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O cristalino é a lente natural do olho, uma parte importante do sistema 
óptico que ao longo dos anos perde sua transparência original,            
tornando-se opaca e embaçada. É o que se chama de catarata. 
Durante a cirurgia de catarata, a lente opacificada é removida e uma 
lente sintética artificial é introduzida, substituindo o cristalino.

A implantação de uma lente intraocular após a extração do cristalino é 
necessária por duas razões: evitar o uso de óculos com alta graduação 
(da ordem de 15 dioptrias) e manter a distribuição do olho em dois 
espaços diferenciados para seu bom funcionamento.

As lentes intraoculares podem ser diferenciadas de acordo com a 
quantidade de focos em sua zona óptica.
Cada um deles correspondem à uma distância de foco da nossa visão: 
perto, intermediário e longe.

Visão de perto: Distância inferior à 50 cm. Corresponde à distância de 
leitura usual.

Visão intermediária: Entre 50 cm e 1m.  Pode ser representada pela 
distância frente a um computador de mesa.

Visão de longe: Distâncias maiores que 1m. Seria a distância que         
assistimos televisão.
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Dependendo dessas distâncias de foco, podemos realizar a seguinte classificação 
das lentes intraoculares em:

LENTE MONOFOCAL
Como o nome já diz, possuem apenas um foco de visão, ou seja, apenas para perto 
ou para longe. Assim, estas lentes diminuem dificuldades de visão específicas 
como miopia ou hipermetropia. Após esta cirurgia, o paciente necessitará               
inevitavelmente de óculos para enxergar de perto.

LENTE BIFOCAL
As lentes intraoculares bifocais têm dois focos em sua zona óptica, a primeira para 
a visão de longe e a segunda para a visão de perto, proporcionando uma visão     
aceitável, com maior independência dos óculos.

LENTE TRIFOCAL:
Esta lente é capaz corrigir todas as distâncias (perto, intermediária e longe),          
proporcionando uma maior independência dos óculos que a lente anterior. 

LENTES TÓRICAS PARA A CORREÇÃO DO ASTIGMATISMO
Outro aspecto importante para se levar em conta ao classificar as lentes intraocula-
res é a possibilidade de corrigir o astigmatismo do paciente na mesma cirurgia. 
Estas lentes intraoculares são chamadas de tóricas.
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Serão necessários alguns exames que ajudarão a identificar e            
diagnosticar qual o melhor tipo de lente para a sua cirurgia de catarata. 
Dentre eles estão:

- Biometria
- Angiografia Fluoresceínica
- Tomografia de Coerência Óptica
- Topografia da Córnea
- Microscopia Especular de Córnea
- Acuidade Visual a Laser (PAM)

Apenas um médico oftalmologista poderá avaliar e determinar qual é o 
tratamento mais indicado para você. Porém, a escolha da melhor lente 
depende de muitos fatores pessoais, incluindo:

- Quais as atividades você faz durante o dia e quais as que você gostaria      
dde fazer sem óculos, se possível?

- Você é capaz de pagar um pouco mais por uma lente que faz mais do 
dque a lente padrão, coberta pelo seu plano de saúde?

- Quais as distâncias que você gostaria de ver mais claramente sem    
dóculos - perto (leitura), intermediária (tela de computador), ou distan-
dte (dirigir)?
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62  3096-8131 / 8132

Luz Hospital de Olhos e Laser
Av. Alexandre de Morais - Pq. Amazônia, Goiânia/GO

62 3946-9441

www.drrodrigosalustiano.com.br
   drrodrigosalustiano
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