ESCOLHA E MANUTENÇÃO
DOS SEUS ÓCULOS
A escolha dos óculos
Apesar do óculo de receituário ser uma prótese ocular,
um dispositivo médico que tem por objectivo compensar
uma deficiência visual, o conceito tem evoluído ao longo
dos séculos sendo hoje um importante acessório de moda.
A escolha deve ter em conta a estética facial, a personalidade,
o estilo de vida e, simultaneamente, proporcionar comodidade
e beleza.

Três regras básicas
• A armação não deve ultrapassar a linha das sobrancelhas.
• As hastes não devem apertar as têmporas.
• O óculo não deve apoiar nas maçãs do rosto.

Por isso, a escolha do óculo deve começar por uma pequena
entrevista de avaliação do estilo de vida e fim a que se destinam
que melhor se adapte às necessidades e traços faciais de cada
pessoa. A escolha da armação deve, tanto quanto possível,
harmonizar-se com o tipo de rosto, cor de pele, cabelo e olhos.
Sendo os óculos um acessório comum do dia-a-dia, o ideal para
quem tem de os usar é tirar partido disso, esquecer os complexos

• Utilize as duas mãos para colocar ou retirar os óculos.

A manutenção dos óculos
• A qualidade da sua visão, o conforto dos seus olhos e a beleza
do seu olhar, dependem em boa parte da adequada e regular
manutenção dos óculos e do cuidado que tiver com as lentes.

e fazer a escolha acertada. Para o ajudar, temos todo o gosto
em colocar, ao seu dispor, os serviços de aconselhamento
especializado dos profissionais do Institutoptico.

• Dobre os óculos sobre as hastes quando não os estiver a usar.
Desta forma protege os óculos e as lentes.
• Não deve apoiar os óculos com as lentes para baixo.
• De preferência, guarde os óculos dentro de um estojo rígido.
• Limpe regularmente as lentes com produtos recomendados
pela sua ótica.
• Nunca limpe as lentes em seco. No caso de terem areia ou estarem
muito sujas, passe-as primeiro por água e enxugue com um pano macio.
• Não limpe as lentes com produtos de limpeza domésticos nem utilize
soluções com alto teor de álcool. O seu uso pode danificar o tratamento
das lentes e prejudicar os seus olhos.
• Evite colocar os óculos junto de fontes de cal

or.

• Para seu conforto visual, ajuste os seus óculos e faça uma limpeza
completa da armação e lentes a cada 6 meses. A sua ótica habitual
do Institutoptico encarrega-se de o fazer gratuitamente.

CONDUÇÃO
Visão e condução
É através dos nossos olhos que o cérebro capta 90% de toda
a informação.
A visão é o sentido que desempenha a função mais importante
na condução automóvel. É, por isso, necessário proceder ao
exame regular dos seus olhos.
Os erros de perceção e atenção, assim como os tempos
de resposta, responsáveis pela maioria dos acidentes rodoviários
estão intimamente relacionados com a qualidade visual.
Estima-se que 30% dos condutores vê mal ou de forma deficiente,
enquanto que 5% vê muito mal. Nestes casos, o risco de acidente
aumenta drasticamente. A grande maioria dos condutores
desconhece o problema visual que os possa estar afetar.
Se, à insuficiente acuidade visual, juntarmos as mais difíceis
condições de condução noturna, o nevoeiro, a chuva, o piso
molhado ou o efeito da luz solar intensa, percebemos
a importância de ver bem.

