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RESUMO 

Abreu IRLB. A análise do desempenho e segurança do cateter para limpeza de ópticas 
cirúrgicas (LacrimaSurg) em procedimentos cirúrgicos torácicos por vídeo: estudo piloto 
“in vivo” [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

Introdução: Atualmente uma grande parte dos procedimentos cirúrgicos efetuados para 
o tratamento das mais diversas doenças são realizados com o emprego do vídeo. Apesar 
dos grandes avanços tecnológicos alguns problemas ainda atrapalham esta via de acesso. 
Um deles é o acúmulo de resíduos à frente da lente objetiva da óptica cirúrgica 
atrapalhando a visão do cirurgião. Para resolver o problema Abreu et al. (2015) 
desenvolveram um dispositivo, posteriormente chamado de LacrimaSurg, que funciona 
como um canal lacrimal da óptica prevenindo o embaçamento e acúmulo de resíduos na 
mesma, este dispositivo mostrou uma eficácia de 98,1% em estudo experimental ex 
vivo.Objetivos: Avaliar a viabilidade e a segurança do dispositivo em condições 
cirúrgicas reais. Métodos: Um estudo piloto in vivo incluiu 30 pacientes submetidos a 
procedimentos cirúrgicos torácicos empregando o LacrimaSurg. Os procedimentos 
foram gravados digitalmente para posterior análise pelos investigadores. As 
características dos pacientes (idade, sexo, índice de massa orporal, índice de 
comorbidades de Charlton), dados relativos ao ambiente cirúrgico (diferenças entre as 
temperaturas axilar do paciente e da sala cirúrgica) e dados inerentes ao procedimento 
em sí (tipo de cirurgia e tempo de duração de cada procedimento) foram registrados. Os 
investigadores assistiram aos vídeos cirúrgicos e registraram os eventos de sujeira e 
fogging da óptica que acarretaram em prejuízo da visão do cirurgião. Dados sobre o 
número de vezes que a óptica sujou, necessidade ou não de jatos de solução cristaloide e 
necessidade de limpeza mecânica da óptica foram coletados para a avaliação da 
eficácica. Dosagens séricas comparativas dos eletrólitos sódio e potássio pré e pós-
operatórios foram registrados para a avaliação da segurança. Os dados foram 
organizados e analisados por meio de correlações lineares simples e teste t para as 
variáveis contínuas e teste exato de Fisher para as variáveis categóricas. Resultados: O 
uso do dispositivo permitiu que 97% dos procedimentos fossem realizados sem a 
necessidade de interrupção para limpeza mecânica da óptica. Não foram identificadas 
características inerentes aos pacientes ou aos procedimentos que colaborassem com o 
embaçamento ou sujeira da óptica. Não houve diferenças estatisticamente significativas 
entre os íons séricos pré e pós-operatórios dos pacientes, não foram observadas 
complicações pós-operatórias relacionadas ao uso do dispositivo. Conclusão: O 
dispositivo mostrou-se eficaz na prevenção de interrupções dos procedimentos cirúrgicos 
por sujeira ou embaçamento da óptica, seu uso foi considerado seguro não gerando 
complicações pós-operatórias. 

Descritores: Cirurgia por vídeo; Vídeolaparoscopia; Laparoscopia; Procedimentos 
cirúrgicos robóticos; Cirurgia torácica videoassistida; Óptica cirúrgica. 
 



ABSTRACT 

Abreu IRLB. Efficacy and safety of a device used to prevent fogging and residue 
buildup on surgical optics during video-assisted thoracic surgical procedures 
(LacrimaSurg): a pilot in vivo study [tese]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2020. 

Introduction: Nowadays the great majority of the surgical procedures for the 
treatment of the most diverse kinds of diseases are video surgeries. Despite major 
technological advances, some problems still surgical modality. The buildup of 
residues in front of the lens hindering the surgeon's vision is one of this problems. To 
solve it, Abreu et al. (2015) developed a device called LacrimaSurg, which works as 
a lacrimal duct in the optics preventing fogging and residues buildup on it. This 
device showed an efficiency of 98.1% in an experimental ex vivo study. Objectives: 
Assess the feasibility and safety of the device under real surgical conditions. 
Methods: An in vivo pilot study included 30 patients undergoing thoracic surgical 
procedures using LacrimaSurg. The procedures were recorded for further analysis by 
the researchers. The characteristics of the patients (age, sex, body mass index, 
Charlton comorbidity index), data related to the surgical environment (differences 
between the axillary temperatures of the patient and the operating room) and data 
inherent to the procedure itself (type of surgery and duration of each procedure) were 
recorded. The investigators watched the surgical videos and recorded the residue 
buildup and fogging events that leaded to impaired surgeon’s vision. Data regarding 
the number of times the optics got dirty, the need for further jets of crystalloid 
solution and the need for mechanical cleaning of the optics were collected to evaluate 
efficacy. Comparative serum measurements of sodium and potassium electrolytes 
before and after surgery were recorded for safety assessment. The data were 
organized and analyzed by means of simple linear correlations and t test for 
continuous variables and Fisher's exact test for categorical variables. Results: The 
use of the device allowed 97% of the procedures to be performed without 
interruption for mechanical cleaning of the optics. No characteristics inherent to the 
patients or to the procedures that contributed to the fogging or filth of the optics were 
identified. There were no statistically significant differences between pre- and 
postoperative serum ions, and no postoperative complications related to the use of 
the device were observed. Conclusion: The device was shown to be effective in 
preventing interruption of surgical procedures due to dirt or fogging of the optics, its 
use was considered safe and did not cause postoperative complications. 

Descriptors: Video surgery; Videolaparoscopy; Laparoscopy; Robotic surgical 
procedures; Thoracic surgery video-assisted; Surgical optics. 
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Com a descoberta das técnicas de assepsia e antissepsia, conhecimento da 

fisiopatologia das infecções, desenvolvimento e domínio das técnicas anestésicas, 

desenvolvimentos dos antibióticos e domínio das técnicas de analgesia, propiciou-se 

o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas para tratamento cirúrgico das 

doenças1. 

Milhares de intervenções cirúrgicas ocorrem todos os dias no mundo. 

Praticadas com o objetivo de corrigir imperfeições anatômicas ou tratar doenças, 

grande parte dos tratamentos cirúrgicos da atualidade tendem a ser executados por 

técnicas chamadas minimamente invasivas entre as quais podemos incluir as 

operações por vídeo. Embora não haja nenhum número oficial que caracterize este 

dado, estima-se que milhões de cirurgias executadas através desta via de acesso 

ocorrem anualmente1. 

Com a evolução dos conhecimentos sobre a fisiopatologia envolvida no 

trauma cirúrgico e as implicações na evolução clínica pós-operatória dos pacientes, 

existe uma tendência natural pela preferência de técnicas cirúrgicas menos invasivas 

em detrimento aos que acarretam maior lesão tecidual. 

Os procedimentos cirúrgicos torácicos também podem ser executados por 

meio das técnicas minimamente invasivas como a videotoracoscopia e a cirurgia 

robótica. Ainda existem poucos estudos randomizados que suportem os benefícios 

das cirurgias minimamente invasivas comparadas às cirurgias à “céu aberto”, 
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contudo, muitos estudos observacionais já foram executados e em sua grande maioria 

sinalizam os benefícios perioperatórios desta categoria de procedimentos no tocante 

à alta precoce e redução de complicações principalmente em pacientes idosos e com 

risco cirúrgico elevado2-4. 

O avanço tecnológico propiciou o desenvolvimento e a evolução dos 

instrumentos cirúrgicos laparoscópicos e robóticos como conhecemos hoje em dia. 

