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Maria João Quadrado 

QUALIDADE DA OFTALMOLOGIA PORTUGUESA RIVALIZA 

COM A DE ALGUNS CENTROS DE REFERÊNCIA EUROPEUS 

'Do ponto de vista da prática clmica.  a  Oftalmologia atingiu em Portugal níveis de 
qualidade que rivalitam com os de alguns centros de referendarnatiampa. contando 
com profissionais muito qualificados e diferenciados', indica. Maria João ~ido. 

Para  a  médica, um dos principais desafios da Oftalmologia é saber acompanhar 
-de lima equilibrada e sensata-. o desenvolvimento tecnológico e faze-10 aplicar d,i 
melhor forma possível, à melhoria dos cuidados saúde dos nossos doentes. 

-Como sociedade científica. a SPO não pode ficar indiferente aos desafios da 
internacionalização e diterenciação dos oftalmologistas, mantendo< ai informados e 
sempre que possível, cnvobidos no que de mais importante se faz e descobre na 1d

opa e no mundo-. frisa. acrescentando que "esta e a informarão que, de uma forma 
ou de outra. mais cedo ou mais tarde. pode melhorar a vi.sio dos:nossos doentes-. 

Segundo Maria João Quadrado, os 
erros refrativos, como a miopia, a hiper-
metropia e o astigmatismo, estão entre 
as doenças que motivam maior número 
de consultas. Adicionalmente, refere, "o 
olho seco e a conjuntivite alérgica são fre-
quentes, uma vez que se verifica o seu au-
mento relacionado com fatores ambien-
tais e utilização de plataformas digitais". 

A diabetes e a degenerescência macular 

da idade (DM1), o glaucoma e a catarata 
são também responsáveis por um grande 
volume de consultas. 

Cada vez mais os computadores são 
uma constante no quotidiano da popula-
ção. Os oftalmologistas têm vindo a cons-
tatar um aumento das queixas oculares 
relativamente ao seu (ab)uso. Sensação 
de corpo estranho, peso nas pálpebras, 

E indica que um dos dados mais pre-
ocupantes é o crescimento epidémico da 
diabetes em todo o mundo, "realidade 
da qual Portugal não é exceção". Outras 
doenças, "ditas civilizacionais", como a hi-
pertensão arterial e a dislipidemia, também 
têm importante repercussão oftalmológica. 

A presidente da SPO destaca que o 
aumento da esperança média de vida da 
população promove também um cresci-
mento "muito significativo" das doenças 
degenerativas das estruturas oculares, das 
quais realça a DMI e o glaucoma. 

"O médico de família, sendo o primei-
ro a contactar com o doente, é o elemen-
to por excelência na referenciação atem-
pada dos doentes, bem como no controlo 
dos fatores de risco de algumas doenças. 
Para isso, deverá conhecer os sintomas e 
sinais de alarme das principais doenças 
oftalmológicas, bem como receber e for-
necer informação clínica precisa", alerta. 

Acrescenta, ainda, que o diagnóstico 
definitivo e o tratamento específico das 
doenças oftalmológicas cabem ao oftalmo-
logista. "A MGF é muitas vezes solicitada a 
colaborar e a pedir colaboração aos oftal-
mologistas. O intercâmbio de saber e de 
cuidados é fundamental para o sucesso do 
tratamento oftalmológico a longo prazo." 

lacrimejo, fotofobia, olhos secos, verme-
lhos, doridos e disfunção na visão são os 
problemas mais relatados e que caracteri-
zam a síndrome de visão do computador. 
Poderão também estar associadas cefa-
leias, espasmos, contraturas musculares 
cervicais, lombares e fadiga. 

Qualquer pessoa que passe pelo 
menos duas horas por dia em frente a 
um computador está em potencial risco. 
Desta forma, algumas medidas preventi-
vas devem ser tomadas relativamente aos 
cuidados com os olhos e com a postura 
corporal, durante o uso do computador: 

Medidas relacionadas com o ambien-
te envolvente 

• O local de trabalho deve ter um 
nível de humidade adequado, de modo 
a minimizar a evaporação das lágrimas. 
Evitar ventiladores ou ar condicionado 
direto sobre o rosto; 

• A luz, natural e artificial, não deve 
incidir diretamente no ecrã do compu-
tador nem nos olhos do utilizador. É 
importante que o ecrã do computador e 

Na sua opinião, deverá haver uma 
"colaboração estreita, bilateral e siner-
gica" entre os cuidados de saúde primá-
rios e a Oftalmologia, na medida em que 
a identificação de doentes em risco e o 
diagnóstico e tratamento precoces são 
fundamentais na preservação da visão. 

