Nome do Médico Oftalmologista
TRATAMENTO A EFECTUAR

DIAS ANTES DA CIRURGIA:

Medicamento

Posologia e modo de administração

✔

BLEPHACLEAN: 1 TOALHETE POR OLHO 2 X AO DIA (8H00 - 20H00)
Massajar delicadamente as pálpebras com pequenos movimentos circulares,
a fim de eliminar todas as impurezas e extrair o conteúdo das glândulas
palpebrais. Repetir em relação ao outro olho, utilizando uma nova
compressa. Não é necessário lavar com água após utilização.

TRATAMENTO A EFECTUAR APÓS A CIRURGIA:

Medicamento

Posologia e modo de administração
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Cirurgia da Catarata

G
O que é a Catarata?
A catarata consiste na perda de transparência do cristalino. As cataratas são uma
doença frequente que afecta mais de 50% da população acima dos 65 anos. Podem
também ter outra origem: Traumatismos, congénita ou provocadas por outras
doenças oculares.

G
Em que consiste a

cirurgia da catarata ?

Neste momento não existe nenhum tratamento médico para eliminar a catarata, a
cirurgia é a única solução eficaz .
A cirurgia consiste na remoção do cristalino opaco (lente natural), após um pequena
incisão na córnea (parte exterior do olho), seguidamente e em função da situação o
médico poderá optar por colocação de uma lente artificial em substituição da
removida. Existem situações em que o médico pode decidir
fazer a colocação da lente artificial mais tarde.

G
Riscos e Complicações?
A cirurgia da catarata é hoje em dia uma
operação muito segura , com uma taxa
de sucesso elevada e praticamente
indolor. Na maioria das situações, não
necessita de internamento, o doente
vai para casa no próprio dia, geralmente utiliza-se anestesia local, só
em casos particulares o médico
poderá decidir-se por uma anestesia
geral.

Iris

Córnea

Mas tal como em qualquer cirurgia
existem riscos, nomeadamente de
infecção e/ou inflamação pós-cirúrgica,
Cristalino
embora este riscos possam ser
diminuídos através de medicação
administrada e cuidados antes da cirurgia.

G
Importante
A sua colaboração é fundamental para o sucesso da cirurgia
pelo que deverá cumprir rigorosamente as instruções do seu médico, bem como a
medicação prescrita antes da cirurgia.

