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Introdução:
Recentemente a retinopatia da prematuridade tornou-se uma entidade constante de estudo em
todo o mundo, devido o aumento de sobreviventes entre crianças nascidas pré-termo.
Objetivo:
Revisar bibliografia atual sobre retinopatia da prematuridade.
Resumo:
A retinopatia da prematuridade (ROP) é um distúrbio vasoproliferativo do olho,
que afeta recém-nascidos prematuros. É uma das principais causas de cegueira passível de
prevenção na infância, sendo responsável por 50.000 crianças cegas em todo o mundo. Nos
anos mais recentes tornou-se uma entidade em constante estudo em todo mundo, devido ao
aumento do número de sobreviventes entre crianças nascidas pré-termo de muito baixo peso.
Em diversos ensaios sobre a prevalência de ROP é constatado que o desenvolvimento deste
tipo de retinopatia é inversamente proporcional ao peso e à idade gestacional ao nascimento,
tanto em estudos regionais, nacionais e internacionais. No entanto, nem todos os países usam
os mesmos critérios para rastreamento e, por conseguinte deixando casos omissos ou com
diagnóstico tardio. A Organização Mundial da Saúde (WHO) junto com o International
Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) coordenam o “Vision 2020 programe”, que
possui como objetivo principal eliminar as causas de cegueira evitáveis. Este programa
identificou a ROP como importante causa de cegueira tanto em países desenvolvidos como
emergentes. O programa busca a prevenção e o tratamento da ROP para diminuir a prevalência
de cegueira infantil no mundo.
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