
24 HORAS PELO GLAUCOMA
Time de celebridades participa de campanha sobre doença ocular

que é a maior causa de cegueira evitável no mundo

Cantores, duplas sertanejas, atores, empresária e atletas somaram esforços
para conscientizar a população sobre como diagnosticar e tratar o glaucoma, a
maior causa de cegueira evitável no mundo.

Um time de celebridades abraçou a causa da saúde ocular no País. Um total
de 19 nomes – como os dos atores Tony Ramos, Silvia Pfeifer e Maria Clara
Gueiros; dos cantores Carlinhos Brown, Jorge Aragão e a dupla sertaneja Enzo
e Rafael; dos desportistas Georgette Vidor, Carol Gattaz e Virna, além da
empresária Luiza Helena Trajano - declararam apoio à campanha 24 horas
pelo glaucoma, que busca conscientizar a população sobre a importância do
diagnóstico e do tratamento precoces para essa doença, que, se não for
tratada de forma adequada, pode levar à cegueira. Abaixo, confira todas as
personalidades que demonstraram apoio à campanha contra o glaucoma:

APOIADORES DA CAMPANHA 24 HORAS DE GLAUCOMA
Ana Petta Atriz
Beth Goulart Atriz
Caco Ciocler Ator
Carlinhos Brown Cantor
Carol Gattaz Seleção Brasileira Feminina de Vôlei
Enzo e Rafael Dupla sertaneja
Fernanda Tavares Modelo
Georgette Vidor Coordenadora técnica de ginástica

artística do Flamengo
Jads e Jadson Dupla sertaneja
Jorge Aragão Cantor
Jorge Cantor da dupla Jorge e Mateus
Ivo Meirelles Cantor
Luiza Helena Trajano Empresária
Maria Clara Gueiros Atriz
Ronaldão Tetracampeão mundial de futebol
Sergio Campolina Coordenador Médico do Cruzeiro
Silvia Pfeifer Atriz
Tony Ramos Ator
Virna Ex-atleta da Seleção Brasileira Feminina

de Vôlei

ACESSE O SITE DO CAMPANHA ONDE OS DEPOIMENTOS ESTÃO
DISPONÍVEIS



Com suas mensagens em vídeo, que estão sendo veiculadas pelas redes
sociais, essas personalidades chamam a atenção da população para o
problema e repassaram importantes alertas sobre fatores de risco e formas
disponíveis de tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse tipo de
apoio ajuda a sensibilizar o cidadão comum, a se atentar aos principais
cuidados com a saúde e bem-estar. “Às vezes, o recado de alguém que essa
pessoa costuma ver nas novelas ou nos campos de futebol tem mais peso do
que o de um parente ou até médico”, destacou o presidente do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Cristiano Caixeta Umbelino.

Parceria - A campanha, organizada pelo CBO em parceria com a Sociedade
Brasileira de Glaucoma (SBG), conta ainda com o apoio de diferentes
entidades médicas e de diferentes órgãos públicos. No dia 21 de maio (sábado)
– às vésperas do Dia Nacional de Combate ao Glaucoma (26 de maio) –, por
meio do canal no Youtube do CBO, será exibida uma extensa programação,
com foco na conscientização sobre o glaucoma e na construção de uma rede
de apoio à luta contra essa doença.

“É importante frisar que a perda da visão pelo glaucoma é irreversível.
Portanto, quanto antes começar o tratamento, melhor. O glaucoma é uma
doença que precisa de tratamento contínuo, como o diabetes e a hipertensão.
Ao interromper o tratamento, a pressão ocular volta a subir e o problema
progride”, explicou o presidente da SBG, Roberto Galvão Filho.

A programação, cujo acesso será gratuito, inclui exibição de reportagens
especiais; debates com especialistas e gestores de serviços de saúde;
orientações gerais sobre cuidados com as etapas de prevenção, diagnóstico e
tratamento do glaucoma; depoimentos de especialistas e pacientes; entre
outras peças desenvolvidas sobre o assunto.

Medicações – Com a iniciativa, espera-se que a população se torne agente de
promoção da saúde a partir dos conhecimentos obtidos sobre o glaucoma.
Assim, os convidados reforçam essas orientações nos vídeos gravados para a
ação de forma voluntária e espontânea, sem o recebimento de cachê.
“Agradecemos a colaboração generosas dessas personalidades, que abriram
mão de seu tempo e cederam imagem e voz em favor de uma causa de
interesse público, tanto individual, quanto coletivo”, pontuou Wilma Lélis,
1ª-secretária do CBO e presidente da Sociedade Latino-americana de
Glaucoma (SLAG).

Dentre as recomendações feitas pelos artistas convidados está a de que é
importante dar atenção ao uso de remédios, os quais devem ser adotados após
prescrição de um médico oftalmologista. “As medicações que você usa para
tratar outras doenças também podem interferir no seu glaucoma e o contrário



também pode acontecer. Remédios contra o glaucoma também podem ser
contraindicados, dependendo do estado de saúde do paciente. É muito
importante que o especialista oriente você sobre esses tratamentos”, alertou a
atriz Silva Pfeifer. Segundo ela, o ideal é ir às consultas sempre com uma lista
de remédios em uso, o que ajuda na definição do esquema terapêutico.

Os cuidados, que devem perpassar todas as faixas etárias, foram enfatizados
por Carol Gattaz, um dos destaques da Seleção Brasileira Feminina de
Voleibol. Ela enfatizou em seu depoimento que os jovens também podem
desenvolver o glaucoma. “Por isso, não importa sua idade. Se você sentir
algum desconforto nos olhos, não se automedique. Há colírios que podem
aumentar a pressão dos olhos”, disse, reiterando a necessidade do
acompanhamento de um médico oftalmologista para assegurar o tratamento
adequado.

Já a empresária Luiza Helena Trajano estimula a seguinte reflexão: “Qual foi a
última vez que você foi ao oftalmologista? Você sabia que o glaucoma quando
ele é visto antes, tem muita possibilidade de não ter tanto problema?”. Ela
assinala que enxergar é muito bom, mas que “a prevenção é o grande remédio”
e convoca a população a se engajar neste movimento pela saúde ocular.

Conscientização - Assim, com o apoio destas personalidades e dos
especialistas, a campanha 24 Horas pelo glaucoma marca um novo tempo na
conscientização sobre essa doença. As mensagens apontam a necessidade de
consultas periódicas e exames preventivos; a atenção que deve ser dada aos
fatores de risco; as formas de acesso a tratamentos; e a importância de nunca
negligenciar os cuidados com seu bem-estar.

ACESSE AQUI O SITE DO 24 HORAS PELO GLAUCOMA

O glaucoma é uma doença grave que surge em decorrência do aumento da
pressão intraocular. É assintomática nas fases iniciais e pode progredir durante
o passar dos anos, até o aparecimento dos primeiros sintomas. Por isso,
quanto antes for feito o diagnóstico, menor os danos que a doença pode causar
no indivíduo. No SUS, é possível contar com o suporte de médicos e ter acesso
a medicamentos, exames e procedimentos de diagnóstico e tratamento. Todas
essas informações, em detalhes, estão disponíveis no site da campanha do
CBO e SBG.


