ENTREVISTA

DR. RESPONDE
ENTREVISTA
Na edição de Setembro da Revista Mais
Saúde a coluna Dr. Responde traz respostas para
várias dúvidas de nossos leitores sobre algumas
doenças Oftalmológicas. Nosso entrevistado foi o
Dr. Gleisson Pantaleão, médico graduado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis – UNIFESO, com
residência médica em Oftalmologia pelo Hospital
Regional Homero de Miranda Gomes – São José –
SC, Especialista em Transplante de Córnea pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Especialista
em Catarata e Cirurgias do Segmento Anterior pelo
Hospital de Olhos do Paraná – Curitiba – PR, com Título de especialista em Oftalmologia pelo Conselho
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e MEC/AMB,
Membro da Academia Americana de Oftalmologia
(AAO), Membro da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares (SBCII) e Membro
da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia
Refrativa (ASCRS). Dr. Gleisson Pantaleão é um
dos diretores do Centro da Visão Itumbiara, que
junto aos demais estabelecimentos de saúde, tornam Itumbiara um centro médico de excelência e
qualidade.
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Revista Mais Saúde - Fale um pouco sobre Ceratocone.
Dr. Gleisson Pantaleão - Ceratocone é uma doença não inflamatória da córnea na qual a baixa rigidez do colágeno corneano permite que a área central
ou paracentral assuma forma cônica, tornando-se
progressivamente mais fina e irregular, causando
baixa visão.

Revista Mais Saúde - Quais são as opções para
tratamento?
Dr. Gleisson Pantaleão - Para melhora da
acuidade visual primeiramente é tentado óculos
ou lentes de contato especiais. Em casos mais
avançados pode ser necessário procedimentos
cirúrgicos como implante de anel intra-estromal
corneano e transplante de córnea.
Outra preocupação que temos com o ceratocone é na tentativa de estabilização da progressão
da doença e para isso temos o procedimento de
Crosslinking Corneano que deve ser realizado em
pacientes que estão em risco.
Revista Mais Saúde - Coçar os olhos faz mal?
Pode prejudicar minha visão?
Dr. Gleisson Pantaleão - Sim, a coceira nos olhos
deve sempre ser avaliada por um oftalmologista e
tratada adequadamente. No caso de paciente com
ceratocone, o hábito de coçar os olhos é um fator de
risco muito importante na progressão da doença e
deve sempre ser evitado.
Revista Mais Saúde - Como funciona a cirurgia a
laser para eliminar o uso de óculos?
Dr. Gleisson Pantaleão - A Cirurgia Refrativa
pode ser realizada nos pacientes que desejam não
usar óculos ou lentes de contato. O paciente deve
passar por um detalhado exame oftalmológico com
exames complementares para estudo da córnea,
onde o médico irá avaliar se ele pode ser submetido
a cirurgia e qual a melhor técnica cirúrgica.

neiramente empregada é obtida por meio de colírios
e anestesia local, sempre acompanhado de médico
anestesiologista.
Revista Mais Saúde - Terei necessidade de usar
óculos depois da operação de catarata?
Dr. Gleisson Pantaleão - A melhora em qualidade
de vida dos pacientes operados de cataratas na atualidade é excelente.
O procedimento cirúrgico, resumidamente é a
remoção do cristalino (lente natural) opacificado e
implante de uma Lente Intra-Ocular.
A necessidade de uso de óculos após o procedimento vai depender da Lente Intra-Ocular escolhida
para cada paciente. Atualmente temos tecnologia
que permite correção do grau tanto para longe quanto para perto que são as lentes Trifocais/Multifocais
que permite visão confortável sem óculos.
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Revista Mais Saúde - Doutor vamos falar sobre
Catarata. O que é a Catarata e qual a causa da doença?
Dr. Gleisson Pantaleão - A catarata é o processo
de opacificação do cristalino (lente natural do olho),
normalmente incolor e transparente, que tem como
objetivo focalizar os objetos que enxergamos. Por diversos motivos o cristalino pode se tornar opacificado, causando a alteração denominada catarata. Esse
problema acomete milhões de pessoas e é a maior
causa de cegueira tratável no mundo.
A principal causa é a senilidade, ou seja, o envelhecimento normal do ser humano leva a opacificação gradual do cristalino. Outras causas menos
frequentes são: congênita (a criança já nasce com
catarata); traumatismos na região dos olhos; distúrbios metabólicos como Diabetes; algumas doenças
oculares; secundária a uso de alguns medicamentos;
e outros.
Revista Mais Saúde - Alguns sintomas também
são capazes de alertar para a presença da Catarata?
Quais são esses sintomas?
Dr. Gleisson Pantaleão - Os primeiros sintomas
são as flutuações da visão, que se torna mais embaçada em determinados momentos do que em outros.
Muitas pessoas notam que sua visão gradualmente
começa a piorar. Objetos podem aparecer amarelados, embaçados ou distorcidos. É comum as pessoas
notarem que necessitam de mais luz para enxergarem
nitidamente. Começam a perceber que mesmo usando óculos, sua visão continua embaçada. A sensação
é como se as lentes dos óculos estivessem sujas.
Outros sintomas comuns são: halos ao redor das
luzes à noite, aumento da miopia, visão dupla ou
sombras na visão. Em casos avançados, a catarata
pode ser vista no centro da pupila como uma mancha
branca ou amarelada.
Revista Mais Saúde - Qual o tratamento mais indicado para quem apresenta Catarata?
Dr. Gleisson Pantaleão - O único tratamento eficaz para a catarata é a cirurgia. Não existe nenhum
outro meio cientificamente comprovado de tratamento.
A cirurgia para remoção da catarata é realizada
em Centro Cirúrgico (Hospital-Dia), dispensando-se a necessidade de internações. A anestesia roti-
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