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O que dizem 
os seus olhos? 
Dizem por aí que os olhos são as 
janelas da alma. Para os médicos, 
os olhos podem ser também uma 
janela por onde espiar como anda 
a sua saúde. Ao examiná‐los, os 
profi ssionais podem, além de 
diagnosticar a saúde dos próprios 
olhos, identifi car sinais de colesterol 
alto, defi ciências no fígado, doenças 
autoimunes, distúrbios hormonais, 
pressão alta, diabetes e outros 
problemas de saúde. 

Se isso já não é o bastante para 
convencer sobre a importância 
da saúde dos olhos, lembre‐ 
se que os globos oculares são 
estruturas complexas e delicadas 
que são responsáveis por receber 
e processar, a todo o momento, 
milhões de informações do mundo 
externo. Sem os olhos, não seria 
possível perceber toda a gama 
de cores, formas, paisagens e 
expressões humanas com riqueza de 
detalhes do mundo ao nosso redor.



Funciona assim: a luz chega pela pupila aos olhos e atravessa a córnea, uma 
superfície que cobre a frente do globo ocular. Logo atrás, estão as lentes, que 
são responsáveis por focar as luzes na retina, formando uma imagem. A retina 
transforma a imagem em sinais elétricos que são mandados para o cérebro. 

Todo o processo de formação de imagem é complexo e qualquer erro no 
mecanismo pode prejudicar e difi cultar a maneira como enxergamos no dia a 
dia. 

Como os olhos veem? 

Você se pega apertando os olhos para conseguir ler uma revista? Por vezes passa 
por antipático porque não reconhece alguém do outro lado da rua? Qualquer 
esforço visual pra você é sinônimo de dor de cabeça ou mal‐estar? Talvez 
você tenha desenvolvido defi ciência de visão nos últimos anos. Visão borrada, 
duplicada, nebulosa, dores de cabeça, sensibilidade à luz, tensão nos olhos 
são outros sintomas comuns. Se, além disso, algum de seus pais tem problemas 
de visão, é provável que você também os tenha desenvolvido. 

Quatro olhos 
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Coma para os olhos 
Alimentos que ajudam a circulação sanguínea são bons para a 
saúde dos olhos e da visão. Inclua frutas cítricas, cereais integrais 
e verduras com folhagem verde‐escura na dieta. A vitamina A da 
cenoura e o beta‐caroteno, encontrado em muitas frutas e verduras 
amarelas e laranjas, também são boas escolhas alimentares para a 
saúde da visão. Já os alimentos ricos em zinco como feijão, ervilha, 
amendoim, ostra, carne vermelha magra e carne de aves podem 
ajudar na resistência a pequenos danos no globo ocular. 

Não ignore irritações 
Se os seus olhos estão irritados, vermelhos ou com qualquer outra 
irritação, lave‐os imediatamente. Se os sintomas não aliviarem, 
visite seu oftalmologista para evitar problemas graves. 

Faça exames regularmente 
Pergunte ao seu oftalmologista a frequência ideal para as suas 
consultas. Normalmente, recomenda‐se ao menos uma visita ao 
ano, mesmo se você não faz uso de óculos ou lentes de contato. 

Limpe as mãos e lentes de contato 
apropriadamente 
Cuide das lentes de contato como se fossem extensões 
dos seus olhos. 

Tenha cuidados com maquiagens na área 
dos olhos 
Veja nossa cartilha sobre Maquiagem para mais orientações: 
http://unimed.me/1cb0M51 
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As dicas a seguir podem ajudar a manter a saúde de seus olhos e tornar 
a sua visão a melhor possível: 

Por olhos mais saudáveis 

Conheça o seu histórico familiar 
Muitos problemas de saúde que parecem não ter relação 
com os olhos podem afetá‐los. Ao visitar o oftalmologista, 
conte sobre seus problemas anteriores de saúde e também 
de seus familiares. 

Tire os olhos do computador 
Quando perceber os olhos secos ou cansados, pisque 
repetidamente e feche os olhos por alguns segundos. Vale 
também praticar a regra vinte ‐ vinte no dia a dia: a cada vinte 
minutos, olhe para longe por vinte segundos para descansar os 
olhos do esforço contínuo. 

Leia em ambientes bem iluminados 
Ao ler livros, revistas ou similares, o ideal é ter uma luz de 
fundo e outra mais forte no local de leitura. 

Não se esqueça dos óculos escuros 
Mais do que um artigo de moda, os óculos escuros são uma 
proteção necessária para evitar o risco de catarata e outras 
complicações graves nos olhos. Use‐os sempre que estiver ao ar 
livre e adquira modelos de qualidade – o que não signifi ca preço 
alto, necessariamente. Na loja, procure por lentes escuras com 
proteção UVA e UVB – os dois tipos de raios UV emitidos pelo sol 
que são prejudiciais aos olhos. 

