
O que preciso saber sobre minha cirurgia de
catarata?

A catarata aparece quando a lente no seu olho fica mais opaca, resultando numa perda progressiva da visão. A lente opaca

pode ser removida e substituída, para melhorar significativamente a sua visão.

Preciso fazer uma cirurgia de catarata?

Além da cirurgia, não há nenhum tratamento que permita a restauração da visão que foi alterada por uma catarata. Embora uma

alteração nos óculos possa proporcionar a melhora temporária da visão, a cirurgia é a única solução com resultados duradouros.

Quando a decisão de operar deve ser tomada?

O seu oftalmologista decidirá operar a sua catarata quando o problema visual (visão nublada, brilho excessivo, má visão nocturna ou

visão dupla) realmente limitar suas actividades diárias (dirigir, ler, ver TV etc.).

O que devo fazer antes da operação?

Alguns dias antes da operação, você deve consultar um anestesista para decidir que tipo de anestesia é mais apropriado ao seu

caso. Um exame cardiovascular também poderá ser necessário.

O seu médico verificará as medidas do seu olho, para determinar o tipo de lente substituta necessário.

Como é executada a operação?

Em geral, a operação requer anestesia local, por injecção ou tópica (isto é, uma anestesia local administrada com o uso de colírios

anestésicos). A operação em si é executada com o uso de um microscópio operacional e realizada em um ambiente cirúrgico estéril

(hospital, clínica, centro oftalmológico). A cirurgia envolve a remoção do cristalino opaco por meio de uma pequena incisão e sua

substituição por uma lente artificial.

O que devo fazer depois da operação?

Se sua condição geral for boa e se a anestesia foi branda, você poderá deixar o local de saúde algumas horas após o procedimento.

No caso de anestesia geral ou se você morar sozinho e não puder realizar as tarefas diárias, a hospitalização por uma noite talvez

seja necessária.

A operação é dolorosa?

Não. A operação é, geralmente, indolor.

Quais serão os resultados para minha visão?

A substituição do cristalino opaco por uma lente artificial que foi especificamente adaptada ao seu olho deverá permitir que você

recupere a visão bem rapidamente, embora possa ocorrer um enevoamento inicial. Um pouco de desconforto local poderá ser

observado durante as primeiras semanas após o procedimento. Quando o olho estiver curado, talvez você precise de óculos ou

lentes de contacto novas.

Dr. Ana Nunes Barata
MEDICINA GERAL E FAMILIAR

1



Há riscos pós-operatórios?

Não, este procedimento não tem riscos. A cirurgia de catarata é uma operação de rotina, que é segura e eficaz. A ocorrência de

complicações é muito rara.

Preciso seguir algum tratamento após a cirurgia?

Quando tiver alta, você receberá uma receita para:

* Aplicação de colírios no olho por várias semanas após a operação.

* Um protector de olho a ser usado à noite.

A catarata pode reincidir?

Não, mas, às vezes, é possível que a cápsula fique opaca durante os meses ou anos após o procedimento, causando outra

diminuição da visão. Isso é incorrectamente denominado catarata secundária. Esse problema pode ser resolvido definitivamente

com a abertura da cápsula usando um laser. Essa é uma operação curta, indolor e muito rápida, que não requer hospitalização.

As operações de catarata estão entre as mais comuns. Elas são seguras e eficazes. Uma vez resolvido o problema ocular e

prescritos os óculos correctos, deve-se consultar anualmente o oftalmologista.
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