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Prefácio
Resolvi escrever esse e-book como uma forma de melhor orientar  você que teve 
indicação pelo seu oftalmologista para realizar a cirurgia de Catarata.

Sei que muitas vezes nós oftalmologistas não conseguimos tirar todas as dúvidas e é 
bem possível que após ler esse e-book você tenha outras dúvidas.

Se isso ocorrer, converse com o seu oftalmologista antes de sua cirurgia. 

Nunca opere com dúvidas!

Boa leitura.



O que é a Catarata?

Catarata é a opacificação da lente natural do olho (cristalino). Essa lente natural 
(cristalino) tem a função de (igual uma máquina fotográfica) focalizar a imagem na 
retina.

Em decorrência dessa opacificação, a luz não é transmitida nitidamente, deixando as 
imagens embaçadas, amareladas, sem o contraste adequado.

Com o passar do tempo a visão vai piorando progressivamente podendo levar a perda 
reversível da visão (principal causa de cegueira reversível no mundo).

De modo geral, adiar a cirurgia não interferirá no resultado final de sua visão, exceto se
sua Catarata se tornar muito dura, não permitindo a realização de sua cirurgia pela 
técnica de facoemulsificação.
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Quais os sintomas da Catarata?

A baixa de visão é o principal sintoma da Catarata. Essa baixa de visão pode se iniciar 
como  uma dificuldade de dirigir (muitas vezes você não consegue renovar a carteira 
de motorista), enxergar à noite, ler ao computador. 

Outro sintoma importante que pode estar percebendo é a perda de nitidez das cores 
(sensação que as paredes estão sujas, amareladas). Podem ocorrer frequentes 
alterações nas receitas dos seus óculos, inclusive com uma melhora provisória da visão
para perto enquanto a Catarata evolui.

A perda visual devido à Catarata não é corrigida pelos óculos! Porém, o uso dos óculos 
poderá permitir uma qualidade visual suficiente para adiar a sua cirurgia 
(principalmente nos casos iniciais).
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Quais são os tipos de Catarata?

Catarata Congênita: É aquela que está presente desde o nascimento. Em geral, ocorre 
quando a gestante sofre uma infecção (rubéola, toxoplasmose, lúpus...) no início da 
gravidez e também pode ser hereditária.

Catarata Infantil: É aquela que aparece nos primeiros anos de vida. Está associada a 
anormalidades congênitas e sistêmicas. Frequentemente bilaterais, caso sejam 
insignificantes devem ser acompanhadas de perto a fim de evitar a redução da visão.

Catarata Inflamatória: Inflamações intraoculares podem ocasionar catarata. Para 
evitar esta complicação, o ideal é consultar um oftalmologista sempre que notar algo 
diferente nos seus olhos ou na sua visão. Dor, vermelhidão, cansaço visual e 
sensibilidade à luz podem ser um sinal de que algo não vai bem.

Catarata Medicamentosa: Alguns medicamentos, por exemplo o corticóide, a longo 
prazo ou em excesso, podem propiciar o surgimento da catarata. Esse efeito não ocorre
de um dia para o outro. Não interrompa seu tratamento sem o conhecimento do seu 
médico.

Catarata Metabólica: Alterações do metabolismo como diabetes, colesterol alto, 
doenças do fígado, hormônios, também podem levar a formação de catarata. O 
tratamento dessas alterações pode não regredir as alterações no cristalino.

Catarata Senil: Em função do envelhecimento, o cristalino perde suas características 
(transparência e mobilidade) dando origem à catarata. É o tipo mais comum de 
Catarata e inicia o seu desenvolvimento a partir dos 50 anos de idade. Geralmente tem 
evolução lenta, não sendo a idade o fator determinante para indicar ou não a cirurgia.

Catarata Traumática: Agressão física, grandes quedas, acidentes automobilísticos, 
choque elétrico, são exemplos de situações que podem ocasionar este tipo de catarata. 
Geralmente se desenvolve rapidamente.

6



Qual o tratamento da Catarata?

Uma vez formada, o único tratamento existente e eficaz para a catarata é a sua extração
cirúrgica. Não existem até o momento medicamentos ou colírios que façam  a Catarata 
regredir.

O procedimento cirúrgico consiste na utilização de um aparelho de ultrassom que 
fragmenta e aspira o cristalino para que, em seu lugar, possa ser implantada uma lente 
intraocular que será (geralmente) permanente, o que torna a escolha da lente um fator 
de grande importância (tema que será abordado mais adiante).

O procedimento dura cerca de 15 minutos, sendo necessário dilatar o olho e anestesiá-
lo antes do início da cirurgia.
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Como é a anestesia na cirurgia de Catarata?

Existem várias opções de anestesia que será escolhida de acordo com as características
do paciente e do cirurgião.

Anestesia peri bulbar: Consiste na injeção de anestésico atrás do olho. A anestesia 
dura cerca de 4 horas e você terá dificuldades em movimentar ou piscar o olho durante
esse período. Por esse motivo você sairá do centro cirúrgico com o olho tampado.

