Catarata

Saiba tudo sobre a
principal causadora
de cegueira
reversível no
mundo.
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Introdução
A catarata é a principal doença causadora de cegueira
no mundo! De acordo com a Organização Mundial da
Saúde (OMS), hoje a doença é responsável por 51%
dos casos de cegueira no mundo, o que representa
cerca de 20 milhões de pessoas. Segundo a
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (Sigla), por ano
surgem cerca de 550 mil novos casos no Brasil. Em
2016, mais de 450 mil pacientes ﬁzeram a cirurgia
pelo SUS e no Brasil, ela é responsável por 48% dos
casos de cegueira.
Apesar de ser uma doença extremamente comum,
existem muitas dúvidas mitos e equívocos quando o
assunto é catarata. Neste material você vai entender
o conceito, tipos, sintomas, causas, tratamento e toda
informação relevante que norteia este tema. Mas
antes de qualquer coisa, NÃO utilize este material
para se auto diagnosticar e se auto medicar. Apesar de
toda informação sempre busque o auxílio de um
médico especialista.
Boa leitura!
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O que é
Catarata?
A catarata é uma doença caracterizada pela
perda de transparência do cristalino, ou seja, é
uma opacidade do cristalino (lente natural do
olho). A visão ﬁca nublada, como se olhassem
por uma janela embaçada ou enevoada. Com
o passar do tempo a visão turva pode
atrapalhar no cotidiano do portador como
diﬁculdade para ler, dirigir ou entender as
expressões das pessoas podendo ocorrer a
cegueira.
Como a opaciﬁcação do cristalino é um
processo natural, podemos dizer que todo
mundo tem catarata, porém cada pessoa
desenvolve a doença no seu tempo. Além
disso, por esse motivo a catarata é mais
comum em pessoas mais velhas.
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Tipos de
Catarata
Catarata Senil

É o tipo mais comum e é
relacionado a idade. Ocorre ao
longo do tempo com o
envelhecimento do cristalino,
causando a perda da
transparência e impedindo o
paciente de exercer suas
atividades normais.

Catarata Traumática

Cataratas traumáticas são
causadas devido a algum trauma
sofrido por lesões penetrantes
no olho, contusões, radiações ou
descargas elétricas.

Catarata Secundária

A Catarata secundária pode
decorrer de doenças oculares
inﬂamatórias como uveíte,
glaucoma agudo, alta miopia, e o
uso de medicamentos contendo
esteróides.

Catarata Congênita

A Catarata congênita pode estar
presente logo no nascimento do
bebê. Esse tipo de catarata pode
se desenvolver por mutações
genéticas, anormalidades
cromossômicas, ou em casos de
infecções durante a gravidez e
abuso de álcool ou drogas.
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Causas
Existem vários fatores que contribuem para o
surgimento da catarata. São eles:
Radiação ultravioleta provinda do sol e outras
fontes;
Uso de estatinas para a redução do colesterol;
Vitrectomia (remoção do gel vítreo) em pessoas
com mais de 50 anos;
Doença no interior do olho, tais como o glaucoma,
retinite pigmentosa ou descolamento da retina;
Inﬂamação do olho;

Abuso de álcool;

Lesão ocular;

Alto índice de miopia;

Diabetes;

Histórico familiar;

Hipertensão;

Exposição frequente a
Raio-X;

Obesidade;
Tabagismo;
Terapia de reposição
hormonal;

Uso prolongado de
corticoides;
Eczema.
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Causas da Catarata congênita
Diferentemente da catarata adquirida, a catarata
congênita está associada à infecções, reações alérgicas
e doenças genéticas. Entre elas:
Síndrome de Down;

Síndrome de Conradi;

Síndrome de
Hallermann-Streiff;

Incontinência
pigmentar;

Síndrome de Lowe;

Toxoplasmose;

Síndrome de Cockayne;

Rubéola;

Trissomia 13-15;

Citomegalovírus;

Galactosemia;

Herpes simples;

Síndrome de Marfan;

Síﬁlis;

Hipoglicemia;

Varicela;

Síndrome de Alport;

Aniridia;

Distroﬁa miotônica;

Glaucoma congênito;

Doença de Fabry;

Exposição a
corticosteroides.

