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SEMANA DA VISÃO 2015

8 a 15 OUTUBRO

CUIDE
dos seus olhos

Quase todas as memórias estão 
associadas a uma imagem e assim 
guardamos as coisas mais valiosas 
da nossa vida

Ovalor da visão é fundamental 
para a pessoa enquanto indiví-
duo, enquanto parte integrante 

e agente ativo no desenvolvimento de 
uma sociedade e de um país. As pes-
soas preocupam-se cada vez mais com 
um estilo de vida saudável, mas muitas 
esquecem ou desconhecem a necessi-
dade de cuidar da saúde dos seus olhos. 
A grande maioria das deficiências visu-
ais podem ser evitadas e/ou tratadas. 
As principais, como a miopia, hiperme-
tropia, astigmatismo e presbiopia po-

dem ser corrigidos com óculos, lentes 
de contato ou cirurgia refrativa. Outros 
problemas como a catarata, a degene-
rescência macular da idade, a retinopa-
tia diabética e o glaucoma podem levar 
a perda da visão quando não detetados 
atempadamente. 

As principais causas de cegueira no 
mundo poderiam ser prevenidas e/ou tra-
tadas se as populações tivessem acesso 
a cuidados de saúde adequados. A cada 
cinco segundos uma pessoa fica cega 
no mundo e uma criança a cada minuto.  
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O Programa da Visão 2020 pretende a pre-
venção das doenças evitáveis até 2020, de 
forma a oferecer a todos o direito à visão. 

Enquadrado no Dia Mundial da Visão, 
que este ano se celebra a 8 outubro, a So-
ciedade Portuguesa de Oftalmologia orga-
niza a Semana da Visão com iniciativas que 
alertam para os problemas visuais dos Por-
tugueses. O principal objetivo é a conscien-
cialização das causas de cegueira prevení-
veis e o incentivo a esta prevenção.

O rastreio para a prevenção da ce-
gueira é das estratégias com melhor re-
lação custo-benefício e a observação 
regular pelo oftalmologista é o mais in-
dicado. As crianças devem ser observa-
das pelos três anos, de forma a detetar 
defeitos que passam despercebidos aos 
pais. Pelos 40-50 anos, quando surge 
a presbiopia, deve ocorrer consulta no  
oftalmologista e iniciar o despiste de glauco-
ma. Em idades mais avançadas é obrigatória 
observação anual para despiste de catarata, 
glaucoma e degenerescência macular da 
idade. O envelhecimento da população sig-
nifica que o risco de desenvolver deficiência 
visual relacionada com a idade é cada vez 
maior. Cerca de 65 por cento das pessoas 

Nas últimas décadas  
a oftalmologia portuguesa  
tem mantido um nível de excelência, 
com cuidados assistenciais  
de elevada qualidade 

com deficiência visual têm 50 anos ou mais 
e em Portugal temos vindo a assistir a um 
aumento de casos de baixa visão por dege-
nerescência macular da idade e retinopatia 
diabética. Nestas situações é obrigatório o 
exame oftalmológico anual.

Nas últimas décadas a oftalmologia por-
tuguesa tem mantido um nível de excelên-
cia, com cuidados assistenciais de elevada 
qualidade. Rea lizam-se em Portugal todas 
as técnicas oftalmológicas médicas e cirúrgi-
cas mais avançadas. Na investigação cientí-
fica, a oftalmologia portuguesa atingiu nível 
internacional, com centros de investigação 
oftalmológica multidisciplinar com íntima 
colaboração entre ciência básica, laborato-
rial e ciência clínica.

VIGIE A SAÚDE DOS SEUS OLHOS!
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