
 
 1. ORIENTAÇÃO PRÉ E PÓS-CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO – CATARATA 
 
ORIENTAÇÕES                               PRÉ-CIRURGICO 
 
Manter Dieta Zero 6 (seis) horas antes da cirurgia; 
- Lavar o cabelo antes da cirurgia; 
-Não use maquiagem e creme no rosto no dia da cirurgia; 
-Lavar bem os olhos com sabonete neutro; 
-Retirar esmaltes das unhas; 
-Suspender o uso de medicamentos anticoagulantes (por exemplo:  
ASS, Marevan, Warfarim e outros), aproximadamente 5(cinco) dias antes da cirurgia; 
-HOMEM: suspender o uso de medicamentos da próstata, aproximadamente 5  
(cinco) dias antes da cirurgia; Informar quaisquer problemas de saúde e manter o uso 
 de medicamentos para pressão arterial, diabetes e outros, conforme orientação do seu médico; 
-No dia da cirurgia não portar objetos pessoais como brincos, pulseiras, relógios 
, prótese dentaria, cordões, celulares, etc. A clinica não se responsabiliza pelo mesmo; 
- Providencie somente um acompanhante no dia da cirurgia. 
- Retornar a clinica no dia seguinte a cirurgia. 
-Trazer óculos escuros com proteção solar. 
 
ORIENTAÇÕES                         PÓS – CIRÚRGICA  
 
-Não esfregue os olhos ou aperte o(os) olhos operado(os); 
-Coma alimentos leves no dia da cirurgia; 
-Evitar consumo de bebida alcoólica durante 7 (sete) dias após a cirurgia. 
-Não faça esforços físicos por um período de 15 (quinze) dias; 
-Faça compressa com soro fisiológico (0,9%) gelado por 5 (cinco) minutos 4 (quatro) vezes ao dia; 
-Conserve o soro fisiológico na geladeira; 
-Lave as mãos antes de pingar os colírios; 
-Não encoste o frasco de colírio nos olhos, se possível peça ajuda na hora da aplicação; 
-Abra a pálpebra inferior olhando para cima; 
-Não há necessidade de pingar o colírio a noite, durante o horário de dormir; 
-No primeiro dia evite inclinar a cabeça abaixo da cintura; 
-Durma de abdômen (barriga) para cima na primeira noite; 
-Voltar a dirigir em torno de 3 a 5 dias após a liberação do seu médico; 
-Use óculos escuros ao sol. 
 
ENTRE EM CONTATO COM SEU MEDICO, CASO PERCEBA OS SINTOMAS ABAIXO:  
-Dor forte e vermelhidão no(s) olho(s); 
-Baixa repentina da visão 
-Secreção ocular purulenta. 
 
                                   Duvidas e maiores esclarecimentos, contatem seu médico 
                                         Orientação Cirúrgica (61) 3034-6565 / 99208-9703 

                                                                                Cléia 
 
 

 