Ver bem é a condição para conduzir melhor
Os mais importantes fatores que podem interferir ou influenciar
o desempenho da função visual na condução, para além
da acuidade visual, são: a visão binocular e periférica, a perceção
das cores e a sensibilidade ao contraste e ao encandeamento.
Para conduzir em segurança é indispensável ver com nitidez
e, rapidamente, a todas as distâncias, de modo a ser capaz
de antecipar as situações de perigo.
Não basta ver, é preciso ver bem
Os profissionais do Institutoptico recomendam:
• Rastreio visual de controlo de dois em dois anos;
• Se usar óculos de receituário ou lentes de contacto deve ter um par
de óculos de reserva no veículo;
• De preferência, use armações com hastes estreita, para não obstruir
a visão lateral;
• Em dias de sol ou de intensa claridade, use óculos de sol com protecção
UV que reduzem a fadiga ocular e o excesso de luminosidade. Os modelos
com lentes polarizadas eliminam até 99% do efeito de encadeamento
resultante da luminosidade excessiva e melhoram a perceção
dos contrastes sendo, por isso, particularmente indicadas para a condução
de veículos e as atividades desportivas ao ar livre.

PROTEÇÃO SOLAR
O sol e a saúde ocular
O sol é essencial à preservação do calor e à existência da vida.
No entanto, devemos tomar alguns cuidados de modo
a assegurarmos o nosso bem-estar e saúde ocular.
Os olhos são órgãos frágeis. É, por isso, necessário protegê-los
dos efeitos nocivos da radiação solar usando óculos de sol de boa
qualidade sempre que se desenvolva uma atividade ao ar livre.
Perigos da radiação ultravioleta (UV)
Os efeitos são cumulativos ao longo da vida.
As alterações climáticas e atmosféricas tendentes a diminuir
a camada de ozono aumentam os riscos associados ao excesso de
exposição à radiação ultravioleta.
Os perigos das radiações UV dependem de diversos fatores tais
como a intensidade, o tempo de exposição, os hábitos de vida,
a idade, o estado de saúde, a cor dos olhos e da, maior ou menor,
sensibilidade à luz de cada pessoa.
Olhos desprotegidos, riscos acrescidos
O maior risco está em usar lentes solares de má qualidade.
As lentes com coloração, que não filtrem a radiação UV ou que

o façam de forma ineficaz, ao diminuírem o reflexo de contração
pupilar, permitem a entrada de maior quantidade de radiação
nociva aos olhos.

Que cuidados deve ter
• Usar óculos de sol de boa qualidade, em especial
nos dias de maior índice de UV e nos períodos do dia
em que a radiação é mais intensa (das 10h às 16h);

A exposição prolongada ou repetida às radiações sem proteção
adequada aparece associada a uma maior prevalência das lesões
oculares de entre as quais se destacam: as lesões agudas
(imediatas) que podem manifestar-se através de fotoconjuntivite
(inflamação da conjuntiva) ou fotoqueratite (inflamação
da córnea); as lesões crónicas (tardias) que podem manifestar-se
através do desenvolvimento progressivo do pterígio (crescimento
de vasos e tecido conjuntivo na superfície do olho); da catarata
(perda de transparência do cristalino); da degenerescência
macular relacionada com a idade (afeta a zona central da retina);
os carcinomas.
Lentes solares oftálmicas
O primeiro critério de escolha de qualquer óculo de sol deve
basear-se na qualidade certificada das lentes de modo a evitar
a distorção das imagens e, secundariamente, os aspetos estéticos
ou tendências de moda. As lentes solares devem proporcionar
conforto e adequada proteção das radiações ultravioletas
e minimizar o efeito do espetro visível da luz azul.

• adquirir os óculos numa ótica onde pode obter conselhos
adicionais;
• As lentes devem filtrar 99% a 100% das radiações UVA
e UVB;
• A coloração das lentes deve absorver 60% a 80%
da intensidade da luz visível e adaptar-se ao meio onde
serão usadas e ao fim a que se destinam (cidade, campo,
praia, montanha, desporto ou condução), evitando o
incómodo ocular e as reflexões excessivas;
• As crianças devem usar óculos de sol e um chapéu de abas
ou boné sobretudo nos dias e nas situações de maior
exposição. Estima-se que a exposição ao sol por parte
da criança seja três vezes superior à do adulto e que 75%
da radiação que chega à retina ocorra antes dos 10 anos
de idade.