De acordo com a médica, são vá-
rias as situações patológicas em que esta 
colaboração é "necessária, desejável e in-
dispensável", nomeadamente no controlo 
dos defeitos refrativos na infância e na re-
tinopatia diabética. Neste caso específico, 

o utilizador estejam adequadamente posi-
cionados em relação às janelas e às fontes 
de luz artificiais, reduzindo, assim, os re-
flexos e o encadeamento. Também pode 
ser útil reduzir a quantidade de luz natu-
ral proveniente do exterior através da uti-
lização de persianas, cortinas ou estores; 

• Ajustar a luminosidade do ecrã ou 
usar uma proteção de tela apropriada; 

• O contraste deve ser o adequado 
entre o texto/gráficos, o fundo do ecrã e o 
ambiente envolvente; 

• Manter o ecrã sempre limpo e, caso 
use óculos, as lentes também; 

• O bordo superior do ecrã deve es-
tar posicionado a uma distância de 50 a 
100 cm, ao nível dos olhos. Nesta posição, 
a fenda palpebral e a área da superfície 
ocular exposta são menores, o que dimi-
nui a evaporação das lágrimas; 

• O material de apoio deve estar o 
mais próximo possível do ecrã (aproxi-
madamente, ao mesmo nível e à mesma 
distância). Assim, quando o utilizador 
muda o seu alvo de focagem (do ecrã 
para o material de apoio, ou vice-versa),  

indica, "o médico dos cuidados primários 
desempenha um papel fukral, mediante a 
referenciação atempada ao oftalmologista 
e no controlo dos fatores sistémicos que 
levam à progressão da doença". 

Maria João Quadrado termina afir-
mando que a SPO tem interagido com a 
MGF em ações de formação e de rastreio 
populacional, nomeadamente nas áreas 
do glaucoma, da retinopatia diabética e 
da saúde infantil. "Outras ações futuras 
estão em marcha e esperamos concretizá-
-las em 2016", adianta. 

realiza apenas pequenos movimentos da 
cabeça e dos olhos e pequenas alterações 
da acomodação. 

Medidas relacionadas com o utilizador: 
• Fazer pausas curtas e frequentes, 

que permitem modificar a posição do 
corpo, da cabeça, dos olhos e relaxar a 
acomodação. Olhar através da janela ou 
para um objeto distante, por exemplo, 
durante 30 segundos em cada 30 minutos 
ou pelo menos 10 minutos a cada hora 
de trabalho; 

• Pestanejar conscientemente, de modo 
a minimizar a evaporação das lágrimas; 

• A utilização de lubrificante ocular 
pode ser útil para aliviar os sintomas de 
olho seco, principalmente nos utilizado-
res de lentes de contato; 

• Pessoas que não usem óculos habitu-
almente podem beneficiar de uns "óculos 
de descanso" ou de umas lentes com filtros 
que permitam um maior conforto visual; 

• As lentes de contacto rígidas são 
preferíveis às lentes hidrófilas, uma vez 
que secam menos os olhos. 

Doenças oftalmológicas: intervenção precoce 
é fundamental na preservação da visão 
Doenças como a diabetes ou a hipertensão arterial podem ter importantes repercussões oftalmológicas. 
De acordo com a presidente da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO), Maria João Quadrado, o 
médico de família deverá colaborar, de forma estreita, com os oftalmologistas, no sentido de identificar e 
diagnosticar doentes em risco para que possa ser feito um tratamento precoce e ser preservada a visão. 

Trabalho no computador: problemas oftalmológicos 

Uma catarata é, por defin ia 
diminuição da transparência do 
no. Sendo, basicamente, uma lente que 
contribui para a focagem da imagem a 
nível da retina, com o processo de env 
lhecimento, vai ocorrendo 
ção da sua qu ca, que culmina 
no desenvolvimento da catarata senil. 
Nesse contexto, esta pode ser considera-
da como um processo fisiológico. 

Definição 

Etiologia 

Para além da causa senil, existem 
outros possíveis fatores de risco, como 
a existência de doenças intercorrentes, 
nomeadamente a diabetes, traumatis-
mos, uso de medicamentos corticoste-
roides, história de exposição aos raios 
ultravioletas e situações de natureza 
ambiental. 