Vale destacar a importância das ópticas cirúrgicas para a execução destas operações, 

tendo em vista que ópticas cirúrgicas de melhor qualidade propiciam uma melhor 

acuidade visual permitindo aos cirurgiões enxergarem detalhes anatômicos que em 

alguns casos seriam pouco perceptíveis a olho nu. 

1.1 Aspectos Históricos 

Em 1890, na cidade de Dresden na Alemanha, o jovem cirurgião Georg 

Kelling5 verificou que muitos dos seus pacientes com úlceras pépticas apresentavam 

hemorragias digestivas que podiam manifestar-se como melena ou como 

hematêmese. Contudo, alguns pacientes evoluíam com perfuração do estômago e 

padeciam por hemorragias intraperitoneais e posteriormente por infecção. O 

diagnóstico de úlcera perfurada com hemorragia intracavitária era muito difícil, 

quando havia uma suspeita clínica, o médico era obrigado a proceder com uma 

laparotomia exploradora. Em pacientes graves, a realização de laparotomias 

exploradoras acarretava agravamento do estado de saúde o que muitas vezes causava 

o óbito. Intrigado com esta condição Kelling iniciou uma série de experimentos em 

modelos animais para avaliar os efeitos da insuflação de ar sob pressão no interior da 

cavidade peritoneal como tratamento para as tais hemorragias. 
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Em seus experimentos, desenvolveu uma técnica de pneumoperitônio 

artificial com insuflação de ar filtrado no interior da cavidade peritoneal de cães. Esta 

técnica foi denominada por ele como “Luffttamponade” que pode ser traduzido por 

tamponamento aéreo (Figura 1). Para checar os efeitos diretos sobre as estruturas 

intraperitoneais da insuflação do ar, Kelling5 fez pequenas incisões medianas no 

abdome dos animais e introduziu um cistoscópio rígido desenvolvido pelo Dr 

Maximilian Nitze, em 1901. Com estes procedimentos ele conseguia avaliar a 

aparência dos órgãos intracavitários, assim nasceu a laparoscopia. 

 

Figura 1 - Equipamentos utilizados nas primeiras laparoscopias. (A) Cistoscópio de Nitze6, (B) 
Equipamento utilizado por Kelling para insuflar ar no abdome dos cães7 

Em 1910 o médico sueco Hans Cristhiam Jacobaeus8 publicou um trabalho 

cuja tradução do título pode ser lida: “Considerações sobre o uso da cistoscopia na 

avaliação de cavidades serosas”. Neste estudo ele descreve a técnica para realização 

de pneumoperitônio e visualização intracavitária usando o cistoscópio em seres 

humanos. Apesar de existirem poucas referências de como foi desenvolvida a sua 

técnica, acredita-se que tenha sido fruto de seu trabalho promovendo pneumotórax e 

pneumoperitônio artificiais no tratamento de tuberculose torácica e abdominal. O 
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autor descreve inicialmente 17 casos realizados em pacientes portadores de ascite, 

nos quais ele introduziu um instrumento pontiagudo vazado denominado trocater na 

parede abdominal e por meio dele era realizada a drenagem da ascite e a passagem 

do aparelho de cistoscopia ele chamava estes procedimentos de “Laparoskopie” que 

deu origem ao termo Laparoscopia (Figura 2). 

 

Fonte: Jacobaeus8 

Figura 2 - Trocater utilizado por Jacobaeus para a realização das Laparoscopias 

No ano de 1912 Jacobaeus9 publicou um trabalho que descrevia 97 casos de 

laparoscopias realizadas no Hospital Comunitário de Estocolmo. Em seu estudo a 

maioria dos pacientes eram portadores de ascite, sendo que a maioria tinha ascite entre 

oito e 10 litros. Pela primeira vez o autor descreveu o risco de lesão visceral durante a 

introdução dos trocateres no abdome, sendo ela mais incidente nos pacientes com ascite 

inferior a três litros, ressaltando que a indicação de laparoscopia, nestes casos, deve ser 

meticulosa devido aos riscos implicados. No mesmo trabalho ele descreve a realização 

do mesmo tipo de procedimento na cavidade pleural denominando de “Thorakoskopie” 

que mais tarde deu origem ao termo toracoscopia. 

Após Jacobaeus outros autores como Raoul Palmer and Hans Frangenheim 

desenvolveram estudos com laparoscopia e descreveram técnicas de laparoscopia 
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ginecológica. Na década de 1920 do século XX, Hanz Lindermann desenvolveu a 

histeroscopia com base nas técnicas descritas anteriormente para procedimentos de 

laparoscopia ginecológica. Assim durante as primeiras décadas do século XX, a 

laparoscopia foi utilizada como uma ferramenta para diagnóstico de doenças 

intracavitárias. A ruptura de barreiras que fez a laparoscopia evoluir ao patamar de 

procedimento terapêutico ocorreu devido ao trabalho de Kurt Karl Stephan Semm, 

em 1970. Semm foi um médico ginecologista alemão, inventor, que foi responsável 

por desenvolver as técnicas e criar os instrumentos utilizados na laparoscopia 

moderna durante o final da década de 1960 e início da década de 1970 do século 

passado. Ele foi muito criticado pela comunidade médica e científica europeia pelos 

seus métodos inovadores idealizados para a execução de cirurgias minimamente 

invasivas. Em 1972, durante uma demonstração da enucleação de um cisto ovariano 

por laparoscopia na universidade onde lecionava, sendo muito criticado por isso e 

acusado de estar executando práticas não éticas10. 

Em 1981, Semm executou a primeira apendicectomia por laparoscopia e apesar 

da cirurgia ter sido bem sucedida, o diretor da Sociedade Alemã de Cirurgia escreveu 

uma carta ao diretor da Sociedade Alemã de Ginecologia e Obstetrícia recomendando a 

suspensão do seu registro profissional. No mesmo ano Semm submeteu um artigo 

descrevendo sua cirurgia ao American Journal of Obstetrics and Gynecology, que foi 

rejeitado por ter sido considerado não ético. Apesar da rejeição sofrida por Semm, seu 

método foi noticiado em todo o mundo, e os relatos causaram repúdio em alguns, mas 

impressionaram outros. Até que no final de 1981 o médico norte americano Jon 

Beerman foi, por iniciativa própria, à Alemanha assistir uma demonstração de cirurgia 

laparoscópica de Semm. Neste momento Semm conseguiu impressionar o norte 
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americano que por sua vez divulgou aquilo que havia presenciado aos seus colegas 

compatriotas. Beermam era um médico muito respeitado e influente, na época era o 

presidente da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e tinha muita proximidade 

de Jordan Phillips que era o diretor da Sociedade Americana de Laparoscopia 

Ginecológica e um dos mais duros críticos dos métodos de Semm. Após meses de 

discussões Beermam conseguiu convencer seu colega Phillips a assistir uma das 

demonstrações de Semm. Isso se concretizou e Jordan Phillips mudou suas convicções 

pessoais, passando a ser um entusiasta da cirurgia laparoscópica. Finalmente, no ano de 

1986 conseguiu organizar 76 cursos práticos nos Estados Unidos da América (EUA) 

para Semm e sua equipe disseminarem sua técnica por todo o país10. 

A partir deste fato a cirurgia laparoscópica teve aceitação nos EUA e 

posteriormente na Europa tornando-se uma modalidade cirúrgica popular em todo o 

mundo. Em 2002 Semm foi homenageado pela Sociedade Americana de Cirurgiões 

Endoscópicos do Aparelho Digestivo (SAGES) sendo reconhecido por esta entidade 

como o pioneiro da cirurgia laparoscópica. No ano seguinte, poucos meses antes de 

morrer, recebeu da Sociedade Internacional de Endoscopia Ginecológica um pedido 

de desculpas pelas duras críticas e difamações das quais havia sido vítima nas 

décadas anteriores e o título de membro honorário daquela sociedade10. 

