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Fatos sobre Catarata e 
Olhos Secos que você 

deveria saber

O Brasil é um dos países que mais confia nos médicos oftalmologistas. 

88% confiam nos especialistas, de acordo com o Johnson & Johnson 

Vision Global Sight Survey 2021 (1). No entanto, essa pesquisa e outros 

estudos documentaram crenças e atitudes em relação à saúde visual 

que fazem com que o cuidado de doenças como catarata e olho seco 

seja adiado.

Embora 9 em cada 10 pessoas indiquem 

que a saúde visual é importante, 4 em cada 
10 preferem não examinar os olhos.

Ter mais de 60 anos é o segundo fator 
de risco para olho seco no Brasil.

Usar lentes de contato e trabalhar 
com computadores.

O olho seco é mais comum em 
mulheres.

Alguns tratamentos médicos para 
câncer, antidepressivos e medicamentos 
para alergia estão relacionados com a 
síndrome.

12% das pessoas no Brasil apresentam 
algum grau de olho seco, mas apenas 10% 
procuraram um especialista quando 
sentiram desconfortos (3). 4,9% foram 
diagnosticados com sintomas graves.

Fatores de risco para o 
desenvolvimento de Olho Seco

De acordo com a pesquisa:

44% sabem que um exame de vista pode 

detectar sinais precoces de doenças como 
diabetes, hipertensão e alguns tipos de 
câncer.

71% expressaram preocupação com o fato 

de que a visão prejudicada os tornaria um 
fardo para suas famílias.

No Brasil,

51% 29% 29%

dos entrevistados não 
sabem que a cirurgia de 
catarata leva 10 minutos 

para ser realizada

temem a cirurgia de 
catarata

não sabiam que a 
cirurgia existia (2)

Em todo o mundo, 70% dos 
entrevistados já ouviram falar sobre 
catarata e 65% acreditam que a doença 
que é causada pelo envelhecimento (2).
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