
1. Os cuidados no pós-operatório são fundamentais
para a boa recuperação da visão após a cirurgia. 

ORIENTAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS

2. Siga rigorosamente a receita dos colírios e/ou
medicação via oral prescrita pelo seu oftalmologista. 

3. Lave as mãos antes de pingar os colírios e agite o
frasco antes de usá-los. Evite tocar a ponta do frasco
nos olhos ou na pele. Sempre que necessário, use
sempre lenços de papel para enxugar os olhos. 

4. Não aperte, não coce e não deixe água cair nos olhos.

6. Nos primeiros sete dias não faça esforços intensos
e não levante peso.

7. Devido à reação inflamatória pós-operatória é normal
ocorrer embaçamento visual nos primeiros dias o qual
diminui com o uso da medicação prescrita e
com o tempo. 

8. A sensação de corpo estranho é comum em alguns
pacientes e pode persistir nas primeiras semanas, o
uso de lubrificantes oculares pode ajudar.

9. Se o olho operado apresentar muita sensibilidade à
luz em ambientes claros, principalmente na exposição
ao sol e à claridade, faça uso de óculos escuros, isto
permite maior conforto aos olhos.

10. Não há contraindicação à leitura, televisão,
computadores e celulares desde que não sejam causas
de desconforto ocular.

11. É extremamente comum a mudança do grau dos
óculos nos pacientes operados de catarata.
A prescrição de novos óculos é normalmente realizada
após 30 dias da cirurgia do 2º olho, quando o grau
estará mais estabilizado. A necessidade de usar óculos
dependerá do tipo de lente intraocular implantada e da
necessidade anecessidade avaliada pelo seu oftalmologista durante
as consultas pós-operatórias. 

12. O uso de lentes de óculos antigas pode não
melhorar a visão e em alguns casos até
atrapalhar a visão pois o grau pode ter mudado
muito. Porém, se você se sentir confortável
com o uso, isso não irá atrapalhar a
recuperação da cirurgia, mas pode causar
descondesconforto como dores de cabeça.

13. Após a cirurgia de catarata, 25% dos
pacientes podem apresentar opacificação da
cápsula posterior (membrana que sustenta o
implante intraocular). Esta opacificação pode
ocorrer desde 30 dias até alguns anos após.
Se isso acontecer o paciente pode perceber
diminuição da acuidade visual. Não se preocupe,diminuição da acuidade visual. Não se preocupe,
neste caso é necessário fazer uma pequena
abertura na cápsula através do Yag-laser, um
procedimento não cirúrgico, indolor, rápido e
seguro que reestabelecerá normalmente a visão.

14. Aquele paciente que for orientado a retirar o
tampão no mesmo dia da cirurgia, irá
experimentar flutuações na qualidade da visão,
bem como visão dupla e embaçada, sendo
normal no pós-operatório.

15. Em casos de dor intensa, saída de secreção
ocular abundante, diminuição significativa da
visão e/ou febre entre em contato
imediatamente com seu médico.

16. Lembre de seguir corretamente TODAS as
orientações passadas pelo seu oftalmologista
e pela equipe médica. 