Epidemiologia 

Com o envelhecimento generali-
zado da população, a prevalência da 
diminuição da visão dependente da 
existência de opacidades do cristalino 
aumenta a cada ano. Contudo, nem a 
prevalência, nem a incidência de cata-
rata são fáceis de definir. A principal ra-
zão é a dificuldade no estabelecimento 
de critérios que definam opacidade do 
cristalino, dado que o tamanho, forma, 
densidade e localização das opacidades 
relacionadas com a idade é variável. A 
maioria das definições da catarata im-
plica a existência de uma diminuição 
considerável da acuidade visual e a 
verificação da existência dc uma opaci-
dade à lâmpada de fenda. Grande parte 
dos estudos de prevalência de catarata 
relacionada com a Idade é realizada em 
grupos particulares em vez de na po-
pulação em geral. Por outro lado, pode 
coexistir outra patologia ocular que 
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provoque diminuição da acuidade visual 
e ser erroneamente atribuída à catarata 
senil. 

Diagnóstico 

ção do cristalino (mantendo-se parte da 
sua cápsula) por uma lente intraocular, 
é feita, habitualmente, em regime ambu-
latório e apenas com anestesia tópica ou  

simples sedação. A recuperação pós-cirúr-
gica é igualmente rápida. 

Depois da cirurgia serão habitual-
mente receitados óculos, sobretudo para  

corrigir a visão de perto. Atualmente, exis-
tem algumas lentes intraoculares que per-
mitem a visão a diferentes distâncias, mas 
a sua utilização ainda não é consensual. 

Num segundo tempo, após a cirurgia, 
pode ser necessário tratamento com laser 
de YAG, fundamentalmente, para resolver 
a opacificação secundária da cápsula. 

A existência de uma catarata em deter-
minado doente implica uni conhecimento 
rigoroso da história e exames oftalmoló-
gicos, como também de determinantes 
pessoais e familiares. Os sintomas habitu-
ais são a visão turva, com diminuição pro-
gressiva da acuidade visual, podendo nal-
guns doentes haver referência a alteração 
da visão das cores e diplopia monocular 
(visão dupla de um só olho). 

Ihndo em conta que perturbações 
visuais de igual natureza e magnitude as-
sumem importância diferente em função 
da Orsonakdade, ocupação e exigência 
de cada doentè,áavaliação do comprome-
timento da qualidade de vida é o melhor 
método de aferir a verdadeira necessidade 
de intervenção cirúrgica. Ou seja, o impac-
to da catarata na qualidade de vida deve 
ser fundamentalmente avaliado através da 
dificuldade de visão e da diminuição da 
capacidade funcional, referidas pelo doen-
te. É importante compreender que alguns 
doentes, melhor que outros, podem adap-
tar-se às deficiências visuais e não notar o 
declínio funcional. Este facto terá de ser 
ponderado na decisão terapêutica. 

Tratamento 

O tratamento da catarata é cirúrgico 
e tem, na generalidade, um muito bom 
prognóstico, permitindo recuperar a au-
tonomia e a qualidade de vida do doente. 

Assim, apesar de a catarata constituir a 
principal causa de cegueira a nível mundial, 
haver um tratamento reconhecidamente efi-
caz toma esta patologia como um exemplo 
de cegueira curável. Adicionalmente, poder-
-se-á dizer que a extração do cristalino e a 
colocação de lente intraocular é, provavel-
mente, o procedimento cirúrgico de maior 
sucesso da história da Medicina. 

A cirurgia, que consiste na substitui- 

() tratamento da 
catarata é cirúrgico e 
tem, na generalidade 
um muito bom 
proggó$tico,. 
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ML, 

Esmeralda Costa 
Coordenadora do Grupo 

Português de Superfície Ocular, 

Córnea e Contactologia da SPO. 

Oftalmologista do CHUC 

Filipa Rodrigues 

Oftalmologista do CH do Baixo 

Vouga 

Retinopatia diabética 

João Figueira 
Assistente hospitalar no Centro 

de Responsabilidade Integrado de 

Oftalmologia do CHUC. Professor 

auxiliar convidado de Oftalmologia 

na FMUC. Coordenador do Grupo 

Português de Retina-Vítreo da SPO 

A diabetes mellitus (DM) já é conside-

rada a primeira pandemia do século XXI 

e um dos mais sérios problemas de saúde 

pública dos tempos modernos. De acordo 

com a International Diabetes Fedcration, 

8,3% da população mundial sofria desta 

doença em 2013 e segundo o Observa-

tório Nacional da Diabetes a prevalência 

em Portugal é ainda superior, atingindo 

13% da população. O mais assustador é 

que provavelmente metade dos diabéticos 

não sabe que tem a doença. 

