
SAÚDE 

Após três cirurgias, menino 

de 5 anos com glaucoma 

perde a visão e mãe alerta: 

"Não espere" 
O pequeno Diogo, 5 anos, de Colinas, no Maranhão, nasceu com glaucoma 

congênito, uma doença que, segundo especialistas, se diagnosticada a 

tempo pode ser revertida. "No início, os pediatras acharam que era apenas 

canal lacrimal entupido. E o tempo foi passando", lembra a mãe 
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Aos 5, Diogo perdeu a visão do olho direito (Foto: Arquivo 

pessoal) 

alvar 

Desde que o primogênito nasceu, a mãe, Camylla Paiva, 30 anos, 

de Colinas, no Maranhão, notou algo estranho no olho direito do 

filho Diogo, hoje com 5 anos. No entanto, segundo ela — que 

também tem Benício, 5 meses —, os pediatras diziam que não era 

nada grave. O tempo foi passando e o diagnóstico só chegou aos 4 

meses: glaucoma congênito. Foi quando o menino teve que ser 

levado, com urgência, para sua primeira cirurgia. Ao longo do 

tempo, Diogo ainda enfrentou mais duas, mas nenhuma delas foi 

capaz de evitar que ele perdesse a visão e mais, seu olho agora 

está atrofiando — ficando cada vez menor. 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2019/04/9-sinais-de-que-o-seu-filho-esta-com-algum-problema-de-visao.html


Em entrevista à CRESCER, Camylla contou em detalhes quais 

foram os sintomas, como foram as cirurgias e o desafio de 

responder as perguntas difíceis que o menino está começando a 

fazer: "Ele quer saber porque o olho dele é assim, diferente. E já 

se incomoda com os comentários", desabafa. 

+ Mãe faz desabafo sobre bullying contra filha com marca de 

nascença no rosto 

 

"Há 7 anos, eu me tornava mãe — mãe do Diogo, fruto de uma 

gravidez desejada e completamente saudável. Estava tudo bem, 

até que, no segundo dia de vida, ainda no hospital, Diogo 

começou a apresentar uma secreção no olho direto, nada de 

mais, mas isso já nos deixou alerta. Fomos para casa e o olho 

dele foi piorando, ficando vermelho e continuou saindo secreção. 

Somos de uma cidade pequena e o que mais ouvia era que isso 

era por conta do parto. Ainda assim, levamos no pediatra, já que 

aqui não tem sequer uma clínica oftalmológica. 

A pediatra nos passou um colírio e começamos a usar — sem nos 

atentar ao fato de que ele não poderia ser usado por um longo 

período. Usamos por alguns meses, cerca de dois ou três. Levei 

ele algumas vezes ao pediatra, por não haver melhoras, até 

quando meu filho recebeu o primeiro diagnóstico. Segundo a 

médica, era algo simples: ele estava com o canal lacrimal 

entupido. Dessa forma, massagens diárias no olho afetado 

resolveria até o 1° ano de vida dele. Porém, os dias foram 

passando e só piorava. Foi quando levei ele mais uma vez na 

pediatra e, lá mesmo, na sala de espera, o olho dele ficou 

completamente esbranquiçado. Nesse momento, entrei em pânico, 

mas a médica sequer quis olhar. Disse que era comum crianças 

nascerem com olhos de cores diferentes. 

 

SAIBA MAIS 
Irmãos nascem com olhos de cores diferentes 

Como cuidar da visão do seu filho 

 

Depois desse dia, foi um desespero. Chegou o Carnaval e não 

tinha nada aberto. Esperamos alguns dias e, quando finalmente 

https://revistacrescer.globo.com/Bebes/Saude/noticia/2020/02/mae-faz-desabafo-sobre-bullying-contra-filha-com-marca-de-nascenca-no-rosto.html
https://revistacrescer.globo.com/Bebes/Saude/noticia/2020/02/mae-faz-desabafo-sobre-bullying-contra-filha-com-marca-de-nascenca-no-rosto.html
https://revistacrescer.globo.com/Curiosidades/noticia/2019/09/irmaos-nascem-com-olhos-de-cores-diferentes.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/noticia/2019/05/como-cuidar-da-visao-do-seu-filho.html


levei no oftalmologista pediátrico, rapidamente fomos 

encaminhados a um especialista em glaucoma, que confirmou o 

que Diogo tinha: glaucoma congênito. Eles informaram que meu 

filho precisaria de uma cirurgia com urgência e explicaram que o 

caso dele ocorreu devido à uma má formação no olho direito, já 

que não temos nenhum familiar com histórico da doença. Em 

poucos dias, com apenas 4 meses de vida, Diogo foi operado. 

Essa primeira cirurgia aconteceu em 2014 e foi um sucesso, 

muito tranquila e a recuperação, rápida. Depois disso, seguimos 

fazendo uso dos colírios e ele cresceu normalmente, apesar de 

seu olho ter ficado maior, das visitas periódicas a clínicas 

oftalmológicas, exames e mais exames...  

No entanto, em 2017, com 3 anos, a cirurgia perdeu o efeito e, 

novamente, Diogo precisou passar por mais um procedimento. 

