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Especialista alerta para rastreios antes
dos2anos para evitar olho preguiçoso

20 DAS
CRIANÇAS
VÊEM MAL
InêsSchreck

Cerca de 20 das crianças
em idade escolar têmpro
blemas de visão e muitas
nunca mais verão a 100
Desenvolveramo chama

do olho preguiçoso que
pode ser evitado quando
detetado ainda embebé

Calculasequenas çam todos os anosem Portugal três a
cinco mil crianças

com ambliopia ou seja com
visão reduzida num dos
olhos Se não for detetada a
tempo preferencialmente
antes dos dois anos aquele
olho poderá nuncamais recu
perar a visão total mesmo

com óculos lentes de contac
to ou cirurgias

Só é possível prevenir a
ambliopia também conheci
da como olho preguiçoso de
tetando precocemente as al
terações oculares capazes de a
provocar explica Jorge Bre
da responsável da Unidadede
Oftalmologia Pediátrica e Es
trabismo do Serviço de Oftal
mologia do Hospital de S
João no Porto
O problema nota o especia

lista é que odiagnósticomui
tas vezes é feito tardiamente

E porquê Porque os pais não
se apercebem que os filhos
vêem mal pois há um olho
que está a fazer o trabalho do
outro Os pais nem imagi
nam que eles vêem mal por
que até são capazes de agarrar
migalhas refere

A visão é uma aprendiza
gem começa por explicar o
oftalmologista Se houverum
erro refrativo como um astig
matismo numolho este deve
ser detetado muito cedo para
que após a correção o siste
ma nervoso central consiga
percecionar imagensnítidas e
desenvolva a acuidade visual

máxima

É nos primeiros meses de
vida em que os bebés estão a
desenvolver a maturação vi
sual que se deve atuar Esse

período de suscetibilidade à
estimulação visual vai dimi
nuindo até aos 4 anos e é pra
ticamente nulo depois dos 7
ou 8 anos de idade resume
Jorge Breda frisando que
quando o diagnóstico aconte
ce na idade escolar já é tarde
para o tratamento
O especialista garante que

há mais de 20 anos que se co
nhecem as vantagens de ras
trearas crianças antes dos dois
anos mas as autoridades de
saúde não têm dado resposta
a esta preocupação Defende
por isso que os pais devem in
sistir comosmédicos de famí

lia para umaconsulta de oftal
mologia no hospital ou então
no caso depertencerem a sub
sistemas de saúde ou terem

seguros aproveitarem asuni
dades privadas

PAIS NÃO IMAGI
NAM QUE FILHOS
VÊEM MAL POIS
ATÉ CONSE
GUEM APANHAR
MIGALHAS
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