A retinopatia diabética (RD) é uma das 

complicações microvasculares mais fre-

quentes da DM e estima-se que atinja cerca 

de 35% dos diabéticos, pelo que em Por-

tugal devem existir aproximadamente 340 

mil doentes com RI). Os principais fatores 

de risco para o desenvolvimento desta  

complicação ocular são: a duração e o con-

trolo metabólico da diabetes, a hipertensão 

arterial e a dislipidemia. Contrariamente à 

duração da diabetes, os três últimos fatores 

podem e devem ser controlados, por forma 

a minorar o desenvolvimento e/ou progres-

são da RD e das suas sequelas. 

A RI) continua a ser a principal causa 

de cegueira na população ativa no mun-

do ocidental e as alterações oculares que 

são responsáveis pelo compromisso visu-

al destes doentes são o edema macular 

diabético (EMD) e a retinopatia diabética 

proliferativa (RDP). Calcula-se que cerca 

de 12% dos doentes com RD possuem 

pelo menos uma destas formas de RD 

ameaçadoras da visão. 

Nos últimos anos, temos assistido a 

uma grande evolução no tratamento do  

EMD e da RDP, com uma notória melho-

ria do prognóstico visual dos diabéticos 

atingidos por estas doenças. A fotocoagu-

lação laser, já utilizada no tratamento da 

RI) há mais de quatro décadas, continua a 

ser, ainda hoje, indispensável, pelo menos 

no tratamento da RDP. No entanto, para 

o EMD, novos tratamentos com injeções 

intravítreas de anti-VEGF e/ou de corticos-

teroides mostraram-se mais eficazes que o 

laser macular em monoterapia na recupe-

ração visual destes doentes. 

Este novo paradigma na forma de 

tratar o EMD, com crescente recurso às 

injeções intravítreas, alterou significativa-

mente a forma de seguimento e controlo 

destes doentes, com repercussão na dinâ-

mica e funcionamento dos serviços que 

prestam estes cuidados, bem como num  

aumento de custos associados a estas no-

vas terapêuticas. 

No entanto, o controlo das complica-

ções oculares associadas à DM ultrapassa 

a fronteira da ação do oftalmologista, pelo 

que é fundamental uma colaboração mul-

tidisciplinar que permita o controlo dos 

fatores de risco associados ao desenvol-

vimento da RD, bem como um adequado 

sistema de vigilância oftalmológica da 

população diabética, sempre que possí-

vel, através de programas de rastreio, por 

serem economicamente mais vantajosos 

para os sistemas de saúde, bem como um 

adequado sistema de referenciação que 

permita o encaminhamento e tratamento 

atempado das formas de RE,  que necessi-

tem de controlo e/ou intervenção em cen-

tros diferenciados. 

Obstrução do canal nasolacrimal no recém-nascido 

Guilherme Castela 
Assistente convidado da cadeira 

de Oftalmologia da FMUC. 

Chefe da Secção de Órbita 

e Oculoplástica, Centro de 

Responsabilidade Integrado em 

Oftalmologia (CRIO), CHUC 

A obstrução congénita do canal nasola-

crimal (OCCN) é uma patologia frequente 

durante os primeiros meses de vida, sendo 

a causa mais frequente de epdbra (lacrime-

jo constante) na criança. Pode afetar cerca 

de 6 a 20% de todos os recém-nascidos. Ao 

nascimento, 50% das crianças apresentam 

o canal nasolacrimal não permeável, sendo 

que a perfuração espontânea ocorre du-

rante as primeiras 3 a 4 semanas de vida, 

associado às manobras de "chuchar" e "ma-

mar". Apenas uma pequena percentagem 

de crianças tem epífora persistente após 

essa altura, sendo que em mais de 90% dos 

casos existe resolução durante o primeiro 

ano de vida. 

A principal causa da OCCN é a não 

permeabilidade de uma membrana (válvu-

la de Hasner) localizada na ligação do canal 

nasolacrimal com o nariz. Menos frequen- 

temente, pode ser causada por um estrei-

tamento ósseo distai no canal nasolacrimal 

ou devido a uma hipertrofia do cometo 

nasal inferior. Os principais fatores de risco 

identificados são infeção materna durante 

a gravidez, radiação, malformações cranio-

faciais e síndrome de Down. 

