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RESUMO  
A catarata senil é uma das principais doenças oculares que podem causar cegueira se 
manifesta com a diminuição da acuidad
ofuscamento, alteração na visão de cores e medida de refração. O objetivo deste 
trabalho foi de realizar uma revisão de literatura confirmando as principais causas de 
queda em idosos, esclarecendo sobre a cirurgia 
como referencial para adequações de cuidados de enfermagem para prevenção e manejo 
de quedas no pós-operatório
uma revisão de literária, dos últimos 10 anos. O tratamento da catarata senil é cirúrgico, 
através da extração do cristalino opacificado, associado ao implante intraocular. O 
de catarata, com o uso do 
olho, causa limitações e dependência para realizar as atividades de vida diárias (AVD), 
predispondo a possibilidade de queda. Pensando em um método para facilitar essa 
comunicação entre enfermeiro, 
orientações de PO de catarata senil para prevenir as quedas.
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1 INTRODUÇÃO 

A catarataédefinida
do olho, éencarregado pela focalização da luzsobre a retina (LIMA, 

A catarata senil é uma das principais doenças oculares que podem causar 
cegueira se manifesta com a diminuição d
luz, ofuscamento, alteraçãonavisão de cores e medida de refração (TELES, 
A maioriadaspessoasdesenvolvealgumgrau de catarataapósos 60 anos (HORMIGO, 
al., 2020).  

O tratamento curativo da catarat
cristalinoopacificado pela facectomia (FACO), associadoaoimplanteintraocular (LIO) 
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A catarata senil é uma das principais doenças oculares que podem causar cegueira se 
manifesta com a diminuição da acuidade visual, aumento da sensibilidade à luz, 
ofuscamento, alteração na visão de cores e medida de refração. O objetivo deste 
trabalho foi de realizar uma revisão de literatura confirmando as principais causas de 
queda em idosos, esclarecendo sobre a cirurgia de catarata senil, utilizando também 
como referencial para adequações de cuidados de enfermagem para prevenção e manejo 

operatório (PO). Neste estudo, a metodologia aplicada consistiu de 
uma revisão de literária, dos últimos 10 anos. O tratamento da catarata senil é cirúrgico, 
através da extração do cristalino opacificado, associado ao implante intraocular. O 
de catarata, com o uso do tampão ocular, associado a baixa acuidade visual do outro 
olho, causa limitações e dependência para realizar as atividades de vida diárias (AVD), 
predispondo a possibilidade de queda. Pensando em um método para facilitar essa 
comunicação entre enfermeiro, idoso e família, foi desenvolvido um manual para 

de catarata senil para prevenir as quedas. 
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(JOYCE, et al., 2020). 
Aodesenvolverummanual de orientações de pósoperatório de cataratasenil para 

prevenção de quedas, éessencialque a c
obterinformaçõesnecessárias para o profissional de saúde possa arquitetarestratégias e 
intervenções para promoção a saúde e prevenção de quedas, 
possibilitandoumamelhorqualidade de vida (ARAÚJO, 2019). 

Assim é razoável perguntar se 
idosos no POde catarata através da educação?

O objetivo deste trabalho
principais causas de queda em idosos, esclarecendo sobr
utilizando também como referencial para adequações de cuidados de enfermagem para 
prevenção e manejo de quedas no pós operatório.
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Neste estudo, a metodologia aplicada consistiu de uma revisão de lite
últimos 10 anos, em português, 
SCIELO (Scientific Eletronic Library Online

brasileiras, utilizando como fonte de busca
desenvolvido um manual de orientações de pós
prevenção de quedas. 
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O número de idosos cresce vertiginosamente no Brasil, através de uma transição 
demográfica decorrente da redução das taxas de 
avanços que o sistema de saúde conquistou ao longo dos anos e a diminuição da ta
fecundidade (LIMA, et al., 

O envelhecimento pode ser compreendido por decréscimo biológico em todos os 
sistemas do corpo, como a v
na funcionalidade e na qualidade de vida do idoso (LIMA, 
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parcial ou total, sendo responsável por 50% do
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A facectomia (FACO), tem sido a técnica mais escolhida atualmente, pois 
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O processo de envelhecimento gera alterações musculares e no labirinto, que 
podem afetar as funções de equilíbrio, deixando
(GIACOMINI; FHON; RODRIGUES

Associado ao tampão ocular no ol
quedas no PO, o que leva a complicações de deslocamento da LIO, o que leva 
necessidade de novo procedimento cirúrgico ou até mesmo o deslocamento da retina 
tendo como consequência a cegueira (ARAÚJO, 
exponencialmente à saúde física e psicológica dos idosos, diminuindo sua autonomia, 
afetando sua qualidade de vida (DROM, 

O PO de catarata, com o uso do tampão ocular, associado a baixa acuidade 
visual do outro olho, causa limitações e dependência para realizar as atividades de vida 
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 A família deve ser orientada quanto aos cuidados prestados a pessoa idosa no 
PO de catarata senil e sobre a importância de
prevenindo o risco de queda (

Pensando em um método para facilitar essa comunicação entre enfermeiro, idoso 
e família, foi desenvolvido um manual para orientações de 
prevenir as quedas durante a execução das AVD.

 
 
CONCLUSÕES 

Com essa revisão de literatura 
queda em idosos no PO de catarata senil estão vinculadas as alterações do 
envelhecimento visual, equilíbrio e fra

Ao esclarecendo sobre a cirurgia de catarata senil, 
adequações de cuidados de enfermagem para prevenção e man
através da educação em saúde com os idosos e seus familiares, através do 
desenvolvimento de um manual para as orientações de PO.

Sugere-se que após a implantação do manual seja realizado uma pesquisa para 
verificar se houve a prevenção de quedas.
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