
A visão de
todos nós
pode mudar
com a idade

Na medida em que envelhecemos, é normal percebermos
alterações na visão. As alterações na visão podem dificultar
a realização de tarefas diárias, tais como ler, caminhar com
segurança, tomar remédios, executar tarefas domésticas ou
de cuidado pessoal e dirigir.



Algumas alterações são normais.
Como as segintes:

� 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 escuta para
outra bastante iluminada).

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

Estas alterações da visão podem 
frequentemente ser corrigidas com 
o seguinte:

� Óculos

� Lentes de contato

� Melhor iluminação

A perda da visão não é uma conse-
quência normal do envelhecimento.
Mas, na medida em que envelhece-
mos, corremos um risco maior de 
desenvolver as seguintes doenças e
condições oftálmicas relacionadas 
ao envelhecimento que podem levar 
à perda da visão ou cegueira:

� Degeneração macular associada
à idade

� Catarata

� Retinopatia diabética

� Glaucoma

Nos estágios iniciais, estas doenças
frequentemente não apresentam 
nenhum sinal ou sintoma. A única
forma de detectá-las antes que causem
a perda da visão ou cegueira é através
de um exame completo com dilatação
da pulpila. Durante o exame com-
pleto com dilatação da pupila, o seu
oftalmoligista apliaca gotas nos olhos
para dilatar ou aumentar as pupilas.
Ele usa lentes de aumento especiais
para examinar os olhos a procura de
sinais de doenças oculares. O exame
completo com dilatação da pupila não
é o mesmo exame que fazemos para
óculos ou lentes de contato. Mas este
exame pode também ajudar na detec-
ção de outros prblemas da visão,
como a presbiopia (perda da capaci-
dade de focar de perto, mas a de focar
de longe permanece normal), miopia,
hipermetropia e astigmatismo. 



Existem outras coisa que
podemos fazer para
proteger a visão

� Parar de fumar.

� Ter uma dieta rica em vegetais de
folhas verdes e peixe.

� Exercitar-se.

� Manter a pressão arterial normal.

� Controlar a diabetes (caso se
tenha).

� Usar óculos escuros e chapéu com
aba sempre que nos expomos à luz
do sol.

� Usar óculos de proteção ao
realizarmos tarefas domésticas
mais pesadas ou praticarmos
esportes. 

Devemos estar
preparados ao consultar o
oftalmologista

Ter uma lista pronta com dúvidas 
e preocupações ao visitar o
oftalmoligista. Também contar a ele
sobre os remédios que estamos
tomando. Alguns remédios podem ter
efeitos colateriais que afetam a visão.

Algumas perguntas que podemos 
fazer:

� Tenho alto risco de ter alguma
doença dos olhos? 

� Quais as alterações que devo
esperar na minha visão? 

� As alterações na minha visão
irão piorar? 

� As alterações na minha visão
podem ser corrigidas? Como? 

� O que posso fazer para proteger
ou prolongar a minha visão? 

� Mudanças na minha dieta,
exercícios e estilo de vida
podem ajudar? 

� Com que frequência devo fazer o 
exame de visão?

Todos acima de 50 anos de idade devem

fazer um exame completo com dilatação

da pulpila. Isto é uma das melhores coisas

que podemos fazer para proteger a visão.



Onde obter mais informações

Para mais informações, visite a página na web Olhos Saudáveis do
Instituto Nacional da Visão dos EUA: www.nei.nih.gov/healthyeyes

Mesmo que você não 

esteja tendo problemas de

visão, é importante que 

faça um exame de visão

completo com dilatação da

pupila. A detecção precoce e

o tratamento podem salvar 

a visão.
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