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Quando pensamos em cuidados com a saúde, sempre vem uma 
pergunta em mente: com que idade devemos começar a cuidar 
dos olhos? A resposta é uma unanimidade entre os especialistas. 
O cuidado começa antes mesmo do nascimento.

Embora a hereditariedade não seja um determinante único em 
relação à nossa saúde, ela constitui uma base importante em 
sua evolução e no desenvolvimento de certas patologias entre 
as quais há um importante grupo de problemas oculares. 

Vamos facilitar a abordagem do assunto! Desenvolvemos este 
e-book de forma especial, abordando os principais temas para 
que você possa esclarecer todas suas dúvidas, entendendo tudo 
o que precisa sobre problemas oculares. 

AQUI, VOCÊ VAI VER:
• Histórico familiar de doenças;

• Principais doenças oculares infantis;

• Outras doenças e tratamentos;

• Hábitos para prevenir doenças na visão;

• Como a saúde geral influencia na visão;

• Importância de exames preventivos e check-ups;

• Grau dos óculos em dia.

Pronta para esclarecer suas dúvidas durante a leitura? 
Então, vamos lá!
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Histórico familiar 
de doenças 
Os problemas de visão podem surgir como um resultado de 
infecção, lesão ou complicações que afetam outros órgãos do 
corpo, tais como os vasos cerebrais ou sanguíneos. 

Mas, ao mesmo tempo, a genética desempenha um papel 
fundamental na predeterminação de uma pessoa a doenças 
relacionadas à visão. 

Entre as doenças oculares herdadas, podemos destacar:

• Daltonismo;

• Glaucoma;

• Nistagmo;

• Miopia. 

Como pode ser visto, inúmeras doenças oculares têm uma 
parte genética. 

“Os teus genes podem ser a chave da tua 
Saúde Visual. Devemos estar atentos e conhecer 
as condições visuais da nossa família para evitar 

surpresas no futuro”. 

No caso das enfermidades oculares, esse tipo de conhecimento 
é ainda mais urgente, pois muitas doenças que conhecemos hoje 
são hereditárias ou têm um fundo genético, familiar.
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Principais doenças 
oculares infantis 
Você sabia que, além de visitar o pediatra, a criança 
deve ser levada todo ano ao optometrista? Entenda 
o porquê! 

As crianças estão suscetíveis a uma série de doenças 
oculares que são comuns nessa faixa etária. 

Portanto, reconhecer quando é o momento de buscar 
ajuda é fundamental para que a visão da criança possa 
se desenvolver da melhor maneira possível.

“A detecção precoce de problemas 
oculares na infância é vital para garanti
 o desenvolvimento visual adequado e 

evitar problemas derivados”.

SAÚDE OCULAR DA FAMÍLIA



Problemas mais 
comuns na 
visão infantil
Os problemas na visão das crianças são bem variados, aqui 
abordaremos os mais comuns:

PROBLEMAS REFRATIVOS
Problemas refrativos são distúrbios oculares muito comuns, nos 
quais o olho não consegue focalizar claramente as imagens. 
O resultado é uma visão borrada, causando uma deficiência visual. 
Os três problemas refrativos mais comuns são:

Miopia: dificuldade em ver claramente objetos distantes;

Hipermetropia: dificuldade em ver claramente objetos próximos;

Astigmatismo: visão distorcida devido à curvatura anormal da 
córnea — superfície transparente que cobre o globo ocular.

Se não forem corrigidos, seus efeitos são especialmente nocivos 
para as crianças, pois é durante os primeiros anos de vida que a 
visão se desenvolve.

DALTONISMO
De forma bem resumida, o daltonismo é descrito como dificuldade 
em distinguir certas cores, sendo apontado como um problema 
que afeta mais aos homens. A principal dificuldade reside 
principalmente na diferenciação das cores vermelho e verde, mas 
também, frequentemente, nos tons azuis.

ESTRABISMO
É uma falta de alinhamento ou paralelismo dos olhos. Ambos os 
olhos não olham para o mesmo objeto ao mesmo tempo e isso 
pode causar ambliopia ou olho preguiçoso.

