
NÃO PERCA 
OS BONS 
MOMENTOS 
DE VISTA.
Visite seu oftalmologista
regularmente
e cuide da sua visão. 

Julho - Mês da Saúde Ocular



DIZEM QUE É 
VERDADE, MAS 
SERÁ?
Mitos e verdades sobre saúde ocular
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INTRODUÇÃO

Tem a recomendação da vizinha, a dica da tia da namorada do 
primo, aquele texto do aplicativo que ninguém sabe de onde veio, 
e até o Dr. Google que parece ser grande conhecedor de qualquer 
doença ou tratamento existente na medicina. As informações 
quase sempre são contraditórias, abundantes e chegam de todos 
os lados, mas em quem confiar em um assunto tão sério como a 
saúde das pessoas? 

Em julho, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Ocular. Tema tão 
importante, mas que, na correria do dia a dia, acaba não recebendo 
a atenção que merece. Para que a data não seja somente lembrada 
no dia 10/07, mas sempre que surgir alguma dúvida sobre o 
tema, o Grupo Opty preparou uma cartilha com mitos e verdades 
respondidos por médicos especialistas que, espalhados pelo 
Brasil, dedicam seu trabalho a alertar, prevenir e cuidar da saúde 
dos olhos de inúmeros pacientes. 

Conhecimento é a melhor forma de prevenção.
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Dados do IBGE de 2010, mostram que há mais de 6,5 milhões de 

pessoas com alguma deficiência visual no Brasil.

No País, mais de 1,2 milhões de pessoas são cegas, de acordo com 
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), oito de cada 
dez casos de perda de visão poderiam ser evitados, se detectados 
precocemente.

Seguindo a estimativa da Agência Internacional de Prevenção à 
Cegueira, no Brasil há 26 mil crianças cegas por doenças oculares 
que poderiam ter sido evitadas ou tratadas previamente.

Conforme afirma o estudo “As Condições de Saúde Ocular no 
Brasil – 2019”, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a população 
míope brasileira é estimada entre 23 e 74 milhões de indivíduos.

Estima-se que entre 2% e 3% da população brasileira acima de 40 
anos possa ter glaucoma (o que representa cerca de 1,5 milhão de 
pessoas), de acordo com o mesmo estudo do CBO.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, 12,5 milhões 
de brasileiros tinham diagnóstico de diabetes em 2017. Cerca de 
50% dos portadores de diabetes desenvolverão algum grau de 
retinopatia diabética ao longo da vida. 
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FIQUE POR DENTRO

Conheça a estrutura dos olhos:

Ligamento
suspensório

Retina

Esclera

Coróide

Macula

Artéria e veia
central da retina

Cavidade posterior

Ora
serrata

Corpo ciliar

Íris

Lente

Pupila

Humor
aquoso

Córnea



7MITO OU VERDADE?

1. Cenoura realmente 
faz bem para a visão.
 

Dra. Milena Chibana, do HCLOE, 
responde (SP):

A cenoura, de fato, contém 
nutrientes que ajudam na saúde 
ocular. É um alimento rico em 
betacaroteno, precursor da vitamina 
A, além de outros nutrientes, como C, 
B2 e B3. Uma xícara de cenoura picada 
fornece a dose diária recomendada 
de vitamina A para adultos. Mas é 
importante destacar que o consumo 
de cenoura, isoladamente, não faz 
a visão melhorar. Uma alimentação 
equilibrada, diversificada e bem 
colorida, aliada à proteção dos 
seus olhos contra a radiação UV e 
a consulta anual ao oftalmologista, 
são os cuidados que fazem a 
diferença quando o assunto é a 
visão.

2. Ficar muito tempo em frente a telas de 
computador, smartphones, videogames, TV 
e tablets compromete a visão.

Dr. José Marcos Resende, do Hospital de Olhos Sadalla Amin 
Ghanem (SC), responde:

Verdade! Muitos estudos apontam que o uso abusivo de 
dispositivos eletrônicos, associado à falta de atividades em 
ambientes abertos com exposição à luz do dia, tem elevado 
a incidência e a gravidade da miopia na população, além dos 
conhecidos sintomas de irritação e ardor ocular, já que piscamos 
menos vezes por minuto diante das telas, portanto, deixando 
nossos olhos mais expostos. Além disso, os potenciais malefícios 
da luz azul emitida por esses dispositivos eletrônicos ainda não 
são totalmente conhecidos, mas há estudos apontando que ela 
pode ser tóxica à retina.

