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OLHO SECO

SAIBA MAIS...

O Santa Luzia é uma das maiores 
referências em medicina  o�almológica 
do país. E essa conquista não é por 
acaso. Desde a sua fundação em 1993, 
o hospital preza pela excelência: uma 
estrutura de mais de 6 mil metros 
quadrados, com amplo estacionamento, 
equipamentos de úl�ma geração e uma 
equipe altamente qualificada para 
oferecer um atendimento humano e 
os melhores tratamentos para a saúde 
de sua visão e de toda sua família. 
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O que é

Principais causas

Sintomas Tratamento

Prevenção

É uma doença crônica, caracterizada pela 

diminuição da produção da lágrima ou 

deficiência em alguns de seus componentes. 

Esse distúrbio pode produzir áreas secas sobre 

a conjuntiva e a córnea. Essa secura facilita o 

aparecimento de lesões. O olho Seco é uma 

queixa comumente relatada e que chega a ser 

confundida com infecções ou alergias oculares. 

Quando não diagnosticada e corretamente 

tratada, a doença pode evoluir para lesão da 

superfície ocular e, em alguns casos, até a perda 

da visão.

•Utilizar lágrimas artificiais;

•Estimular o organismo na produção de 

lágrima, realizando a dieta do Olho Seco, rica 

em Vitamina E, Vitamina A e suplementos com 

Ômega 3 (nozes, sementes de linhaça e 

verduras);

•Evitar carboidratos, gorduras e carne de vaca;

•Realizar, através de especialistas, a oclusão 

temporária ou permanente dos pontos 

lacrimais, a fim de diminuir a drenagem e 

manter a lágrima na superfície ocular por um 

período maior.

O quadro clínico apresenta desde a ausência de 

sintomas ou queixa básica de desconforto a 

sérias complicações, como úlcera e perfuração 

da córnea. É comum o portador apresentar a 

sensação de corpo estranho, queimação, 

secreção, olhos vermelhos, sensação de olho 

seco, ardência, fotofobia e embaçamento que 

costumam piorar no final do dia, nas condições 

de baixa umidade e após o uso excessivo da 

visão para perto. O diagnóstico exige exame 

completo e testes específicos realizados no 

consultório.

Evite correntes de ar oriundas de aparelhos de 

ar-condicionado, leques, ventiladores e aparelho 

de calefação. Se dormir em ambiente de ar-

condicionado ou com ventilador, utilize uma 

máscara sobre os olhos para proteção. Beba 

água com frequência .  Rea l ize  exames 

oftalmológicos anuais.

•Exposição à poluição;

•Computador e ar-condicionado;

•Trauma de queimadura química;

•Uso de medicamentos, como desconges-
tionantes, tranquilizantes, antidepressivos, 
anticoncepcionais;

•Idade avançada e Menopausa;

•Uso de lentes de contato;

•Doenças sistêmicas associadas, como Artrite 
Reumatoide, Lúpus Eritematoso Sistêmico, 
Sarcoidose, Síndrome de Sjögren, alergias e 
doenças da pele, Mal de Parkinson, Síndrome de 
Stevens-Johnson, Penfigoide cicatrical ocular, 
deficiência de Vitamina A, doenças da tiroide e 
outras. Além do ar condicionado que piora os 
sintomas.
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