
OMS: cegueira poderia ser evitada em 75% dos casos 

09/10/2009 
O Tempo 

Prevenção e diagnóstico precoce resolveriam três de cada quatro casos Estima-se que haverá 75 milhões 
de pessoas cegas no mundo até 2020 Londres, Reino Unido. Entre 60% e 75% dos casos de cegueira no 
mundo podem ser evitados com medidas de prevenção e diagnósticos precoces, conclui estudo da 
Organização Mundial de Saúde.  

A entidade estima ainda que, em 2020, existirão no mundo 75 milhões de pessoas cegas - hoje são 45 
milhões - e mais de 225 milhões portadoras de baixa visão, sendo que 90% desse montante estaria em 
países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. "A cada cinco segundos, uma pessoa fica cega no 
mundo e a cada minuto uma criança fica cega. É um problema muito sério e irreversível que necessita da 
atenção de toda a sociedade", afirma o oftalmologista Éber Dal Molin, do Centro Paranaense de 
Oftalmologia.  

No Brasil, as principais causas que levam à perda total ou parcial da visão são a catarata e a falta de 
óculos. Cálculos realizados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam para a existência de 1,1 
milhão de cegos no país (0,6% da população estimada) e cerca de quatro milhões de deficientes visuais 
sérios. 

A catarata é o processo de perda da transparência do cristalino, a lente natural do olho, e afeta 
principalmente a população com mais de 60 anos. Conforme o seu avanço, a visão se torna mais turva e 
embaçada, prejudicando as atividades do dia a dia. 

Já os erros refrativos (miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia) raramente evoluem para a 
cegueira, porém, se não tratados, afetam a qualidade de vida com a redução da saúde ocular, a 
diminuição do rendimento profissional ou escolar, além da atuação social da pessoa. Estimativas do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam que no país a miopia atinge de 11% a 36% da população, a 
hipermetropia, 34% e a presbiopia, aproximadamente 26% das pessoas. 

Flash Data - Ontem foi comemora-do o Dia Mundial da Visão, com o tema "Gênero e Saúde dos Olhos: 
Acesso Igual à Visão". Realizada desde o ano 2000. A iniciativa é da OMS 

Incidência -  Levantamento feito no Brasil revelou maior prevalência da catarata entre mulheres do que 
entre homens. Segundo a pesquisa, realizada pelo Healthy Sight Institute, 60% das 409 mulheres e 40% 
dos 598 homens ouvidos apresentaram a doença, que pode levar à cegueira caso não seja tratada. 

Segundo a coordenadora do Núcleo de Prevenção à Cegueira da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Denise Fornazari, hipóteses explicam a maior prevalência entre elas: a primeira são fatores 
hormonais. Quedas nos níveis de estrogênio e testosterona podem levar, por exemplo, à síndrome do 
olho seco (diminuição da produção de lágrima). A menopausa e uso de contraceptivos deixam a mulher 
mais suscetível. 

Independentemente do sexo, Denise diz que alguns fatores de risco podem aumentar o risco de 
cataratas: tabagismo, carências nutricionais e diabetes. 

 


