Oftalmologia
Cirurgia da Catarata (Facoemulsificação)

CIRURGIA DA CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO)
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Descrição do ato clínico
A intervenção tem como finalidade a
remoção do cristalino (lente biconvexa
que existe no olho e que se encontra
afetada) e que é substituído por uma
lente artificial.
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Não dormir para o lado do olho operado, nem de barriga para baixo;
Não mexer no penso.
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Cuidados pós-operatórios (imediatos)
em caso de ser necessário recobro

Cuidados pré-operatórios

n

Consulta de anestesia;
n Dieta/jejum (de acordo com a indicação do anestesiologista);
n Exames/medicação do domicílio –
levar para o hospital; certifique-se se
haverá medicamentos que deve suspender antes da intervenção;
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Antes de ir para o bloco operatório,
deve retirar próteses (dentária, ocular), adornos e colocar meias elásticas.
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Manter repouso no leito, até indicação clínica;
Cumprir os posicionamentos de
acordo com as orientações clínicas;
Não retirar meias elásticas. Estas
devem ser mantidas até ao 1.º levante;
Se tiver de tossir ou espirrar, não
tape o nariz e a boca, faça-o de boca
aberta;

Cuidados pós alta (domicilio)
n

n

É importante que providencie a presença de um acompanhante/familiar
no momento da alta e para apoio no
pós-operatório;
É normal ter algum lacrimejar, sensação de “picadela”, desconforto,
discreto inchaço na pálpebra, vermelhidão, sensação de olho seco ou ligeira dor nos primeiros dias e poderá
apresentar a visão turva;
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Se tiver de tossir ou espirrar, não tape
o nariz e a boca, faça-o de boca aberta;
Não dormir para o lado do olho operado, nem de barriga para baixo;
Não mexer nem esfregar os olhos;
Lave bem as mãos antes da aplicação
das gotas;
Quando tomar banho, deve evitar o
contacto dos líquidos de higiene pessoal com o olho. Ao secar, não deve esfregar com a toalha;
Não deve baixar a cabeça abaixo do
nível dos ombros (deve evitar apanhar
objetos do chão). Para calçar meias
ou sapatos, deve fazê-lo sentado, elevando os pés o máximo que puder;
Evite esforços (pegar em pesos, correr,
etc) e conduzir até indicação médica;
Evite ambientes que tenham pó, fumo
ou vapores;
Evite a realização de movimentos bruscos com a cabeça nas 3 a 4 semanas
seguintes à cirurgia e até indicação
médica;
Utilize óculos de sol quando sair à rua.
É normal sentir-se encandeado com as
luzes;
Evite expor-se a fontes de calor
intenso;
Se não houver aumento do desconforto, pode ler e ver televisão;
Retomar a medicação habitual de
acordo com a indicação médica;
Contactar o médico ou recorrer ao
hospital em caso de dor, olho vermelho ou baixa de visão;
Não faltar à consulta de pós-operatório.

