
O cristalino, com o envelhecimento ou outras
causas como o trauma, a corticoterapia, entre
outros, perde a sua transparência e fica opaco,
levando à formação de uma catarata, com
consequente redução da acuidade visual.
Atualmente, o único tratamento para a catarata é
a cirurgia que, salvo algumas exceções, é uma
cirurgia de ambulatório na qual o doente entra e
sai no próprio dia. É realizada no bloco operatório,
em condições de assepsia, e, na grande maioria
das vezes, sob anestesia tópica (gotas). Consiste
na extração do cristalino opacificado com
subsequente implante de uma lente intra-ocular e
demora, em média, 30 minutos, sem contar com a
preparação e tempo na sala de recobro. Casos
mais complexos e/ou associados a complicações
poderão necessitar de um tempo cirúrgico maior.
É uma cirurgia segura mas, como qualquer
procedimento médico-cirúrgico, pode estar
associada ao desenvolvimento de complicações
no período intra ou pós-operatório.
Imediatamente após a cirurgia, o doente poderá
sentir algum desconforto ocular, sensação de
corpo estranho e apresentar hemorragia
subconjuntival e edema palpebral, situações
comuns e benignas associadas ao procedimento.
As complicações no pós-operatório são, entre
outras, uma elevação da pressão intra-ocular,
edema de córnea, edema macular cistóide,
aumento do risco de descolamento de retina e,
com um risco entre 0.05 e 0.30%, uma
endoftalmite. 
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A Unidade de Cirurgia de Ambulatório de Oftalmologia
(UCAO) foi criada em 2011, tendo sido reestruturada em
Março 2016. Esta Unidade integra a consulta de
Enfermagem, onde são avaliados os utentes propostos para
cirurgia de catarata sob anestesia tópica e dela resulta a
triagem dos que necessitam avaliação pela médica
anestesista. 
Esta consulta permite a avaliação do estado geral do utente,
a observação dos exames complementares realizados e a
aplicação de um inquérito de avaliação pré-anestésica que
tem por base questões previamente codificadas com um
valor, ao qual, de acordo com a resposta selecionada, vai
corresponder um score. Este reflete o estado de saúde de
cada utente, segundo a classificação da Sociedade de
Anestesiologia Americana (ASA). De acordo com o ASA
obtido, se este for <3 (que acontece maioritariamente), os
utentes ficam a aguardar a convocatória para a cirurgia. Nas
situações de ASA ≥3, os utentes são referenciados para a
consulta de anestesia. 
Ao utente considerado apto para a cirurgia é realizado o
ensino peri-operatório (desde a terapêutica; a alimentação e
a necessidade de acompanhamento no dia da cirurgia), bem
como esclarecimentos acerca do procedimento e circuito
peri-operatório, de modo a minimizar receios e dúvidas dos
utentes e familiares e melhorar a informação, colaboração e
segurança dos mesmos.
No dia da cirurgia são efetuados todos os procedimentos
institucionais preconizados no âmbito da segurança do
doente e inerentes ao ato cirúrgico, sendo que se enfatiza
quer em recobro como no bloco a identificação positiva do
utente assim como a lateralidade do olho a operar. 
No final da cirurgia é efetuado o reforço dos cuidados pós-
operatórios, com entrega da terapêutica, folhetos
informativos e marcação de consulta de follow-up. 

LAVAR AS MÃOS É UM DEVER!! 
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