AMBLIOPIA OU OLHO PREGUIÇOSO
A ambliopia, ou olho preguiçoso, é a perda da capacidade de o 
olho ver detalhes e é a causa mais comum de problemas de visão 
em crianças.

A ambliopia é uma condição que se desenvolve na infância, mas, 
se não for tratada a tempo, pode se tornar crônica e permanecer 
na idade adulta.

O problema, quando se trata de bebês ou crianças pequenas, é 
que eles não conseguem identificar por si mesmos que algo não 
está indo bem em seu sistema visual. 

Isso força os pais a permanecerem alerta a qualquer situação que 
ofereça um sinal claro de que as crianças não veem corretamente.
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Mas como identificar 
problemas de visão 
nas crianças? 
A resposta está na atenção em alguns sinais. Crianças com problema 
de visão, desde miopia até doenças graves, tendem a ficar mais 
agitadas, ter enjoos e dores de cabeça.

Tudo isso pode prejudicar a criança no período de brincadeiras, além 
de apresentar dificuldade de aprendizagem na escola, que são as 
prioridades nessa época da vida. Os mais comuns são:

A melhor forma de prevenir ou 
tratar oportunamente qualquer 
problema visual que pode afetar 
a criança é através de exames 

preventivos para a visão. 

QUANDO É UM BEBÊ
• Desvios repentinos dos olhos;
• Lacrimejamento ocular;
• Reflexo esbranquiçado nos olhos nas fotos.

QUANDO ELE É CRIANÇA
• Lacrimejamento ocular;
• Desvio dos olhos;
• Dificuldade de fixação do olhar;
• Dificuldade de leitura;
• Dor de cabeça;
• Náuseas;
• Ficar muito perto da TV, do computador ou do
         livro para enxergar melhor.
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Outras doenças e 
tratamentos  
Existem outras doenças produzidas nos olhos que são bastante 
comuns, por exemplo:

CONJUNTIVITE
Os sintomas mais comuns são vermelhidões, coceira, inchaço 

e irritação nos olhos. Em geral, o tratamento é simples e 
não apresenta complicações. No entanto, em alguns casos, 
inflamações um pouco mais graves podem aparecer em outras 
partes do olho, como a córnea (chamada ceratite).

HIPERMETROPIA 
Consiste na dificuldade de focar os objetos próximos ao olho. 
É uma das doenças que aparecem frequentemente, mas não 
produz consequências graves e não é progressiva.
O tratamento consiste no uso de lentes corretivas, óculos ou 
correção por cirurgia a laser.

MIOPIA
Consiste na dificuldade em ver com nitidez os objetos que estão 
longe. O tratamento é baseado nas mesmas três modalidades da 
hipermetropia.

ASTIGMATISMO
Consiste na dificuldade de ver os objetos focados. Nos casos mais 
graves, aparecem sintomas que alertam para a possibilidade de 
sofrer desta doença, como visão turva, vendo objetos distorcidos 
ou notando uma diminuição na acuidade visual.O tratamento desta 
doença é o uso de óculos corretivos ou cirurgia a laser.

À medida que ficamos mais velhos, alguns órgãos podem ficar mais 
suscetíveis ao surgimento de debilidades. Isso também ocorre com 
os olhos, por isso, muitos idosos enfrentam, com frequência, doenças 
relacionadas à visão.
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Distúrbios do envelhecimento e da visão 
Existem três patologias principais que podem levar a uma importante perda de visão: catarata, DMRI e glaucoma. 
Esses distúrbios da visão em idosos estão relacionados ao processo normal de envelhecimento dos olhos e são corrigidos pelos óculos de leitura. 

Catarata
A catarata é uma opacidade da lente natural (ou cristalina) do olho, localizada atrás da íris e da pupila.
A catarata é a causa mais comum de perda de visão em pessoas com mais de 40 anos e é a principal causa de cegueira no mundo.

