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As fotos do estrabismo antes e depois do tratamento com BT mostrando 
o resultado final. Este é um dos primeiros tratamentos feito sem cirurgia. O 
tratamento pode ser feito em qualquer idade, sem efeito colateral negativo. 
 

ALGUNS DADOS SOBRE O ESTRABISMO 
 

É difícil descobrir a causa do estrabismo. Algumas possibilidades de uma 
pessoa desenvolver o estrabismo: a) visão deficiente de um olho pode impedir 
o cérebro de usar os olhos em conjunto (míope e astigmatismo); b) 
desenvolvimento anormal ou danos aos nervos e músculos que controlam o 
movimento dos olhos (os músculos de cada olho que são responsáveis por 
controlar a posição e o movimento do olho).  

O cérebro controla os músculos, porém em algumas pessoas os músculos 
e nervos não se desenvolvem adequadamente e isto leva os olhos a não se 
mover corretamente e não alinharem de forma correta. Os nervos que 
controlam os movimentos dos olhos são delicados e podem ser danificados por 
traumatismo craniano e também por acidente vascular cerebral 
(derrame) que podem causar danos aos nervos e em partes do cérebro 
responsáveis pela coordenação dos olhos e tumor cerebral pode causar 
estrabismo e visão dupla. 

 
O estrabismo é importante seja tratado e resolvido o mais breve possível para não 

afetar o desenvolvimento da visao permanentemente (criança). Adulto quando desenvolve 
estrabismo podem ter visão dupla, cada olho está recebendo uma imagem diferente. 
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O estrabismo deve ser tratamento? Resposta: sim.  
 
Os problemas decorrente do estrabismo são a aparência da pessoa e a visão 

dupla. O tratamento cirúrgico pode não corrigir o estrabismo completamente e também 
pode não corrigir a visão dupla. Após uma cirurgia se os olhos não ficarem alinhados e 
existe um limite para um limite de cirurgia que possam ser realizadas. 

 

IMPORTANTE 
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 
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