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A cirurgia refrativa é o conjunto de técnicas cirúrgicas personalizadas, 
100% a laser, destinada a eliminar ou minimizar defeitos de            
refração ocular, dando a você a liberdade dos óculos e das lentes de 
contato, para que você possa viver sua vida ao máximo.

Este tratamento é indicado para o tratamento de:

1) Miopia (dificuldade apenas para ver de longe);
2) Hipermetropia (dificuldade maior para perto e também para longe);
3) Astigmatismo (dificuldade para perto e longe - visão embaçada);
4) Miopia e astigmatimo;
5) Hipermetropia e astigmatismo.
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É um procedimento simples e rápido.
Dura apenas alguns minutos, é indolor, graças à 
anestesia tópica, e não exige internação do paciente.
A melhora na visão é perceptível logo após o             
término do procedimento. 
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Hoje contamos com três técnicas para corrigir os defeitos de refração 
(Lasik, FemtoLasik e PRK) e todas são baseadas no mesmo fundamento: 
o laser irá modificar a curvatura da córnea, ajustando a refração ocular 
para atingir o foco correto da imagem na retina.

A diferença entre uma técnica e outra está na forma em como a 
córnea será abordada:
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Lasik e FemtoLasik
Nestes procedimentos é realizado um 
finíssimo corte na córnea, chamado de 
Flap (como uma aba, ou uma tampa), e o 
laser é então aplicado profundamente 
na córnea. Após o tratamento, o flap é          
reposicionado e não há necessidade de 
pontos.

A diferença entre estas duas técnicas 
está na forma como o corte na córnea é 
feito. No Lasik, o cirurgião utiliza uma 
lâmina acoplada a um aparelho chama-
do Microcerátomo e no FemtoLasik,              
utiliza-se o laser de femtosegundo. 

PRK (sem cortes, não é realizado o flap)

Na técnica de PRK não há corte. 
O cirurgião faz uma raspagem nas           
camadas mais superficiais da córnea.       
O laser é então aplicado diretamente 
sobre a córnea.

1. 2.

3. 4.

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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A maioria das pessoas estão aptas à cirurgia refrativa. É muito     
provável que você também esteja. Para ser candidato à cirurgia a 
laser, você precisa ter as seguintes condições:

- Ter mais de 18 anos;
- Ter grau dos óculos ou lente de contato estável
  (pequenas variações não contraindicam a cirurgia);
- Não ter doença ocular ou sistêmica que contraindique
  a cirurgia;
- Não ter doenças oculares, principalmente às da córnea
  (tais como ceratocone).

Mesmo apresentando as condições acima, o paciente precisa passar 
por uma avaliação minuciosa, que confirmará a possibilidade de se 
submeter a este procedimento e qual a melhor técnica a ser adotada.
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O programa completo de pós-tratamento começa no dia da cirurgia e é 
personalizado para as necessidades individuais do paciente. O            
progresso é verificado regularmente para garantir que a recuperação 
esteja progredindo como deveria. Todos os pacientes têm acesso         
facilitado ao cirurgião, caso necessite de aconselhamento profissional 
ou queira esclarecer sobre a visão ou a saúde ocular após cirurgia.

O pós-operatório é curto. A recuperação da visão ocorre rapidamente, 
se não houver nenhuma intercorrência. Por algumas semanas o 
paciente pode ter alguns distúrbios visuais que devem ser entendidos 
como normais:

- Diminuição da acuidade visual em condições de pouca luz;
- Halos ou flashes ao olhar diretamente para uma lâmpada;
- Ligeiras alterações na acuidade visual durante o período de                                        
arecuperação (5 semanas).

Na maioria dos casos, os pacientes sentem-se aptos a exercerem suas 
atividades normais no dia seguinte à cirurgia. Porém, os primeiros 2 a 
3 dias após a cirurgia são os que necessitam mais atenção. Dentro de 
um período máximo de três meses (tempo em que o processo de          
cicatrização é completamente estabilizado), é feita uma nova           
avaliação do paciente.
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62 3096-8132
62 9 9676-2567

www.drrodrigosalustiano.com.br
            drrodrigosalustiano

D
r.

 R
od

ri
go

 S
al

us
tia

no
 - 

CR
M

-G
O

 9
44

9 
/ R

Q
E 

- 4
59

5