Diferentemente da primeira, ele precisou fazer um novo 

procedimento para ajudar a cirurgia a atingir o efeito desejado, 

mas o olho dele ficou aparentemente ainda pior. Então, 

decidimos voltar ao antigo médico, particular. A essa altura, já 

sabíamos que, se ele enxergasse, seria muito pouco. Em 2019, ele 

teve que passar pela terceira cirurgia e fomos informados de que 

a situação era ainda pior do que imaginávamos. Ele tem muitos 

vasos sanguíneos no olho e poderia ter uma hemorragia a 

qualquer momento, o que levaria à necessidade de remoção do 

globo ocular — o que, graças a Deus, não aconteceu até hoje. 

Porém, o risco existe e é alto. 



 

O pequeno Diogo após uma de suas cirurgias (Foto: Arquivo 

pessoal) 
Salvar 

O glaucoma é uma doença muito cruel, pois mesmo levando toda 

a visão, ainda assim, requer tratamento. A doença segue 

maltratando o olho e causando dor. Hoje, o olho dele está 

começando a atrofiar e a luta é outra. Antes, era para não perder 

a visão, depois para não perder o globo ocular e, agora, passar 

segurança para que ele aceite a condição. Tudo que poderia ser 

feito até agora, já fizemos. Ele começou a entender melhor a 

situação e já se incomoda com a aparência do olho e com os 

comentários. Pergunta por que ele tem esse problema, o motivo 

de o olho dele ser assim, diferente. Sempre pedi sabedoria à Deus 

para lidar da melhor forma nesses momentos.  

Ele tem um campo visual menor, algumas vezes esbarra nos 

cantos dos móveis, mas ele está bem. Procuramos prepará-lo 

para o futuro, tratando como uma criança normal que ele é e 

explicando que ninguém é igual, que o mundo é feito de 

diferenças. O recado que eu gostaria de passar é: não deixe nada 



passar, se perceber qualquer problema em você ou em alguém da 

sua família, corra atrás logo no início, pois muitas coisas podem 

ser evitadas se tratadas rapidamente. O glaucoma do Diogo é 

agressivo demais. Penso que, talvez, mesmo se tivéssemos 

conseguido assistência adequada antes, teria o mesmo fim, mas 

nem sempre é assim." 

 

 

A evolução do glaucoma de Diogo (Foto: Arquivo pessoal) 
Salvar 

ENTENDA O GLAUCOMA 

Segundo a oftalmologista pediátrica, Márcia Keiko Tabuse, 

presidente do Departamento de Oftalmologia da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo (SPSP), a maioria dos casos de glaucoma 

congênito é hereditário e os sintomas são perceptíveis já nos 



primeiros dias de vida. "A criança nasce com os olhos mais 

azulados e grandes. Há um crescimento desproporcional, pois a 

córnea fica inchada, devido à pressão interna. Todos nós temos 

um líquido interno que não para de ser produzido, mas à medida 

que ele se forma, é drenado, isto é, há um equilíbrio. No entanto, 

essas crianças nascem com a parte onde é feita a drenagem 

fechada. Então, não existe escoamento desse líquido. Ele vai se 

acumulando dentro do olho, fazendo com que ele aumente de 

tamanho", explicou. 

+ Óculos: como saber se o seu filho realmente precisa deles 

A especialista esclarece ainda que, além do crescimento acelerado 

do olho e da cor azulada, a criança com glaucoma apresenta um 

lacrimejamento constante e fotofobia. Ou seja, ela não consegue 

consegue manter olhos abertos onde há luz. "Quando a luz bate na 

córnea que está inchada, causa dor, lacrimejamento e a criança 

instintivamente fecha o olho".  

O tratamento definitivo é cirúrgico, mas ela explica que o 

diagnóstico precoce é fundamental. "Existe o teste do olhinho, 

que é feito ainda no hospital. Com ele, o pediatra consegue 

diagnosticar doenças como o glaucoma ainda muito cedo. Esse 

teste é obrigatório nas maternidades. É importante iniciar o 

tratamento o quanto antes, pois, quanto mais tempo a criança 

passa com a pressão do olho alta, maior será a lesão do nervo. Se 

descoberto a tempo, uma vez que se abre o canal que nasceu 

entupido, a pressão no olho normaliza. Ao contrário, pode ocorrer 

o que chamamos de a pior consequência do glaucoma, que é 

atrofia do nervo óptico. E é irreversível. Então, quanto mais cedo 

tratar, menor será a lesão", disse. "Pode-se evitar a cegueira", 

afirmou. 

Ainda, segundo a especialista, outro ponto de atenção é que 

na maioria dos casos, os dois olhos acabam sofrendo com a 

doença. "No entanto, pode acontecer em momentos diferentes. 

Quem já teve em um olho, deve redobrar a atenção no outro. 

Trata-se de uma doença muito rara. Por isso, às vezes, o pediatra 

não está alerta a isso. Por exemplo, a obstrução do canal da 

https://revistacrescer.globo.com/Bebes/Saude/noticia/2013/03/oculos-como-saber-se-o-seu-filho-realmente-precisa-deles.html


lágrima é algo bem comum e pode acabar confundindo os 

pediatras", finalizou. 
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