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1. Introdução
A perda de visão acarreta consequências adversas para o indivíduo e a sociedade, e é um dos
problemas comuns que ocorrem com o avanço da idade. O aumento da população mundial,
com maior proporção de idosos, induz a um aumento de população com problemas/perda
de visão. Para além disso, a maior parte da população passa muito tempo a olhar para um
monitor de computador e/ou um écran de televisão, o que provoca uma grande tensão a
nível ocular.
É fundamental a realização de rastreios e exames com antecedência, desde a infância até
idade madura.
Há décadas que a Organização Mundial de Saúde (OMS) se preocupa com o estabelecimento
de programas e de grupos de prevenção da cegueira.1
A OMS propôs o programa “Vision 2020: The Right to Sight”2, (“Visão 2020: O Direito a
Ver”) a fim de revitalizar e fortalecer programas e grupos existentes de prevenção da cegueira.
Trata-se de um esforço de colaboração entre a OMS e diversos parceiros, (organizações
governamentais e não governamentais, grupos e instituições), com o objetivo de eliminar a
cegueira evitável ao redor do ano 20203.
Essa iniciativa adota, como estratégica básica, a assistência oftalmológica abrangente,
integrada ao nível primário de atenção à saúde4.
A Vision 2020 propõe a eliminação da cegueira evitável, resultante de cinco doenças: catarata,
tracoma, avitaminosa A, oncocercose e erros de refração5
Estima-se que existam 37 milhões de pessoas cegas e 124 milhões com problemas de visão,
em todo o mundo. Três quartos dos casos de cegueira são tratáveis ou podem ser prevenidos.
Sem intervenção, o número de pessoas cegas poderá aumentar para 75 milhões até 20206.

1 World Health Organization. Strategies for the prevention of blindness in national programmes; a primary healthy
care approach. 2nd ed. Geneva: WHO; 1997
2 Resnikoff S. National prevention of blindness programmes and Vision 2020.J Com Eye Hlth. 2000;13(1):49-50
3 Resnikoff S, Pararajasegaram R. Blindness prevention programmes: past, present, and future. Bull World Health
Organ. 2001;79(3): 222-6
4 Resnikoff S, Pararajasegaram R. Blindness prevention programmes: past, present, and future. Bull World Health
Organ. 2001;79(3): 222-6
5 Frick KD, Foster A. The magnitude and cost of global blindness: an increasing problem that can be alleviated. Am
J Ophthalmol. 2003;135(4):471-6
6 http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/a+saude+em+portugal/eventos/dia+visao.htm
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