Após a popularização das cirurgias abdominais por laparoscopia, verificou-se 

que as cirurgias torácicas sofreram o mesmo processo, acompanhando esta crescente 

tendência. Em 1980 ocorreu em Marselha (França) o primeiro fórum internacional de 

técnicas torácicas onde o tema toracoscopia foi amplamente abordado11. 

Ao final dos anos 1980 do século XX e início dos anos 1990, os 

equipamentos de iluminação com uso de fibras ópticas surgiram e a evolução dos 
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sistemas de câmeras e vídeo possibilitou a criação dos primeiros equipamentos que 

associavam os endoscópios com o vídeo. A partir daí houve um ganho na qualidade 

da visão do campo cirúrgico pelos cirurgiões com maximização das imagens. Neste 

momento iniciou-se a era das cirurgias por vídeo11. 

Atualmente utiliza-se equipamentos de vídeo cirurgia de alta definição, com 

sistemas de gravação de imagens, transmissão remota de imagens e áudio, sistemas 

de amplificação de imagens, equipamentos que permitem marcar tecidos por 

fluorescência, plataformas robóticas que permitem efetuar cirurgias remotamente, 

sem que o cirurgião necessite entrar em contato direto com o paciente, porém alguns 

problemas relacionados à técnica cirúrgica endoscópica e aos materiais usados para 

sua execução ainda persistem sem uma solução realmente efetiva desde a época de 

Jacobaeus. 

Neste estudo será abordado um destes problemas que é o fato da óptica 

utilizada para a visualização do campo cirúrgico sujar ao entrar em contato com as 

secreções intracavitárias e tornar-se embaçada ao ser introduzida no interior do corpo 

do paciente durante os procedimentos cirúrgicos torácicos por vídeo. 

1.2 O Problema 

Muitas vezes ocorre o embaçamento da óptica no momento da introdução na 

cavidade pleural e a seguir ocorre o acúmulo da sujeira (Figura 3). Trata-se de um 

problema que dificulta a visualização do campo cirúrgico havendo a necessidade de 

interromper o procedimento para que a óptica seja limpa. Isso gera um aborrecimento 

nos cirurgiões podendo inclusive prejudicar o entrosamento da equipe durante a 

execução da operação12. 
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Figura 3 - Diferença da visão do campo cirúrgico com a óptica suja e limpa. (A) Visão do 
campo cirúrgico durante a realização de uma videotoracoscopia. É possível ver em 
detalhes o interior do espaço pleural e o pulmão. (B) Visão do mesmo campo 
cirúrgico após acúmulo de secreção na lente objetiva da óptica 

O mesmo fenômeno de turvação visual é observado quando ocorre o 

embaçamento da lente objetiva da óptica cirúrgica. Este efeito também chamado de 

fogging é fruto da condensação do vapor de água presente no ar contido no interior da 

cavidade pleural à frente da lente objetiva da óptica cirúrgica gerando micro gotículas de 

água. Ao passar por essas gotículas, a luz proveniente do campo cirúrgico sofre desvios 

devido às diferenças dos coeficientes de refração do ar e das gotículas de água fazendo 

com que a imagem formada pela captação desta luz perca a nitidez13. 

A 

B 
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Até o presente momento inúmeros métodos foram descritos com o objetivo 

de limpar a óptica ao tornar-se suja no interior da cavidade operada e com o intuito 

de prevenir a formação do fogging. 

Tais soluções vão de métodos simples como instilação de soro fisiológico com 

seringas através do trocater para limpeza da óptica, até soluções complexas e de alto 

custo como a utilização de sistemas de laser acoplados ao endoscópio que vaporizam as 

partículas de sujeira que aderem à lente14. 

Entretanto, entre todas as soluções propostas, poucas realmente prosperaram dando 

origem à dispositivos que foram testados experimentalmente ou em ambiente cirúrgico 

real. A grande maioria das soluções existe apenas como ideias registradas em patentes14. 

No presente trabalho foram considerados apenas aqueles dispositivos e 

soluções que foram viabilizados e testados por meio de estudos para que se possa 

efetuar uma comparação com a solução proposta e testada pelo autor. 

1.3 Soluções que se Tornaram Viáveis 

Os métodos propostos para resolver o problema do acúmulo de sujeira e o 

fogging das ópticas cirúrgicas podem ser classificados em dois tipos: métodos 

mecânicos e métodos químicos. 

Métodos mecânicos são aqueles que utilizam forças mecânicas e capacidade 

absortiva de determinados materiais para a remoção da sujeira e do fogging das lentes. 

Primeiramente deve-se entender que os líquidos e secreções do corpo apresentam forças 

de coesão que possibilitam que a substância permaneça agregada pela força de atração 

intermolecular e a adesão que permite que as moléculas presentes em uma determinada 

substância sejam atraídas por moléculas de outras substâncias14. 
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O primeiro tipo de dispositivos que se pode enquadrar nesta categoria são os 

dotados de superfícies absortivas ou tecidos que são capazes de limpar as ópticas. 

Como exemplos temos o uso de swabs de culturas para limpeza da óptica, 

dispositivos intracavitários com superfícies absortivas EndoClear®, nos quais o 

cirurgião consegue friccionar a óptica quando suja para que a sujeira seja absorvida 

pelo dispositivo como uma toalha de papel, uso de gazes presas a pinças 

hemostáticas, trocater com revestimento absortivo para limpeza da óptica 

Endowiper® que possibilita a retração da óptica para o interior do trocater e limpa-la 

quando ocorre a sujeira15-17. 

Tem-se ainda os métodos que utilizam a instilação de fluidos diretamente na 

óptica com o intuito de vencer as forças de adesão entre a sujeira e a superfície da lente 

permitindo sua limpeza. Isso pode ser efetuado utilizando uma seringa com soro 

fisiológico para esguichá-lo no interior do trocater e limpar a óptica sempre que ocorre a 

sujeira18, aquecimento da óptica em uma garrafa térmica com soro quente para imersão 

da óptica antes da introdução na cavidade evitando a formação de fogging19, jatos 

gasosos que removem o fogging da lente13, e dispositivos que utilizam uma combinação 

de ar e líquido para limpar a óptica fora da cavidade cirúrgica quando ela suja20. 

Existem ainda as soluções propostas para a prevenção de fogging com a 

aplicação de compostos químicos na lente objetiva. Estes compostos alteram as 

forças de adesão e coesão das gotículas de águas condensadas fazendo com que estas 

não permaneçam aderidas à lente21. 

Todavia, todas estas soluções propostas até então para resolver este antigo 

problema, funcionam parcialmente, pois são capazes de limpar a óptica quando a sujeira 

acumula, além de prevenirem momentaneamente o fogging, condudo, são incapazes de 
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funcionar de maneira preventiva impedindo o acúmulo de sujeira na lente. Sendo assim, 

mesmo com a adoção de tais soluções ainda há a necessidade de interrupções do ato 

cirúrgico para a limpeza da óptica quando fica suja. Em cirurgias longas e trabalhosas, 

este fato chega a atrapalhar a performance de toda a equipe médica, por isso o autor 

deste estudo motivou-se a buscar uma solução permanente capaz não só de limpar a 

óptica como também prevenir o fogging e a sujeira da mesma. 

1.4 Solução Proposta pelo Autor 

Em 2015, de Abreu et al.22 publicaram um trabalho intitulado: “Catheter for 

cleaning surgical optics during surgical procedures: a possible solution for residue 

buildup and fogging in video surgery.”; neste artigo foi descrito o dispositivo que é a 

matéria de estudo da presente tese. 

Trata-se de um dispositivo simples, de fácil manuseio e baixo custo que 

funciona seguindo os mesmos princípios descritos previamente quando se trata da 

instilação de fluidos na lente objetiva da óptica e, inspirado na natureza. 

