
Capacitando as comunidades para preservar a visão

O que é o LEHP?
O Programa Leonístico da Saúde dos Olhos (LEHP) é um programa educacional voltado à
comunidade para permitir que os Lions clubes, organizações comunitárias e indivíduos
promovam a visão saudável e aumentem a conscientização sobre as causas da cegueira evitável.

Missão do LEHP
A missão do LEHP é capacitar as comunidades para preservarem a visão por meio do
diagnóstico prévio e do tratamento adequado da doença diabética dos olhos, glaucoma e
degeneração macular relacionada à idade (AMD), além de incentivar o tratamento
apropriado para a visão subnormal. 

A necessidade
O rápido aumento da expectativa de vida e a crescente prevalência e incidência de doenças
ameaçam milhões de pessoas com a perda da visão. De acordo com a Organização Mundial
da Saúde, existem cerca de 285 milhões de deficientes visuais em todo o mundo: 39 milhões
são cegos e 246 milhões têm visão subnormal. 80% de todas as deficiência visuais podem ser
evitadas ou curadas. 

Objetivos do LEHP
� Incentivar o diagnóstico prévio e o tratamento adequado da doença diabética dos olhos,

glaucoma e degeneração macular relacionada à idade (AMD), além do tratamento
apropriado para a visão subnormal.

� Ajudar a instruir as pessoas sobre o risco das doenças dos olhos e incentivá-las a buscar
tratamento adequado.

� Estabelecer atividades comunitárias que promovam a conscientização sobre a saúde dos
olhos. Estas incluem a distribuição de materiais sobre a saúde dos olhos em locais
apropriados (consultórios médicos, centros cívicos para idosos, escolas, grupos juvenis,
feiras de saúde e outros), testes de visão e apresentações sobre a saúde dos olhos.

� Aumentar a conscientização da rede de organizações da saúde dos olhos dedicadas à
doença diabética dos olhos, glaucoma, degeneração molecular relacionada à idade e
baixa visão. O trabalho conjunto local com estas organizações pode oferecer recursos
úteis para Leões interessados em promover a conscientização sobre a saúde dos olhos e
as causas da perda da visão evitável.
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Informações adicionais sobre a saúde dos olhos
podem ser encontradas nos seguintes websites: 

Aliança Internacional da AMD 
www.AMDalliance.org

Academia Americana de Oftalmologia (AAO)
www.aao.org

Associação Americana de Optometria (AOA)
www.aoa.org

Divisão de Saúde Pública, Instituto da Visão Brien
Holden (anteriormente conhecido como Centro
Internacional para Educação sobre a Saúde dos
Olhos (ICEE)
www.brienholdenvision.org 

Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO)
www.icoph.org

Federação Internacional de Diabetes (IDF)
www.idf.org

Programa Leonístico da Saúde dos Olhos da
Austrália
www.lehp.org.au

Programa Nacional de Educação sobre Diabetes
(NDEP)
www.ndep.nih.gov

Programa Nacional de Educação sobre Saúde dos
Olhos (NEHEP)
www.nei.nih.gov/nehep

Instituto Nacional dos Olhos (NEI)
www.nei.nih.gov

Associação Canadense de Optometristas (CAO)
www.opto.ca

Conselho Mundial de Optometria (WCO)
www.worldoptometry.org

Organização Mundial de Saúde (OMS)
www.who.int/en

Recursos do LEHP
Lions Clubs International trabalhou
junto com o Instituto Nacional da
Visão no Programa de Educação sobre
a Saúde dos Olhos para desenvolver
recursos para a saúde dos olhos,
contendo ambas as marcas. Apesar
destes materiais serem de uso universal,
recomendamos que os Leões façam
parcerias com grupos profissionais 
da área de saúde ocular dos seus 
países. Os Lions clubes frequentemente
fazem parcerias com organizações
comunitárias e profissionais da área 
de saúde ocular para expandirem os
seus esforços.  

Visite www.lionsclubs.org para fazer o
download dos materiais e imprimi-los
localmente. Se necessário, pode-se
encomendar os recursos a um custo
associado ao seu clube ou distrito. Use
o respectivo Formulário de Encomenda
de Materiais para o programa LEHP
que lhe interessa. 

Se você tiver alguma dúvida, entre em
contato com o Departamento de
Serviços de Saúde e Infantis pelo email
programs@lionsclubs.org.
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