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Devido ao fato da catarata ser uma das principais causas de perda de 
visão reversível no mundo, a cirurgia de catarata é um dos procedi-
mentos mais comuns e mais seguros realizados hoje em dia. Tanto a 
tecnologia quanto o método continuam melhorando a cada novo 
avanço.
No entanto, à medida em que a tecnologia, a técnica e a prática           
evoluem, pode ser difícil entender a diferença entre as                        
intervenções disponíveis.

Visão com catarata



A cirurgia de catarata tradicional, conhecida como facoemulsificação, é 
segura e altamente eficaz. Durante este procedimento cirúrgico, o 
oftalmologista fará manualmente uma pequena incisão na córnea, a 
fim de remover o cristalino opacificado. Por meio desta abertura,        
um moderno equipamento computadorizado emitirá uma energia 
ultrassônica e quebrará a catarata para que ela seja aspirada e               
removida.

Depois que a lente opacificada for extraída, o cirurgião irá inserir uma 
lente intraocular (LIO) para substituir a lente natural turva. Como a       
incisão é muito pequena, não há necessidade de suturas após a              
cirurgia, pois o tecido ocular se fechará sozinho.
Este procedimento cirúrgico é considerado de baixa complexidade, 
levando apenas alguns minutos para ser concluído. Com um tempo de 
recuperação muito rápido, em poucos dias o paciente poderá retornar 
às suas atividades diárias.

Uma das principais diferenças entre a cirurgia de catarata             
tradicional e a laser está na tecnologia utilizada. A cirurgia de 
catarata tradicional usa instrumentos manuais como uma lâmina 
e uma pinça para cortar as incisões e remover a lente.
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A cirurgia de catarata a laser fornece os mesmos resultados que a 
cirurgia de catarata tradicional, mas o procedimento é feito de maneira 
diferente. Este recente avanço combina imagens 3D e tecnologia a 
laser para remover com mais precisão a catarata.

Por meio de um mapeamento único do olho e as configurações do     
software, o oftalmologista verá a localização exata, a profundidade e o 
tamanho da catarata de vários ângulos, criando assim um plano             
cirúrgico personalizado.
Iniciado o procedimento cirúrgico, um laser de femtosegundo será 
usado para criar as incisões necessárias para quebrar e remover a 
catarata, causando dano mínimo ao tecido adjacente.
Depois que a lente opacificada é removida, ela é substituída por uma 
nova lente intraocular apropriada às necessidades do paciente.
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A cirurgia de catarata a laser permite ao cirurgião fazer incisões       
muito mais precisas em menos tempo. Pode melhorar a precisão e 
consistência nas etapas cirúrgicas. Em alguns casos, a cirurgia de         
catarata assistida por laser pode fornecer um grau mais alto de           
correção para um erro refrativo, como o astigmatismo, do que a             
cirurgia de catarata tradicional.

No entanto, é importante estar ciente de que os estudos não              
mostraram que a cirurgia de catarata a laser resulta em menos          
complicações ou melhores resultados visuais do que a cirurgia de        
catarata tradicional. Como em qualquer tipo de cirurgia de catarata, 
seu resultado depende em grande parte da habilidade e experiên-
cia do oftalmologista.

��������������������
�������������������

������������������������������������������ �
�	���� ��������������	���	�����������



� �������������������������������������

Dr. Rodrigo Salustiano - CRM-GO 9449 / RQE - 4595

Para algumas pessoas, a substituição da lente turva por uma nova 
lente transparente, associada ao uso de óculos de grau para algumas 
atividades, é suficiente. Para outros, alcançar a melhor visão possível 
sem óculos após a cirurgia de catarata é o objetivo.
Suas necessidades e expectativas de visão podem ajudar você e seu 
oftalmologista a decidir a melhor opção cirúrgica para você.
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62 3096-8132
62 9 9676-2567

www.drrodrigosalustiano.com.br
            drrodrigosalustiano
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