Anestesia tópica: Consiste na aplicação de gel ou colírio anestésico na superfície do 
seu olho, sem a necessidade de injeção. O cirurgião deverá ser experiente (para 
conseguir segurar os movimentos oculares do paciente durante a cirurgia e terminar a 
cirurgia dentro de 20 minutos). É utilizada quando você apresenta um perfil tranquilo 
ou apresenta contraindicação para anestesia peri bulbar (plaquetas baixas ou quem 
utiliza medicamentos anticoagulantes que não podem ser interrompidos – AAS, 
clopidogrel, marevan). Você poderá sair do centro cirúrgico sem utilizar tampão.

Anestesia geral: Consiste na aplicação de medicamentos intravenosos e entubação do 
paciente. É utilizada nos casos de cirurgia em crianças ou pessoas que não tem 
capacidade nenhuma de colaborar com o cirurgião.
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A importância na escolha da lente intraocular!

Esse capítulo deve ser lido com extrema atenção por você que operará sua Catarata. 
Cada lente tem vantagens, indicações e custos diferentes.

Lente rígida: Indicada quando sua Catarata está muito dura, sendo necessário retirá-la
inteira do olho. Por sua rigidez, a incisão cirúrgica na cirurgia de catarata, que 
normalmente é de 2,75 mm, deverá ser aumentada para cerca de 7,0 mm. Há a 
necessidade de dar pontos no final da cirurgia. Com isso a recuperação será mais lenta. 
Com pontos ocorre a indução de astigmatismo e aumenta a necessidade de óculos 
posteriormente. Além disso, há um risco maior de infecção.

Lente monofocal esférica: Lente com óptica normal calculada para a correção do grau
para longe ou perto. Essa lente possui irregularidades em sua periferia, o que não 
permite a melhor focalização das imagens (os raios ficam distorcidos).

Lente monofocal asférica: Lente que não possui  irregularidades na sua periferia, 
com grau semelhante em toda a sua superfície, melhorando em muito a definição das 
imagens, a percepção de contraste e a visão noturna. Esta tecnologia se assemelha as 
lentes de câmeras fotográficas de alta definição, e é utilizada no telescópio Hubble.

Lente monofocal asférica tórica: Lente que não possui irregularidades na sua 
periferia, com diferentes curvaturas, calculada para a compensação do astigmatismo 
corneano. Reduz a dependência de óculos e melhora a qualidade visual final.
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Lente multifocal: Lente que possui dois pontos de foco distintos (um para longe e 
outro para perto) através da divisão do feixe de luz. Por esse efeito, reduz a 
dependência do uso de óculos (tanto para longe como para perto) após a cirurgia. Um 
dos efeitos colaterais é a presença de reflexos ao redor das luzes, principalmente à 
noite, e a dificuldade de leitura em ambientes pouco iluminados.

Lente multifocal tórica: Lente que possui as mesmas vantagens da lente multifocal e 
ainda corrige o astigmatismo corneano.

Lente sulcoflex: Lente implantada sobre a lente anterior para corrigir erros 
refracionais residuais sem a necessidade de retirada ou troca da lente intraocular já 
inserida, evitando os traumas e os riscos cirúrgicos de uma troca de lente.
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Quais os cuidados devo ter após a cirurgia de Catarata?

Apesar de ser rápida, a cirurgia de Catarata não é uma cirurgia simples!

Atualmente o índice de complicação é menor que 1%, porém, terminada a cirurgia com
sucesso não significa que vai ficar tudo bem. É fundamental você seguir corretamente 
as orientações do seu Oftalmologista!

Utilize os colírios receitados! TODOS! Cada cirurgião tem um esquema que deve ser 
seguido corretamente.

A dieta nos dias seguintes a cirurgia é a mesma que você segue todos os dias. Não há 
nenhuma restrição em função da cirurgia.

Não durma do lado operado por 10 dias. Durma de barriga para cima ou do lado não 
operado.

Não abaixar a cabeça. Não pegar peso superior a 2kg.

Não cozinhar por 10 dias. Aliás, não realizar tarefas domésticas como limpar a casa, 
cuidar das plantas por esse período.

Você pode lavar o cabelo, lavar o rosto logo no dia seguinte a cirurgia. Mas tenha 
cuidado para não deixar a água cair no olho operado. 

Evite relações sexuais por 20 dias.

Maquiagem (lápis de olho e rímel) e pintar o cabelo devem ser evitados por 30 dias.
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Sobre o autor

Dr. Henrique Menegaz é médico oftalmologista formado pelo Hospital das Forças 
Armadas – Brasília.

Realizou a especialização em Catarata e Glaucoma pela Santa Casa de Belo Horizonte.

Atualmente Dr. Henrique Menegaz reside em Catalão, onde possui consultório próprio.
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