Valendo-se dos princípios fisiológicos e mecânicos das ópticas naturais dos 

animais, os olhos, buscou-se uma solução ao problema apontado até aqui. 

Os olhos humanos estão em contato com o meio ambiente, portanto, recebem a 

luz do meio externo que penetra pela córnea, é focalizada pelo cristalino. Ao passar pela 

pupila e atravessar as câmaras escuras do humor aquoso e vítreo, a luz focalizada atinge 

a retina onde forma a imagem. As células da retina convertem a imagem em impulsos 

nervosos que são levados ao sistema nervoso central pelos nervos ópticos, e por fim, é 

processada no nosso encéfalo e associada às nossas experiências prévias. Desta forma 

somos capazes de reconhecer os objetos que nos cercam23. 
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Por estarem em contato com o meio ambiente, os olhos recebem 

continuamente em sua superfície inúmeras partículas suspensas na atmosfera, mesmo 

assim, não há a necessidade ficar limpando continuamente as córneas para que a 

visão seja mantida com nitidez. Em parte, o grande responsável por manter a 

limpidez da superfície ocular externa é o filme líquido formado pelas lágrimas. 

Trata-se de uma membrana líquida que se forma à frente da córnea e da conjuntiva, 

que entre outras funções é responsável por impedir a aderência da sujeira aos 

olhos24,25. Na Figura 4 pode-se ver a presença do filme líquido de lágrimas à frente 

da porção anatômica externa do olho composta pela córnea e conjuntiva. 

 

Fonte: Adaptada de Willoughby et al.23 

Figura 4 - Representação esquemático do corte sagital no globo ocular humano, onde é possível 
visualizar as estruturas anatômicas contidas no olho 
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Se imaginar que o sistema de vídeo utilizado em cirurgias funciona exatamente 

como o nosso aparelho visual no qual a lente objetiva da óptica cirúrgica tem função de 

córnea, a lente ocular atua como o cristalino, a câmera funciona exatamente como a 

retina, os cabos de conexão da câmera ao sistema de vídeo são análogos aos nervos 

ópticos e a central de processamento de imagens exerce a função de córtex visual, existe 

uma óbvia uma semelhança de funcionamento entre o sistema de vídeo cirúrgico com o 

aparelho visual humano. Então, nada mais do que justo copiar a solução que a evolução 

como espécie encontrou para solucionar o problema de acúmulo de partículas de sujeira 

à frente das córneas. 

Foi assim que Abreu et al.22, desenvolveram um limpador de ópticas cirúrgicas 

que segue os princípios de funcionamento do sistema secretor de lágrimas dos nossos 

olhos. As lágrimas são secretadas através de duas glândulas lacrimais situadas 

lateralmente na cavidade orbital que drenam para o meio exterior por ductos 

lacrimais sendo distribuidas ao longo de toda a superfície do globo ocular através dos 

movimentos pálpebrais aliados aos movimentos oculares formando uma película fluida 

a frente da córnea e da conjuntiva24. O dispositivo proposto na referida publicação 

consiste em um ducto cilíndrico feito de material plástico, que pode ser acoplado à óptica 

cirúrgica ao longo de seu eixo longitudinal por meio de fitas adesivas específicas para 

este fim e ligado à um sistema fornecedor de solução cristaloide como uma bolsa de soro 

fisiológico com equipo de macrogotas (Figura 5). O dispositivo fica com sua 

extremidade distal junto à extremidade distal da óptica em seu ponto apical, desta 

maneira despeja a solução cristaloide (soro fisiológico) à frente da óptica formando um 

filme líquido como o filme de lágrimas do globo ocular (Figura 6)22. 

Por este motivo o dispositivo foi batizado posteriormente com o nome de 

LacrimaSurg®, fazendo assim uma alusão às lágrimas e aos procedimentos cirúrgicos. 
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Figura 5 - Dispositivo acoplado à óptica. À esquerda: representação gráfica. À direita: 
fotografia do dispositivo22 

 

Figura 6 - LacrimaSurg®. (A) Representação gráfica do LacrimaSurg® + óptica cirúrgica 
acoplados ao sistema fornecedor de solução cristaloide, introduzidos na cavidade 
pleural através de um toracoport. (B) Fotografia do LacrimaSurg® acoplado à 
óptica cirúrgica utilizados para a realização dos experimentos22 

Em sua publicação prévia o autor fez testes para averiguar a eficiência de sua ideia 

por meio da realização de experimentos ex-vivo. Foram realizados experimentos nos quais 

as ópticas de zero e trinta graus com o dispositivo eram imersas em três tipos de materiais: 

solução de água com azul de metileno, sangue proveniente de descarte cirúrgico e sangue 

com gordura proveniente de descarte cirúrgico, por diferentes tempos de exposição 

contabilizados em segundos (5, 10, 15, 20, 30, 40 e 60 segundos). Cada experimento com 

cada modelo de óptica em cada tempo distinto de imersão na sujeira e cada tipo diferente 

de sujeira, era repetido por 10 vezes totalizando 70 experimentos para cada tipo de sujeira 
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para a óptica de zero graus e o mesmo número de experimentos para a óptica de 30 graus, 

totalizando 420 experimentos. Após cada imersão a óptica era direcionada à um anteparo 

branco com letras grafadas e as imagens das letras geradas pelo vídeo eram avaliaras pelos 

investigadores. Considerou-se sucesso do método quando após a imersão era possível ao 

investigador ler claramente as letras do anteparo sem a necessidade de limpar a lente com 

uma compressa limpa, mesmo que para isso fosse preciso aumentar o fluxo de solução do 

dispositivo com a abertura total da torneirinha do equipo por 3 segundos gerando jatos de 

solução22. Este trabalho permitiu avaliar algumas coisas como: a eficácia do método 

proposto para a limpeza de ópticas cirúrgicas ex vivo, o papel que o tempo de exposição às 

diferentes sujeiras poderia exercer interferindo ou não com a eficiência do método, se a 

qualidade da sujeira à qual a óptica era exposta poderia interferir e se o modelo de óptica 

utilizada poderia também interferir nos resultados. O fluxo de solução cristaloide em gotas 

por minuto utilizado para manter a formação de uma película líquida à frente da lente foi 

aferido em cada um dos experimentos. 

Foi constatado que quando foi utilizada a óptica de zero graus, o fluxo 

necessário de solução pelo dispositivo que mais tarde chamamos de LacrimaSurg® 

foi maior (91,6 gts/min ±52) do que o fluxo usado na óptica de 30 graus (48,6 

gts/min ± 34,6), isso porque na óptica de 30 graus, a angulação da lente objetiva 

favorece à retenção de líquidos à sua frente formando gotas quando o fluxo de 

solução é muito intenso. Isso pode levar a aumentar a superfície de refração da luz e 

gerar distorções nas imagens geradas pelo vídeo. 

Observou-se que em 412 do total de 420 experimentos (98,1%) o dispositivo 

foi capaz de impedir a aderência das sujeiras à óptica permitindo que as letras fossem 

visualizadas claramente22. 
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A eficiência do dispositivo foi maior na óptica de zero graus (208 dos 210 

experimentos foram bem sucedidos – 99%) do que na óptica de trinta graus (204 

experimentos bem sucedidos – 97,1%). Verificou-se ainda que quando as ópticas 

eram imersas por maiores tempos de exposição em sangue com gordura ocorriam 

mais falhas do método como pode-se observar na Figura 7. 

Obviamente que apesar da elevada eficácia do dispositivo em ambiente 

experimental, o mesmo não pode ser empregado em procedimentos cirúrgicos reais 

antes que a segurança para seu uso e a eficiência em ambiente cirúrgico verdadeiro 

seja verificada. 

