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BISMO



O QUE É?

Estrabismo é um 
distúrbio que afeta o 
paralelismo entre os dois 
olhos, que apontam para 
direções diferentes.



TIPOS
Ele pode ser classificado em 

convergente (esotropia), quando 
um ou ambos os olhos se movem 
para dentro, na direção do nariz; 
em divergente (exotropia), quando 
um ou os dois olhos se deslocam 
para fora e em vertical 
(hipertropia), quando o 
deslocamento ocorre para cima ou 
para baixo.





CAUSAS
Seis músculos em cada olho controlam os 
movimentos dos olhos. Para focalizarmos ambos os 
olhos em um objeto, todos os músculos de cada olho 
devem estar "balanceados" e trabalhando 
harmoniosamente. O cérebro controla estes 
músculos através de impulsos nervosos. Assim, 
doenças que afetam o cérebro, como paralisia 
cerebral, Síndrome de Down, hidrocefalia, 
prematuridade, viroses, traumas e tumores cranianos 
são acompanhadas frequentemente de estrabismo.



SINTOMAS
O estrabismo pode estar presente já no início 
da vida ou surgir mais tarde, ainda na infância. 
Pode também aparecer ainda mais tarde, 
mesmo em adultos, neste caso geralmente 
causado por alguma doença física não ocular, 
como o diabetes e doenças neurológicas, ou 
devido a um traumatismo na cabeça. A 
incidência, neste último caso, tem-se tornado 
mais frequente com o aumento dos acidentes 
de trânsito. Quando surge no adulto, ou na 
criança grande, o primeiro sintoma do paciente 
é a visão dupla. Nos estrabismos adquiridos 
mais cedo, não há esse sintoma.

https://www.minhavida.com.br/saude/materias/1531-o-que-e-diabetes


TRATAMENTO
A baixa visão, que também é chamada de ambliopia, pode ser curada, 
desde que um tratamento adequado se inicie muito cedo, antes dos dois 
anos de idade. Depois disso, as possibilidades de cura pioram rapidamente, 
pois células cerebrais atrofiadas tem menor possibilidade de serem 
recuperadas. É por esse motivo que o estrabismo é uma questão de 
urgência. A criança deve consultar um médico oftalmologista especializado 
em crianças o mais rapidamente possível, assim que o desvio dos olhos é 
percebido. Por outro lado, todas as crianças devem fazer um exame 
oftalmológico de rotina, mesmo que não haja nenhuma queixa quanto aos 
olhos, em torno de um ano de idade, pois há estrabismos de muito pequeno 
ângulo de desvio, que não são percebidos pelas pessoas não especializadas, 
mas são suficientes para causar visão dupla.



TRATAMENTO
Além disso, pode ocorrer que a criança tenha um 
problema (miopia, hipermetropia ou 
astigmatismo)Depois de eliminada a baixa visão, passa-
se a tratar do desvio dos olhos. Em alguns casos, isso se 
consegue apenas com o uso de óculos, mas, na grande 
maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico. A cirurgia é 
realizada nos músculos que movimentam os olhos, a 
depender do tipo de estrabismo. A internação 
hospitalar é de poucas horas e a recuperação tende a 
ser rápida. Mas, em alguns casos podem ser 
necessárias nova cirurgia se o desvio ocular 
permanecer.



MÉTODOS DE CORREÇÕES

Toxina Botulínica

Nos casos de estrabismo, a toxina botulínica é aplicada diretamente no músculo ocular 
externo, proporcionando relaxamento e o alinhamento dos olhos, sem intervenção cirúrgica. 
Além de evitar a cirurgia, o procedimento é seguro, dura cerca de um minuto, é feito com 
anestesia local e o tempo de recuperação é curto. É preciso destacar que a toxina botulínica 
no tratamento do estrabismo não produzir efeitos tão estáveis como a cirurgia convencional, 
mas é muito efetiva em certos tipos específicos de estrabismo, tais como desvios de 
pequenos ângulos, paralisias agudas do nervo, oftalmopatia subaguda da moléstia de Graves, 
hipo e hipercorreções pós-cirúrgicas, estrabismos pós-cirurgia de descolamento de retina e 
também para pacientes sem condições clínicas para anestesia geral ou para correção 
cirúrgica.





Cirurgia
para 
estrabismo



ETAPAS DA CIRURGIA









LENTES PRISMÁTICAS

O uso de prismas não tem a
ver com a nitidez dos objetos
visualizados propriamente dita.
Os prismas corrigem as forias,
os estrabismos ou os distúrbios
da binocularidade. Os prismas
promovem a superposição das
imagens vistas pelos dois
olhos, nos casos acima citados
e não propiciam nitidez.



LENTES PRISMÁTICAS

Os raios de luz, que 
atravessam um prisma, tomam 
uma direção diferente dos que 
entram. Isto acontece devido 
as duas superfícies não serem 
paralelas. Elas tem a forma de 
cunha e o poder refrativo do 
prisma depende do ângulo 
formado pelas duas superfícies.



COMO UMA PESSOA COM ESTRABISMO 
ENXERGA?



FAMOSOS COM ESTRABISMO



FONTES
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/01/19/620x964-
saude-olhos.jpg&imgrefurl=http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/01/estrabismo-atinge-mais-
criancas-e-glaucoma-e-mais-comum-nos-
idosos.html&tbnid=rxX1RltQ_ID8gM&vet=1&docid=x6VymZBbzAvobM&w=620&h=964&hl=pt-
BR&source=sh/x/im

https://opticanet.com.br/secaomobile/colunaseartigos/2261/historia-do-oclusor-como-tratamento-
do-estrabismo

https://www.ativosaude.com/saude/estrabismo/

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-uma-cirurgia-de-correcao-de-estrabismo/

https://www.google.com/search?q=FAMOSOS+VESGOS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wiI1Zzvz9XiAhVOHbkGHYfeAvYQ_AUIECgB&biw=1024&bih=576#imgrc=U0fi4PGFk4_SrM:

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-uma-cirurgia-de-correcao-de-estrabismo/

https://www.google.com/search?q=lente+prismatica+estrabismo&oq=lente&aqs=chrome.2.69i57j69i
60j35i39l2j0l2.5471j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2012/01/19/620x964-saude-olhos.jpg&imgrefurl=http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/01/estrabismo-atinge-mais-criancas-e-glaucoma-e-mais-comum-nos-idosos.html&tbnid=rxX1RltQ_ID8gM&vet=1&docid=x6VymZBbzAvobM&w=620&h=964&hl=pt-BR&source=sh/x/im
https://opticanet.com.br/secaomobile/colunaseartigos/2261/historia-do-oclusor-como-tratamento-do-estrabismo
https://www.ativosaude.com/saude/estrabismo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-uma-cirurgia-de-correcao-de-estrabismo/
https://www.google.com/search?q=FAMOSOS+VESGOS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI1Zzvz9XiAhVOHbkGHYfeAvYQ_AUIECgB&biw=1024&bih=576#imgrc=U0fi4PGFk4_SrM:
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-uma-cirurgia-de-correcao-de-estrabismo/
https://www.google.com/search?q=lente+prismatica+estrabismo&oq=lente&aqs=chrome.2.69i57j69i60j35i39l2j0l2.5471j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

