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Oftalmologia
Pediátrica: Prevenção
e diagnóstico precoce
Sendo sede de saber, inovação e pioneirismo, a Clínica Oftalmológica de Viana do
Castelo coloca ao dispor, da região do Minho, técnicas diferenciadas na abordagem
de patologias do foro oftalmológico. Apresentando uma equipa altamente
especializada em diferentes segmentos desta área do saber, a Clínica promove uma
atuação preventiva no âmbito da Oftalmologia Pediátrica. Sandra Guimarães,
especialista no tratamento das doenças associadas a esta faixa etária, destaca as
patologias com maior incidência nesta população, esclarecendo sobre a importância
do seu diagnóstico e tratamento precoces.
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Ambliopia: Causas e tratamento
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Tratamento da DMI
Numa idade avançada, a Degenerescência Macular da Idade (DMI) é uma das patologias do
foro oftalmológico com maior prevalência na população portuguesa. Prevê-se, inclusive, o
aumento da casuística da doença uma vez que as estatísticas (Fonte: Pordata) apontam que,
em 2030, cerca de 20% da população terá 65 ou mais anos e esta doença afetará 10% das
pessoas – percentagem que aumentará abruptamente naqueles com mais idades.
Sendo a principal causa de cegueira a partir dos 50 anos, nos países desenvolvidos, a DMI
caracteriza-se por ser uma doença degenerativa da mácula – uma pequena área na retina
responsável pela visão central. Esta patologia manifesta-se numa perda gradual da visão, pelo
que um doente com DMI preserva apenas a visão lateral ou periférica do olho. Com duas
formas de apresentação – seca e exsudativa –, a DMI é uma doença crónica. A investigação
tem vindo a permitir desenvolver novas formas de travar a sua evolução. Assim, apesar de não
existir tratamento na forma seca, no caso da exsudativa, este passa pela “aplicação de injeções
intravítreas, que permitem estabilizar e travar a
progressão da doença. Embora não seja uma solução
definitiva, já que a aplicação destes fármacos terá
de ser realizada continuadamente – numa
periodicidade determinada pelas características do
paciente, bem como pela sua reação ao tratamento
– hoje em dia, o OCT é um exame imprescindível
para avaliar a evolução da doença”, explica João
Marques, médico oftalmologista.
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