Introdução
Durante o processo de adaptação, e até se acostumarem com a nova realidade, é
possível que os pacientes com DMRI neguem a doença, fiquem ansiosos ou sintam-se
deprimidos. Por isso, parentes, amigos, cônjuge e filhos precisam conhecer e entender
as principais reações psicológicas do paciente para saber lidar com elas. Se o paciente
estiver amparado e cercado de cuidados de profissionais especializados, aceitará de
forma mais natural sua situação e conseguirá estabelecer uma nova rotina de bemestar e segurança física e emocional.
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Síndrome de Charles Bonnet
A síndrome de Charles Bonnet é um efeito colateral comum nas pessoas com DMRI,
sendo semelhante ao que acontece com as pessoas que perdem um braço ou uma
perna. Apesar de o membro não estar mais lá, a pessoa continua tendo sensações,
como se ainda o tivesse consigo. De forma similar, quando o cérebro perde estímulos
vindos dos olhos, ele irá preencher o vazio criando imagens visuais por si mesmo.

Assim, os pacientes podem enxergar objetos que, na realidade, não estão na sua frente.
Podem ver simples padrões de cores e formas, ou quadros detalhados de pessoas,
animais, prédios ou paisagens. Às vezes, essas imagens se encaixam de forma
lógica dentro da cena. São imagens nítidas, coloridas, silenciosas e complexas e que
desaparecem abruptamente.
A síndrome costuma cessar entre um ano e um ano e meio após seu início. Enquanto
isso, algumas dicas podem minimizar essas falsas visões. Como elas ocorrem mais ao
anoitecer, acender a luz ou a televisão pode ajudar. Fechar os olhos ou focar em um
objeto real por alguns instantes também pode ser benéfico.
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Depressão
É comum que os pacientes com DMRI
fiquem deprimidos, e a duração deste
quadro varia de pessoa para pessoa.

Os principais sintomas
da depressão são:

•

Sentimentos constantes de 		
tristeza, ansiedade ou vazio.

•

Perda de interesse em hobbies
ou em atividades que
antes eram divertidas.

•
•

Baixa energia.

•
•
•
•

Dificuldade para se concentrar, 		
lembrar e decidir.
Perda ou ganho de peso.
Pensamentos de morte.
Irritabilidade e inquietação.
Sintomas físicos persistentes que não respondem a tratamento como dores de
cabeça, desordens estomacais ou dores crônicas.

A depressão pode e deve receber tratamento. Nunca deve ser aceita como algo natural
no processo de doença ou de envelhecimento. Lembre-se sempre de que existe ajuda
disponível e de que a perda da visão não deve ser encarada de forma solitária.
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Profissionais especializados
Existem profissionais especializados nos cuidados de pessoas com visão reduzida, além
de equipamentos especiais que facilitam o dia a dia dos pacientes.

Especialista em visão reduzida
(Visão Subnormal)

Profissional treinado em avaliar e tratar a
visão reduzida, geralmente com auxílios
ópticos especificamente elaborados
para a visão subnormal.

Terapeuta
ocupacional

Profissional autorizado (que tenha licença) a ensinar
a usar os equipamentos e dispositivos para visão
reduzida.

Professor em
reabilitação

Educador que ensina os diferentes modos de lidar
com as demandas do dia a dia dentro do contexto da
baixa visão.

Profissional em
mobilidade e orientação

Profissional especializado em tecnologias que
auxiliam o paciente com baixa visão a caminhar de
modo seguro.

Assistente social
ou psicólogo

Profissional que auxilia a enfrentar a perda da visão, o
processo de sofrimento e o estresse emocional.

Especialista em tecnologia ou em
tecnologia adaptativa

Profissional que é especialista em dispositivos
adaptativos e de assistência à baixa visão.

Como encontrar estes profissionais?
Converse com o médico que acompanha a saúde ocular do paciente. Certamente ele
poderá dar referências de vários recursos locais para sua plena assistência.
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A importância dos cuidadores familiares
Dicas para os cuidadores:

•

Obtenha o máximo de informação possível sobre a doença e como ela afeta a
visão e compartilhe com o paciente.

•
•
•
•

Encontre grupos de apoio e outros recursos dentro da comunidade.
Encoraje a família e os amigos a visitar e a apoiar o paciente.
Aceite a doença da forma mais natural possível.
Ofereça apoio ficando disponível para o paciente.

Cuidador e paciente devem assumir o controle da situação juntos. Devem conversar,
buscar terapia psicológica, procurar especialistas no assunto e manter a positividade.
Aceitar o diagnóstico e aproveitar ao máximo a visão remanescente são as chaves para
uma nova vida plena.
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Apoio emocional para idosos
Como a DMRI está presente entre as pessoas idosas, ela surge muitas vezes em um
cenário onde já existem outras doenças relacionadas à idade. Além disso, o idoso está
em uma fase da vida em que a socialização tende a ser menor. Há a aposentadoria, a
viuvez, a separação dos filhos, por exemplo.
Este cenário pode favorecer o surgimento da depressão que, segundo estatísticas,
acomete de 25% a 33% da população idosa mundial. O importante é saber que existe
apoio disponível e poder contar com ele. Com o suporte profissional, o carinho e a
disponibilidade dos familiares, tudo fica mais fácil.
Algumas pessoas consideram os grupos de apoio bastante úteis. Neles, os pacientes
podem conversar sobre seus sentimentos, compartilhar conselhos e ajudar uns aos
outros. As pessoas que participam destes encontros dizem que se sentem melhor, pois
fazem novos amigos e se sentem menos solitárias e mais esperançosas.
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