
Doenças e 
Condições Oculares 
Relacionadas ao 
Envelhecimento
Enxergue bem durante 
toda a sua vida



� Talvez você perceba algumas 
alterações com o envelhecimento.

� Muitas alterações são comuns e podem 
frequentemente ser corrigidas.

� Conforme você fica mais velho, 
aumenta o risco de surgimento de 
doenças e condições oculares 
relacionadas ao envelhecimento.
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Alterações da visão



Faça seu exame dos olhos

� Todas as pessoas acima de 50 anos de 
idade devem fazer um exame completo 
com dilatação da pupila.

� O seu médico poderá lhe dizer com que 
frequência você deverá fazê-lo.
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O que é o exame completo com a 
dilatação da pupila?
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A pupila dilatada
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Doenças e condições oculares 
� Degeneração macular associada à idade 

(AMD)
� Catarata
� Doença diabética dos olhos
� Glaucoma
� Olhos secos
� Visão subnormal
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Degeneração macular associada à 
idade (AMD)

� O que é o isto?
� Comum entre as pessoas acima de 60 anos.
� Pode danificar a mácula, a qual é necessária para 

a visão central detalhada e precisa.
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AMD

� Quem corre o maior risco?
� O maior fator de risco é a idade.
� Outros fatores de risco

� Fumo.

� Histórico familiar.

� Obesidade.

� Etnia. Os caucasianos são mais propensos a perda da 
visão em decorrência da AMD.
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Degeneração macular associada à 
idade (AMD)
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A mesma cena vista por uma 
pessoa com AMD

Visão normal



AMD

� Sintomas
� Ausência de dor.
� Visão turva.
� Drusas (podem somente ser detectadas através 

de exames oftalmológicos).
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AMD

� Opções de tratamento
� Fórmula especial de suplemento a base de 

vitaminas e minerais através de Estudo sobre as 
Doenças e Condições Oculares Relacionadas ao 
Envelhecimento (AREDS).

� Cirurgia a laser.
� Injeções nos olhos.
� Terapia fotodinâmica.
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AMD

� O que você pode fazer?
� Seguir uma dieta saudável
� Não fumar ou parar de fumar
� Manter uma pressão arterial normal
� Manter um peso saudável
� Exercitar-se
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Catarata

� O que é o isto?
� Opacidade das lentes oculares do olho que 

provoca a perda da visão
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Catarata

� Quem corre o maior risco?
� A maioria dos casos de catarata está associada à 

idade
� Outros fatores de risco

� Diabetes
� Fumo
� Exposição a luz solar
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Catarata
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A mesma cena vista por uma 
pessoa com catarata

Visão normal



Catarata

� Sintomas
� Visão embaçada ou opaca.
� As cores talvez não pareçam tão vivas como eram 

anteriormente.
� Visão ofuscada.
� Visão noturna precária.
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Catarata

� Opções de tratamento
� Óculos
� Melhor iluminação
� Cirurgia
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Catarata

� O que você pode fazer?
� Seguir uma dieta saudável.
� Usar óculos escuros e chapéu 

com aba quando estiver ao ar 
livre.

� Não fumar.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL



Doença diabética dos olhos

� O que é o isto?
� Um grupo de problemas oculares associados com 

a diabetes.
� A retinopatia diabética é a principal causa de 

perda da visão e cegueira.
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Doença diabética dos olhos

� Quem corre o maior risco?
� Pessoas com diabetes.
� Quanto mais tempo a pessoa tem diabetes, maior 

a probabilidade de desenvolver retinopatia 
diabética.
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Retinopatia diabética
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A mesma cena vista por uma 
pessoa com retinopatia 
diabética

Visão normal



Doença diabética dos olhos
� Sintomas

� Não há sintomas ou sinais iniciais

� A detecção precoce e o tratamento a 
tempo podem reduzir o risco de perda da 
visão.

� Opções de tratamento
� Tratamento a laser
� Cirurgia
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Doença diabética dos olhos
� O que você pode fazer?

� Controlar:                                                     
hemoglobina, pressão sanguínea e colesterol.

