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VIDA SAUDE

/ DOUTOR! DEVO USAR

JA OUVI EST A PERGUNTA MILHARES DE VEZES durante a minha

carreira de medico especialista em Oftalmologia. Serao os "6culos de sol" apenas

urn acess6rio de moda, inutil para a nossa saude ocular ou, pelo contrario, existe algum

fundamento medico, cientificamente provado, que nos pode levar a utilizar 6culos

com lentes com capacidade de abson;ao da luz e com isto melhorarmos a nossa saude ocular?

DR. ARMANDO GARCIA

(Medico e Cirurgiao Oftalmologista)

www.laserocular.pt
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A LUZ SOLAR

Hoje em dia ja nao e novidade para nin

guem que a luz solar (visfvel,ultravioleta

e outro tipo de radia<;ao)e urn factor

indiscutfvel de indu<;aode muitas pato

logias. As les6es (as vezes cancerfgenas)

da pele, neste caso, da pele das palpe

bras, sac urn exemplo muito divulgado
nos media. Mas existem outros exem

plos ja comprovados: les6es na cornea

por exposi<;ao excessiva (queimaduras),

indu<;aoou favorecimento da evolu<;ao

natural das cataratas, les6es (queima

duras) na retina, cuja mais mediMica e

a causada pelo olhar prolongado para

sol durante 0 eclipse e, a cad a vez

mais conhecida e disseminada, dege

nerescencia macular, que por si so dava

para escrever urn artigo. Muita patologia

pode ocorrer se a exposi<;ao a luz solar

for incorrecta e desproporcionada !...

ADERE~O NECESsARIO

Os oculos com lentes com capacidade

de absorver luz (vulgarmente con

hecidos por oculos de sol) entraram

definitivamente e ja ha varios anos nas

nossas rotinas. Sera que urn simples

adere<;o de moda se mantinha tao

presente nas nossas vidas assim tantos

anos (decadas)?! ... Penso que nao.

Se fosse so moda, ha muito que tinha

side ultrapassado.

o que ha de "medico" (cientffico)

nuns oculos de sol. nao olhando

a marcas, pre<;os, formatos e outros

aspectos mundanos?

QUEM DEVE USAR OCULOS DE SOL

Como atras disse, as lentes deste tipo

de oculos tern a capacidade de absorver

luz. Esta caracterfstica e a chave para

este enigma. A luz solar e fundamental

a vida mas em excesso ... pode ser ne

fasta, como ja vimos. Por isso, e natural

que certas pessoas, certas profiss6es,

certos "tipos" de olhos, certos lugares,
certas actividades nos "convidem"

a usar oculos de sol. Assim, nao po

demos dizer que esta pessoa deve usar

e aquela nao. 0 que temos de avaliar,

para saber se devemos usar oculos

de sol sac tres aspectos fundamentais:

1. A pessoa em causa
2.0 local onde se encontra

3. A tarefa que esta a realizar



Nos locais de mais in tens Idade de luz
devemos redobrar os nossos cuidados com os olhos

1.A PESSOA EM CAUSA

o factor mais importante e a sensibi

lidade a Juz. E do senso comum que

existem pessoas com uma capacidade

de tolerar a luz superior a outras. Isso

pode ser definido como sensibilidade a

Juz. Esta pode variar ao longo da nossa

vida e tende a aumentar com 0 passar

dos anos. Tambem existe a ideia que

os olhos claros (menos pigmentados)

poderao ser mais sensiveis a luz mas tal

nao e sempre verdade, embora a menor

densidade de pigmento de olhos azuis,

verdes e cinzentos os possa deixar

men os protegidos de alguns maleffcios

da luz solar.

2. AMBIENTE ONDE

NOS ENCONTRAMOS

Locais pouco abrigados da luz, total

mente expostos, sem areas de sombra,

locais com maior numero de horas

de luz solar (Verao), locais de mais

intensidade de luz (paises entre os

tr6picos) ou locais que reflectem a luz

solar com facilidade multiplicando 0 seu

efeito (MUlTO IMPORTANTE), como a

NEVE, a AGUA (piscinas, mar, lagos ou

rios), podem ser locais onde devemos

redobrar os nossos cuidados. E provavel

que neste tipo de locais, principalmente

se la permanecermos muito tempo,

nos sintamos melhor e nos protejamos

melhor se usarmos oculos de sol.

Mais uma vez, como sempre, 0 bom

senso deve imperar, por isso estas pa

lavras podem servir de alerta e, quando

sabemos que vamos estar em contacto

com locais, devemos perguntar a nos

pr6prios quanto tempo vamos estar

expostos, como e a nossa sensibilidade

a luz e entao decidir se nos devemos

acompanhar com uns oculos de sol.

3. TAREFA QUE VAMOS REALIZAR

Todos nos ja experimentamos os

efeitos a curto prazo na visao de uma

exposi<;ao excessiva a luz solar. Normal

mente, chamamos "encandeamento",

"ofuscamento", etc. Dois ou tres

exemplos: lembre-se 0 que Ihe acon

tece quando passa umas horas numa

esplanada ao sol, e de repente tem de

entrar num espa<;o fechado, mesmo

que iluminado (por exempJo na casa de

banho). Durante uns segundos, as vezes

1 ou 2 minutos, a nossa visao e muito

baixa! E quase assustador. .. e aos

poucos, se la permanecermos vamos

progressivamente melhorando a nossa

visao (em medicina chamamos a este

fen6meno a "adapta<;ao ao escuro").

Neste exemplo, se estivessemos a usar

oculos de sol, ao entrar no espa<;o inte

rior e tirando os oculos, a visao pouco

diminuiria. Agora aplique este exemplo

um condutor de um veiculos que tem de

passar alternadamente por areas ilumi

nas pela luz solar e por areas interiores

(tuneis, etc) ... pode ser perigoso, nao e?

Outro exemplo muito comum e 0

contacto visual com superficies que

reflectem fortemente a luz solar, multi

plicando 0 seu efeito. Os exemplos sao

interminaveis, mas ficamos pelos mais

comuns: 0 asfalto quente, a agua (mar,

rio, etc.) e a neve. Essa luz reflectida vai

potenciar e aumentar os efeitos nocivos

da luz (queimaduras de pele, de retina,

etc.) e vai causar um fenomeno de "en

candeamento" (em oftalmologia usa

mos 0 termo ingles glare) que e muito

perturbador e cansativo para quem esta

exposto a este fenomeno durante muito

tempo.

Principalmente se estiver a desempen

har uma tarefa que exige uma aten<;ao

visual muito relevante. Tambem neste

caso, a utiliza<;ao de oculos de sol, e

as vezes com lentes polarizadas, pode

minimizar este efeito, proteger a pele

e os olhos, diminuir a fadiga visual e

melhorar 0 desempenho.

Esclarecida(o)?!. .. Espero que sim ...

E isso mesmo, cada caso e um caso. II
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