
O Edema pulmonar é o acúmulo anormal de
líquido nos pulmões que diminui a eficiência da
passagem de ar, causando insuficiência
respiratória. É um problema comum em situações
de distúrbios vasculares ou da pressão pulmonar. O
edema pulmonar pode ou não estar associado com
doenças cardíacas.

No Edema macular diabético ocorre o acúmulo de
líquido na mácula, estrutura situada na região
central da retina. Esse acúmulo de fluídos acontece
pelo excesso de açúcar no sangue, o que prejudica
os vasos sanguíneos. A doença causa inchaço da
retina e prejudica seu funcionamento.

Quando o edema é grave, como os provocados por
insuficiência cardíaca, renal ou hepática (cirrose),
os profissionais de saúde podem receitar
medicamentos para reduzir o excesso de fluido
acumulado através da urina, sendo esses os
diuréticos. Se a causa da doença for outra, é
aconselhado o uso supervisionado do medicamento
para não desidratar o paciente ou provocar lesões
nos rins. Caso o edema seja causado pelos
diuréticos, o médico deve encontrar alternativas ou
suspender o uso.

https://minutosaudavel.com.br;
https://www.minhavida.com.br.

Edema é o inchaço causado pelo excesso de
líquidos nos tecidos do corpo. Apesar
do edema poder afetar qualquer parte do corpo,
ele é mais comumente notado nas mãos, braços,
pés, tornozelos e pernas. O edema pode surgir
devido a problemas circulatórios, celulite, alergias
ou problemas sistêmicos, como uso de
medicações, dietas ricas em sal, falta de atividade
física, muito tempo na mesma posição, gravidez e
doenças como insuficiência cardíaca, doença
renal ou cirrose do fígado.

Os edemas se apresentam de duas formas:
localizado e generalizado. Quando generalizado,
os edemas se acumulam pelo corpo inteiro,
principalmente pernas, braços, mãos e o rosto.
Porém, também podem ocorrer dentro do
abdômen (ascite) e dentro do pulmão (edema
pulmonar ou derrame pleural). Já os edemas
localizados se limitam a comprometer somente um
determinado local do corpo. As áreas mais
atingidas costumam ser a vagina, ânus e boca.

O edema também pode ser classificado de acordo
com seu conteúdo: transudato (mole) e exsudato
(duro). O edema mole, é constituído apenas por
água. O edema duro, tem água e proteínas em
sua composição. Esse tipo de edema geralmente
é inflamatório e causa dor, rubor e calor.

O Linfedema deve-se ao acúmulo de linfa, líquido
incolor transportado pelo sistema linfático. Esse
tipo da doença é resultado de um bloqueio ou
destruição do sistema circulatório linfático ou por
uma condição hereditária que causa anormalidade
dos vasos linfáticos. Geralmente atinge as pernas,
como no caso da doença elefantíase.
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