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As janelas da alma funcionam sobre  
um mecanismo complexo, 600x mais sensível  
à luz do que qualquer câmera moderna.  
Por isso, o cuidado com a saúde ocular  
é fundamental e começa desde cedo.

Cerca de 285 milhões de pessoas no mundo  
possuem alguma dificuldade visual, sendo que 60%  
a 80% dos casos poderiam ser evitados e tratados.

De um simples ponto de luz há 500 milhões de anos,  
os olhos evoluíram o bastante para enxergar  
todo o mundo ao nosso redor em alta definição.



VISÃO NA INFÂNCIA
Antes mesmo de sair da maternidade,  
passamos pelo Teste do Olhinho, um exame 
capaz de detectar precocemente doenças  
como catarata congênita, glaucoma congênito  
e retinoblastoma, um tipo de câncer  
que afeta principalmente crianças.

O desenvolvimento da visão acontece  
90% durante os dois primeiros anos  
de vida, por isso os pais devem ficar atentos  
e informar ao pediatra qualquer sinal  
de alteração visual.



Na adolescência é comum o aparecimento de miopia  
(dificuldade para enxergar à distância), hipermetropia  

(dificuldade para enxergar de perto) e astigmatismo  
(defeito na curva da córnea que gera imagens  

distorcidas, geralmente associado à miopia).

O tratamento inclui desde prescrição de óculos ou  
lentes de contato, até procedimentos cirúrgicos a laser.

visão na adolescência



VISÃO NA fase adulta
Você já ouvir alguém dizer que sente a vista cansada?  
Após os 40 anos, esta é uma condição muito comum 
chamada presbiopia. O enfraquecimento natural  
do cristalino, a lente do olho, diminui nossa capacidade 
de focalizar objetos de perto.

Para corrigir a presbiopia é indicado o uso  
de óculos ou lentes de contato multifocais.  
A cirurgia também pode ser uma opção.



Entre as pessoas com mais de 60 anos,  
outras alterações visuais podem ser comuns:  

enxergar menos cores, perda de visão periférica, 
redução da pupila e síndrome dos olhos secos. 

Esta última é causada pela diminuição da produção  
de lágrimas e afeta, em especial, mulheres  

na menopausa devido aos níveis hormonais.  
Se não tratada corretamente, pode levar  

à ulceração das córneas e perda da visão.

visão na terceira idade



Sintomas de possíveis 
problemas visuais

_apertar ou arregalar os olhos para enxergar melhor;
_aproximar-se muito da televisão ou do papel para ler;

_necessita afastar os objetos para ler ou ver melhor;
_lacrimejamento, principalmente durante ou após 

atividades que exigem esforço visual,  
como ver televisão, ler ou desenhar;

_inclinar a cabeça para enxergar melhor;
_visão embaçada ou dupla;

_fotofobia (sensibilidade excessiva à luz);
_dores de cabeça na região frontal;

_olho vermelho;
_secreção;

_desvio ocular (estrabismo);
_alterações nas pupilas.



CATARATA
Caracteriza-se pela opacidade do cristalino e pode levar  

à diminuição da visão. É responsável por cerca de 48%  
dos casos de cegueira no mundo, principalmente entre idosos. 

O tratamento é basicamente cirúrgico e bastante eficaz.

Principais doenças oculares

Visão Normal

RETINOPATIA DIABÉTICA
Atinge a retina de pacientes diabéticos. Caracteriza-se  

por diminuição da visão de forma progressiva  
ou subitamente, quando o nível de glicose do diabético 

fica elevado por muito tempo. Para o tratamento, o mais 
importante é o controle rigoroso da diabetes.

DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA A IDADE (DMRI)
Ocorre na mácula, área responsável pela formação  

da imagem, e leva a perda progressiva da visão central. Tem 
se tornado mais frequente com o envelhecimento  

da população. É indicado a mudança de hábitos, como não 
fumar, se proteger do sol e manter uma dieta balanceada 

com complementação vitamínica.



GLAUCOMA
Causado por uma lesão no nervo ótico devido ao aumento  
da pressão intraocular, leva à perda progressiva da visão:  
o campo visual vai estreitando até transformar-se em visão tubular.  
Os fatores de risco são hereditariedade, diabetes, traumas 
oculares e idade superior a 35/40 anos. Normalmente não provoca 
sintomas no estágio inicial, por isso sua incidência tem aumentado.

ESTRABISMO
Consiste em um desalinhamento dos olhos que pode ser 
convergente, divergente ou vertical. Pode causar dores de 
cabeça e musculares, como torcicolo. Às vezes, o estrabismo 
se resolve por conta própria, mas na maioria dos casos são 
necessários óculos de grau, lentes de contato ou cirurgia.

CONJUNTIVITE
Inflamação ou infecção da membrana externa do globo ocular  
e da pálpebra interior. Se manifesta por vermelhidão, secreção, 
inchaço das pálpebras e sensação de areia nos olhos.  
O tratamento é feito com colírio, variando de acordo com  
o tipo (viral ou bacteriana).

Principais doenças oculares

Visão Normal



Tenha uma alimentação balanceada:  
vegetais escuros, legumes, peixes e sementes 
fornecem vitaminas para a retina. 

Cuidado com a proximidade ao utilizar produtos químicos, 
maquiagens e tinturas que podem causar irritação e alergias. 

E realize consultas regulares ao oftalmologista para avaliar 
sua visão. O diagnóstico precoce evita complicações.

_DICAS PARA UMA BOA SAÚDE OCULAR

Utilize óculos escuros para se manter longe dos efeitos 
nocivos da radiação ultravioleta; evite coçar os olhos para 
não causar irritação, lesão ou problemas na córnea e, em 
clima seco, use colírios lubrificantes – mas sem exageros! 




