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SLIDE 1

Pontos Principais:

� Introdução do orador.

� O propósito desta apresentação é oferecer informações sobre
alterações na visão que podem ocorrer devido à idade, e falar
sobre a importância da saúde ocular e a necessidade de exames
regulares de vistas.

� Após participarem do workshop, os participantes estarão aptos a: 
•  Identificar mudanças na visão associadas com a idade.

•  Identificar pelo menos duas práticas ou estilos de vida que
apoiam a saúde ocular.

•  Listar três perguntas para serem feitas a um especialista na área
de oftalmologia.
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Pontos Principais:

� Conforme você envelhece, poderá notar mudanças na sua visão. 

� As alterações na visão podem tornar difícil desempenhar as
atividades do cotidiano, como:

•  Ler ou usar um computador.

•  Andar de forma segura (as mudanças na visão podem toná-lo
propenso a tropeçar em objetos em sua casa ou a cair).

•  Tomar remédios.

•  Cuidados pessoais e tarefas caseiras.

•  Dirigir automóvel.

� Ter dificuldades em desempenhar atividades do cotidiano podem
impactar a habilidade da pessoa ter independência, o que pode
levar à ansiedade e depressão.

� Ao lidar com as mudanças na visão, você poderá manter as
atividades do dia-a-dia, mantendo sua independência e reduzindo
ansiedades e preocupações.

� Agora, vamos observar algumas dessas mudanças comuns e
estratégias simples para melhorar a sua visão.
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Pontos Principais:

� Algumas alterações na visão são comuns quando envelhecemos. *
Tais mudanças podem ser:

•  Perda do foco, tornando mais difícil focar a visão mais de perto.

•  Ter dificuldade em distinguir cores, como o azul do preto, ou
onde termina um objeto e começa o fundo.

•  Necessidade de mais luz para enxergar bem ou mais tempo para
ajustar os níveis de luz (por ex.: ir de uma sala escura para outra
bastante iluminada).

� Algumas pessoas podem envelhecer sem passar por mudanças na
visão ou sofrerem perda de visão. 

*Dica para o apresentador: Engaje a audiência perguntando se
perceberam alguma mudança na visão, 
e qual o tipo.  
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Pontos Principais:

� Estas alterações não devem nos impedir de desfrutar um estilo 
de vida ativo ou de manter a nossa independência.

� Muitas vezes, as mudanças na visão podem ser corrigidas com
óculos, lentes de contato, ou melhor iluminação.

•  Por exemplo, aumentar a iluminação em sua casa pode ajudar 
a evitar acidentes e quedas. As luzes noturnas ou automáticas
podem ajudar quando você entrar em uma sala escura ou
levantar para ir ao banheiro durante a noite.
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Pontos Principais:

� A perda da visão não é uma consequência normal do
envelhecimento. Contudo, conforme você envelhece, os riscos
aumentam quanto às doenças oculares.

� As doenças e condições relacionadas aos olhos podem ser:*
•  Degeneração macular associada à idade (AMD)

•  Catarata 

•  Retinopatia diabética 

•  Glaucoma 

*Dica para o apresentador: Pergunte aos participantes se já ouviram
falar dessas doenças e o que sabem
sobre elas. 
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Pontos Principais:

� Degeneração macular relacionada à idade é normalmente
chamada de DMRI.

� Esta imagem mostra o que é a visão para uma pessoa com DMRI. 

� A DMRI é uma doença comum dos olhos que ocorre em pessoas
acima de 60 anos de idade.

� Ela gradualmente destrói a mácula dos olhos.

� A mácula (área pequena e sensível localizada no centro da retina) é
usada para uma visão central clara e definida, para enxergarmos
os objetos claramente.

� Existem duas formas da doença: DMRI seca e DMRI molhada
•  No caso da DMRI seca, as células na mácula se deterioram
vagarosamente causando nebulosidade na visão central.

•  No caso da DMRI molhada, vasos sanguíneos começam a se
desenvolver, o que pode causar vasamento e perda da visão.
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Pontos Principais - Continuação:

� Sintomas da DMRI 
•  A DMRI não causa dor.
•   Alguns sintomas incluem visão embaçada ou a pessoa enxerga
linhas retas como sendo tortas.

� Caso tenha notado alguma mudança abrupta na sua visão, marque
uma consulta com o seu ofalmologista imediatamente.