• Idosos com catarata ou outros problemas de visão têm dificuldade de assistir televisão e ler. 
• As cores podem parecer mais opacas (embora o cérebro tende a compensar). 
• Esses distúrbios da visão em idosos dão uma sensação de neblina e sensibilidade à luz.
• O único tratamento da catarata existente é a cirurgia e permite que o paciente idoso recupere sua visão.
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Degeneração 
macular (DMRI)
A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é uma doença 
na retina e é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 
50 anos de idade. 

Existem DUAS FORMAS desse distúrbio de visão em idosos:

A DMRI seca em 90% dos casos é caracterizada por uma 
diminuição gradual e relativamente lenta da visão central. 
A pessoa afetada ainda vê as cores, mas os detalhes ficam cada 
vez mais desfocados. 

A DMRI úmida é devida ao aparecimento de neovascular coroide 
(CNV). A perda de visão é muito mais rápida do que na forma seca. 

A parte central do campo de visão diminui e pode até desaparecer 
completamente, deixando uma zona cega. 

Os sinais de alerta desse distúrbio de visão em idosos são:

• linhas retas onduladas; 
• uma mancha preta que aparece na frente do olho — no 

centro do campo de visão;  
• dificuldade em ler as palavras, percebidas como borradas 

irregularmente.

A perda de visão central na DMRI seca pode interferir nas atividades 
cotidianas simples como a capacidade de ver rostos, conduzir, ler, 
escrever ou realizar atividades como cozinhar. 

Por isso, o impacto da DMRI na qualidade de vida dos pacientes 
pode ser alto caso a doença não seja diagnosticada e devidamente 
tratada.
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Glaucoma
O glaucoma é uma doença degenerativa que atinge o nervo óptico 
e está mais frequentemente relacionada ao aumento da pressão 
intraocular. Esse distúrbio de visão em idosos pode causar perda 
total e irreversível da visão devido à destruição do nervo óptico. 

Em geral, existem DUAS FORMAS
desse distúrbio de visão em idosos.

Glaucoma crônico de ângulo aberto (GCAO), que resulta em perda 
progressiva da visão na periferia do campo visual. 

Se este distúrbio de visão em idosos for detectado a tempo,  é 
possível retardar seu desenvolvimento, geralmente através de 
um tratamento vitalício baseado em colírios  administrados 
diariamente.

Em alguns casos, o especialista pode decidir realizar cirurgia a laser 
para reduzir a pressão intraocular. 

O glaucoma de ângulo fechado agudo (GAFA) é mais raro, mas, 
muito mais grave. Esse distúrbio de visão em idosos é considerado 
uma emergência. 

Essa doença resulta em dor súbita e repentina, visão rapidamente 
reduzida, acompanhada pela percepção de halos coloridos, náusea 
e dores de cabeça. Sem intervenção imediata, pode levar à cegueira.
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Hábitos para 
prevenir doenças 
na visão
Embora a maioria das causas da perda da 
visão seja uma consequência da genética, os 
hábitos que você exerce ao longo da vida são 
igualmente determinantes quando se trata de 
cuidar de seus olhos. 

Por isso, é aconselhável saber quais são as ações 
que a danificam e, assim, preservar a visão por 
mais tempo. 
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Dieta balanceada: que a alimentação é importante para o bom 
funcionamento do organismo, todo mundo já sabe. 
Mas você sabia que ela também é fundamental para a saúde dos 
olhos e na prevenção de doenças que afetam esses órgãos? Pois é 
verdade!  Uma dieta equilibrada que inclua regularmente frutas e 
legumes deve ser uma parte diária indispensável da sua mesa.

Exercício físico: o exercício físico previne doenças cardiovasculares, 
cujas consequências também podem ser a deficiência visual. 
Além disso, favorece a produção de endorfinas, o hormônio da 
felicidade, para que desfrutemos de uma atitude mais positiva em 
relação à vida e reduzamos nosso peso, tão importante no início da 
síndrome metabólica.

Controle de glicose e colesterol: devemos analisar anualmente, 
pelo menos, se nossos níveis de glicose e colesterol no sangue 
estão bons, pois resultados desregulados podem causar problemas 
vasculares e oculares. 

