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Prefácio

Esse e-book foi escrito para você que vai operar a sua catarata ou você que esta 
levando seus pais no oftalmologista e está em dúvida diante das opções de lentes 
intraoculares oferecidas. Cada lente tem vantagens, desvantagens e valores diferentes. 
No texto abaixo, tento deixar mais claro essas informações. Nunca opere se estiver com
dúvidas sobre a lente ou sobre a sua cirurgia.

Boa leitura!



Lente monofocal esférica

Também conhecida como “lente nacional” ou “lente do convênio”. Ela é considerada a 
lente mais simples que implantamos na cirurgia de catarata.

Consiste em uma lente com óptica normal, que focaliza os raios de luz em um único 
ponto. Com isso, é grande a possibilidade de ser necessário o uso de óculos  após a 
cirurgia tanto para longe, como para perto.

Essa lente possui irregularidades na sua periferia, o que não possibilita obter uma 
melhor qualidade de visão.

Costumo comparar a imagem final à imagem da TV em analógico.

Lente monofocal asférica
 

Também conhecida como “lente importada”. Ela é considerada uma evolução na 
qualidade das lentes, pois apresenta a óptica trabalhada para não possuir as 
irregularidades na periferia, melhorando em muito o contraste de cores e a visão 
noturna.

Por possuir apenas um foco, ainda é grande a possibilidade do paciente usar óculos 
para perto e longe após a cirurgia. A tecnologia de corrigir as imperfeições na periferia 
se assemelha às das lentes de câmeras fotográficas de alta definição e é utilizada no 
telescópio Hubble.

Costumo comparar a imagem final à imagem da TV digital.

VEJA ABAIXO A COMPARAÇÃO ENTRE AS LENTES ESFÉRICAS E ASFÉRICAS
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VEJA ABAIXO A ESTIMATIVA DO RESULTADO COM AS LENTES
ESFÉRICAS E ASFÉRICAS

Paciente com Catarata:

Paciente com lente esférica:

Paciente com lente asférica

5



VEJA OUTRO COMPARATIVO ENTRE AS LENTES ESFÉRICAS E AS
LENTES ASFÉRICAS

Lente Esférica:

Lente Asférica:

6



Lente monofocal asférica tórica

Lente sem  irregularidades na sua periferia, possui diferentes curvaturas calculadas 
para a compensação do astigmatismo corneano.

Indicada geralmente a partir de um astigmatismo corneano superior a 0,75 (avaliado 
através da ceratoscopia computadorizada ou topografia corneana). Também é 
necessário que o astigmatismo seja regular para que seja indicada.

Pacientes com astigmatismo devido a ceratocone não têm benefícios com essa lente.

Enfim, ela junta as qualidades da lente monofocal asférica com a possibilidade de 
reduzir o grau do astigmatismo.

   Observe na lente ao lado, que há marcações (pontinhos)            

   próximas da alça. Esses pontos devem ser alinhados à

   marcação feita no paciente, sendo essa marcação calculada

   antes da cirurgia.

Simulação de um paciente com astigmatismo e sem astigmatismo

Paciente com astigmatismo. Paciente sem astigmatismo.
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Lente multifocal (bifocal)

Lente que possui dois pontos de foco distintos para longe e perto através da divisão do 
feixe de luz. Com isso, permite que o paciente tenha uma nitidez para perto e para 
longe.

Cerca de 90% dos pacientes tem uma qualidade visual tanto para longe como para 
perto, o que o permite não utilizar óculos. Porém, uma minoria pode precisar de óculos
para perto, longe ou ambos.

Portanto, essa lente reduz a necessidade do uso de óculos. Garantir que você não 
vai precisar de usar óculos é algo que não faço e, particulamente, acho perigoso fazer 
essa afirmação!

Um dos efeitos colaterais é a presença de reflexos ao redor das luzes (que geralmente 
reduz com o tempo), principalmente à noite, e a dificuldade de leitura em ambientes 
pouco iluminados.

Sem dúvidas, é uma lente com grandes qualidades, mas que seu oftalmologista deve 
avaliar bem as indicações para minimizar as insatisfação dos pacientes. Pacientes com 
lesões na retina, diabetes descontrolada ou glaucoma devem ser bem avaliados antes 
da cirurgia.

Observe ao lado a lente multifocal. 

 Os aneis na lente permitem a divisão da   

        luz, o que forma mais de 1 foco.

Lente multifocal (trifocal)

Lente que possui uma faixa com vários focos. Com isso, permite uma boa qualidade 
visual para longe, intermediário (visão computador) e perto.

Essa lente vem apresentando bons resultados, principalmente nos pacientes mais 
jovens que utilizam o computador constantemente.

Assim como qualquer multifocal, não é possível garantir que o paciente não utilizará 
mais óculos, porém seus resultados são tão bons como os da multifocais (bifocais).
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SIMULAÇÃO ENTRE DIVERSAS LENTES INTRAOCULARES

Lente Monofocal Asférica 

Nessa simulação, o paciente ficou 

com um grau baixo para longe (o 

que permite uma boa visão dos 

objetos longe) e demonstra uma 

dificuldade para perto. Essa 

dificuldade é corrigida com  

óculos.

Lente Monofocal Asférica

Nessa simulação, o paciente ficou

com um grau mais elevado de

miopia, o que dificulta a visão para

longe, mas ajuda para perto. Essa

dificuldade é corrigida com

óculos.

Lente Multifocal (bifocal)

Nessa simulação, o paciente tem

uma boa visão para perto e longe.

A visão à média distância é um

pouco pior. Isso pode gerar um

certo desconforto, principalmente

no uso do computador.

Lente Multifocal (trifocal)

Nessa simulação, o paciente tem

uma boa visão para perto, longe e

meia distância.
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Lente multifocal tórica

Lente que soma as vantagens da lente multifocal com a correção do astigmatismo.

Essa lente é fundamental para os pacientes que escolhem a lente multifocal e possuem 
astigmatismo corneano acima de 0,75; minimizando assim possível grau residual.

Observe na imagem da lente ao lado tanto os anéis que 

permitem os focos para perto e longe, juntamente 

com a marcação (3 pontos pretos) para corrigir o

astigmatismo.

Lente sulcoflex

Lente implandada sobre a lente anterior para corrigir erros refracionais residuais sem 
a necessidade de retirada/troca da lente anterior, evitando os traumas e os riscos 
cirúrgicos de uma troca de lente.

É possível implantar uma lente tórica (corrigindo um astigmatismo) ou uma lente 
multifocal (diminuindo a dependência dos óculos para perto) e até lente multifocal 
tórica.

Portanto, se você já fez sua cirurgia e está insatisfeito com algum grau residual ou com 
a dependência dos óculos para perto, saiba que existem opções para melhorar sua 
visão.

 

Observe ao lado a imagem da lente sulcoflex multifocal 

(percebemos os aneis no corpo da lente).

Seu oftalmologista poderá avaliar se há indicação e tirar possíveis dúvidas.
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