� Essas são algumas opções de tratamento para a DMRI:
•  Suplementos especiais de vitaminas e minerais
•  Cirurgia a laser.
•  Injeções nos olhos.
•  Terapia fotodinâmica que envolve um medicamento especial
acionado pela luz.
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Pontos Principais:

� A cataratas é um embaçamento ou opacidade do cristalino,
ou seja, das lentes dos olhos. Ela não passa de um olho para
o outro.

� Esta imagem mostra o que é a visão de uma pessoa que
tem catarata. 

� A catarata pode se desenvolver mais com o tempo e aumentar
a opacidade, dificultando a visão.

� Pode se desenvolver em um olho ou nos dois.
� Sintomas da catarata: 

•  Visão embaçada ou opaca.
•  As cores talvez não fiquem tão vivas como eram anteriormente.
•  A luz do sol ou lâmpadas torna-se muito intensa.
•  À noite, a luz vinda dos faróis ofusca mais do que o normal.
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Pontos Principais - Continuação:

� Opções de Tratamento
•  Os sintomas de catarata podem melhorar com o uso de óculos,
melhor iluminação, óculos anti-reflexo ou lentes de aumento. 

•  No caso de óculos, a iluminação ou o aumento não ajudam, 
a cirurgia de catarata é o único tratamento eficaz.

•  Cirurgia de catarata  
-  A cirurgia de catarata é uma das mais comuns nos
Estados Unidos.

-  Uma cirurgia pode remover e substituir o cristalino
embaçado, substituindo-o com lentes artificiais.

-  Algumas pessoas com catarata talvez nunca precisem
de cirurgia.

-  Outras podem adiar a cirurgia durante anos.
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Pontos Principais:

� A retinopatia diabética é a principal causa da deficiência visual 
e cegueira.

� Esta imagem mostra o que é a visão de uma pessoa com
retinopatia diabética. 

� A doença ocorre quando a diabetes causa danos progressivos 
aos pequenos vasos da retina, uma membrana fotossensível que
recobre a face interna dos olhos.

� Quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, maior a probabilidade
de desenvolver retinopatia diabética.

� Se não for tratada, essa doença pode resultar em perda da visão
ou em cegueira.
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Pontos Principais - Continuação:

� Sintomas
•  Muitas vezes não há um sintoma precoce indicando que a
pessoa tem retinopatia diabética. 

•  Outras vezes, pode haver visão embaçada ou turva.

•  Caso tenha diabetes, não espere por esses sintomas e faça um
exame completo com a pupila dilatada. 

� Se a doença for precocemente diagnosticada, o tratamento e
acompanhamento adequados podem reduzir os riscos de perda 
da visão ou cegueira em até 90 porcento.

� Existem várias opções de tratamento para a retinopatia diabética,
como cirurgias a laser, injeções nos olhos ou cirurgia convencional.
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Pontos Principais:

� O Glaucoma forma um grupo de doenças oculares que podem
danificar o nervo óptico.

� Esta imagem mostra o que é a visão de uma pessoa com glaucoma. 

� O glaucoma pode se desenvolver em um olho ou nos dois. 

� Ele afeta a visão periférica. 

� A doença é associada a uma pressão elevada nos olhos, mas o
efeito da pressão pode variar conforme a pessoa.

� Sintomas
•  Muitas vezes não há um sintoma precoce indicando que a
pessoa tem a doença.

•  Na medida em que a doença progride, a pessoa com glaucoma
poderá perceber que é difícil ver objetos nos lados, porém,
poderá ainda ver objetos à frente com clareza.

•  Com o passar do tempo, o campo de visão diminuiaté seu
total desaparecimento.
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Pontos Principais - Continuação:

� Opções de Tratamento
•  As opções mais comuns de tratamento são medicamentos,
normalmente com colírio. É importante tomar a medicação
conforme indicação médica. 

•  Algumas vezes uma cirurgia a laser ou convencional é
recomendada.

•  Mesmo que o glaucoma não possa ser curado, ele pode ser
controlado por meio de detecção precoce e tratamento imediato. 
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Pontos Principais:

� O que é a visão subnormal? 
•  A visão subnormal é uma deficiência visual que não é corrigida
com óculos convencionais, lentes de contato, remédios ou
cirurgia. A visão subnormal pode interferir na capacidade de
realizar atividades diárias. 

•  As pessoas com baixa visão podem ter dificuldades em
desempenhar as atividades do cotidiano, como:

-  Leitura 

-  Compras

-  Cozinhar

-  Assistir TV

-  Escrever

-  Dirigir ou andar na vizinhança



Pontos Principais - Continuação:

� Causas da visão subnormal 
•  Algumas pessoas desenvolvem visão subnormal após lesões 
ou doenças de nascença. 

