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O ceratocone é uma doença degenerativa e progressiva que afeta o 
formato da córnea, fina camada transparente  que protege o olho.            
A patologia pode desenvolver-se apenas em um olho ou em ambos      
os olhos, raramente causando cegueira, mas podendo interferir          
significativamente na visão.

Quando uma pessoa tem ceratocone, a forma da córnea é alterada e, 
consequentemente, a visão é distorcida. Durante sua evolução, o       
formato arredondado da córnea adota uma forma cônica irregular      
(ectasia corneana) devido à uma alteração em sua estrutura interna.
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Em seus estágios iniciais, os  sintomas da doença podem ser os 
mesmos de qualquer outro  defeito refrativo: leve desfocamento e      
distorção da visão. O portador de ceratocone pode ainda apresentar 
visão dupla (diplopia), percepção de halos em volta das luzes e             
sensibilidade exagerada à luz (fotofobia). Frequentemente, também há 
a queixa de muita coceira nos olhos.

A medida em que a doença se agrava e a         
anatomia da córnea se torna mais irregular, 
pode ocorrer um comprometimento visual     
significativo, dificultando algumas atividades 
cotidianas, como dirigir, escrever, ler ou assistir 
televisão. A acuidade visual  sofre perdas           
significativas em todas as distâncias e a  visão 
noturna se torna fraca.
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O Ceratocone é uma doença cujas causas ainda não são totalmente 
conhecidas, mas algumas hipóteses são consideradas. Uma delas 
propõe que o ceratocone surge em decorrência de fatores genéticos. 
Dentre outras possibilidades consideradas, o ceratocone pode ser uma 
condição degenerativa, ou uma condição secundária à outras doenças 
como a síndrome de Down e alergias. Alguns estudos apontam que a 
exposição à radiação ultravioleta poderia estar ligada ao aparecimento 
do ceratocone.
Como não sabemos ao certo as causas que levam ao ceratocone, não 
há maneira de se evitar que a doença ocorra, mas podemos parar sua 
evolução. A detecção precoce da patologia pode prevenir casos         
avançados.

O oftalmologista pode realizar uma série de testes para diagnosticar o 
ceratocone, inclusive medir as alterações na forma da córnea ao longo 
do tempo.
Alguns exames complementares que auxiliam no diagnóstico são:

Exame de Refração: avalia o quanto a pessoa enxerga (analisa quanto o 
paciente é capaz de distinguir o contorno e a forma das coisas);
Lâmpada de Fenda: avalia as estruturas oculares anteriores
(córnea, câmara anterior, cristalino e vítreo anterior);
Topografia: determina a curvatura corneana, além mapear a superfície da 
córnea e suas irregularidades;
Paquimetria: avalia, respectivamente, a curvatura e a espessura das 
córnea;
Aberrometria: avalia erros refrativos da visão (miopia, hipermetropia e 
astigmatismo) e as“aberrações ópticas”, que são variações na visão de cada 
pessoa.
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O ceratocone não tem cura, os tratamentos existentes estão destina-
dos a conter a progressão da doença. Contudo, se tratado de forma 
adequada, uma boa acuidade visual pode ser restabelecida, de forma 
compatível com as necessidades das tarefas diárias.
O tratamento para o ceratocone depende da gravidade e rapidez com 
que a condição está progredindo. Se você tem ceratocone, as           
possíveis opções incluem:
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Óculos: quando se trata de um ceratocone em fase inicial e não 
afeta a qualidade de vida do paciente.

Lente de Contato: indicadas quando os óculos não são suficientes.
Devem ser semi-rígidas ou rígidas, dependendo do estágio da 
doença. Essas lentes aplanam a córnea e devolvem (até certo 
ponto) à sua posição correta.

Lentes de Contato Esclerais: são lentes que se apoiam principal-
mente na esclera (parte branca do olho). Elas propicia maior            
conforto e garantem uma boa acuidade visual, sem precisar              
recorrer a procedimentos mais invasivos.

Crosslinking: Neste tratamento a córnea é embebida numa       
substância  chamada riboflavina e, a seguir, é exposta por um         
determinado tempo à radiação ultravioleta. O resultado é uma  
córnea mais dura e menos propensa à deformação.

Anel intracorneal (Anel de Ferrara): Trata-se de um anel de       
acrílico implantado na córnea com o objetivo de alterar (corrigir) 
sua forma.

Transplante de Córnea: É a última opção de tratamento, realizada  
quando a deterioração visual é irreversível e o ceratocone não pode 
ser corrigido com outros procedimentos. É a opção mais delicada, 
caracterizada pela remoção total ou parcial da córnea danificada 
que em seguida é substituída por um tecido de córnea saudável e 
transparente, proveniente de um doador que morreu.
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Não há como prever se haverá progressão ou não do ceratocone. 
Exames oftalmológicos periódicossão essenciais, especialmente 
quando há histórico familiar da doença ou outros fatores que possam
caracterizar a doença.

Faça sempre acompanhamento oftalmológico, pois somente o 
médico poderá orientar sobre aconduta e o tratamento adequa-
dos.
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62 3096-8132
62 9 9676-2567

www.drrodrigosalustiano.com.br
            drrodrigosalustiano