75%
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Solução de azul de metileno Sangue Gordura com sangue
 

Fonte: Adaptada de Abreu et al.22 

Figura 7 - Gráfico demonstrando as taxas de sucesso dos experimentos divididos de acordo 
com os tempos de exposição das ópticas aos três diferentes tipos de sujeiras 
utilizadas 
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Avaliar a viabilidade e a segurança do dispositivo em condições cirúrgicas 

reais. 

 

 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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Para a realização do estudo os investigadores utilizaram um dispositivo 

(LacrimaSurg®) criado a partir de uma sonda gástrica Levine estéril número 6, uma 

película cirúrgica estéril Opsite Incise® (Smith & Nephew) estéril. 

O LacrimaSurg® foi fixado ao longo do eixo longitudinal da óptica cirúrgica 

de 10 mm e conectado a um equipo de solução cristaloide em temperatura ambiente 

(soro fisiológico 0,9%) conforme ilustrado na Figura 5. 

Ao abrir a torneira do equipo de soro, a solução sai pela sonda de Levine e 

escorre à frente da objetiva formando uma película de proteção que impede o fogging 

e o acúmulo de sujeira (Figura 6). 

Foram efetuadas 30 cirurgias por vídeo, no Hospital Santa Marcelina de 

Itaquera, utilizando LacrimaSurg® acoplado à óptica de 30 graus 10 mm que é o 

modelo habitualmente utilizado em procedimentos torácicos, em pacientes atendidos 

no ambulatório de nódulos e massas pulmonares. 

Para a inserção da óptica nos pacientes foram usados trocateres de 12 mm. Os 

investigadores incluíram no estudo apenas procedimentos cirúrgicos por 

videotoracoscopia de baixa complexidade, ou seja, procedimentos mais triviais da 

especialidade como pleuroscopias, decorticações pulmonares por vídeo, 

segmentectomias, biópsias e ressecções de bolhas pulmonares, pois cirurgias de 

maior porte implicam em maior risco de conversão da via de acesso para cirurgia 

aberta o que acarretaria em exclusão do estudo. 
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Os procedimentos foram filmados para posterior análise pelos investigadores. O 

estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Marcelina e 

registrado na Plataforma Brasil (http://plataformabrasil.saude.gov.br) sob número 

CAAE: 47092715200000066, foi também aprovado na Comissão de Ética e Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e registrado na mesma plataforma 

sob o número CAAE: 47092715230020065 (Anexo A). 

Todos os participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre 

esclarecido (Anexo B). 

Critérios de inclusão dos participantes: 

- Pacientes submetidos a cirurgias por vídeo com baixo grau de 

complexidade (definidos como baixo grau de complexidade 

procedimentos cirúrgicos pleurais, biópsias, ressecções pulmonares 

sublobares). 

Critérios de exclusão de participantes: 

- Incapacidade do paciente e seus familiares de lerem, entenderem e 

assinarem o termo de consentimento livre esclarecido. 

- Procedimentos cirúrgicos nos quais houve a conversão da via de acesso 

para a via aberta. 

Para avaliar as características da amostra os seguintes dados foram coletados 

dos participantes: 

- Idade. 

- Sexo. 

- Índice de massa corporal (IMC). 

- Índice de comorbidades de Charlson (ICC)26. 
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Para averiguar se características ambientais como a temperatura influenciam 

no funcionamento de LacrimaSurg® foram registrados os dados: 

- Temperatura axilar dos pacientes ao iniciar a cirurgia ((graus Célsius). 

- Temperatura da sala cirúrgica (graus Célsius). 

- Diferença entre temperatura axilar e temperatura ambiental (DT). 

Para averiguar se o tipo de procedimento interfere no funcionamento do 

dispositivo, foram coletados os dados: 

- Tipo de cirurgia (abordagens pleurais ou segmentectomias pulmonares). 

- Tempo de cirurgia em minutos (TC). 

- Complicações intraoperatórias. 

Para definir as características individuais do funcionamento de LacrimaSurg® 

em procedimentos cirúrgicos reais os seguintes dados foram coletados: 

- Volume de solução utilizada nos procedimentos (mililitros). 

- Fluxo contínuo de solução em gotas/minuto para cada experimento (FS). 

- Número de vezes nos quais as ópticas sujaram ou embaçaram (NVS). 

- Se houve necessidade de jatos adicionais de solução cristaloide para a 

limpeza da mesma. 

- Número de jatos empregados. 

Antes do início da cirurgia e logo após a realização foram efetuadas dosagens de 

sódio e potássio no sangue periférico dos participantes pois como o LacrimaSurg® é um 

dispositivo que funciona à base de infusão de solução cristaloide na cavidade pleural, a 

principal complicação em potencial é a ocorrência de distúrbios hidroeletrolíticos. Uma 

maneira de avaliar a segurança do uso deste equipamento é por meio da análise 

comparativa dos principais íons séricos (sódio e potássio) no pré-operatório e pós-
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operatório. Além disso, os investigadores avaliaram a ocorrência de complicações 

volêmicas como edemas e congestão pulmonar nos participantes por meio da consulta 

dos registros de internação hospitalar do período pós-operatório de cada paciente. 

Após a conclusão dos procedimentos cirúrgicos um comitê formado por dois 

investigadores, que participaram do estudo realizado em 2015 com realização de 

experimentos ex vivo22, portanto, com experiência e conhecimento prévio sobre o 

funcionamento de LacrimaSurg®, foram treinados e capacitados pelo investigador 

principal para assistir as gravações cirúrgicas e registrar o número de vezes nas quais 

a visão do campo foi perdida por fogging ou sujeira da óptica (NVS), se a óptica foi 

capaz de limpar-se espontaneamente sem que a cirurgia fosse interrompida, se para 

limpar a óptica foi necessária a administração de jatos de solução, o número de jatos, 

se houve falha do método, ou seja, se houve necessidade de parar o procedimento 

para limpeza manual da óptica. Em casos de dúvidas ou ambiguidades na análise dos 

eventos o investigador principal reavaliou a filmagem conjuntamente com o comitê 

para que juntos chegassem à um veredito. 

Definiu-se por jato de solução a abertura completa da torneira do equipo com 

ejeção de fluxo máximo de solução através da sonda por 3 segundos com finalidade 

de limpar a óptica. 

Os dados foram registrados e tratados em planilha utilizando o software 

Microsoft Excel 2011 a análise dos dados foi feita por meio do Software online 

VassarStat (http://vassarstats.net). 

As variáveis contínuas foram expressas em medianas acompanhadas de seus 

valores mínimos e máximos entre parênteses, as variáveis categóricas por meio de 

porcentagens. 
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A amostra total foi dividida em dois subgrupos, o subgrupo dos 

procedimentos onde não houve embaçamento ou sujeira da óptica e o subgrupo no 

qual esses fenômenos ocorreram. 

Foi efetuada uma análise do subgrupo que houve os eventos de sujeira ou 

embaçamento para identificar as variáveis que pudessem ter interferido no 

funcionamento de LacrimaSurg®. 

Foi avaliado também se houve diferença nas concentrações iônicas de sódio e 

potássio séricas pré e pós-operatórias com a finalidade de verificar se LacrimaSurg® 

foi um potencial desencadeador de distúrbios hidroeletrolíticos. 

