e meio. Em seguida, o pacien-
te é encaminhado ao centro cirúrgico, onde a operação é 
concluída e a LIO implantada.

Problemas para a liberação do procedimento junto à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) provoca-
ram o atraso de seu lançamento no Brasil, o que acabou sen-
do positivo já que o mercado brasileiro está sendo abastecido 
com uma versão mais moderna do aparelho e com versões 
mais elaboradas de seus softwares. Calcula-se que já foram 
comercializados cerca de vinte desses sistemas para gran-
des clínicas particulares de todas as regiões do País.

Os resultados das cirurgias realizadas por Nosé foram 
discutidas no VII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirur-
gia Refrativa, realizado na Praia do Forte (BA) de 29 de 
maio a 01 de junho (veja matéria na página 41).

Nesta entrevista, o cirurgião comenta um pouco de sua 
experiência e de suas expectativas com relação à nova tec-
nologia.

Laser em catarata?
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JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO: 
Por que utilizar laser na cirurgia de catarata?

Walton Nosé: O femtosegundo é uma 
tecnologia que veio para ficar. Já tem espaço 
no transplante de córnea, na cirurgia refrativa 
e agora na cirurgia da catarata. Vai tornar o 
médico obsoleto? Certamente que não, mas 
vai ajudar a padronizar a incisão, sua locali-
zação, tamanho, profundidade já que cada 
incisão é desenhada dentro da córnea atra-
vés do OCT. Com isso reduzimos ao mínimo a 
indução do astigmatismo. Outro fator positivo 
é a customização da capsulorhexis que sem-
pre será realizada de acordo com as instru-
ções do cirurgião e sempre centralizada com 
relação à pupila. A fratura prévia do núcleo 
do cristalino reduz o tempo de aspiração e 
de utilização do ultrassom no centro cirúrgi-
co, o que reduz eventuais desconfortos para 
o paciente. Como resultado maior, vejo a re-
produtibilidade e o aumento da segurança da 
cirurgia.

JOTA ZERO: Os avanços possibilitados 
pelo femtosegundo na cirurgia de catarata não 
são muito reduzidos quando comparados com 
os investimentos necessários?

Walton Nosé: Creio que sim. Se você me 
perguntar: o femto veio para diminuir a ceguei-
ra por catarata? Não, não é para isto; é para 
o detalhe de qualidade de cirurgia, como por 
exemplo, se o objetivo é implantar uma lente 
multifocal tórica que resulte em astigmatismo 
menor que 0,25. Por outro lado, lembro que há 
alguns anos a mesma pergunta foi feita com 
relação à facoemulsificação. Quando a faco 
apareceu, a cirurgia extracapsular era muito 
boa, a indução de astigmatismo era pequena 
e muita gente disse que a facoemulsificação 
era apenas um custo a mais. Hoje, quem reali-

za a cirurgia extracapsular da catarata? Talvez 
a utilização do laser femtosegundo na cirurgia 
de catarata nunca venha a ser o procedimento 
de grande escala, mas a médio prazo tem tudo 
para tornar-se o estado da arte dessa cirurgia.
Trata-se de agregar valor ao produto já quali-
ficado.

JOTA ZERO: A atual cirurgia de catarata 
também é refrativa. O laser contribui para isto 
ou é uma questão que envolve apenas a LIO?

Walton Nosé: A lente é um fator impor-
tante, a biometria é um fator super importante, 
mas as incisões e a capsulorhexis também 
são significativas. A capsulorexis tem que 
cobrir a lente para lhe dar sustentação e im-
pedir que mude de posição. Isto, sem dúvida, 
favorece a realização das cirurgias nas quais, 
além da substituição do cristalino opacificado, 
também se almeja a eliminação ou redução de 
vícios refrativos. 

JOTA ZERO: Qual o próximo passo?
Walton Nosé: Absorver a novidade em 

nosso centro cirúrgico, criando uma dinâmica 
que permita aumentar sua eficiência e sua efi-
cácia, utilizando todo o potencial que o apare-
lho possibilita no aumento da segurança para 
o paciente. 

JOTA ZERO: Os investimentos necessá-
rios foram...

Walton Nosé: Se considerarmos o valor 
do produto, em termos de situação econômica 
nacional, e relevando a saúde no Brasil, com 
certeza é um investimento caro. Se utilizarmos 
um cálculo contábil restrito, o investimento 
torna-se altamente questionável, já que serão 
necessários muitos procedimentos para cobri-
-lo. Por outro lado temos a satisfação do cirur-

O cirurgião Walton Nosé

Corte do núcleo, capsulorexis e execução das incisões 
corneanas
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gião e a segurança do paciente. Qual o preço 
disto? Já fui questionado algumas vezes por 
ter um microscópio caro ou um aparelho de 
última geração. As cirurgias e a qualidade do 
serviço prestado é um valor inestimável.

JOTA ZERO: Como vai ser o futuro da ci-
rurgia de catarata?

Walton Nosé: A tecnologia femtose-
gundo para catarata já existe há mais de dez 
anos no exterior e creio que aqui no Brasil 
demorará mais quatro ou cinco anos para se 
consolidar...

JOTA ZERO: Mas fala-se que em uma se-
mana já foram vendidos doze aparelhos...

Walton Nosé: Existia a demanda repri-
mida provocada pela demora da ANVISA em 
liberar o procedimento. Muita gente criticou 
esta demora, mas considerei positiva, já que 
temos um processo mais aprimorado. Acho, 
inclusive, que quando se tratar de equipa-
mentos e procedimentos que envolvam altos 
investimentos, a liberação deve ser extrema-
mente cautelosa. Mas a pergunta foi sobre 
o futuro. Acredito que em três anos, mais de 
30% das cirurgias de catarata serão feitas 

com a utilização do laser femtosegundo, o 
que é uma meta bastante ambiciosa já que 
envolve custos adicionais para o paciente 
que nem sempre está disposto ou tem condi-
ções de cobrir.

 

A equipe cirúrgica

Etapas da cirurgia propriamente dita