•  A maioria das pessoas desenvolve a doença devido às
questões que discutimos anteriormente.

� Mesmo que a perda da visão muitas vezes não possa ser
restaurada, algumas pessoas podem fazer bom uso da visão
restante. Os serviços de reabilitação da visão podem oferecer
informações sobre aparelhos e serviços que ajudam as pessoas a
se adaptarem à perda da visão e manter a sua independência. 

Guia do Orador  15

SLIDE 10



Pontos Principais:

� Nos estágios iniciais, estas doenças frequentemente não
apresentam nenhum sinal ou sintoma. 

� Mas se forem detectadas e tratadas o mais rápido possível, a
perda da visão e a cegueira podem muitas vezes ser evitadas. 

� Um exame total com a pupila dilatada pode ajudar a detectar 
em seus estágios iniciais, as doenças dos olhos devido ao
envelhecimento. 

� Todas as pessoas com 50 ou mais anos de idade devem fazer um
exame completo com dilatação da pulpila. Dependendo das
necessidades específicas de saúde ocular, o oftalmologista
indicará quantas vezes você precisará deste exame. 
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Pontos Principais - Continuação:

� Um especialista da área da visão é um oftalmologista ou optometrista.
•  Um oftalmologista é um médico especializado em cuidados com
os olhos e saúde ocular. Os oftalmologistas são treinados
especialmente para oferecerem cuidados abrangentes com a
visão, desde a prescrição de óculos e lentes de contato, até
cirurgias complexas e delicadas.

•  Um optometrista é um especialista na área da saúde que cuida
dos olhos. Os optometristas examinam, fazem o diagnóstico,
tratam e administram doenças, lesões e desordens no sistema
visual, nos olhos e estruturas associadas. Eles também
identificam condições sistêmicas relacionadas que afetam 
os olhos.
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Pontos Principais:

� O exame completo com dilatação da pupila não é o mesmo exame
que fazemos para óculos ou lentes de contato.

� Exames completos com dilatação da pupila são necessários para
determinar se a visão é normal e se os olhos são saudáveis. 

� Um exame total com a pupila dilatada pode ajudar a detectar em
seus estágios iniciais, as doenças dos olhos devido ao
envelhecimento. Ele também pode detectar problemas comuns da
visão, que poderão exigir o uso de óculos ou lentes de contato.
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Pontos Principais:

� Esse problemas comuns podem ser.*
•  Presbiopia: 
Você perde a habilidade de focar de perto. Por exemplo, as
letras do catálogo telefônica parecem muito pequenas ou você
tem que ler o jornal longe dos olhos para enxergar claramente.
Ao mesmo tempo, a sua habilidade de focar em objetos que
estão longe permanece normal.

•  Hipermetropia:
Você tem problemas para enxergar objetos que estão longe
ou perto (especialmente perto). A hipermetropia é também
chamada de hiperopia.

•  Miopia:
Você pode enxergar claramente os objetos de perto, mas os de
longe ficam embaçados.

•  Astigmatismo:
Os olhos não conseguem focar claramente. Raramente o
astigmatismo ocorre sozinho. Ele é normalmente acompanhado
de hipermetropia ou miopia.
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Pontos Principais - Continuação:

*Dica para o apresentador: Antes de definir cada termo, pergunte se
alguém já ouviu esses termos antes e se
pode defini-los seguindo a lista.
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Pontos Principais:

� Um exame completo com a pupila dilatada permite que o
oftalmologista possa examinar dentro dos olhos para detectar
possíveis sinais ou condições ou doenças.

� Um exame completo com a pupila dilatada envolve o seguinte:*
•  Um colírio especial é colocado nos olhos para dilatar a pupila 
(a abertura redonda no centro dos olhos).

•  O oftalmologista usa um tipo de lente de aumento para examinar
a retina (o tecido sensível à luz situado na parte posterior dos
olhos) um nervo ótico (um conjunto de fibras que envia sinais da
retina ao cérebro) para sinais da doença.

� Após o exame, a sua visão para perto pode continuar nublada
durante várias horas.

� Lembre-se de trazer os seus óculos escuros ou o oftalmologista
poderá oferecer-lhe proteção temporária para ajudar a reduzir o
reflexo até que as pupilas voltem ao tamanho normal.

� Talvez você não deva dirigir, pedindo que alguém o leve para casa
quando estiver com os olhos dilatados. 
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Pontos Principais - Continuação:

*Dica para o apresentador: Peça que os membros da audiência
levantem a mão caso tenham tido
um exame com a pupila dilatada no
ano passado. 
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Pontos Principais:

� Um exame total com a pupila dilatada só pode ser feito por um
oftalmologista ou um optometrista.