Como as variáveis apresentaram distribuição paramétrica foram efetuadas as 

comparações entre variáveis contínuas através de correlações lineares simples e teste 

t e das variáveis categóricas por teste exato de Fisher. Foram consideradas diferenças 

significativas quando o valor de p<0,05 (bicaudado). 
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Foram incluídos no estudo 30 participantes operados entre 7 de setembro de 

2015 e 13 de fevereiro de 2017, sendo as cirurgias executadas: 24 pleuroscopias 

(procedimentos pleurais e biópsias) e seis segmentectomias (ressecções sublobares 

de parênquima pulmonar). A mediana de idade dos participantes era de 49 anos (15-

86) sendo 13 (43,3%) homens e 17 (56,6%) mulheres. A mediana do índice de ICC 

dos pacientes era de 2 (0-9) e do IMC era de 24 (16,4-43,2) (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Características dos participantes do estudo e procedimentos 
cirúrgicos realizados 

Participante Idade 
(anos) Sexo 

Índice de 
comorbidades de 
Charlson (ICC) 

Procedimento 
executado 

1 76 Feminino 7 Pleuroscopia 

2 74 Masculino 9 Pleuroscopia 

3 33 Masculino 2 Pleuroscopia 

4 65 Feminino 2 Pleuroscopia 

5 21 Feminino 1 Segmentectomia 

6 16 Masculino 2 Pleuroscopia 

7 51 Feminino 3 Segmentectomia 

8 79 Masculino 7 Pleuroscopia 

9 24 Masculino 1 Pleuroscopia 

10 31 Feminino 1 Pleuroscopia 

11 20 Masculino 0 Pleuroscopia 

12 69 Feminino 6 Pleuroscopia 

13 58 Feminino 8 Pleuroscopia 

14 58 Feminino 1 Pleuroscopia 

15 86 Feminino 2 Pleuroscopia 

16 59 Masculino 6 Pleuroscopia 

17 82 Feminino 6 Pleuroscopia 

18 34 Feminino 0 Pleuroscopia 

19 33 Feminino 3 Segmentectomia 

20 46 Masculino 0 Pleuroscopia 

21 44 Feminino 6 Pleuroscopia 

22 63 Masculino 2 Pleuroscopia 

23 18 Masculino 1 Segmentectomia 

24 80 Feminino 2 Pleuroscopia 

25 51 Masculino 6 Pleuroscopia 

26 27 Feminino 2 Pleuroscopia 

27 15 Feminino 0 Segmentectomia 

28 18 Masculino 2 Pleuroscopia 

29 71 Feminino 8 Pleuroscopia 

30 39 Masculino 6 Segmentectomia 
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Em relação às indicações dos procedimentos cirúrgicos, 9 (30%) 

procedimentos foram efetuados para tratamento de empiema, 4 (13,3%) para biópsias 

de lesões mediastinais, 10 (33,3%) para biópsia pleural, 4 (13,3%) para ressecções de 

bolhas pulmonares, 1 (3,3%) para tratamento de hemotórax retido 2 (6,6%) para 

ressecções de lesões pulmonares. A mediana do TC em minutos foi de 19,5 (8-54). 

Foi utilizado um FS com mediana de 134 gotas por minuto (52-216) com uma 

mediana de consumo de 230 mL (47-800). 

Em 15 procedimentos (50% da amostra total) a óptica cirúrgica sujou ou 

embaçou impossibilitando a visão do cirurgião por alguns segundos, contudo, na 

maioria das vezes o próprio FS foi suficiente para limpar a óptica por si só. Foi 

necessária a utilização de jatos de soro em seis casos (40% dos casos onde houve 

sujeira ou embaçamento da óptica) sendo a mediana do número de jatos igual a 2 (0-

3). Em somente um caso (6,6% dos casos que sujaram ou embaçaram) houve a falha 

do método (Gráfico1). 
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Gráfico 1 - Procedimentos nos quais os investigadores utilizaram o dispositivo 
para limpeza de óptica cirúrgica divididos de acordo com as vezes 
onde observou-se sujeira ou embaçamento, necessidade de jatos de 
soro para limpeza e falhas do método (total de 30 procedimentos) 

 

Ao analisar o subgrupo dos procedimentos cirúrgicos nos quais houve 

comprometimento da visão cirúrgica por embaçamento ou sujeira da óptica 

verificou-se que a mediana do NVS foi de 3 (0-10). 

Para avaliar se houve correlação entre o NVS e as variáveis paramétricas: DT 

em graus Celsius (mediana: 12[10-13,9]), TC IMC e FS, efetuamos correlações 

lineares simples no subgrupo que sujou ou embaçou (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Correlações lineares simples entre as variáveis: tempo cirúrgico em 
minutos (TC), fluxo de solução cristaloide utilizado nos 
procedimentos em gotas por minuto (FS), índice de massa corporal 
dos participantes (IMC) e diferença de temperatura em graus 
Célsius entre o corpo do participante e o meio ambiente (DT) com a 
variável número de vezes que a visão do cirurgião turvou por 
embaçamento ou sujeira (NVS) 

Linear 
Correlation 

r (coeficiente de 
Pearson) t test para r p CI 95% 

TC x NVS -0,339 -1,30 0,216 -0,234 
to 0,058 

FS x NVS 0,269 1,01 0,330 -0,016 to 
0,046 

IMC x NVS -0,237 -0,88 0,394 -0,509 
to 0,214 

DT x NVS -0,003 -0,01 0,992 -1,668 
to 1,651 

Ao efetuar correlação entre TC, FS utilizado nos procedimentos, IMC e DT 

com a variável NVS. Não foram observadas correlações diretas entre as variáveis 

testadas (Tabela 1). 

Para avaliar se houve correlação entre as variáveis tipo de cirurgia executada 

e NVS, foi utilizado o teste exato de Fisher cujo p=1 não demonstrando uma 

correlação estatisticamente significativa entre tais variáveis. 

Com a finalidade de avaliar se houve diferenças entre a concentração sérica 

de sódio e potássio (mmol/L) antes e depois do procedimento cirúrgico (Quadro 2) 

foi efetuado o teste t. Foi verificado que tanto para as medias de concentrações 

séricas de sódio como de potássio pós operatórias não houve diferenças relevantes do 

ponto de vista estatístico em relação ao pré-operatório (p>0,005) (Tabela 2). 
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Quadro 2 - Valores das concentrações iônicas de sódio (Na) e potássio (K) no 
sangue periférico dos participantes 

Na pré 
(mmMol/L) 

K pré 
(mmMol/L) 

Na pós 
(mmMol/L) 

K pós 
(mmMol/L) 

132 4,2 133 4,8 

131 4,1 131 4,8 

138 3,8 136 5,1 

129 3,9 130 4,2 

134 4 133 4,8 

140 3,6 139 4,3 

132 4,1 129 5,3 

136 3,7 138 3,4 

139 4 138 4,6 

142 3,8 130 3,7 

146 5,1 137 3,6 

129 3,5 129 3,5 

127 4,4 127 4,8 

131 3,8 131 3,8 

136 3,8 135 3,6 

144 3,3 144 3,4 

134 3,63 140 2,9 

137 3,6 138 3,9 

130 4,3 132 4,9 

135 3,6 133 3,9 

141 2,6 141 2,8 

130 4,5 129 4,6 

135 4 137 3,9 

137 4,4 137 4,3 

134 4,1 133 5,2 

136 3,8 135 3,8 

136 3,5 134 4,1 

141 3,6 143 3,6 

129 5,8 132 5,9 

143 4,1 137 3,8 
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Tabela 2 - Valores gerados pelo teste t comparando as concentrações séricas dos 
eletrólitos sódio e potássio pré e pós procedimento cirúrgico onde 
Ma-Mb = diferença entre médias pré e pós-operatórias, df = graus de 
liberdade 

Eletrólito Ma-Mb T df p 

Na 0,766 +1,23 29 0,228 

K -0,223 -1,32 54,29 0,191 

Nenhuma complicação intraoperatória foi observada, contudo houve dois 

participantes que apresentaram complicações pós-operatórias sendo que o primeiro 

evoluiu com insuficiência renal aguda (ICC=7) e o segundo evoluiu com dor crônica 

pós-operatória (ICC=8). Além disso dois participantes que evoluíram a óbito no pós-

operatório por complicações relacionadas à doença neoplásica de base sendo um no 

segundo dia pós operatório de pleuroscopia com biópsia (ICC=6) e o segundo no 14º 

dia de pós-operatório de pleuroscopia com biópsia e pleurodese (ICC=8). Não foi 

observado nenhum caso de congestão pulmonar ou anasarca. 
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Diversas técnicas e dispositivos já foram descritos na literatura com objetivo 

de impedir a formação do fogging na óptica cirúrgica e de limpar a óptica quando 

ocorre o acúmulo de sujeira impedindo a visão do cirurgião. 

