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Introdução

A miopia ou “dificuldade em ver ao longe” ou “ver mal ao longe”, 
como a maioria de nós diria, é um problema ocular em que se 
consegue ver perfeitamente os objetos próximos, mas as coisas mais 
afastadas podem aparecer desfocadas.

Este problema é bastante frequente e muitas pessoas que o têm não o 
detectam imediatamente, uma vez que nem todos os objetos à vista 
estão desfocados.

Distúrbio de refração em que os raios luminosos 
formam o foco antes da retina.



Visão de uma pessoa míope



Sintomas:

Os sintomas de miopia podem incluir:

• Visão embaçada quando se olha para objetos distantes.

• A necessidade de apertar os olhos ou parcialmente fechar as 
pálpebras para ver claramente.

• Dores de cabeça causadas por fadiga ocular excessiva.

• Dificuldade ao dirigir um veículo, especialmente à noite.



Causas:
Fator genético

Maior comprimento do olho

Modificação da curvatura córnea que é a mais   
frequente dos casos 

Cataratas nucleares – depois dos 60 anos



Tipos da miopia:
Miopia axial - globo ocular mais alongado;

Miopia de curvatura - aumento da curvatura da 

córnea ou cristalino;

Miopia secundária - catarata nuclear;

Degeneração ou deslocamento do cristalino após 

cirurgia;

Miopia congênita - alto grau de miopia ao nascimento;

Miopia degenerativa - pode causar cegueira;

Miopia infantil - 5 anos: 1%; 10 anos: 8%; 15 anos: 

15%;





Tratamento:
• No que diz respeito ao tratamento ou correção da miopia, esta 

pode ser corrigida com óculos, essencialmente, até aos quinze 

anos de vida, podendo a partir desta idade também ser tratada 

com lentes de contato.

• A correção da miopia através de cirurgia também é possível 

depois dos vinte anos e caso a miopia esteja estabilizada (veja 

mais em tratamento cirúrgico).

• O médico oftalmologista, após uma observação atenta do doente e 

dos resultados dos exames, deverá decidir qual o tratamento para 

miopia mais indicado. Ou seja, existem diferentes formas para 

corrigir a miopia, sendo que a melhor solução para um dado 

doente, pode não o ser para outro.



Lentes de contato

Óculos com lentes 

bifocais

Cirugia Lasek



Classificação da Miopia

• A miopia é classificada da seguinte forma:

• baixa miopia – até 3 graus

• miopia moderada – de 3 a 6 graus

• alta miopia – mais de 6 graus

• E pode ser corrigida por óculos de grau, lentes de contato e 

cirurgias refrativas.





Tudo sobre a cirurgia 
Quanto tempo demora a cirurgia?

• A cirurgia de miopia demora, no máximo, 20 minutos. Além 
disso, o paciente é liberado da clínica ou hospital no mesmo dia.

Quanto custa a cirurgia?

• Cirurgia para miopia: preços podem variar de R$ 1.000,00 a mais 
de R$ 3.000,00por olho, a depender do grau o meu grau chegou 
a 5 fica em torno de uns 2,500 com as despesas de hospital.

Cirurgias a laser:

• Ideal para quem deseja conquistar a independência dos óculos e 
lentes de contato, definitivamente. É realizada de forma 
personalizada, moderna e segura. Na correção do grau, é 
utilizado laser de alta precisão, e o procedimento acontece de 
forma rápida e indolor, com aplicação de anestesia por colírios. 
Saiba mais sobre a cirurgia a laser.





Quando é indicado realizar a 
cirurgia para correção da miopia?

• A indicação é feita para candidatos que usam óculos e ou lentes 
de contato e estão dispostos a serem submetidos ao 
procedimento.

• A idade mínima ideal seria 21 anos, devendo o grau está estável 
há 1 ano. A faixa ideal para correção com laser seria de -1.00 até -
8.00 de miopia.



Riscos da Cirurgia:

• O descolamento de retina é uma das 

possíveis consequências da cirurgia de 

miopia

• A perda de contraste de visão aparece com 

bastante frequência

• A perda de qualidade de visão é um risco 

menos comum



Curiosidades
• A miopia está atingindo proporções epidêmicas. Nos EUA, 

mais de 40% da população precisa de óculos. As estimativas 
sugerem que um terço da população do mundo será míope 
até o final da década. A miopia geralmente pode ser tratada 
facilmente com óculos, lentes de contato ou cirurgia, mas, 
ainda assim, os míopes têm um risco mais elevado para 
desenvolver glaucoma e catarata e ter descolamento de 
retina. As condições dessa “epidemia” têm feito os 
pesquisadores se perguntarem sobre a sua causa. Agora, os 
cientistas pensam que têm uma boa compreensão de por que 
a condição se tornou mais comum: os jovens estão 
passando muito tempo em ambientes fechados, de acordo 

com um relatório publicado na Nature.



Cirurgia da miopia

• https://www.youtube.com/watch?v=jztdd9N-BK8

https://www.youtube.com/watch?v=jztdd9N-BK8


Música

• https://www.youtube.com/watch?v=01fpVoKcN9c

https://www.youtube.com/watch?v=01fpVoKcN9c


Fontes:

• www.minhavida.com

• www.vix.com

• www.saudebemestar.com

• www.hospitaldeolhos.net

• www.lenscope.com

• www.curioso.blog.br

• www.incrivel.club
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