Hipoparatiroidismo;
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Sintomas
No início, a visão ﬁca um pouco
turva e o paciente acha que o
grau dos óculos mudou.
Conforme a doença evolui, a visão
se torna mais turva, como se
estivesse olhando através de um
pedaço de vidro sujo.
Dependendo do tipo de catarata,
o paciente pode também sentir
que:
• As cores dos objetos estão
menos vivas;
• A luz do sol está muito brilhante;
• Os faróis dos carros à noite
ofuscam mais do que antes.
Em alguns pacientes com
catarata, ao mesmo tempo em
que a visão para longe piora, a
visão para perto melhora, e eles
passam a enxergar sem óculos de
perto, que antes eram
imprescindíveis, o que os alegra.
Infelizmente, esta melhora é
temporária e logo percebem a
turvação aumentar.
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No caso da catarata congênita,
a criança pode apresentar
mancha branca na “menina
dos olhos”. Algumas vezes, no
entanto, a catarata não é
visível, e os pais só percebem
que a criança enxerga mal
quando notam que ela ﬁxa mal
os objetos ou que demora para
engatinhar.
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Fatores de
risco
Alguns fatores podem contribuir para o surgimento e
desenvolvimento da catarata.
São eles:
Idade;
Diabetes;
Alcoolismo;
Tabagismo;
Obesidade;
Hipertensão;
Exposição a Raios-X;
Exposição a raios ultravioleta;
Uso prolongado de corticoides.
Lesão ocular prévia ou inﬂamação;

Pág. 8

Como é
feito o
diagnóstico
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Na catarata congênita, o diagnóstico é mais
complicado por se tratar de uma criança ou bebê.
Uma das maneiras é observar os olhos do bebê em
busca de pontos brancos ou ausência de reﬂexo na
pupila.
Além disso, em todas as maternidades do país existe
a realização do teste do olhinho (ou teste do reﬂexo
vermelho) em recém-nascidos, o que ajuda no
reconhecimento da doença logo nos primeiros dias
de vida.
Para adultos, além do histórico do paciente, também
são solicitados alguns exames.

Teste de acuidade visual

Exame da lâmpada de fenda

Mais conhecido como
É um equipamento que
“exame de vista”, o teste
permite ao médico
mede o grau de aptidão
enxergar detalhes do
do olho para detectar a
interior do olho humano.
forma e o contorno dos
Um feixe de luz ﬁno e
objetos, ou seja, a nitidez
intenso é focado para
com que o olho observa.
dentro do olho do
O paciente é colocado a
paciente. Com um
frente de um gráﬁco
microscópio, o médico
contendo letras,
analisa o olho para
números ou formas, que
veriﬁcar se há alguma
diminuem gradualmente
irregularidade nas
de tamanho. Em seguida,
estruturas frontais do
o paciente deve dizer em
olho, que inclui o
voz alta o que enxerga.
cristalino.
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Mapeamento de retina
Feito separadamente em cada olho, um
colírio especial é utilizado para se
dilatar a pupila. O médico, com o auxílio
de um oftalmoscópio, analisa o fundo do
olho e o cristalino em busca de sinais
que possam indicar a catarata.

