
E cia oftalmológicas, entidades e orga-
nizações. O Programa Visão 2020 foi
lançado em 1999 com o objetivo de er-
radicar a cegueira por causas evitá-
veis ou tratáveis até o ano de 2020.
Em 2009, o tema central do Dia Mun-
dial da Visão foi: “Gênero e Saúde dos
Olhos: Acesso Igual à Visão”.
No Brasil, de acordo com um dos co-
ordenadores das ações do Programa
Visão 2020 no Brasil, o professor as-
sociado de Oftalmologia da UNICAMP,
Carlos Eduardo Leite Arieta, as ações
mais consistentes voltam-se para o
desenvolvimento de cursos de Saúde
Ocular Comunitária que envolve mé-
dicos, enfermeiros e auxiliares de
saúde, nos quais são estudadas as do-
enças mais importantes de uma de-
terminada região e são definidas prio-
ridades e maneiras para facilitar o

acesso dos pacientes à assistência
oftalmológica, realização de atendi-
mento e cirurgias de modo eficiente,
com baixo custo e alta qualidade.
O último destes cursos de Saúde O-
cular Comunitária foi realizado dentro
das programações paralelas ao XXXV
Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
realizado em agosto em Belo Horizon-
te (MG).

Em várias cidades do Brasil foram
realizadas iniciativas para marcar o
Dia Mundial da Visão, que tiveram
basicamente o propósito de conscien-
tizar a população através de interven-
ções dos especialistas em meios de
comunicação de massa e em ações de
atendimento de populações com ma-
ior dificuldade de acesso à assistên-
cia oftalmológica. 
De acordo com Arieta, o balanço com-
pleto das ações ainda está em ela-
boração. O Conselho Brasileiro de
Oftalmologia incentivou os médicos
oftalmologistas e os serviços de aten-
dimento de todo o Brasil a comemo-
rarem a data de alguma forma e esta
estratégia descentralizada foi consi-
derada a mais eficiente para os
propósitos de divulgação e de cons-
cientização da população.
Aa lado, uma mostra de algumas des-
tas iniciativas para comemoração do
Dia Mundial da Visão.

Dia Mundial da Visão

m 8 de outubro de 2009 co-
memorou-se o Dia Mundial 
da Visão. A data, celebrada

anualmente na segunda quinta-feira
do mês de outubro, é uma iniciativa
para a conscientização da sociedade
para a problemática representada pe-
la cegueira, deficiência visual e a para
a possibilidade de reabilitação dos
portadores de deficiências visuais.
Originalmente lançado pela Fundação
Internacional dos Lions Clubes, o Dia
Mundial da Visão tornou-se o evento
oficial do Programa Visão 2020, ini-
ciativa coordenada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e pela Agên-
cia Internacional para a Prevenção da
Cegueira (IAPB - International Agency
for Prevention of  Blindness), com o
apoio de entidades nacionais e in-
ternacionais, instituições de assistên-

“Gênero e Saúde dos Olhos: 
Acesso Igual à Visão.”

Carlos Eduardo Leite Arieta
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Ceará

As comemorações do Dia Mundial da
Visão em Fortaleza tiveram início com
a realização de várias entrevistas de
especialistas divulgadas pela impren-
sa para conscientização da população
sobre os cuidados necessários para a
manutenção da saúde ocular e a pre-
venção da cegueira. Numa destas en-
trevistas, Islane Verçosa, integrante
da Comissão Coordenadora das ativi-
dades relacionadas à data no Ceará,
ressaltou o fato de que 80% dos ca-
sos de cegueira são evitáveis ou
tratáveis. Ao mesmo tempo, médicos
oftalmologistas cearenses participa-
ram de atividades em que crianças es-
tavam congregadas e realizaram ex-
ames visuais e encaminhamento de
casos para tratamento e acompanha-
mento. Tais atividades contaram com
a parceria da Essilor Brasil e das
Óticas Itamaraty. Também foi realiza-
do um mutirão para a realização de
cirurgias de catarata congênita no
Hospital Geral de Fortaleza.

Pernambuco

Em 08 de outubro, a Fundação Altino
Ventura realizou ação em comemo-
ração ao Dia Mundial da Visão na qual
os professores da rede estadual de
educação de Pernambuco foram sub-
metidos a exame oftalmológico e as-
sistiram a duas palestras sobre saúde
ocular, principais causas de cegueira
e orientações para realização de teste
de acuidade visual. 
Ao todo, 352 professores foram aten-
didos na sede da FAV, no Recife, e nos
municípios de Paulista e Jaboatão dos
Guararapes. Foram prescritos 161
óculos, identificados 35 casos suspei-

tos de glaucoma e duas professoras
foram encaminhadas para realização
de cirurgia de catarata.
A atividade foi coordenada por Ro-
berta Ventura e contou com a partici-
pação de Bernardo Cavalcanti, Liana
Ventura, Vasco Bravo Filho e vários
integrantes da equipe da Fundação
Altino Ventura
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1. Criança com catarata encaminhada 
à cirurgia

2. As médicas Islane Verçosa e Marisol 
Cavalcanti com grupo de crianças 
operadas de catarata e mães
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Dia Mundial da Visão
Goiás

Em comemoração ao Dia Mundial da
Visão, o Centro de Referência em Of-
talmologia (CEROF) da Universidade
Federal de Goiás empreendeu, em 09
de outubro, uma ação de prevenção
da cegueira e exame de pacientes no
município de Confresa (MT).
Durante os dois dias da ação, coor-
denada pelo diretor do CEROF Marcos
Ávila, foram realizadas várias pales-
tras educativas sobre os cuidados
com a visão e capacitação de Agentes
Comunitários de Saúde de Equipes do
Programa de Saúde da FamÌlia (PSF)
para aferição de acuidade visual.
Também foram atendidos 2.577 pa-
cientes e doados 1.422 óculos. Foram
identificados 282 pacientes com ca-
tarata e 182 pacientes com pterígio,
encaminhados para cirurgias que já
estão sendo realizadas.

Paraná

O Hospital de Olhos do Paraná pro-
moveu diferentes estratégias de di-
vulgação em comemoração ao Dia
Mundial da Visão. Foi desenvolvido
um amplo trabalho de divulgação na
imprensa leiga sobre os principais
pontos relacionados com a saúde o-
cular e a detecção de problemas ocu-
lares e sintomas que podem alertar
sobre a presença de doenças. Além
disso, a instituição realizou trabalho
especial junto a idosos no bairro do
Cajuru, em parceria com a Prefeitura
de Curitiba, através do Conselho do
Idoso da Fundação de Ação Social
(FAS).
A coordenadora do Programa da Ter-
ceira Idade dos grupos de Convivência
da FAS, Maria Alici Eitelwein, afirmou
que a parceria foi positiva em todos
os sentidos e que isto pode ser

Hamilton Moreira em entrevista à imprensa
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1. Diretor do CEROF, Marcos Ávila, realizando 
exame em paciente

2. Foram atendidos 2.577 pacientes

medido pela grande quantidade de
pessoas atingidas pelas mensagens
em favor da saúde ocular e pela re-
percussão que as comemorações do
Dia Mundial da Visão tiveram em todo
o Estado do Paraná.
Numa das reportagens mais como-
ventes do dia, produzidas pela emis-
sora local da TV Globo, uma paciente
com mais de 80 anos do interior do
Estado foi acompanhada em sua ci-
rurgia de catarata, com entrevistas
realizadas antes e depois do proce-
dimento.

(colaborou Jorge Javorski)
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