Não use colírio por conta própria 
Colírio é um medicamento para os olhos e, como tal, não deve 
ser usado sem orientação do oftalmologista. 
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Como você vê? 
Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia são as defi ciências de visão 
mais comuns. Veja como identifi cá‐las: 

Para consertar cada um dos três defeitos, é preciso fazer com que os raios 
de luz convirjam no lugar certo, sobre a retina. Se você apresenta sinais de 
defi ciência visual, visite o oftalmologista o quanto antes. Ele possivelmente 
indicará o uso de óculos ou lentes de contato para modifi car a curvatura da 
córnea e melhorar a sua visão. 

Miopia 
Quem tem miopia enxerga objetos próximos com nitidez, 
mas o que está longe fi ca embaçado. Isso ocorre porque o 
olho do míope é mais longo que o normal, por isso a imagem 
se forma antes da retina. Dessa forma, fi ca difícil para os 
míopes ler placas distantes ou a legenda no cinema. 

Hipermetropia 
Ao contrário de quem tem miopia, o hipermétrope tem 
difi culdade de enxergar objetos que estão próximos. Seu 
olho é menor que o normal e a imagem se forma depois da 
retina. Ler bulas de remédio e revistas com letras pequenas 
é um desafi o para quem tem hipermetropia. 

Astigmatismo 
Quem apresenta astigmatismo enxerga distorcidos tanto 
objetos próximos como distantes. O problema acontece 
porque a córnea, superfície externa do olho, tem uma 
curvatura maior que o normal, formando uma imagem 
duplicada. Esse problema pode aparecer combinado com 
miopia ou hipermetropia. 

Presbiopia 
Também chamada de “vista cansada”, a presbiopia aparece 
em torno dos quarenta anos de idade para a maioria das 
pessoas, que começam a ter problemas ao enxergar de perto. 
À medida que os olhos envelhecem, as lentes internas têm 
difi culdade em alcançar a curvatura adequada para focar 
objetos próximos. É costume dizer que os braços já não são 
sufi cientemente compridos para ler menus, jornais ou colocar 
a linha na agulha. 
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Se você já usa ou pretende fazer uso de lentes de contato para corrigir pro‐ 
blemas de visão, alguns cuidados devem ser tomados para que a correção não 
cause outros problemas para a saúde dos olhos. Não adquira lentes de contato 
por conta própria, pois só o oftalmologista pode indicar o tipo  mais indicado 
às suas necessidades. Os cuidados de manuseio e limpeza, porém, são de 
responsabilidade do paciente. Quando o procedimento de colocar e retirar 
as lentes não é feito de forma adequada diariamente, pode ocorrer infecções 
oculares e complicações graves. Veja alguns cuidados essenciais a se ter du‐ 
rante o procedimento: 

‐ nunca toque as lentes de contato sem lavar as mãos antes, mas tenha cer‐ 
teza de não deixar resíduos de sabonete ou hidratante, pois essas substâncias 
podem causar irritações nos olhos; 

‐ tão importante quanto lavar as mãos é secá‐las bem antes de manusear as 
lentes, já que elas podem absorver a água e difi cultar o procedimento; 

‐ limpe as lentes com a solução apropriada antes de colocá‐las nos olhos e 
depois de tirá‐las. Nunca use saliva ou água para higienizá‐las; 

‐ substitua as lentes usadas por novas na frequência indicada pelo seu of‐ 
talmologista, mesmo se você não as usa diariamente ou mesmo que ainda 
pareçam novas. Prolongar o uso pode aumentar o risco de você desenvolver 
infecções nos olhos; 

‐ nunca durma com lentes que não são feitas para esse tipo de uso; 

‐ o estojo para guardar as lentes também merece atenção e deve ser higieni‐ 
zado todos os dias com a solução apropriada. Seque com um lenço ao terminar 
e substitua o estojo pelo menos a cada três meses. 

Lentes de Contato 
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Encarar a tela de computador por horas se tornou parte do dia a dia das pessoas 
na vida moderna. E, inevitavelmente, esse hábito demanda grande esforço 
dos olhos. O uso excessivo de telas de computador, tablets, smartphones e 
afi ns é prejudicial porque leva as pessoas a piscarem com menos frequência, 
diminuindo a lubrifi cação ocular.  Os olhos reagem ao esforço exagerado 
apresentando sinais como visão turva, fadiga, vermelhidão, dores de cabeça e 
olhos secos. Os problemas podem se agravar ainda mais quando a iluminação 
do ambiente é inadequada para o uso de monitores, quando há refl exos de luz 
na tela, quando a pessoa apresenta problemas de visão desconhecidos ou uma 
combinação desses fatores. 

Esse estresse continuado pode, inclusive, levar a uma síndrome moderna, 
chamada Síndrome da Visão no Computador. Essa condição não representa um 
problema específi co nos olhos, mas um conjunto de irritações e incômodos por 
que passam os que não se desligam das telinhas. 

De olho na tecnologia 
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