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O que é a presbiopia?
 A presbiopia, também conhecida como
vista cansada ou síndrome do braço curto,
é um problema de visão que faz parte do
envelhecimento natural dos olhos. Ou seja,
um processo comum que acomete a todos
nós normalmente a partir dos 40 anos.





A presbiopia é um processo
natural, causada pelo perda de
elasticidade do cristalino. Não
pode ser evitado, pois é uma
condição da idade.

Causas:



Sintomas:
“Síndrome do braço curto”;
Fadiga ocular;
Visão borrada;
Manchas de visão de perto;
Dificuldade em enxergar com pouca
luz;
Dor ao redor dos olhos;
Vermelhidão e lacrimejamento;
Dores de cabeça;
Dificuldade em enxergar letras e
imagens muito pequenas.



Fatores de Riscos:

pacientes com anemia, diabetes,
doenças cardiovasculares, esclerose
múltipla;
pacientes que usam medicamentos
antidepressivos, anti-histamínicos e
diuréticos.

Fatores de risco para o desenvolvimento
precoce da doença, como:

https://vivaoftalmologia.com.br/diabetes-e-visao-entenda-o-que-e-retinopatia-diabetica/


A diferença entre
presbiopia e
hipermetropia
A diferença mais notável entre os
dois é que a presbiopia acontece
devido ao envelhecimento, a partir
dos 40 anos. Já a hipermetropia é
diagnosticada cedo, em crianças e
adolescentes.



total de brasileiros (40/45 anos)
10%

total de brasileiros com presbiopia nessa faixa etária
90%



COMO OCORRE A "VISÃO CANSADA"?
No olho da pessoa com presbiopia, o músculo ciliar, responsável pela
focalização das imagens sobrea retina, vai perdendo a capacidade de
comprimir o cristalino da forma necessária. Assim, quem possui presbiopia
perde, principalmente, a capacidade de enxergar objetos próximos ao olho.
Nesse caso, o olho da pessoa com presbiopia tem iguais funcionamento e
correção que o olho da pessoa com hipermetropia – lentes convergentes. Em
alguns casos, além de perder elasticidade, o músculo ciliar se deforma. Nesse
caso, o cristalino fica impedido de relaxar da mesma forma que antes. Para
pessoas com tais características, são necessários dois pares de óculos, um
para “perto” (com lentes convergentes) e outro para “longe” (com
lentesdivergentes) ou um par de óculos “bifocal ou multifocal”.





 

Como retardar o aparecimento da
presbiopia

Ler em ambientes bem iluminados;
Aumentar o tamanho da fonte do texto;
Fazer longas pausas e piscar os olhos repetidas vezes em frente
ao computador, favorecendo a lubrificação e reduzindo o
ressecamento;
Sempre que possível, utilizar monitores que possuam recurso
antirreflexo e que tenham uma melhor resolução de imagens;
Ir periodicamente ao oftalmologista, pelo menos uma vez ao
ano a partir dos 40 anos.

https://vivaoftalmologia.com.br/acompanhamento-oftalmologico-entenda-importancia-deste-acompanhamento-inicio-ao-fim-ano/


Tratamento presbiopia 
 Óculos de grau para perto ou multifocais

(longe e perto): é uma opção rápida e mais
prática para corrigir o problema. 
Lentes de contato para perto ou multifocais:
uma boa opção para os pacientes que não
gostam de óculos, além de serem mais
adaptáveis para cada caso.
Cirurgia refrativa a laser: alternativa para
quem quer se ver livre de óculos de grau
ou lentes de contato, com 95% de taxa de
sucesso do procedimento. 



QUESTÕES:
 Questão 1: Qual o melhor tipo, atualmente, de óculos para a correção da presbiopia?

A)Convexa
B)Divergente 
C)Multifocal 
D)Convergente

Questão 2: A presbiopia, ou mais conhecida como a vista cansada, ocorre quando
envelhecemos e a maior parte da população adquire. Diante disso, onde a imagem é formada
quando se tem presbiopia?
A) Antes da retina
B) Na retina
C)Atrás da retina 
D) No cristalino
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O b r i g a d a !