Proteja sua visão do sol: a radiação ultravioleta é prejudicial aos 
olhos. Portanto, o uso de óculos de sol deve ser usado, mesmo em 
dias nublados, pois esses raios passam pela camada das nuvens. 

Evite o tabaco: deixando de lado os efeitos negativos que todos 
sabemos do tabaco, a nicotina que inalamos pode causar problemas 
visuais, aumentando significativamente o risco de degeneração 
macular, uma das principais causas de cegueira no mundo.

Cuidado com o álcool: o consumo moderado de vinho e cerveja 
provou ser benéfico para nossa saúde geral, conforme indicado por 
vários estudos científicos. 
No entanto, o alcoolismo ou abuso dessa substância pode levar a 
sérios problemas visuais. Inicialmente, após a ingestão de quantidades 
relevantes, nossa acuidade visual é reduzida. 
No entanto, o olho pode perder a visão devido à redução na chegada 
de nutrientes, especialmente ao nervo óptico causado pelo álcool no 
sangue.
Como pode ver, se você manter esses padrões de vida, seu corpo 
agradecerá. Lembrando que as patologias visuais não dependem 
apenas de fatores como dieta ou exercício. 
A genética ou mesmo o acaso também influenciam o aparecimento 
de doenças. No entanto, mantendo hábitos de vida saudáveis, você 
reduz a possibilidade de ficar doente ou se acontecer, a recuperação 
será muito mais rápida.

Recomendações para manter
uma boa saúde ocular
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Já que estamos
falando de saúde... 
no geral, como ela 
influência na
nossa visão?
Conforme citamos acima, quando se trata de ter 
uma boa visão, é importante também estar com boa 
saúde geral. 

Proteger os olhos do sol e de traumas é importante, 
mas comer corretamente, fazer exercícios e exames 
regulares podem ajudar bastante a evitar outros tipos 
de problemas de saúde ocular mais tarde na vida.

Vamos dar uma olhada em algumas condições que 
podem levar a problemas de visão e de saúde ocular
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DESNUTRIÇÃO
Uma dieta pobre pode ter muitos efeitos drásticos na sua saúde e 
bem-estar. Se você está comendo mal, isso pode aumentar o risco de 
diabetes e pressão alta. 

A falta de certas vitaminas e minerais em sua dieta, como vitamina 
C, vitamina E, Zinco e Luteína pode levar a um risco aumentado de 
condições de visão relacionadas à idade, como degeneração macular.

DIABETES
Pessoas que sofrem de diabetes por muitos anos podem estar em 
risco de uma condição conhecida como retinopatia diabética. 

Essa condição relacionada ao alto nível de açúcar no sangue 
envolve os vasos sanguíneos do olho que vazam para a retina, o 
que pode resultar em séria perda de visão e até cegueira. 

Os diabéticos também correm um risco maior de desenvolver 
catarata e glaucoma.

PRESSÃO ALTA (HIPERTENSÃO) 
A pressão arterial aumentada pode estar relacionada a uma série 
de problemas de saúde, incluindo diabetes, doenças cardíacas e 
obesidade. 

Com o tempo, os problemas com a pressão arterial podem resultar 
em danos aos vasos sanguíneos e ao redor dos olhos.

DOENÇA HEPÁTICA
As doenças hepáticas, como a cirrose, podem levar a uma série de 
problemas oculares, como olho seco e coceira nos olhos, além de 
acúmulo de gordura nas pálpebras de uma pessoa. 

Podem ocorrer danos na córnea e nas lentes se a condição não 
for tratada.
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Alimentos que 
ajudam a cuidar da 
saúde dos olhos
Você leu que manter uma dieta saudável e equilibrada é 
essencial para manter os olhos saudáveis   e pode ajudar a 
reduzir o risco de desenvolver problemas oculares, certo? 

Agora, veja quais são os tipos de alimentos e vitaminas 
que você precisa para se manter saudável:

• Luteína;

• Zeaxantina;

• Vitaminas A, C, E;

• Betacaroteno;

• Ácidos gordurosos de ômega-3;

• Zinco;
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LATICÍNIOS
Produtos lácteos, como 
leite e iogurte, contêm 

vitamina A, bem como o 
zinco mineral. A vitamina A 
protege a córnea, enquanto 
o zinco ajuda a trazer essa 

vitamina aos olhos do 
fígado. 

