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A realização regular das consultas pós-operatórias garante 
aos pacientes que os resultados obtidos durante o                    
procedimento cirúrgico permaneçam no dia a dia. O período 
pós-operatório da cirurgia de catarata geralmente é simples e 
suportável, mas comoem qualquer outra intervenção,                
o paciente deve manter certo cuidado para garantir uma boa 
recuperação visual.

Neste período pós-cirúrgico, é necessário seguir estas          
orientações. Confira na próxima página.
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Evitar bebida alcoólica;
Evitar fumar;
Não há restrição alimentar;
As pálpebras podem ficar inchadas, o olho vermelho e         
lacrimejando; sensação de areia dentro dos olhos                  
(arranhar) também pode ocorrer. Todos estes sintomas são 
normais e desaparecem em poucos dias;
Não coçar os olhos;
Durante o dia, mantenha os olhos descobertos; use óculos 
escuros ao sair; à noite, ao deitar, use a concha protetora, 
fixando-a sobre os olhos com fita antialérgica (micropore), 
durante os primeiros 10 dias de pós-operatório;
Lavar sempre as mãos antes de pingar colírios. Se tiver que     
colocar mais de um colírio no mesmo horário, aguarde pelo 
menor 5 minutos entre um e outro. Não é necessário acordar 
durante a noite para colocar os colírios;
Pode ler ou ver TV, desde que não haja desconforto;
Evitar claridade excessiva, poeira, vento, fumaça. Não entrar 
em piscina ou mar durante os primeiros 30 dias;
A visão nos primeiros dias poderá ficar borrada, a melhora 
deverá ser gradual. É permitido dirigir a partir de cinco dias;
Não deixar entrar água nos olhos durante a primeira semana, 
limpando apenas com soro fisiológico;
Não usar maquiagem nos primeiros 15 dias;
Atividade física após 15 dias.
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Nos primeiros dias
após a intervenção, é
normal que o paciente
não tenha estabilidade
visual, pois levará algum
tempo para se adaptar à
sua nova situação. É também
comum sofrer certas variações na
visão: ver bem em alguns momentos e
desfocada em outros. Além disso, o paciente pode sentir 
algum desconforto pós-operatório, como comichão ou 
secura.

Uma vez que o cirurgião considerar que o paciente está          
estável e atingiu um bom alcance de visão, ele estará                 
totalmente liberado para as atividades cotidianas.
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