Técnicas simples utilizando limpeza dos trocateres cirúrgicos com gazes e 

swabs para impedir a sujeira da óptica ao introduzir a mesma na cavidade foram 

descritas27,28, limpeza da óptica com instilação de soro fisiológico através do 

trocater18, técnicas para impedir o fogging com imersão da óptica em soro fisiológico 

quente19, inclusive dispositivos mais complexos já foram criados com propósito de 

limpar a óptica no interior cavidade torácica e abdominal15,16. Todas as técnicas até 

então mencionadas se mostraram úteis para limpar a óptica quando ocorre acúmulo 

de sujeira, contudo, nenhuma delas foi capaz de prevenir a ocorrência de tais 

eventos. Ao avaliar detalhadamente os trabalhos sobre cada um dos métodos 

propostos até então verificou-se que aqueles que descrevem a limpeza dos trocateres 

com gaze seca, swab e instilação de soro são meramente relatos ou séries de 

casos18,27,28. Sendo assim, nenhum estudo estatístico foi ainda realizado com tais 

propostas. O mesmo acontece com o estudo que descreve o uso da imersão da óptica 

em soro quente para prevenção de fogging19 e uso de Povidine® como método de 

prevenção do embaçamento21. 

O estudo que avalia o Endowiper®, um material com alta capacidade de 

absorção colocado como revestimento interno de trocateres (Figura 8)17, descreve os 
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resultados de um trabalho experimental no qual o dispositivo em questão foi testado 

e comparado a outros métodos que visam a limpeza dos trocateres como: a limpeza 

com gaze seca, limpeza com gaze seca presa à pinça hemostática e limpeza do 

trocater com swab de cultura. Os autores daquele estudo utilizaram um material que 

simula sangue e o injetaram no interior do trocater de 12 mm e de 5 mm utilizados 

em cirurgias laparoscópicas. No trocater de 12 mm fizeram o procedimento 60 vezes 

limpando-o com o Endowiper®, 60 vezes limpando com gaze seca, 60 vezes 

limpando com gaze em pinça hemostática e 60 vezes limpando com swab (total de 

240 procedimentos) ao final de cada procedimento uma óptica de 0 graus 10 mm era 

introduzida no trocater e o procedimento foi considerado bem sucedido quando a 

óptica atravessou totalmente o trocater em que a lente sujasse. Os experimentos 

foram bem sucedidos em 83,3% com Endowiper®, 56,7% com a gaze seca, 36,7% 

com gaze presa em pinça hemostática e 40% com swab uma diferença 

estatisticamente significativa entre os quatro grupos (p<0,001). Com o trocater de 5 

mm foram realizados 20 testes com o Endowiper® e 20 testes com o swab de culturas 

sendo observado sucesso em 85% das vezes com o primeiro método e 20% com o 

segundo com uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001). Este dispositivo 

apesar de eficaz para impedir a sujeira da óptica ao passar pelo trocater, em situações 

cirúrgicas reais ele requer a parada do procedimento cirúrgico e a retirada da óptica 

de dentro do paciente para que seja utilizado, portanto, é um método que tem 

limitações. 
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Figura 8 - Endowiper posicionado no interior de um trocater de 12 mm17 

Foram verificados dois estudos que testam o dispositivo Endoclear®, que é 

uma armação metálica que sustenta dois flaps de um tecido com alta capacidade de 

absorção que é colocado no interior da cavidade e usado para limpar a óptica sempre 

que ela embaça ou suja (Figura 9). No primeiro estudo15 os investigadores fazem um 

ensaio randomizado utilizando 40 pacientes submetidos à fundoplicadura 

laparoscópica para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico. Os participantes 

foram divididos em dois grupos sendo que 20 pacientes foram incluídos no grupo e 

utilização do dispositivo e os outros 20 foram incluídos no grupo e controle (sem o 

uso do dispositivo). Os desfechos avaliados foram tempo cirúrgico e o tempo de 

cirurgia gasto para limpeza da óptica. A mediana de tempo cirúrgico nos dois grupos 

não exibiu uma diferença estatisticamente significativa (102 minutos para o grupo do 

dispositivo e 101 minutos para o grupo controle, com um p=0,92). Contudo, no 

grupo do uso do dispositivo, o tempo médio gasto com a limpeza da óptica por 

procedimento foi de 1,3 minutos e no grupo controle esta média foi de 3 minutos 

(p<0,001). 
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Figura 9 - Fotografia de um Endoclear. Este dispositivo é colocado no interior da cavidade 
operada para que a óptica cirúrgica possa ser adequadamente limpa quando a 
mesma se suja15 

No segundo estudo relacionado ao Endoclear®16 13 pacientes foram 

submetidos à procedimentos cirúrgicos torácicos com uso do dispositivo e 30 

pacientes que foram operados sem o dispositivo serviram como grupo controle. 

Verificou-se que no grupo do uso do dispositivo houve a necessidade de limpar a 

óptica cirúrgica em média 9,9 vezes (± 3) no grupo do dispositivo e 9,5 vezes (± 3,9) 

no grupo controle (p=0,73). Contudo no grupo do uso do dispositivo em uma média 

de 1,3 vezes por procedimento (± 1,3) houve a necessidade de retirar a óptica da 

cavidade para a limpeza (p<0,001). Vale ressaltar que este dispositivo não impede a 

óptica cirúrgica de se sujar nem de embaçar, apenas torna a limpeza da óptica mais 

rápida sem a necessidade de retirá-la da cavidade. 

Um trabalho descreve um dispositivo que utiliza jatos de água associados à 

fluxo aéreo para a limpeza de ópticas cirúrgicas (Figura 10)20. Os autores descrevem 

um estudo experimental no qual foram feitos 40 experimentos. Nos procedimentos a 

mesma óptica cirúrgica foi sujada com maionese e depois foi limpa. Em 20 dos 
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experimentos utilizando o dispositivo e em 20 dos procedimentos utilizando gaze 

(grupo controle). Depois de limpa a óptica era testada para sujeira residual utilizando 

aferição de molecular de trifosfato de adenosina (ATP) por bioluminescência em sua 

superfície e, também era testada quanto a necessidade de limpeza mecânica 

complementar com gaze para que a imagem se tornasse nítida. Em relação ao teste 

do ATP verificaram que houve em média a detecção de 3000 unidades relativas de 

luz de resíduos após limpeza no grupo controle contra 250 unidades relativas de luz 

no grupo do dispositivo (p<0,001). Em relação à nitidez da imagem o grupo controle 

necessitou em média de quatro limpezas adicionais com gaze seca para que as 

imagens captadas pela óptica tivessem uma nitidez aceitável e no grupo do 

dispositivo esta média foi de apenas uma limpeza adicional. Assim como os dois 

dispositivos anteriormente citados este é mais um artifício usado para limpar a óptica 

cirúrgica quando ela suja ou embaça requerendo a interrupção do procedimento 

cirúrgico. 

