
Confie a saúde dos seus olhos ao médico especialista
Consulte regularmente o seu oftalmologista do SAMS

Alterações da Refracção

Oftalmologia



AlterAções dA refrAcçãO

Normalmente o olho cria uma ima-
gem nítida, porque os seus meios re-
fractivos (córnea e cristalino) alteram o 
trajecto dos raios de luz que penetram 
no olho, de modo a centrá-los na retina. 
A forma da córnea é fixa, mas o crista-
lino tem a capacidade de a mudar, para 
permitir focar objectos situados a dife-
rentes distâncias do olho.

As pessoas que apresentam hiper-
metropia, em que a imagem se forma 
atrás da retina, têm dificuldade em ver 
especialmente objectos ao perto; ao 
passo que os míopes, em que a imagem 

esféricas (concavas na miopia e con-
vexas na hipermetropia e presbiopia) 
ou cilíndricas (astigmatismo). A outra 
forma de corrigir o defeito refractivo do 
olho consiste no uso de lentes de con-
tacto. A sua utilização, no entanto, não 
deve ultrapassar as oito horas diárias, 
pelo que nunca podem substituir por 
completo os óculos. O uso das lentes 
de contacto não está isento de riscos, 
como é o caso das conjuntivites e ulce-
ras da córnea, aumentando o seu risco 
de ocorrência com o tempo de utiliza-
ção das mesmas.

se forma à frente da retina, têm sobre-
tudo dificuldade em ver os objectos ao 
longe. A partir dos quarenta anos, o cris-
talino começa a tornar-se mais rígido, 
pelo que, progressivamente, perde a fa-
culdade de focar os objectos próximos, 
uma doença chamada presbiopia. A ir-
regularidade da córnea - a lente mais 
potente do olho - é a principal causa do 
outro defeito refractivo, designada de 
astigmatismo (distorção da imagem).

O tratamento comum para os erros 
refractivos consiste no uso de óculos. 
conforme o defeito, recorre-se a lentes 

existem diferentes procedimentos ci-
rúrgicos para a correcção das alterações 
refractivas: cirurgia laser e implante de 
lente intra-ocular (isoladamente ou as-
sociado à cirurgia do cristalino). A sua 
escolha depende de diversos factores, 
como a intensidade do defeito refrac-
tivo, idade do candidato e característi-
cas do olho.

Quanto mais cedo se fizer a correc-
ção dos defeitos refractivos, menor é 
a possibilidade da pessoa desenvol-
ver ambliopia (“olho preguiçoso”). Para 
isso, é essencial que os pais levem os 
seus filhos à consulta de oftalmologia 
entre as idades de um e três anos, pos-
teriormente entre os três e quatro anos 
e, finalmente, aos seis anos. Após esta 
idade, e até aos dezoito anos, a con-
sulta de oftalmologia deve ser realizada 
de dezoito em dezoito meses.

 