Após 40 minutos de uso contínuo de telas, recomenda-se parar 
e descansar. Mirar o horizonte, procurar um ponto distante, reduz 
o esforço pelos olhos e pode proteger a visão. Para a garotada, 
as diretrizes são: antes dos dois anos, evitar qualquer uso de 
tela. Entre 2 e 5 anos, o uso deve ser limitado a uma hora por dia. 
Para as crianças de 6 anos ou mais, no máximo duas horas por 
dia, e deve-se garantir que o tempo de tela não atrapalhe o sono 
e a atividade física.
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3. Só pessoas idosas podem desenvolver 
catarata. E a cirurgia somente é 
recomendada quando há perda 
significativa da visão. 

Dra. Carla Celles Cordeiro Vita, do DayHORC (BA), responde:

Mito! Existem, além da catarata senil (relacionada à idade 
avançada), as cataratas congênitas (presentes ao nascer) e 
também as desencadeadas por uso prolongado de medicamentos 
(como os corticóides) e pós-trauma (uma batida forte no olho, 
por exemplo). No caso da catarata congênita, a cirurgia é indicada 
baseada na idade e alteração do eixo visual – e o diagnóstico 
precoce é importantíssimo para um tratamento bem-sucedido. 
No caso da catarata senil, a cirurgia está indicada quando a 
opacidade do cristalino compromete a visão e a qualidade de 
vida. O paciente deve conversar com o oftalmologista, entender 
a situação e decidir sobre o melhor momento para a cirurgia. Não 
há necessidade de operar apenas porque a catarata existe, ou, 
por outro lado, esperar, se estiver causando impacto negativo 
significativo.

4. Hábitos de leitura: 
ler muito pode causar 
“vista cansada”. 
Ler no escuro 
prejudica a visão e 
pode potencializar 
problemas de visão já 
existentes.

Dra. Tânia Ramos, do Instituto de 
Olhos Freitas (BA), responde:

Mito! A leitura em ambientes 
mal iluminados pode provocar um 
cansaço temporário dos olhos. Isso 
porque, no escuro, as nossas pupilas 
dilatam para permitir a maior 
entrada de luz, reduzindo o poder 
de foco e podendo levar ao cansaço 
visual e à dor de cabeça. Mas isso 
não levará ao aparecimento ou 
aumento de grau.
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5. Colírios vendidos sem necessidade de 
receita são inofensivos e não precisam de 
prescrição médica. 

Dr. Marcelo Nascimento, do Instituto de Olhos Villas (BA), responde:

Mito! Alguns colírios que são vendidos sem necessidade de 
receita, como lubrificantes, contém em sua composição o Cloridrato 
de Nafazolina e como conservante Cloreto de Benzalcônio ou 
Timerosal. Essas substâncias provocam danos às células da 
superfície do olho, podendo até piorar, no médio e longo prazos, 
os sintomas de olho seco. A Nafazolina diminui o calibre dos vasos 
(efeito vasoconstritor), o que pode levar ao aumento da pressão 
dos olhos. Por isso, uso de colírio, somente com recomendação do 
seu oftalmologista.

6. Pressão arterial alta pode causar 
problemas à visão. E é um fator de 
risco para glaucoma.

Dr. Yuji Abe, do Hospital Oftalmológico de Brasília (DF), 
responde:

Meia verdade. A hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a 
pressão alta do corpo, pode levar a alterações vasculares 
da retina e até a perda de visão. Já o glaucoma é uma 
doença multifatorial. A hipertensão arterial pode danificar 
os vasos sanguíneos nos olhos, de modo que eles não 
consigam compensar as mudanças no fluxo sanguíneo, 
quando há o aumento da pressão dos olhos. É preciso 
lembrar que além da idade avançada, um dos principais 
fatores de risco para o glaucoma é a pressão do olho 
elevada. Muitos hipertensos não apresentarão glaucoma 
e nem todo paciente com glaucoma tem, necessariamente, 
hipertensão arterial sistêmica.
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7. Ler dentro do 
ônibus ou carro em 
movimento pode 
causar descolamento 
de retina? 

