
Medidas simples e eficazes podem contribuir com a saúde dos olhos
Manter exames oftalmológicos em dia, adotar hábitos saudáveis, proteger do sol em todas as estações, evitar tempo prolongado na frente do computador, não passar a mão ou coçar com as mãos sujas são dicas a serem incorporadas no dia a dia
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Usar o computador com moderação, piscar mais, evitar coçar o olho são algumas dicas para a saúde

prevenção para ver mais e melhor
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O QUE É IRIDOLOGIA?

Apesar de tão importante 
para o bem-estar, a saúde 
dos olhos é constantemente 
negligenciada. Em geral, as 
pessoas só se preocupam com 
ela de maneira mais específica 
quando surge algum proble-
ma, o que é um erro.

Para garantir que os seus 
olhos estejam sempre sau-
dáveis, é importante adotar 
algumas medidas simples, 
porém bastante eficazes; por 
exemplo:

|Mantenha seus exames of-
talmológicos em dia: quando 
o assunto é a saúde dos olhos, 
prevenção é uma das dicas 
mais importantes. Por isso, 
é fundamental que você faça 
seus exames oftalmológicos 
com a frequência recomenda-
da pelo especialista.

É importante lembrar que 
algumas doenças oculares 
crônicas, como glaucoma, 
degeneração macular e retino-
patia diabética normalmente 
não apresentam sintomas em 

seus estágios iniciais, portanto 
a melhor forma de detecção 
é mesmo através de exames 
preventivos.

|Invista em hábitos saudá-
veis: que uma dieta equilibra-
da é a chave para uma vida 
mais saudável você provavel-
mente já sabia, mas será que 
você também estava ciente de 
que se alimentar corretamente 
pode ajudar a prevenir uma 
série de doenças oculares?

Isso porque se você está li-
vre das chamadas doenças sis-
têmicas — aquelas que afetam 
uma série de órgãos ou todo 
o corpo, como hipertensão 
e diabetes —, está automati-
camente livre de problemas 
oculares relacionados a elas, 
como a retinopatia diabética 
e a hipertensiva.

E qual é a melhor maneira 
de evitar problemas de saúde 
como hipertensão e diabetes? 
Adotando uma alimentação 
saudável, ou seja, pobre em 
açúcares, carboidratos refina-

dos, sódio e gordura.
A pessoa que, além de 

se alimentar corretamente, 
mantém outros hábitos sau-
dáveis — como não fumar e 
evitar a exposição excessiva 
à radiação solar —, também 
evita a Degeneração Macular 
Relacionada à Idade (DMRI), 
que é uma das principais 
causas de cegueira em pessoas 
com mais de 50 anos.

|Proteja seus olhos do sol: 
é importante que você saiba 
que usar óculos de sol não 
é apenas uma questão de 
gosto pessoal ou estilo. Se 
escolhidos adequadamente, 
eles podem ajudar a proteger 
a retina das radiações solares 
e de uma série de problemas 
de visão, inclusive da catarata.

Na hora de comprar seus 
óculos, atenção! Verifique se 
o modelo possui um selo de 
qualidade garantindo que 
suas lentes protegem a visão 
adequadamente contra os 
raios ultravioletas.

Um erro bem comum é 
acreditar que os óculos só 
são necessários no verão. Isso 
não é verdade, já que durante 
o inverno os olhos também 
estão sujeitos à exposição aos 
raios ultravioletas. Portanto, 
faça dos óculos de sol seus 
grandes aliados!

|Conheça o histórico ocu-
lar da sua família: é impor-
tante que você procure saber 
se seus parentes próximos 
tiveram problemas oculares e 
quais foram eles, pois muitas 
doenças relacionadas à visão 
são hereditárias.

Obviamente que a existên-
cia de casos na família não é 
um fator determinante, mas 
é sempre bom ficar atento 
ao risco de desenvolver uma 
doença ocular mais séria.

Lembre-se de que o diag-
nóstico precoce é determi-
nante para a cura de diversos 
problemas de saúde, portanto 
é sempre bom estar atento a 
estas questões.

| Use o computador e/
ou celular de maneira ade-
quada: quando você passa 
muito tempo em frente à tela 
do computador ou atento ao 
celular, tende a abrir mais os 
olhos e a piscar menos, o que 
pode causar diminuição na 
lubrificação do globo ocular, 
essencial para a saúde dos 
olhos.

Para evitar problemas oftal-
mológicos decorrentes desta 
prática, procure piscar com 
maior frequência e faça pau-
sas de pelo menos 20 segun-
dos a cada 20 minutos que 
passar olhando para a tela. 

Um ser humano pisca de 15 a 
20 vezes em um minuto. No 
entanto, quando está olhando 
para uma tela, esse número 
diminui pela metade – e isso 
prejudica bastante a visão. 
Piscar é o que lubrifica seus 
olhos e evita que a córnea 
resseque. Por isso, sempre 
que estiver usando um com-
putador, notebook, tablet ou 
smartphone, dê um tempo 
longe do aparelho.

Também é importante man-
ter o monitor a uma distância 
de 50 centímetros e, se for o 
caso, usar um colírio recomen-
dado pelo seu oftalmologista. 

Sabe quando você está na frente do computador e começa a 
sentir um mal-estar nos olhos? Ou então quando precisa esticar 
um pouquinho mais o braço para conseguir ler aquele livro no 
final do dia? Quando vê alguém na rua de longe e não consegue 
identificar quem é? Pois é, talvez você precise usar óculos. Proble-
mas de visão são cada vez mais comuns, especialmente miopia e 
fadiga visual. Os motivos são os mais diversos e óbvios: rotinas de 
trabalho intensas, sono alterado, muito tempo em frente ao com-
putador, celular e, para completar, falta tempo para marcar aquela 
consulta com o oftalmologista.

HORA DO ÓCULOS

Além disso, procure ajustar 
corretamente as configura-
ções da tela, especialmente 
no que diz respeito ao brilho, 
para que ela não fique clara 
demais.

|Não se deve coçar ou 
passar as mãos nos olhos: a 
conjuntivite é exemplo de 
inflamação porque se leva a 
mão suja aos olhos. E lembre: 
colírios não devem ser utili-
zados sem prescrição médica. 

É a ciência que estuda a íris 
do olho, de modo que através 
desta análise é possível diag-
nosticar doenças. Esta técnica 
é usada na medicina natural 
ou alternativa e sua tradição 
já está presente há muito 
tempo na China e Grécia, e 
vem se aperfeiçoando cada 
vez mais. A iridologia irá atuar 
descobrindo eventuais dese-
quilíbrios no organismo. Esta 
técnica permite o terapeuta 
olhar através da íris todo o fun-
cionamento do organismo.