Fui
diagnosticado
com catarata,
e agora?
Em seu estágio inicial, a visão pode ser melhorada
com o ajuste do grau dos óculos e o auxílio de lupas,
mas a única cura para a catarata é a cirurgia.
A princípio, enquanto os sintomas forem leves, o uso
de óculos de leitura ou de sol, além do uso correto da
luz de leitura podem ajudar a aliviar os sintomas.
Por isso, em alguns casos a cirurgia é desnecessária.
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Como é a
cirurgia?
Primeiro o paciente é submetido à
exames
Antes da cirurgia, o paciente é
avaliado em uma série de exames
oftalmológicos como acuidade
visual, fundo do olho, pressão
intraocular, topograﬁa da córnea,
ultrassonograﬁa do globo ocular,
exame para cálculo da lente
intraocular a ser implantada além
de uma avaliação cardiológica e
exames de sangue.
Na cirurgia é aplicada anestesia?
Normalmente é feita a aplicação de
colírios e uma sedação leve, a não
ser que o paciente tenha
contraindicações.
A cirurgia
A técnica atual é a cirurgia
combinada com laser e
facoemulsiﬁcação. O laser faz as
incisões e ruptura da catarata e a
facoemulsiﬁcação faz a remoção da
catarata.
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Após a abertura do globo ocular um
equipamento ultrassônico aspira e
dilui a catarata.
Em seguida, é implantada uma
lente intraocular através da incisão.
Ressaltamos que toda lente é
individual e possui as
características oculares do
paciente acometido ao
procedimento.
O procedimento é feito com uma
técnica muito segura e não é
necessária a internação. O paciente
volta para casa no mesmo dia e
geralmente a cirurgia dura em
média 20 minutos.
Após a cirurgia
O paciente retorna para casa e tem
a indicação de permanecer sentado
em local confortável. Normalmente
a visão retorna ao normal em
poucas horas, e o paciente volta a
suas atividades normais após
poucos dias, não podendo praticar
atividades físicas ou dirigir por um
tempo.
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Prevenção
Algumas medidas podem ser úteis a
ﬁm de evitar o desenvolvimento da
doença:
Evitar fumar e beber;
Proteger os olhos do sol;
Consumir mais vitamina E;
Consumir mais vitamina C;
Proteger os olhos das telas;
Praticar exercícios
regularmente;
Comer legumes folhosos e
escuros;
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Perguntas
frequentes
A catarata sempre acomete os dois olhos?
Não. A catarata pode acometer os dois olhos ou
apenas um.
Deve-se operar os dois olhos simultaneamente?
Não. Como a recuperação da cirurgia é lenta e
gradual, opera-se um olho de cada vez. Inclusive,
normalmente se usa um tampão no olho após a
cirurgia por precaução.
Toda pessoa sofre com a catarata em algum momento
da vida?
Sim. No entanto, nem todos apresentarão queixas
sobre a visão e nem sempre precisarão passar por um
processo cirúrgico.
Há o risco da catarata voltar depois da cirurgia?
Não existe chances de que a catarata volte a
acometer o olho operado.
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Nosso corpo
clínico
Dr. Renato Laender
CRM 6167
Dr. Fabrício Ribeiro
Laender
CRM 43193
Dra. Andressa de Ávila
Gomes Carneiro
CRM 36806
Dr. Artêmio M. Peixoto
Junior
CRM 21495
Dra. Cibele Suzuki
CRM 32886
Dra. Danielle Bernardes
CRM 44616
Dra. Danielle Pimenta
Viana Trindade
CRM 43957

Dra. Fabiana de Pinho
Tavares
CRM 34240
Dr. Gustavo Muradas
CRM 41166
Dr. Jair de Oliveira
CRM 5161
Dra. Luciana França
Richard Carvalhaes Flores
CRM 38262
Dr. Mariana Pace
CRM 45430
Dra. Mônica Almeida
CRM 22480
Dr. Raphael Stehling
Fernandes
CRM 36397
Dr. Renato Brasil Santos
CRM 42953
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Quem somos
A Biovisão atende com excelência, conforto e alto
padrão de qualidade consultas gerais e especíﬁcas e
realiza procedimentos de baixa e alta complexidade.
Para isso, conta com consultórios equipados com
aparelhos oftalmológicos de última geração, uma
área especíﬁca para adaptação e testes de lentes de
contato e um avançado Centro de Propedêutica
Ocular para proporcionar segurança, rapidez e
precisão em exames oftalmológicos.

Agende conosco!
Consultas e Exames
(31) 2342-0400
Cirurgias
(31) 3254-1646
Agendamento Online
www.biovisão.com.br
Horário de atendimento
Segunda a sexta de 7h30 às 18h30
Sábado de 8 às 12h
/biovisao

Av. Francisco Sales, 1420,
2º Andar - Santa Eﬁgênia - BH
MG - CEP 30150-224
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