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Comunicado de Imprensa 

Exposição desprotegida pode originar DMI e melanoma da coroideia  

Sociedade Portuguesa de Oftalmologia alerta para a 

importância de proteger os olhos da luz solar 

Lisboa, 15 de junho de 2011 – Com a chegada do verão e o aumento dos índices de raios 

ultravioleta (UV), a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia deixa o alerta: é fundamental 

proteger devidamente os olhos da luz solar, que está na origem de patologias graves 

como a degenerescência macular da idade e o melanoma da coroideia. 

“O sol actua directamente sobre diferentes elementos do olho: atinge a córnea e a mácula 

por acção dos raios UV e o cristalino e retina por acção dos raios infravermelhos. A luz 

solar também actua por efeito acumulativo dos raios UV podendo levar a lesões da retina 

e área macular” explica Fernando Bivar, oftalmologista da SPO. 

O especialista afirma também que “de acordo com alguns autores, a acção continuada do 

sol sobre o olho ao longo dos anos está na origem da Degenerescência Macular da Idade 

que é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a principal causa de cegueira a partir 

dos 50 anos de idade, nos países desenvolvidos. A exposição prolongada e desprotegida à 

luz solar pode também originar melanoma nas pálpebras e no interior do olho – 

melanoma da coroideia. Este é o tumor intra-ocular primário mais frequente nos adultos. 

Tal como os melanomas da pele, surge com maior frequência nas pessoas de pele e olhos 

claros, com tendência para as queimaduras solares. Muitas vezes cresce sem dar sintomas 

e tem risco de metastização para o fígado, pulmão e pele”. 
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Relativamente à protecção, Fernando Bivar é categórico “é essencial que quem está mais 

sujeito à exposição solar proteja os olhos com óculos com filtros para os raios UV. A lente 

pode não ser necessariamente escura, mas deve ter este tipo de filtro. Isto significa que 

quem usa óculos de lentes escuras mas sem filtros para raios UV está tão exposto aos 

efeitos nocivos da luz solar como quem não os usa”.  

Manuela Carmona, presidente da SPO, realça que “deixamos este alerta porque muitos 

portugueses usam protectores solares para a pele por estarem despertos para o perigo de 

desenvolvimento de melanoma, mas ignoram que a luz solar pode estar na origem de 

doenças graves a nível ocular, que podem muitas vezes ser prevenidas e evitadas com uma 

protecção adequada”. 

 