� Esta ilustração demonstra como o profissional de saúde ocular
pode enxergar muito mais a parte posterior dos olhos quando a
pupila está dilatada. 

� Nos Estados Unidos, Medicare pagará pelo exame com pupila
dilatada para portadores de diabetes. Pagará também pelos
exames com pupila dilatada para detectar o glaucoma se a
pessoa tiver diabetes ou um histórico familiar de pessoas com
glaucoma, seja afro-americano com 50 anos ou mais, ou
hispânico com 65 anos ou mais.
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Pontos Principais:

� O mais importante que você pode fazer para proteger os seus
olhos é visitar um profissional de saúde ocular para um exame
completo com a pupila dilatada, mesmo que não esteja tendo
problemas com a visão. 

•  Relacione para ele os medicamentos que está tomando.
Alguns deles podem ter efeitos colaterais que afetam a visão.

•  O profissional poderá dizer-lhe qual a frequência das visitas
futuras para acompanhamento.

� A sua saúde ocular é diretamente ligada à sua saúde como um
todo. Um estilo de vida saudável poderá proteger a sua visão.*

*Dica para o apresentador: Peça sugestões da audiência sobre como
podem proteger a visão.
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Pontos Principais:

� Existem outras coisas importantes que pode fazer para proteger 
a visão:

•  Pare de fumar.

•  Tenha uma dieta rica em vegetais de folhas verdes e peixe.

•  Converse com o seu médico ou profissional de saúde ocular
sobre a possibilidade de tomar suplementos para os olhos.
Eles podem determinar que tipo de formulação e dosagem são
mais adequadas.
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Pontos Principais:

� Faça alguma atividade física todos os dias, como exercício,
jardinagem ou caminhadas.

� Mantenha a pressão arterial normal.

� Controle a diabetes (caso tenha) para prevenir complicações 
decorrentes da doença.
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Pontos Principais:

� Use óculos escuros e chapéu com aba sempre que se expor à
luz do sol.

� Use óculos de proteção ao realizar tarefas domésticas mais
pesadas ou praticar esportes. 
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Pontos Principais:

� É importante manter uma comunicação aberta com o seu
profissional de saúde ocular. 

� Tenha uma lista pronta com dúvidas e preocupações ao visitar 
o oftalmologista.

� Citamos alguns exemplos de perguntas que deve fazer.* 

*Dica para o apresentador: Pergunte para a audiência se existe
alguma dúvida que querem abordar com 
o profissional da saúde ocular.
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Pontos Principais:

� Essas são algumas perguntas adicionais para o seu profissional 
de saúde ocular. 
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Pontos Principais:
� Vamos fazer uma recapitulação do que aprendemos hoje:

•  Torne a sua visão uma prioridade de saúde para manter
sua independência. 

•  Algumas alterações da visão são normais conforme
envelhecemos. Porém, a perda da visão não é uma
consequência normal do envelhecimento.

•  Caso tenha mais de 50 anos de idade, faça um exame
completo com a pupila dilatada, pois é o melhor método de
prevenir a perda da visão e proteger os olhos. 

•  Fale com o seu oftalmologista sobre a saúde ocular e os
fatores de risco para contrair doenças. 

•  Não tenha medo de fazer perguntas ao seu profissional de
saúde ocular. 

� Alguém tem alguma pergunta? O oftalmologista é a melhor
pessoa para perguntar sobre questões médicas específicas. 

� Em nome do Instituto Nacional dos Olhos (NEI) e da (nome da sua
organização), muito obrigado por ter participado deste workshop.
Visite o site do NEI ou ligue para obter mais informações. Você
pode também entrar em contato comigo, ou visitar o website
______ para mais informações.
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Pontos Principais:

� O Instituto Nacional dos Olhos, parte dos Institutos Nacionais da
Saúde, realizam e apoiarm pesquisa para ajudar a prevenir e tratar
as doenças oculares e outras desordens nos olhos.

� Caso use a Internet, acesse este website para obter mais
informações sobre saúde ocular.

•  O website do NEI oferece informações científicas, precisas e
não-tendenciosas sobre as doenças dos olhos e pesquisas
sobre a visão. 

•  O website do NEI sobre a saúde ocular oferece dicas e
informações sobre como manter os olhos saudáveis para
enxergar o melhor possível.

� Caso não tenha um computador ou saiba usar a Internet, você
pode ligar para o NEI para obter informações.
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