Dr. Isaac Ramos, do Hospital de 
Olhos Santa Luzia (AL), responde:

Mito! Exceto se o veículo sofrer 
um acidente! É necessário um 
impacto muito forte para causar o 
descolamento da retina do fundo 
do olho. Os pequenos movimentos 
involuntários que ocorrem ao 
se tentar ler no ônibus ou carro 
não são capazes de descolar a 
retina. Mas essa leitura, junto 
com a movimentação do veículo, 
pode gerar uma certa confusão 
entre o cérebro e a visão – e, 
consequentemente, um mal-
estar que pode estar associado a 
náuseas e até vômitos.

8. Óculos de grau são melhores do que 
lentes de contato para corrigir erros 
refrativos. 

Dr. Henrique César Vianna Magalhães, do Hospital de Olhos 
INOB (DF), responde:

Mito! Para pacientes com “grau baixo” e sem afecções de 
córnea, os óculos são equivalentes às lentes de contato 
para corrigir os erros refrativos. Já para os pacientes 
com “grau alto” ou alterações de superfície ocular, como 
o ceratocone, é o contrário: as lentes de contato podem 
melhorar consideravelmente a qualidade da visão, na 
comparação com os óculos, pois não comprometem o 
campo de visão periférico.
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10. Coçar os olhos pode levar à cegueira.

Dra. Renata Magalhães, do Hospital de Olhos do Gama (DF), responde:

Meia verdade. Coçar os olhos aumenta o risco de contaminação 
e infecções oculares potencialmente graves, especialmente em 
usuários  de lente de contato,  podendo levar à perda de visão. O hábito 
de coçar os olhos é capaz, ainda, de levar à deformação da nossa 
principal lente ocular, a córnea, ao colaborar com o aparecimento 
do ceratocone, que muitas vezes causa um astigmatismo que não é 
possível ser corrigido com óculos ou lentes de contato, requerendo 
até transplante de córnea nos casos mais graves.

9.  Não usar óculos/lentes pode 
fazer o “grau” aumentar, assim 
como usar sempre faz o “grau” 
diminuir.

Dra. Catarina Dias, do Oftalmoclin (BA), responde:

Mito! O uso contínuo de óculos ou lentes 
de contato garantem ao paciente melhor 
qualidade e quantidade de visão, por garantir 
a correção do erro refrativo. No entanto, não os 
usar irá acarretar na persistência de sintomas 
normalmente referidos pelos pacientes, tais 
como: baixa acuidade visual, cansaço, dores 
de cabeça e náuseas, e que, portanto, não têm 
relação com o aumento do grau.
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TOP 5 DO QUE VOCÊ 
PODE FAZER POR SEUS 
OLHOS

A Dra. Sarah El Aouar Preti, do Centro Oftalmológico 
Jaraguá do Sul (SC), indica:

• Lavar as mãos com frequência.

• Não coçar os olhos, pois pode causar ou 
agravar doenças. 

• Utilizar óculos de grau prescritos por médicos 
oftalmologistas: evitar óculos “prontos”, que 
podem trazer prejuízos para a visão. E usar óculos 
de sol com proteção UV.

• Não usar medicamentos (incluindo colírios) 
sem prescrição médica.

• Cultivar hábitos saudáveis. Importante manter 
o controle glicêmico na rotina, pois a hiperglicemia 
não é apenas prejudicial à saúde do corpo, 
pode causar problemas visuais principalmente 
em pacientes diabéticos. O tabagismo é outro 
hábito com consequências à saúde ocular: é o 
principal fator de risco para o desenvolvimento da 
degeneração macular.
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CONCLUSÃO

Depois de toda essa explanação por algumas das principais dúvidas sobre 
assuntos relacionados à visão, será que podemos dizer que a visita ao 

oftalmologista deve acontecer apenas quando surge algum incômodo na visão?

Mito! Aqui vai a principal dica, aquela é que é confirmada e recomendada por 
100% dos oftalmologistas e é verdade: consulte um especialista anualmente e 

não apenas quando sentir desconforto nos olhos. Há doenças silenciosas cujos 
diagnósticos precoces são fundamentais para minimizar perdas visuais e para 

que o tratamento seja bem-sucedido.
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