
Assim como curar, também nos comprometemos com a prevenção no futuro 
enquanto oferecemos apoio, conselhos e educação para aqueles que sofrem de 
moscas volantes hoje.

O Projeto VDM é liderado pelo renomado oftalmologista Vítreo-Retinal Dr. Jerry Sebag - 

fundador do instituto VMR, com sede na Califórnia, EUA.

Até o presente, moscas volantes são vistas como um mero incômodo pela comunidade 

médica - para a maioria dos pacientes é dito que devem “apenas ignorá-las”. Embora 

este conselho sirva para alguns, moscas volantes são simplesmente impossíveis de 

ignorar para uma porção significativa de pacientes. 

Muitos pacientes experimentam sintomas debilitantes, incluindo ansiedade, agorafobia, 
dores de cabeça constantes, a incapacidade de se concentrar e depressão severa. 
Numerosos estudos têm demonstrado a ligação entre moscas volantes e o impacto 

negativo na qualidade de vida - mas grande parte da comunidade médica permanece 

insensível ao problema.

O Projeto VDM foi criado por um time voluntário de pacientes de moscas volantes 

que escolheram lutar por mudança, assim dando esperança para aqueles cujas vozes 

permanecem não ouvidas.

O Projeto VDM é uma organização sem fins lucrativos, 
dedicada a encontrar uma cura segura e eficaz para 
Vision Degrading Myodesopsia (Moscas Volantes).

O que é o  
Projeto VDM?

Moscas Volantes são manchas negras no 
campo de visão. Podem se parecer com 
linhas, ou teias que flutuam ao seu redor 
enquanto move os olhos. As moscas 
surgem do gel que preenche o centro do 
olho, chamado vítreo.

Estas opacidades dentro do vítreo 

causam sombras na retina, fazendo com 

que o paciente veja constantemente 

objetos escuros flutuando em sua visão. 

Isto pode fazer com que bloqueiem o 

campo de visão causando incapacidade 

de ler, trabalhar, dirigir e mais. O problema

Moscas Volantes são mais visíveis em 

ambientes claros, o que significa que os 

pacientes frequentemente evitam sair 

de casa, usar computadores, assistir TV, 

etc. Os pacientes dizem frequentemente 

manter suas janelas e cortinas fechadas 

em casa, já que é muito mais fácil se 
isolar na escuridão.

Como o gel vítreo continua a se liquefazer, 

moscas volantes costumam piorar com 
a idade. Sendo isto especialmente difícil 

para pacientes jovens, sabendo que sua 

qualidade de vida continuará a decair - o 

que lhes causa sentimentos de angústia e 

desespero.

O que são Moscas 
Volantes?
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vídeo curto por Khaleb Meb descrevendo sua 

experiência com a doença.
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Embora a pesquisa científica seja a solução, é essencial que preparemos a base para 
ter esta doença reconhecida como um problema sério pela comunidade médica 
primeiro.

Nosso website contém detalhes de nosso Tri-Project Proposal - três projetos de pesquisa 

que nos providenciarão dados quantificáveis no quão sério de um problema moscas 

volantes podem ser. Esta informação pode então ser usada para mudar opiniões 

médicas, provando o quão espalhado e alterante este problema é para muitas pessoas  

ao redor do mundo.

O Projeto VDM está explorando maneiras de receber subsídios governamentais para 

fundar pesquisa clínica, mas isto pode não ser possível sem o reconhecimento das 

moscas volantes como um problema sério. Nossa arrecadação de doações atual  
apoia os três projetos de pesquisa mencionados.

Como o Projeto VDM planeja curar Moscas Volantes?

Dr. J. Sebag MD, FACS, FRCOPHTH, FARVO é o fundador do instituto VMR na  
Califórnia, EUA. Ele também criou uma organização de pesquisa médica sem  
fins lucrativos chamada de VMR Research Foundation.

O objetivo da VMR Research Foundation é desenvolver uma cura segura e eficaz para 

moscas volantes, tendo o Projeto VDM para ajudar a arrecadar os custos associados.

100% das doações arrecadadas pelo Projeto VDM apoiam diretamente os objetivos 

definidos pela VMR Research Foundation para alcançar melhor consciência,  

diagnóstico, tratamento e eventualmente prevenção de moscas volantes.

A VMR Research Foundation é uma organização 501(c)(3). EIN: 61-1888947. 

IRS NTEE código de classificação é H41. Pesquisa ocular dentro da categoria médica de pesquisa.

O que é a VMR Research Foundation, e como ela está 
conectada com o Projeto VDM?

Embora uma opção de tratamento exista, ela vem com riscos de complicações  
que mudam a vida incluindo infecção, visão prejudicada, descolamento de retina  
e cegueira.

Esta cirurgia é conhecida por às vezes alterar permanentemente a visão do paciente - 

deixando-o com uma porção de problemas complexos e dano ocular permanente. Os 

pacientes às vezes descrevem um aumento drástico em suas moscas volantes após a 

cirurgia, deixando-os em uma condição pior que a de antes.

É por isso que acreditamos que encontrar um tratamento mais seguro e eficaz  
é essencial.

Uma cura existe?

Qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver 
moscas volantes, sejam elas leves ou severas.

As causas conhecidas atualmente incluem 

envelhecimento natural, trauma ocular e miopia, porém 

mais pesquisas devem ser feitas para identificar outras 

causas. Como a miopia cresce globalmente, é previsto 

que muito mais pessoas sofrerão com moscas volantes 

debilitantes no futuro.

Quem pode ser afetado pelas  
Moscas Volantes?

O Projeto VDM foi fundado no começo de 2020. Desde então, temos recrutado 
voluntários dedicados que contribuem para a causa e cerca de 3.000 seguidores  
em nosso boletim (até Dezembro de 2020).

Como todas as doações apoiam diretamente a pesquisa, nossos esforços até agora 

foram completados sem orçamento. Nós estamos contando com crescimento 

orgânico para espalhar nossa mensagem, mas também esperamos nos conectar com 

organizações e influenciadores de mídia para aumentar a consciência desta doença e 

unir os pacientes.

Juntos, nós podemos mudar as opiniões médicas e lutar por uma cura segura para 
as Moscas Volantes.

Sumário e objetivos futuros 
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