Sinais e sintomas 

As manifestações clínicas iniciam-se 

durante as primeiras semanas de vida, 

sendo as secreções mucosas constantes e 

recorrentes o primeiro sinal evidenciado 

pelos pais. O aumento do menisco lacrimal 

e a epífora começam normalmente após o 

segundo mês de vida. Os sintomas são mais 

frequentemente bilaterais que unilaterais e 

agravam-se durante os processas infeciosos 

das vias aéreas superiores. A OCCN pode  

ser acompanhada por sinais inflamatórios 

da pele periocular. conjuntivite e dacriocis-

tite, raramente causando celulite. A presen-

ça de conjuntivite purulenta não é comum, 

por esse motivo, o tratamento antibiótico, 

normalmente, não é necessário. 

Tratamento 

Sendo que a resolução espontânea é 

comum durante o primeiro ano de vida, 

uma abordagem conservadora está indi-

cada durante esse período. O tratamen-

to conservador consiste na realização dc 

massagem do saco lacrimal e na lavagem 

do nariz com soro fisiológico. O objetivo 

da massagem do saco lacrimal é aumentar 

a pressão hidrostática, levando a uma ru-

tura da obstrução membranosa. Deve ser 

sempre explicado aos pais como fazer a  

massagem, utilizando do Indicador 

abaixo do canto interno do ol 

Após os 12 meses, a probabilidade 

resolução espontânea diminui e a maioria 

das crianças é tratada com uma sondagem 

do canal nasolacrimal. Este procedimen 

é realizado sob anestesia 'ara 

laríngea), através estilete metálico 

(sonda de Bowmatt) que é introduzido 

pelos pontos lacrimais e vai perfurar a 

membrana (válvula de Hasner) na ligação 

do canal nasolacrimal com o nariz. 

Em caso de falência da sondagem, exis-

tem outras opções cirúrgicas, como a en-

tubação com silicone e a darnoplastia com 

balão. Finalmente, quando nenhum destes 

tratamentos resulta, terá que ser realizada uma 

nova via de drenagem, através da criação de 

uma fistula permanente entre o saco lacrimal e 

a cavidade nasal (dacriocistorrinosromia). 

Cuidados com as lentes de contacto 

As lentes de contato (LC) são habi-

tualmente usadas na correção de erros 

refrativos. Em alguns casos, podem ser  

prescritas com intenção terapêutica. 

As LC hidrófilas são as mais prescri- 

tas. São lentes "moles" e descartáveis,  

mais comummente de substituição diária, 

quinzenal ou mensal. As I.0 rígidas gás-

-permeáveis e as híbridas (parte central rí-

gida e aba hidrófila) permitem uma ótima 

qualidade visual. Dada a maior dificulda-

de na adaptação, estas são mais utilizadas 

em casos especiais, como o queratocone, 

em que as hidrófilas não trazem beneficio. 

Todos os potenciais portadores de 

LC devem ser avaliados por oftalmolo-

gista. que irá detetar fatores de risco para 

complicações, como imunossupressão, 

medicação sistémica (contracetivos orais, 

antihistamínicos, antidepressivos), fatores 

ambientais (exposição a químicos) e olho 

seco. A LC é prescrita após avaliação clíni-

ca e ensaio. 

Existem cuidados essenciais, comuns 

aos vários tipos de LC. É fundamental 

instruir o doente quanto aos cuidados de 

higiene e manutenção. Antes de as mani- 

pular, devem lavar e secar as mãos. Estão 

disponíveis líquidos de desinfeção e arma-

zenamento, sendo contraindicada a utili-

zação de água da torneira ou engarrafada, 

saliva ou quaisquer outros líquidos. 

Após retirar as LC do estojo, é impor-

tante limpá-lo e rejeitar o líquido dc lim-

peza. Da mesma forma, no final da utiliza-

ção das LC, recomenda-se a sua limpeza 

e desinfeção, armazenando-as no estojo 

com a solução prescrita. O prazo de va-

lidade e abertura do líquido de limpeza 

deve ser respeitado e o estojo substituído 

a cada 2-3 meses. 

Não se deve exceder as 8h diárias de 

uso, sendo proibido dormir com as LC 

(exceto se LC terapêuticas). Deve estimu-

lar-se a instilação de lágrimas artificiais, já 

que potenciam a ocorrência de olho seco. 

É importante retirar as LC antes do duche, 

pelo risco de contaminação. 

