
Diabetes e olhos

Se é diabético, o fundo do seu olho deve ser controlado todos os anos, porque o risco de perturbações da visão é

relevante. A normalização da taxa de açúcar no sangue e a vigilância oftalmológica são os seus melhores trunfos para

conservar uma boa visão durante muito tempo.

O que pode acontecer aos meus olhos?

Nos países desenvolvidos a diabetes é uma das principais causas da perda de visão antes dos 50 anos, em caso de não se

proceder ao seu tratamento.

Estas complicações estão ligadas a lesões dos pequenos vasos dos olhos, que vão sendo obstruídos progressivamente e acabam

por deixar de irrigar a retina convenientemente.

O olho compensa esta situação criando novos vasos mais frágeis, que se multiplicam, e podem estar na origem das hemorragias no

seu interior.

Estas lesões são devidas a uma diabetes mal equilibrada durante mais de 5 anos.

Quais são as causas da doença da retina?

O risco das complicações oculares da diabetes aumenta com:

* A duração da diabetes,

* O equilíbrio deficiente, agravado pela hipertensão arterial não controlada.

Como posso prevenir ou atrasar a lesão causada à retina?

Normalize, tanto quanto possível, a sua taxa de açúcar no sangue.

Meça a sua tensão arterial: esta deve ser inferior a 13/8.

Mantenha o seu peso num nível adequado, coma menos gorduras e menos açúcar, faça exercício físico, deixe de fumar, reduza o

seu consumo de álcool.

Consulte o seu oftalmologista pelo menos uma vez por ano. Ele deverá realizar um exame completo, uma fundoscopia.

Quais são os tratamentos?

O tratamento das complicações oculares passa em primeiro lugar pelo tratamento da diabetes, isto é pela redução do excesso de

açúcar no sangue e pela normalização da tensão arterial.

O tratamento do olho por meio de raios laser actua principalmente contra as lesões dos pequenos vasos sanguíneos formados de

novo e permite reduzir o risco da perda da visão. Este procedimento realiza-se sob anestesia local e sem hospitalização.

Entre as diferentes estruturas do olho, é a retina que é afectada pela diabetes
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Os primeiros sinais da diabetes podem ser despistados durante um exame completo do olho.

Desde que se descobriu a diabetes, os oftalmologistas realizam uma fundoscopia. Esta deve ser repetida todos os anos.

Actualmente, um técnico não médico já pode fazer uma fotografia do fundo do olho por meio de um retinógrafo (geralmente proposto

por instituições ou redes da diabetes) a qual será posteriormente interpretada por um oftalmologista

Estes exames são indolores.
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