� Tomar seus remédios conforme receitados.
� Manter um peso saudável.
� Exercitar-se.
� Não fumar.
� Fazer um exame com dilatação da           

pupila pelo menos uma vez ao ano.
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Glaucoma

� O que é o isto?
� Um grupo de doenças oculares que podem 

danificar o nervo óptico do olho.
� O glaucoma pode se desenvolver em um ou nos 

dois olhos.
� A forma mais comum é o glaucoma primário de 

ângulo aberto.
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Glaucoma

� Quem corre o maior risco?
� Qualquer pessoa pode ter glaucoma. 
� Pessoas com histórico familiar de glaucoma.
� Nos Estados Unidos:

• Afro descendentes acima de 40 anos.
• Todos com mais de 60 anos.
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Glaucoma
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A mesma cena vista por uma 
pessoa com glaucoma

Visão normal



Glaucoma

� Sintomas
� Não há sintomas ou sinais iniciais
� Ausência de dor
� Perda da visão lateral

� Opções de tratamento
� Medicamentos, geralmente colírios
� Cirurgia a laser ou convencional
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Glaucoma

� O que você pode fazer?
� As pessoas com mais risco 

devem fazer um exame 
completo com a dilatação da 
pupila a cada ano ou dois 
anos, ou conforme orientação 
do seu médico.
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Olhos secos

� O que é o isto?
� O olho não produz lágrimas suficientes.
� As lágrimas evaporam rápido demais.
� Pode haver a inflamação da superfície do olho 

junto com o olho seco.
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Olhos secos

� Quem corre o maior risco?
� As mulheres apresentam olhos secos com mais 

frequência do que os homens.
� Os olhos secos podem ocorrer em qualquer 

idade.
� Adultos mais idosos frequentemente experienciam 

olhos secos.
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Olhos secos

� Sintomas
� Olhos ardentes ou doloridos.
� Sensação de poeira ou areia nos olhos.
� Episódios de lacrimejamento excessivo seguidos 

por períodos de olhos secos.
� Uma secreção viscosa dos olhos.
� Dor e vermelhidão nos olhos.
� Episódios de visão embaçada.
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Olhos secos

� Sintomas (continuação)

� Pálpebras pesadas.
� Diminuição do lacrimejamento ou incapacidade de 

derramar lágrimas ao chorar.
� Desconforto com lentes de contato.
� Menor tolerância a qualquer atividade que 

requeira atenção prolongada dos olhos.
� Cansaço dos olhos.
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Olhos secos

� Opções de tratamento
� Empregar lágrimas artificiais, colírios receitados, 

géis, enxerto de gel e pomadas.
� Usar óculos convencionais ou de sol.
� Usar protetor no duto da lágrima.
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Olhos secos

� O que você pode fazer?
� Usar purificadores de ar para 

filtrar a poeira
� Evitar situações propensas a 

secura
� Usar colírios lubrificantes
� Consultar o oftalmologista
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Visão subnormal

� O que é o isto?
� Uma deficiência visual que não é corrigida com 

óculos convencionais, lentes de contato, remédios 
ou cirurgia.

� Ela pode interferir na capacidade de realizar 
atividades diárias.
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Visão subnormal

� Quem corre o maior risco?
� Pessoas com doenças oculares.
� Algumas pessoas desenvolvem visão subnormal 

após lesões nos olhos ou devido a doenças de 
nascença.
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Visão subnormal
� Opções de tratamento

� Reabilitação da visão.

� O que você pode fazer?
� Consultar um especialista em 

visão subnormal.
� Falar com o seu oftalmologista 

sobre a reabilitação da visão.
� Usar os recursos disponíveis para 

visão subnormal.
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Estudos clínicos

� Fale com o seu oftalmologista sobre a 
participação em estudos clínicos.

� Para saber mais sobre estudos clínicos, 
visite www.nei.nih.gov
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Revisão

� Conforme você fica mais velho, aumenta o 
risco de doenças e condições oculares 
relacionadas ao envelhecimento.

� Faça um exame completo com a dilatação 
da pupila para detectar as doenças dos 
olhos em seus estágios iniciais.

� Dúvidas?
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Onde obter mais informações
National Eye Institute (NEI)

� Visite o website de Envelhecimento dos olhos:
www.nei.nih.gov/agingeye

� Ou telefone para o NEI através do fone nos EUA (1) 301-496-5248

Lions Clubs International
� Visite o website de  the Lions Clubs International:

www.lionsclubs.org
� Ou envie um e-mail para: programs@lionsclubs.org
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