Os utilizadores de LC devem ser obser-

vados em consulta de Oftalmologia regular. 

de modo a detetar e tratar complicações, 

como queratite, neovascubrização cornea-

na ou alergia. As complicações podem ser 

graves e potencialmente irreversíveis, com 

diminuição da acuidade visual, como ab-

cesso de córnea. Assim, o doente deve ser 

alertado para sinais de alarme como olho 

vermelho, dor, sensação de corpo estra-

nho, fotofobia, secreções e/ou diminuição 

da acuidade visual. A lente deve ser remo-

vida, examinada e limpa e imediatamente 

trocada se estiver danificada. Na persistên-

cia das queixas, é mandatória a observação 

por oftalmologista. 

Por último, nunca é demais realçar 

que as LC não constituem um substituto 

dos óculos, sendo imprescindível que to-

dos os portadores de LC possuam óculos 

com graduação atualizada, 
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— Alinhamento ocular 
Entre os 3 e os 6 anos, ou em qu 

quer idade na suspeita de alguma alte 
ção ao exame oftalmológico (anomalia 

al- 
ra- 
ao 

Rastreios em Oftalmologia pediátrica 
> 3 anos e aos 6 anos  
—Acuidade visual em monocular para 

longe e perto 
— Estereoacuidade 

exame ocular externo e/ou leucocória e/ 
/ou estrabismo e/ou deficiente acuidade 
visual e/ou má visão estereoscópica), as 
crianças devem ser referenciadas para ob- 

servação por Oftalmologia. 
Nessa consulta realiza-se um exame 

oftalmológico completo, com avaliação 
do fundo ocular. 

Catarina Paiva 

Oftalmologista pediátrica do 

Hospital Pediátrico de Coimbra, 

CHUC. Coordenadora do Grupo 

Português de Oftalmologia 

Pediátrica e Estrabismo da SPO 

Qual a importância de rastrear a visão 
nas consultas de rotina em idade pediá-
uica? 

A visão não é inata e desenvolve-se nos 
primeiros anos de vida. É durante este perí-
odo que existe plasticidade do sistema visual 
e u • agressão ao sistema visual pode- 

desencadear uma alteração na visão. Uma 
em cada cinco crianças têm um défice visual 
que diagnosticado e tratado atemparJamen- 

condu a uma recuperação da visão. 
ncia do diagnóstico preco-

ce reside no risco tledesenvolver perdas 
Irreversíveis (ambliopia). Esta é uma do-
ença exclusiva da idade pediátrica, daí a 
importância de rastrear todas as crianças 
nas consultas de rotina. 

A avaliação oftalmológica inclui: 
— Avaliação da transparência dos 

meios oculares com o teste do reflexo ver-
melho — permite detetar opacidades dos 
meios, como cataratas, retinoblastomas, 
descolamentos de retina e diferenças re-
frativas entre os olhos. 

— Avaliação do alinhamento ocular —
Teste de Hirschberg (foco de luz sobre a 
pupila e avaliação da simetria do reflexo 
pupilar), bem como a oclusão alternada 
dos olhos, avaliando eventuais desvios. 

— Determinação da acuidade visual 
monocular de longe e de perto, com escalas 
adequadas a cada faixa etária (a partir dos 
3 anos). Diferenças entre os dois olhos de 
duas ou mais linhas ou a ausência de AV mí-
nima levanta a suspeita de uma ambliopia. 

— Determinação da estereopsia — tes-
te de Lang. Estereograma com quatro fi-
guras que avalia a visão em profundidade. 

Segundo as orientações da Sociedade 
Portuguesa de Oftalmologia, deve ser pes-
quisado por rotina 

< 1 ano de vida  
— Reflexo vermelho 
— Fixação e seguimento de objetos (3 M) 
— Alinhamento ocular e reação à oclu- 

são de cada um dos olhos (6 M) 
Entre 1 e i anos 
— Reflexo vermelho 
— Fixação e seguimento de objetos 
Estereoacuidade 
— Avaliação do alinhamento ocular e 

reação a oclusão de cada um dos olhos 
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Degenerescência macular da idade (DMI) 

Ângela Carneiro 
Departamento de Órgãos dos 

Sentidos da FMUP e Serviço de 

Oftalmologia do Hospital de São 

João 

A degenerescência macular da ida-

de (DMI) é uma doença em que a idade 

induz deterioração progressiva da parte 

central da retina, a mácula, levando a uma 

perda de visão grave e irreversível. 

