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 Consentimento informado para intervenção cirúrgica oftalmológica (Catarata) 
Lei N.º 1/ 2001, reguladora do Consentimento informado, transposta da C.O. para o 
ordenamento jurídico português em Dezembro de 2001)  
Nome e apelido do doente                                             Nº do processo clínico 
Nome do médico que o informa                                Assinatura 
 
O que é a doença? A catarata é responsável pela diminuição da visão ou visão turva, em 
virtude do cristalino, a lente biconvexa que existe no olho, se encontrar afetada pelo 
envelhecimento do olho, por traumatismo, ou outras causas. É o cristalino que permite focar a 
várias distâncias 
Qual é o tratamento? O método utilizado para melhorar a sua visão é a cirurgia. Não é uma 
emergência cirúrgica e pode fazer-se em qualquer momento.  
Qual a alternativa à cirurgia? – Não há outro método alternativo 
Qual o benefício da cirurgia? – O benefício da cirurgia é o de obter uma boa visão, o que 
ocorre em cerca de 90% dos casos.  
Como se realiza a cirurgia?- Realiza-se em meio asséptico, com microscópio operatório e 
geralmente em regime ambulatório (volta nesse dia para casa). Regra geral a anestesia é local 
ou tópica (com gotas), sem necessidade de recorrer a anestesia geral, o que origina pouca 
permanência no hospital/clínica 
Em que consiste a cirurgia? Consiste habitualmente na aspiração do cristalino opacificado 
por faco-emulsificação e na sua substituição por uma lente intraocular. O método utilizado não 
é o laser, mas sim a fragmentação de parte do cristalino por ultrassons, com aspiração das 
massas restantes, através de dois pequenos orifícios, deixando íntegra a cápsula posterior, 
onde será colocada a lente intraocular.  
Como se sabe o valor da lente intraocular? Por uma medição feita no olho que avalia a 
potência da lente que se vai colocar. Pode haver alguma variação no cálculo dessa lente, 
sendo ocasionalmente necessária a sua substituição. 
 
É preciso levar pontos? Geralmente não são necessários pontos, mas se o médico achar 
necessário, podem ser precisos pontos e a técnica ser diferente da referida. 
Quanto tempo demora a cirurgia? A cirurgia de catarata dura cerca de 20-30 minutos em 
média, sem contar com os preparativos para a entrada no bloco e a conclusão da cirurgia.  
Quais as complicações da cirurgia? Habitualmente não existem complicações, contudo não 
está isenta de riscos como qualquer ato médico-cirúrgico, tanto durante como no pós-
operatório quer imediato quer tardio. 

1. Durante a cirurgia Em cerca de 2% dos casos, pode haver rotura da cápsula 
posterior, necessidade de colocar a lente em local diferente do previsto ou não se 
colocar mesmo a lente, hemorragia, ou queda total ou de fragmentos do cristalino para 
o vítreo, o que requererá nova intervenção. 

2. Em certas circunstâncias durante a cirurgia pode haver uma complicação que é uma 
situação excepcional (1/10.000) hemorragia expulsiva, com risco para a visão. 

3. Pode surgir muito raramente (em menos de 1 por cada 4000 casos), uma infeção 
intraocular ou endoftalmite, que pode ser grave, apesar de todos os cuidados pré e 
intra operatórios, nomeadamente desinfeção adequada. Deverá contactar de imediato 
o médico se sentir alteração desproporcionada à evolução normal do pós-operatório 
que lhe foi explicado (como dor, olho vermelho ou baixa de visão), porque o tratamento 
precoce diminui os maus resultados. 

4. Pode ser necessário recorrer a tratamento de Yag Laser, se a cápsula onde se apoia 
a lente se opacificar (visão turva), o que pode acontecer num tempo variável após a 
cirurgia 

A anestesia também tem riscos? - A própria anestesia não está isenta de riscos. As 
anestesias loco-regional e tópica reduzem esta possibilidade, mas não a evita completamente 
e tanto a anestesia geral como a local/ tópica podem apresentar reações adversas a 
medicamentos ou a outros fatores.  



Riscos comuns da cirurgia- Habitualmente não existem complicações e ao fim de algum 
tempo obtém-se uma visão satisfatória. Pode haver visão um pouco turva nos primeiros dias, 
algum desconforto, sensação de olho seco e encadeamento com a as luzes, mas tais sintomas 
desaparecerão ao fim de algum tempo. Nota: Deverá respeitar a indicações fornecidas pelo 
seu médico bem como prescrições de medicamentos e colírios anexadas. Poderá haver 
necessidade do uso de óculos tanto para longe como de perto, mesmo nalguns casos em que 
se coloquem lentes intraoculares multifocais. Se não surgirem complicações a visão final, 
dependerá do estado das restantes estruturas oculares e da associação ou não de outras 
patologias oftalmológicas e sistémicas como maculopatia, descolamento de retina, glaucoma e 
outros. 
 
Notas particulares colocadas pelo cirurgião: Ex; Fragilidade zonular, glaucoma pseudo-
esfoliativo, pupila que dilata mal, Distrofia de Fuchs, que podem dificultar e complicar a cirurgia 
e os resultados previstos. Outras notas importantes param o doente em particular. 
 
 
Esta informação pretende esclarecê-lo (a) para que tome uma decisão sobre se deseja ou não 
submeter-se a esta cirurgia ocular. Pode levar o tempo que for necessário e coloque todas as 
perguntas que considerar necessárias, antes de concordar com a proposta cirúrgica. Caso 
rejeite a operação fica informado (a) de que não existe outro tratamento alternativo para corrigir 
a sua baixa de visão e que esta irá agravar-se. Pode também desejar não ser informado. 
 
Declaração do consentimento: 

1. Declaro que fui informado/a pelo meu médico dos riscos relativos ao procedimento 
cirúrgico proposto, tendo-me sido explicado as possíveis complicações. 

2. Estou satisfeito/a com a informação recebida, tendo podido formular todo o tipo de 
perguntas e ainda  me foram esclarecidas todas as dúvidas apresentadas. 

3. Foi-me dada uma cópia para ler antes da tomada de decisão. 
4. Autorizo ou Não (riscar o que não interessa) a utilização fotografias ou registo da 

operação em vídeo com fins científicos e de formação, com ocultação da identificação.  
5. Em consequência solicito e consinto na realização da cirurgia proposta  
6. Tenho contacto referenciado em caso de alarme 
7. Não me foram dadas garantias de resultados. 
8. Estou informado de que posso revogar este consentimento em qualquer altura, sem 

que daí advenha qualquer prejuízo. 
9. Posso não querer ser informado, pelo que tenho de assinar esse meu desejo 
10. E posso ter um representante legal em caso de incapacidade para consentir. 
11. Preço da cirurgia 

 Assinatura do doente…………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