 

Figura 10 - Dispositivo que utiliza instilação de líquidos associado ao fluxo aéreo para limpeza 
da óptica20 
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Por último, existe a descrição de um dispositivo que aplica um fluxo contínuo de 

CO2 aquecido na lente objetiva da óptica cirúrgica para a prevenção da formação de 

fogging na mesma (Figura 11). Foi realizado um estudo no qual o dispositivo foi testado 

em 25 experimentos no qual a óptica era imersa em um ambiente controlado com 

diferentes condições de umidade, temperatura e pressão e foi averiguada que a capacidade 

do fluxo contínuo de CO2 em prevenir o fogging. Em 100% das vezes o embaçamento foi 

prevenido mantendo a imagens geradas pelo vídeo nítidas. Quando o fluxo foi desligado a 

óptica se tornava embaçada, contudo, quando o fluxo era ligado novamente a mesma 

clareava espontaneamente. Observe que este aparelho é capaz de prevenir apenas o 

embaçamento, mas não impede o acúmulo de sujeira a frente da objetiva13. 

 

Fonte: Calhoun e Redan13 

Figura 11 - Dispositivo anti-fogging. (A) Visão lateral do dispositivo; (B) Visão Frontal do 
dispositivo; (C) óptica acoplada ao dispositivo; (D) Aspecto do dispositivo sem a óptica 
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Em 2015, Abreu et al.22 descreveram um dispositivo que mais tarde foi 

denominado LacrimaSurg®. Pela primeira vez houve a descrição de um dispositivo 

que limpa a óptica e impede que a mesma se torne suja ou embace. Os autores 

descreveram os resultados de 420 experimentos realizados ex vivo com a imersão de 

ópticas cirúrgicas de 10 mm de 30 e 0 graus em diferentes tipos de materiais que 

poderiam sujar sendo observado que em 412 dos experimentos as ópticas não 

sujaram (98,1%), ou seja, o dispositivo foi eficaz. 

No presente estudo, LacrimaSurg® foi avaliado por meio da utilização em 

cirurgias reais (estudo piloto in vivo). Como o objetivo do presente trabalho é avaliar 

a segurança e o funcionamento do equipamento em ambientes reais de cirurgia, um 

pequeno grupo de participantes foi suficiente para atestarmos este funcionamento e 

verificarmos se ocorreria algum caso de complicação grave pós-operatória 

relacionada ao uso do dispositivo, sem expor uma população maior à eventuais 

riscos. Os resultados mostraram que em 80% dos procedimentos a visão do cirurgião 

não foi prejudicada pois a óptica não sujou a ponto de prejudicar a visão do campo 

cirúrgico sendo que em 50% das vezes não houve o evento e em 30% o evento 

sujeira aconteceu porém ela limpou espontaneamente apenas com o fluxo contínuo 

de soro fisiológico. Quando ocorreu o depósito de sujeira apesar fluxo contínuo de 

solução, a administração de jatos foi o suficiente para limpar a objetiva em 17% das 

vezes, não havendo necessidade de parar a cirurgia. Somente em 3% do total de 

procedimentos foi necessária a interrupção das cirurgias para que fosse efetuada a 

limpeza da óptica com compressa cirúrgica sendo considerado falha do dispositivo. 

Por isso, pode-se dizer que o dispositivo se mostrou eficaz em não permitir a 

interrupção dos procedimentos cirúrgicos em 97% das vezes. Esta taxa de eficácia foi 
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muito semelhante à observada nos estudos experimentais previamente relatados22 e 

superior aos demais dispositivos descritos até o presente momento. 

Para averiguar se haveria interferência de outras variáveis independentes ligadas 

ao paciente, dispositivo e meio ambiente com a sujeira ou embaçamento da óptica, os 

investigadores decidiram avaliar se DT, TC, FS, IMC e o tipo de cirurgia realizada 

teriam influência no NVS. As análises de correlações lineares usadas para avaliar as 

variáveis quantitativas e o teste exato de Fisher que compara as variáveis categóricas não 

mostrou um valor de p estatisticamente significativo (p>0,05) o que não permite 

rejeitarmos a hipótese nula de que não há relação alguma entre tais variáveis. Tal fato 

nos leva a suspeitar de que talvez os fatores responsáveis por sujeira e embaçamento da 

óptica estejam ligados à movimentação deste instrumento no interior da cavidade pleural 

e sua relação com as estruturas adjacentes. Os investigadores também notaram que a 

angulação da lente objetiva favorece um maior acúmulo de resíduos durante os 

procedimentos cirúrgicos formando verdadeiras gotas que atrapalham a visão do 

cirurgião. Obviamente na maioria das vezes este fenômeno foi contornado pelo fluxo 

contínuo do LacrimaSurg® e quando acontecia, o emprego de jatos de soro resolvia 

grande parte do problema, mas em 3% das vezes houve falha. Para solucionar isso, o 

inventor e autor principal deste estudo adotou novamente uma solução parecida com a 

solução da natureza. Criou um canal de drenagem lacrimal e o aplicou no polo oposto ao 

LacrimaSurg®, muito parecido ao sistema de drenagem lacrimal do olho humano, com a 

diferença que o sistema de drenagem empregado na óptica é dotado de um aspirador 

com acionamento por botão do tipo “pistão de trompete” para que o cirurgião o acione 

nos 3% de casos onde o fluxo de soro falha. (Figura 12). Um novo estudo futuro 

precisará ser efetuado para poder avaliar o desempenho desta adaptação e seu poder de 

melhorar o desempenho de LacrimaSurg®. 
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Esta figura foi extraída do pedido de patente modalidade PCT depositado pelo autor 
desta tese no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) sob o número 
BR2020/050019 em 31/01/2020. 

Figura 12 - Desenho que mostra características da inovação proposta para LacrimaSurg®. Fig.1: 
Mostra o dispositivo acoplado ao sistema de fluxo de solução cristaloideno qual 52 
corresponde à bolsa de soro, 32 ao equipo, 3 ao ducto acoplado à óptica cirúrgica. 
Fig.2 e Fig.3: Representação da extremidade distal do conjunto óptica + 
LacrimaSurg® mostrando duas possibilidades diferentes de modelos construtivos 
para os canais sendo 2 a lente objetiva da óptica de 30 graus, 33 o óstio do sistema 
irrigador da óptica e 44 o óstio do canal de drenagem do sistema 
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Quanto à segurança do dispositivo, o experimento avaliou se a infusão 

contínua de soro no interior da cavidade pleural poderia levar o paciente a 

desenvolver quadros de anasarca, congestão pulmonar e desequilíbrios 

hidroeletrolíticos. Não foi registrado nenhum caso de complicação pós-operatória 

relacionada à edema ou congestão pulmonar entre os participantes do estudo. Ao 

efetuar a análise comparativa entre as medidas dos eletrólitos sódio de potássio antes 

e após os procedimentos, não houve diferença estatística significativa (p>0,05). Isso 

mostra que o uso deste equipamento é seguro e, portanto, podemos seguir em frente 

com a realização futura de um estudo randomizado com um número maior de 

participantes no qual a eficiência de LacrimaSurg® possa ser comparada à dos 

dispositivos citados anteriormente. 
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O dispositivo avaliado neste estudo mostrou-se um instrumento factível e 

eficaz na prevenção do acúmulo de sujeira e limpeza da óptica cirúrgica em 

condições cirúrgicas reais. Não foram identificadas condições específicas 

relacionadas aos pacientes, dispositivo estudado e aos procedimentos cirúrgicos que 

se correlacionasse com a sujeira ou embaçamento da óptica cirúrgica. Os resultados 

obtidos no estudo piloto mostram que o dispositivo é seguro para o uso em pacientes. 

Os resultados do presente trabalho nos dão o respaldo necessário para que 

seja planejado um estudo melhor desenhado, com a participação de um número 

maior de pacientes para que se possa avaliar os impactos do dispositivo na dinâmica 

das diferentes cirurgias e para que seja efetuada uma comparação deste com outros 

métodos disponíveis para a mesma finalidade. 
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Anexo A - Aprovação Comissão de Ética em Pesquisa do Hospital Santa 
Marcelina e da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo 
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Anexo B - Termo de consentimento livre esclarecido 
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