A DM1 é a primeira causa de ceguei-

ra nos países desenvolvidos. O principal 

fator causal da DM1 é a idade. Conforme 

a idade aumenta, o risco de desenvol-

vimento da doença aumenta de forma 

quase exponencial. O segundo fator de 

risco da doença é o fator genético. Exis-

tem polimorfismos de genes (PSN) que 

aumentam o risco de desenvolvimento 

da doença. Entre os fatores ambientais, 

destaca-se o tabaco. Existe uma relação 

entre o número de cigarros fumados ao 

longo da vida e o risco de desenvolvi-

mento de DMI. 

Nas fases precoces, a doença pode 

evoluir silenciosamente durante anos, 

formando lesões maculares, as drusas,  

na maioria das vezes assintomaticamen-

te (Figura 1). O oftalmologista deteta as 

lesões ao realizar a fundoscopia e pode 

determinar o risco de evolução para as 

formas avançadas da doença. É, assim. 

fundamental a observação do fundo ocu-

lar em todas as pessoas com mais de 50 

anos. Nesta fase, podem ser prescritos 

suplementos com antioxidantes e zinco, 

em altas doses, aos doentes de risco, que 

reduzem o risco de evolução para as for-

mas avançadas e distribuídas grelhas de 

Amsler (Figura 2), para deteção precoce 

das metamorfopsias. 

Figura 1 l Múltiplas drusas maculares de 

grandes dimensões dispersas na área macular 

Nas fases avançadas, há alterações 

visuais que podem ser percetíveis pelos 

doentes. Nas formas secas, há atrofia pro-

gressiva da área macular, levando a difi-

culdades de leitura e a fragmentação de 

imagens e textos. e a velocidade de leitura 

diminui (Figura 3). A forma atrófica da 

DMI não é tratável. Mas apenas uma pe-

quena percentagem dos casos de cegueira 

causados pela DMI derivam desta forma. 

Na forma exsudativa, desenvolvem-

-se neovasos, a partir dos vasos comi-

deus, que atravessam a membrana de 
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Figura 2 - Gralha da Amei« Todas as 
semanas o doente deve olhar para a grelha 

usando os óculos de perto e colocando o 

teste à distância de leitura. Deve testar um 

olho de cada vez. Deve fixar o ponto central 

e ver se o quadriculado aparece completo 

e sem distorção das linhas. Se houver uma 

zona em que não vé a quadrícula ou vé linhas 

distorcidas deve consultar, com urgência, o 
oftalmologista. 

Figura 3l Atrofia geográfica subfoveal 

Bruch e levam a uma perda rápida e 

marcada da visão central. Os neovasos 

originam hemorragias, exsudação e de-

sorganização estrutural da retina, levan-

do à formação de lesões permanentes 

e irreversíveis (Figura 4). Os primeiros  

sintomas da forma exsudativa são dimi-

nuição da visão central, aparecimento de 

escotomas e/ou distorção das imagens 

(metamorfopsias). Face a estes sintomas, 

o doente deve ser enviado com urgência 

ao oftalmologista. 

Figura 41 DMI exsudativa ou neovascular 

Para o diagnóstico, além da fundosco-

pia, são realizados exames como a angio-

grafia fluoresceínica e a tomografia ótica 

de coerência (OCT). Confirmado o diag-

nóstico, o tratamento deve ser iniciado o 

mais rapidamente possível. 

Os fármacos antiangiogénicos, que 

inibem o fator de crescimento do endo-

télio vascular (VEGF), são aplicados por 
injeção intravítrea, permitindo controlar 

a evolução da doença. O número de inje-

ções requerido por doente é variável, mas 

geralmente estende-se durante anos, com 

injeções regulares. O tratamento anti-VEGF 

é uma terapêutica eficaz, permitindo impe-

dir a perda visual progressiva na maioria 

dos olhos tratados c, nalguns casos, melho-

rar a visão dos doentes. 

Existem vários fármacos eficazes dis-

poníveis utilizados na prática clínica em 

Portugal (ranibizumab, aflibercept e o uso 

offilabel do bevacizumab), com duração  

de ação variável, permitindo os mais du-

radoiros aumentar o intervalo entre os 

tratamentos. diminuir o número total de 

injeções e reduzir o número de consultas 

de monitorização. 

As injeções intravítreas são aplicadas 

em blocos ou salas dedicadas, para mini-

mizar o risco de endoftalmites. São rea-

lizadas em regime de ambulatório, com 

anestesia local, rápidas e relativamente 

indolores. Os ensaios clínicos realiza-

dos até ao momento mostram um bom 

perfil de segurança ocular e sistémica. 

