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A lágrima que seus olhos produzem são necessárias para uma visão 
saudável e de qualidade. O olho seco ocorre quando os olhos não      
produz lágrima suficiente ou produz lágrima que não possui a           
composição química adequada, causando assim desconfortos e até 
mesmo problemas de visão.

O olho seco pode resultar do processo normal de envelhecimento do 
organismo, alterações hormonais, exposição à certas condições         
ambientais (exposição ao sol,  poluição, ar condicionado e ventos 
fortes) ou em função do uso prolongado de medicamentos como       
anti-histamínicos, contraceptivos orais ou antidepressivos.

Pode ocorrer em pessoas de ambos os sexos e em qualquer idade, 
embora o sexo feminino seja o mais afetado. O olho seco também 
pode ser sintomático de outros problemas de saúde, como diabetes     
ou artrite reumatóide

������������������

������������������������

�������������������������������������������
��	�����	���������
Dr. Rodrigo Salustiano - CRM-GO 9449 / RQE 4595



�������������������������������������������
��	�����	���������
Dr. Rodrigo Salustiano - CRM-GO 9449 / RQE 4595

������������������

Os olhos precisam da lágrima para estarem constantemente                       
hidratados, assim suas estruturas podem trabalhar de forma                      
adequada e até mesmo impedir o atrito entre a córnea a pálpebra.
Quando alterada em quantidade ou qualidade, essas estruturas 
deixam de funcionar provocando certos desconfortos:

          Ardor nos olhos
        Coceira
        Fotofobia (intolerância à luz)
        Irritação
        Lacrimejamento excessivo
        Olhos vermelhos
        Sensação de corpo estranho ou areia nos olhos
        Visão turva ou embaçada
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Durante o exame, o seu oftalmologista fará perguntas sobre sua saúde 
geral, seu uso de medicamentos e como é o ambiente em casa e no    
trabalho, para assim determinar quaisquer fatores que possam estar 
causando sintomas de olho seco. Estas informações ajudarão o seu 
médico a avaliar quais exames serão necessários para identificar o 
atual quadro clínico.

O uso de um microscópio de alta potência conhecido 
como lâmpada de fenda, em conjunto com corantes 
especiais, permitirá ao seu médico avaliar a qualidade, a 
quantidade e a distribuição de lágrima para detectar 
sinais de olho seco.
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O olho seco é geralmente crônico e não pode ser curado, mas seu     
desconforto pode ser melhorado e a saúde dos olhos mantida através 
do uso de lágrima artificial e pomadas, especialmente na hora de 
dormir.
Em casos mais severos, nos quais os pacientes não conseguiram 
alívio com colírios ou pomadas, os plugs de pontos lacrimais são 
uma opção de tratamento. 

Em alguns casos, tratar qualquer doença sistêmica subjacente, ou uma 
mudança de dieta para incluir itens como peixe ou óleo de semente de 
linho também pode ser útil. 
Para manter os sintomas de olho seco sob controle, você e seu               
oftalmologista precisam trabalhar juntos. Siga as instruções do seu 
médico com cuidado. Se tiver uma secura aumentada ou vermelhidão 
que não seja aliviada pelo tratamento prescrito, informe o seu médico 
o mais rapidamente possível.
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Um procedimento relativamente 
simples e indolor, estes dispositivos 
minúsculos e biocompatíveis são 
colocados na abertura dos dutos 
lacrimais para bloquear a drenagem 
da lágrima e manter os olhos 
úmidos.
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Instituto Panamericano da Visão
Av. T-8, 104 - St. Marista, Goiânia/GO

62  3096-8132 / 8171

Luz Hospital de Olhos e Laser
Av. Alexandre de Morais - Pq. Amazônia, Goiânia/GO

62 3946-9441

www.drrodrigosalustiano.com.br
   drrodrigosalustiano
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