
MANUAL DOS ÓCULOS: 
TIPOS DE LENTES
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Quando procurar 
um Oftalmologista?

O primeiro cuidado importante é consultar o
médico oftalmologista, pelo menos uma vez ao
ano.

É ele quem vai avaliar seu grau, sua retina, a
pressão dos seus olhos e outras questões
relacionadas à visão.

Para quem é identificado com algum grau, é
importante solicitar a receita ao oftalmologista
antes de comprar os óculos.

Da mesma forma, as consultas regulares são
fundamentais para manter o grau dos óculos
sempre atualizados e evitar problemas mais sérios.

Se você já tiver receita anterior não se esqueça de
levá-la a consulta.
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Utilizar lentes de correção
Os óculos de grau servem para consertar a dificuldade de enxergar devido a algum

problema ocular, como a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia.

Dores de cabeça e nos olhos, vista embaçada e mal estar decorrentes de esforço visual

como a leitura prolongada, são alguns dos sinais de que você pode precisar usar lentes

para correção.
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Quais são os tipos 
de lentes para 
óculos?
Saber o tipo da lente antes de comprar é

super importante porque escolher o material

certo para o seu grau pode proporcionar mais

conforto e qualidade na hora de usar os

óculos. Inclusive, evitar aquele efeito fundo

de garrafa ou olhos grandes.

Na hora de comprar seus novos óculos, você

vai ver que existem três tipos de lentes para

escolher: lentes monofocais, lentes

bifocais e lentes multifocais.
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A lente monofocal possui apenas um

foco de visão, que pode ser para perto

ou para longe.

Ou seja, elas corrigem problemas de

visão de miopia (dificuldade de ver de

longe), hipermetropia (dificuldade

para ver de perto) ou astigmatismo

(dificuldade para enxergar tanto de

perto, quanto de longe).

LENTES MONOFOCAIS O que muda em cada caso é que, para corrigir a

hipermetropia, utiliza-se as lentes convergentes e, para

miopia, lentes divergentes.

Os materiais de alto índice são

indicados para quem tem mais de 4

graus para afinar a lente e reduzir

distorções.

Já os tratamentos anti reflexo e filtros

como para luz azul e UV são adicionais

que você pode ou não acrescentar se

quiser.

Existem lentes de cristal que não riscam, mas são mais

pesadas. Hoje em dia, a maioria das lentes é feita de resina

(plástico), que é bem mais leve, porém arranha mais.

Existem tratamentos antirrisco com teflon, por exemplo, que

oferecem garantias de até um ano. Pergunte na sua ótica de

confiança.
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Já a lente bifocal, por outro lado, acompanha
dois pontos focais: para perto e para longe.

TIPOS DE LENTES BIFOCAIS As lentes indicadas para o
tratamento da presbiopia
possuem dois (bifocais) ou
múltiplos (multifocais) focos.

E cada tipo de lente é adaptado
com pontos focais no campo de
visão de acordo com a
necessidade de cada paciente.

Existem lentes bifocais
diferentes, com divisão visível ou
até imperceptível, dependendo
do fabricante.

A vantagem das lentes bifocais é
proporcionar um campo de visão
sem distorções em nenhuma
parte da lente, tanto no grau de
longe quanto de perto.

Tipo de lentes Bifocais
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A lente multifocal contém vários focos de visão: longe,

intermediário e perto, proporcionando transição progressiva de um

ponto a outro, dentro de um corredor central que varia de formato

conforme o modelo escolhido.

LENTES MULTIFOCAIS

Tanto a lente bifocal, quanto a lente multifocal são

recomendadas para quem sofre de presbiopia, conhecida

popularmente como vista cansada.
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O QUE FAZ UMA LENTE 
MULTIFOCAL SER BOA?

Antes de trazer a comparação das lentes,
queremos mostrar quais são os fatores que
devem ser levados em conta na hora de
escolher a melhor opção para o seu grau.

Afinal, imagine que se você precisa comprar
um tênis, antes precisa saber para qual
finalidade ele será usado.

Para correr, para caminhar, para o dia-a-dia,
etc. E o mesmo vale para as lentes multifocais,
dessa forma, podemos dizer que os principais
fatores que fazem uma lente multifocal ser
boa são:

• A largura dos campos de visão das lentes progressivas. 

• O comprimento do corredor progressivo das lentes progressivas.
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Quanto menor é a largura do campo
de visão, maiores serão as distorções
nas laterais das lentes.

E, consequentemente, menor é o
campo de visão intermediário das
lentes multifocais.

O comprimento do 
corredor progressivo 
das lentes progressivas 

Já o corredor progressivo é a área no
centro da lente a partir de onde o
grau de longe vai progredir para o seu
grau de perto. Essa variação de grau
nós chamamos de adição.
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Veja ao lado uma 
imagem indicando o 
corredor progressivo 
em seu óculos.

Largura do corredor 
Progressivo

Outro fator importante relacionado às
lentes progressivas é a largura do
corredor progressivo. Quanto maior for o
corredor maior será seu campo visual.
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Conheça alguns sites de fabricantes de lentes 
multifocais:

Para visitar e experimentar diferentes corredores e tecnologias utilizadas, alguns
fabricantes internacionais e nacionais disponibilizam essas informações em seus sites:

1- rodenstock

2- zeiss

3- hoyagallery

4- optview

5 - essilor

E navegue neles é bem interessante!

* A Oftalmo Estância Clínica de Olhos não tem nenhum vínculo com as empresas citadas acima. Esta lista é meramente educativa. Os sites citados acima são 
os existentes na data de publicação deste e-book. Poderemos incluir novos sites futuramente assim que forem disponibilizados por outras fábricas de lentes 
de óculos.
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https://www.rodenstock.com/br/pt/index.html
https://www.zeiss.com.br/corporate/home.html
http://www.hoyagallery.com/pt/Home
http://www.optview.com.br/
https://www.essilor.com.br/


Toda ótica deveria ter 
por lei a presença de 
um ótico formado, 
responsável pela 
supervisão do 
atendimento

A pessoa que lhe atende
deve conhecer muito bem
como realizar as medidas dos
centros ópticos para longe,
para perto, distâncias de
centro pupilar, ângulo
pantoscópico e demais
medidas personalizadas para
cada pessoa a depender da
armação que você escolher e
da lente.

A partir da sua profissão e atividades diárias esse
profissional tem condições de lhe indicar as melhores
alternativas de lentes existentes no mercado que mais
condizem com suas necessidades e que lhe darão mais
conforto ergonômico postural e visual.

Preste atenção no atendimento que está recebendo!
Sempre fará diferença no resultado final dos seus
óculos.
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SOBRE A OFTALMO 
ESTÂNCIA CLÍNICA 
DE OLHOS
Somos a Clínica Oftalmo Estância. Nosso
objetivo é trazer medicina de qualidade na
especialidade de oftalmologia para moradores
da CIDADE E REGIÃO DO VALE DOS SINOS.

Possuímos uma estrutura com muitos exames
para glaucoma, córnea, catarata, lentes de
contato comuns e especiais.

Atendemos mais de 30 tipos de convênios,
além de consultas particulares e cirurgias nos
hospitais da região e na capital gaúcha.

Venha nos conhecer!
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK!

www.oftalmoestancia.com.br
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https://www.facebook.com/OftalmoEstancia/
https://www.instagram.com/oftalmoestanciaclinicadeolhos/
https://www.youtube.com/channel/UC-U6-GiC2npaRTHS84KwF9A
https://oftalmoestancia.com.br/
https://whats.link/clinicaoftalmoestancia

