
Doenças dos olhos

A capacidade de visão é considerado um bem adquirido. No entanto, verifica-se que muitas pessoas perdem a 
visão diariamente.

Existem muitas doenças do foro da visão por diagnosticar, ainda que possam ser facilmente detectadas num 
simples exame à visão.

É urgente que se tome consciência de que um exame periódico à vista faz parte dos seus cuidados gerais 
de saúde. 

Esse exame, não só irá revelar o estado geral da sua visão, mas também poderá levar o Optometrista a identificar 
sintomas precoces de outros problemas de saúde de carácter geral, como a diabetes ou tensão elevada.

E que problemas são esses? Clique nos tópicos para mais informações
 Glaucoma 
 Cataratas
 Diabetes
 Conjuntivite
 Secura ocular
 Degenerescência ocular
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 Glaucoma

Glaucoma é a designação atribuída a um grupo de doenças cuja dominante 
é o elevado nível da tensão do líquido ocular (pressão intra-ocular), que pode 
causar graves danos na visão. Pode causar perda de visão e, eventualmente 
provocar trombose ocular, se não for tratada. 
O seu Optometrista poderá detectar sinais de Glaucoma e, se necessário, en-
caminhá-lo para um especialista.
É recomendado exames anuais à vista aos doentes que padeçam de Glaucoma.

 
 Cataratas

A Catarata é um enevoar do cristalino como consequência do processo de en-
velhecimento, tal como o aparecimento dos primeiros cabelos brancos e das ru-
gas. A catarata impede a entrada da luz, espalhando-a, e reduzindo assim a visão 
a qual  se torna enevoada.
Esta doença é facilmente diagnosticada pelo seu Optometrista, que diligenciará 
no sentido de o encaminhar para um especialista, se for caso disso.

 Diabetes

A diabetes pode provocar uma doença conhecida por Retinopatia Diabética e 
outros problemas de visão, que podem levar que podem causar cegueira se não 
forem diagnosticados a tempo.

www.excellentoptica.pt

Doenças 
dos olhos

Humor Aquoso 
o líquido da parte posterior 
do olho é renovado 
constantemente

Lente cristalino: 
lente convergente através 
do qual a luz é focada para 
formar uma imagem na 
retina

Retina
A camada sensível no interior 
do olho que detecta os raios 
de luz transformando-os em 
sinais nervosos
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 Conjuntivite

É uma inflamação da conjuntiva, que é uma película fina que cobre a parte 
branca do olho e o interior das pestanas. Uma vez inflamada pode afectar 
um ou os dois olhos e causar desconforto e comichão. 
O seu Optometrista está habilitado a fazer o diagnóstico e aconselhar o 
especialista para o tratamento adequado.

 Secura Ocular

Esta doença tem a ver com a produção de lágrimas, que podem ser 
insuficientes ou de má qualidade, causando desconforto e prurido. Nalguns 
casos, para compensar, há uma produção excessiva de lágrimas tornando os 
olhos demasiado húmidos.

 Degenerescência Macular

A Degenerescência Macular está relacionada com a idade é uma doença que 
afecta a parte central da retina.
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Conjuntivite

Secura ocular 

Degenerescência Macular
A parte central da retina 
que é responsável pela visão 
mais nítida.
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