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Opinião

Aneuropatia ótica hereditária de Leber
(NOHL) é uma doença progressiva
e rara, que causa uma perda rápida
da visão central que pode levar à ce-

gueira. Estima-se que esta doença tenha uma
prevalência de uma em cada 50 mil pessoas,
existindo cerca de 140 mil casos em todo o
mundo.

Os doentes com NOHL não têm qualquer sin-
toma até começarem a apresentar um quadro
com visão turva central. Em cerca de 75 por
cento dos casos regista-se perda de acuidade
visual num só olho, seguindo-se um processo
semelhante no outro olho seis a oito semanas
mais tarde. Em alguns casos, ambos os olhos
podem ser afetados em simultâneo.

O início dos sintomas ocorre, tipicamente, en-
tre os 15 e os 35 anos. Porém, já foram relatados
sinais da doença noutras idades.

Estima-se que 80 a 90 por cento dos doentes
afetados sejam homens. Não existe ainda uma
explicação para tal assimetria, mas pensa-se
que as hormonas femininas possam exercer
um efeito protetor.

É importante lembrar que, por ser uma
doença hereditária, a NOHL pode afetar vários
membros da mesma família. A doença é causada
por mutações no ADN mitocondrial e é trans-

mitida exclusivamente via linhagem genética
materna. Sabendo-se da existência de algum
caso da doença na família, é essencial que se
faça um aconselhamento genético. Os porta-
dores da mutação no ADN mitocondrial devem
ter atenção ao seu estilo de vida e alterar com-
portamentos menos saudáveis, de forma a re-
duzir o risco de perda de visão.

Os fatores de risco que podem levar os por-
tadores de NOHL a desenvolver perda de visão
são: tabagismo, consumo de álcool em excesso,
stress, doenças agudas ou tóxicos para a mito-
côndria. Atualmente, o diagnóstico de NOHL é
um dos principais problemas associados a esta
doença, isto porque a comunidade médica não
está suficientemente consciencializada para o
problema, o que pode levar à demora no diag-
nóstico, ou até mesmo ao incorreto diagnóstico.

O importante aqui é estar atento aos primeiros
sinais. Não se esqueça que onde há um doente
com NOHL, existe uma família em risco. Fale
com o seu médico. |

Sérgio Estrela Silva
Oftalmologista
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Sou terapeuta da fala e tenho o privilé-
gio de ter exercido funções em dife-
rentes contextos (escolas, clínicas, do-
micílios), com diferentes interlocuto-

res e, mais importante, ter adequado e assumido
diferentes abordagens (centrada no diagnóstico
da criança, na própria criança, na família...). 

Esta diversidade de aprendizagens permitiu-
me chegar ao que considero ser o mais impor-
tante no processo de intervenção: o desenvol-
vimento das crianças é surpreendente; as ses-
sões de intervenção servem para testar méto-
dos/estratégias potenciadoras de competências
específicas, e são frutíferas quando implemen-
tadas por intervenientes significativos, no seu
contexto natural, resultando na aprendizagem
de uma competência que aumenta o nível de
funcionalidade e de autonomia; os educadores
envolvidos na intervenção são essenciais para
a nossa criança e a sua capacitação repercute-
se em centenas de horas com a nossa e outras
crianças; os pais são SEMPRE os principais pro-
motores do desenvolvimento e TODOS têm
condições de assumir um papel ativo.

As influências interativas são consideradas
como veículos promotores do desenvolvimento
cerebral resultante das interações da criança
com as suas famílias, outros prestadores de cui-
dados e a comunidade em que se insere. Sendo
a plasticidade neuronal uma característica dos
primeiros anos de vida, que vai diminuindo com
a idade, é essencial aproveitar as “janelas de

oportunidade”. Estas devem ser cuidadosa-
mente direcionadas para o desenvolvimento
dos circuitos cerebrais que não executam as
suas funções da forma esperada, principalmente
em crianças com padrões de desenvolvimento
atípicos. Assim, perante a existência de dificul-
dades, importa garantir que, desde cedo, é fa-
cultada à criança uma intervenção que vá no

sentido da prevenção de resultados negativos e
da maximização de oportunidades de desen-
volvimento. Importa investir no apoio às famí-
lias e na identificação de recursos que respon-
dam às necessidades das mesmas.

É neste cenário que entra o terapeuta da fala,
técnico privilegiado no conhecimento da área
da linguagem e outras perturbações, que avalia

e intervém com o objetivo primordial de iden-
tificar as necessidades da criança e da família e
capacitar os pais para a melhoria e/ou colma-
tação das mesmas, o que pode fazer toda a di-
ferença! 

No contexto de sessão, o terapeuta da fala im-
plementa métodos e partilha estratégias. Esta
intervenção tem por base o conhecimento de
como se processa o desenvolvimento da crian -
ça, tendo consciência de que a criança aprende
quando estão reunidos vários fatores: o envol-
vimento, que se traduz no interesse com que a
criança interage com o terapeuta da fala e o in-
teresse que manifesta pelo ambiente e estraté-
gias utilizadas na sessão (recursos materiais,
brincadeiras físicas, conversas...), o suporte, que
consiste em facilitar à criança ferramentas que
lhe permitam explorar e participar com sucesso
no ambiente e as interações. Assim, não só é
possível como é essencial que esta intervenção
tenha um início precoce. Contudo, neste cenário,
não cabe ao terapeuta o papel principal. Nas
sessões, pais e outros cuidadores partilham
preocupações, necessidades e são capacitados
e envolvidos para que possam compreender as
competências da criança e promovê-las nos
contextos naturais. |
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Queres brincar comigo? Eu quero brincar contigo!

Perda rápida da visão central é o primeiro 
sinal de neuropatia ótica hereditária de Leber
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