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A saúde dos olhos nem sempre é prioritária na correria do dia 
a dia. Mas para chamar a atenção sobre essa questão, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) celebra anualmente, 

em toda segunda quinta-feira do mês de outubro, o Dia Mundial da 
Visão. A data faz parte do esforço “Visão 2020: O direito de ver”, da 
Organização das Nações Unidas.

A OMS estima que 284 milhões de pessoas no mundo todo so-
frem de alguma disfunção ligada à visão, sendo 39 milhões com 
cegueira total e 245 milhões que enxergam muito mal. As três prin-
cipais doenças relacionadas à visão são erros de refração (miopia, 
astigmatismo e hipermetropia), catarata e glaucoma.

Embora um problema crítico, a OMS acredita que 80% desses 
casos podem ser evitados e curados. Os erros de refração, por 

Problemas de visão também são bastante comuns entre crianças. Os pais 
devem fi car atentos aos primeiros sinais que os fi lhos possam apresen-
tar. “É importante observar se a criança esfrega ou pisca muito os olhos, 

coloca a cabeça em posições diferentes para ler, se tem difi culdades de leitura 
ou usa o dedo como guia das linhas e até mesmo se fecha ou tampa um olho 
para enxergar melhor. As dores de cabeça nessa idade também podem indicar 
problemas visuais”, explica o médico.

O especialista também diz que um médico oftalmologista deve ser visitado 
em média uma vez por ano, independente da avaliação do pediatra. “Nesta fase 
costumam aparecer doenças como o estrabismo, a miopia, a hipermetropia e 
o astigmatismo, que necessitam acompanhamento constante”. Além dessas 
disfunções, mais comuns, o glaucoma e catarata devem ser diagnosticados e 
tratados o mais cedo possível; caso contrário, podem levar à cegueira. “Daí a 
importância do chamado teste do olhinho, na busca de alterações no refl exo 
vermelho (retina) do recém-nascido”, fi naliza. (Caio Neumann)

exemplo, atingem 43% da população com problema de vista e o 
tratamento é muito simples, pode ser o uso de lentes de contato, 
óculos ou até mesmo um procedimento cirúrgico.

De acordo com Luiz Fernando Teixeira Cardoso, oftalmologista 
e auditor médico da Central Nacional Unimed, o principal cuidado 
com os olhos no dia a dia é a higiene, sendo necessário sempre 
estar atento ao aparecimento de alguns sintomas como o embaça-
mento da visão, olhos vermelhos (hiperemia ocular), tremores nas 
pálpebras, lacrimejamento excessivo e incômodo com luminosi-
dade (fotofobia). “Poluição, pigmentos de maquiagem, esfregar os 
olhos com as mãos sujas, uso de cremes e outros produtos não 
adequados a essa região podem causar doenças”, revela. 

De olho nas crianças

Erros de Refração 

Miopia 
É o distúrbio visual que acarreta na fo-
calização da imagem antes de ela che-
gar à retina. Uma pessoa míope conse-
gue ver objetos próximos com nitidez, 
mas os distantes aparecem embaça-
dos ou desfocados. Uma lente cônca-
va no grau correspondente ao formato 
do olho corrige o problema.

Hipermetropia 
Praticamente o inverso da miopia. A pessoa 
focaliza a imagem depois de retina. Isso acon-
tece porque o olho do hipermetrope é um 
pouco menor do que o normal. A pessoa não 
consegue enxergar longe com nitidez. Pode 
causar sensação de cansaço nos olhos e dor 
de cabeça. Uma lente convexa de acordo com 
a necessidade do olho da pessoa corrige o 
problema.

Astigmatismo
O astigmatismo é uma defi ciência no for-
mato da córnea ou do cristalino. Ela faz 
com que exista difi culdade no foco do que 
se vê, fazendo com que as imagens fi quem 
embaçadas. Uma córnea normal é redon-
da e lisa. Nos casos de astigmatismo, a 
curvatura da córnea é ovalada. Lentes bi-
focais corrigem o problema. 

As AMETROPIAS, como são deno-
minados os erros de refração, são 
alterações oculares (anatômicas) que 
podem causar a perda de nitidez do 
objeto, foco da nossa visão. São eles: 
miopia, hipermetropia e astigmatismo.

A CATARATA acontece quando há perda 
da transparência do cristalino (“lente” bio-
lógica do olho).

O GLAUCOMA é a condição onde se ob-
serva aumento da pressão dentro do olho. 

Principais doenças ligadas aos olhos

Outras dicas importantes são o fi m da automedicação e o uso 
de óculos de outras pessoas. A visita a um médico sempre é ne-
cessária, pois algumas alterações na visão às vezes são pouco per-
ceptíveis.  Além disso, também é bom manter a lubrifi cação dos 
olhos com colírios nos períodos de menor umidade do ar. 
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