PEIXE
O peixe, particularmente o 
salmão, pode ser um ótimo 

alimento para a saúde ocular. 
O salmão e outros peixes têm 
ácidos graxos ômega-3. Estas 

são gorduras “saudáveis”. 
Os ácidos graxos ômega-3 

podem contribuir para o 
desenvolvimento visual e 
a saúde da retina na parte 

posterior do olho. Eles 
também podem ajudar a 
prevenir os olhos secos.

OVOS
Os ovos são um ótimo 

alimento para a saúde ocular. 
As gemas contêm vitamina 

A, Luteína, Zeaxantina e 
Zinco, que são vitais para a 

saúde ocular.

AMÊNDOAS
Amêndoas, como outras 

nozes e sementes, 
geralmente são boas para a 
saúde ocular, pois, contêm 
vitamina E. Essa vitamina 
protege contra moléculas 

instáveis   que visam tecidos 
saudáveis. 

CENOURAS
Como as gemas, a cenoura 
tem vitamina A e também 

betacaroteno. 
A vitamina A e o betacaroteno 

ajudam a superfície do olho 
e também podem ajudar a 
prevenir infecções oculares 
e outras condições oculares 

graves.
Percebeu como uma dieta 
saudável é essencial para a 
saúde ocular? Manter uma 
dieta rica em antioxidantes 

impedirá o desenvolvimento 
de doenças oculares graves 
e garantirá que seus olhos 

funcionem melhor. 
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Agora vamos entender a 
importância dos exames 
preventivos e check-ups
Os olhos estão entre os órgãos mais sensíveis do corpo e a visão, um 
dos sentidos mais importantes. 

Apesar disso, cuidados com os nossos olhos são frequentemente 
ignorados, resultando em muitas pessoas com problemas de visão 
e precisando de óculos.

Mais de 75% dos casos de cegueira são evitáveis   
se identificados a tempo. Embora os exames 
optométricos tenham muito a oferecer, eles não são 
muito úteis se não forem realizados regularmente.

Muitos dos sintomas e condições oculares, uma vez desenvolvidos 
completamente, são irreversíveis ou muito difíceis de curar 
posteriormente. 

Portanto, um exame minucioso das lentes, da retina e do nervo 
óptico é parte essencial de um exame completo dos olhos.
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Grau dos óculos em dia
Já tem os mesmos óculos há tanto tempo que nem se recorda 
do ano em que os comprou e quase nem sabe qual é a sua 
graduação? 

O seu rosto está de tal modo habituado a ter os óculos que, 
apesar do desconforto, já estranha quando não os a postos.

De início, talvez tenham sido os óculos certos na altura, com uma 
graduação adequada à sua visão, com uma armação da moda e 
adequada ao seu look, idade e situação profissional. Mas e agora, 
tantos anos depois, será que ainda se sente bem com eles?

É por isso que é importante você fazer exames oculares regulares 
para que seus óculos e prescrição de contato permaneçam 
atualizados. 

Nesses momentos, você conta com uma ajuda para lá de especial. 
Aqui no Instituto Optométrico dos Olhos você poderá realizar 
seus exames de vista de forma simples e rápida. 

Venha verificar o grau dos seus óculos e aproveite para detectar 
os mais diversos tipos de alterações da visão: dificuldade de ver 
de longe, de perto, desfocado, visão dupla, visão cromática, 
entre outras.

“Lembre-se: uma vez por ano, pode ser o 
tempo necessário para que a sua prescrição 

seja alterada”. 

SAÚDE OCULAR DA FAMÍLIA



Ainda tem dúvidas sobre o assunto? Então, vamos conversar! Entre em 

contato conosco e marque seus exames no IOO. Aqui fazemos o melhor 

por você; e tudo pode começar já, marcando sua consulta agora! 

Estamos esperando a sua visita!

VOCÊ PODE FAZER ISSO ON-LINE! 

https://www.institutooptometrico.com.br/