Com  base nos resultados disponíveis até 

ao momento, sabe-se que quanto mais 

precocemente for iniciado o tratamento 

melhores os resultados visuais a longo 

prazo, pelo que é fundamental o diag-

nóstico precoce e a rápida iniciação do 

tratamento anti-VEGF. 

A DMI é a primeira 
causa de cegueira nos 
países desenvolvidos. 
O principal fator----
causal da DMI é a 
idade. Conforme a 
idade aumenta, o risco 
de desenvolvimento 
da doença aumenta 
de forma quase 
exponencial. 

Rastreio precoce no glaucoma 

Nuno Lopes 
Representante do Grupo 

Português de Glaucoma da SPO 

O glaucoma é uma doença degenera-

tiva do nervo ótico que se caracteriza pela 

perda gradual e progressiva do campo 
visual. Atualmente, constitui a segunda 

maior causa de cegueira global e a prin-

cipal causa mundial de cegueira irreversí- 

vel. O campo visual corresponde à área do 

espaço que um olho é capaz de ver quan-

do fixa um determinado ponto. 

Estima-se que, em todo o mundo, 

cerca de noventa milhões de pessoas se-

jam afetados pela doença. Em Portugal, os 

últimos dados estatísticos apontam para 

aproximadamente cem mil doentes com 

glaucoma, seis mil dos quais com critérios 

de cegueira. 

O glaucoma pode surgir em qualquer 

idade, mas a incidência aumenta a partir 

dos quarenta anos e em alguns grupos de 

risco, tais como indivíduos com: 

• Hipertensão ocular — principal fa-

tor de risco; 
• História familiar de glaucoma; 

• Raça negra; 

• Diabetes; 

• Alta miopia; 

• Inflamação e trauma ocular; 

• Uso prolongado de corticoides. 

Existem vários tipos de glauco- 

ma, consoante a sua origem (primária 

ou secundária) e abertura do ângulo 

(glaucomas de ângulo aberto ou fecha-

do). 

A completa ausência de sintomas 

até fases avançadas da doença é comum 

à maioria dos glaucomas, sendo respon-

sável por grande parte dos diagnósticos 

tardios. 
A perceção tardia da doença deve-se, 

de um modo geral: 

• À hipertensão ocular ser assintomá-

tica; 

• Aos défices no campo visual, ini-

cialmente serem periféricos e difíceis de 

valorizar; 
• À existência de mecanismos de 

redundância no sistema visual, que com-

pensam e disfarçam os défices instalados. 

tornando-os impercetíveis até fases avan-

çadas da doença. 

Dada a irreversibilidade das lesões 

instaladas, o diagnóstico precoce é fun- 

damental para minorar o estigma do 

glaucoma. Para tal, é importante o segui-

mento regular por um médico oftalmo-

logista. 

Pese embora a ausência de sintomas, 

a avaliação por um clínico especializado, 

com recurso aos exames auxiliares ne-

cessários, é suficiente para uma deteção 

precoce. 

Apesar de não existir cura definitiva 

para o glaucoma, a eficácia dos tratamen-

tos existentes (medicação, laser e cirur-

gia), habitualmente, atrasa ou inibe sufi-

cientemente a progressão da doença, de 

modo a esta nunca afetar a qualidade de 

vida do paciente. 
Dado o impacto global tão significati-

vo do glaucoma, existe constante esforço 

e investigação para combater os múltiplos 

desafios que o glaucoma proporciona, no-

meadamente: 

• O diagnóstico precoce e a avaliação 

da progressão; 

• A adesão à terapêutica; 

• O controlo por métodos cada vez 

mais eficazes e menos invasivos; 

• O combate à desinformação. 

Em suma, é importante atender a al-

guns princípios orientadores: 

• Faça os seus exames visuais regula-

res num médico oftalmologista; 

• Não espere pelos sintomas da do-

ença. pois, estes surgem tardiamente e os 

défices instalados são quase sempre irre-

cuperáveis; 

• Conheça os fatores de risco para 

glaucoma; 

• Se tem glaucoma, informe os seus 

familiares para que estes possam efetuar 

um rastreio precoce; 

• Apesar do risco de cegueira, se o 

glaucoma for detetado cedo e tratado de 

forma adequada este risco é reduzido. 

Atue atempadamente, pois, pode fazer a 

diferença. 
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