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Hoje, através da internet, as informações são produzidas, 
consumidas e disseminadas o tempo todo.  As facilidades 
de compartilhamento de informações relacionadas à saúde 
podem levar a consequências graves, pois muitas vezes 
não provém de fontes confiáveis. Percebendo a importância 
de disseminar informações de qualidade, principalmente no 
que se refere aos cuidados com a saúde dos olhos, é que a 
revista Ponto de Vista HOPE volta a circular.
 
Tendo como mote os cuidados com a visão, esta edição traz 
matérias sobre o uso correto das lentes de contato, leitura 
sem prejudicar os olhos, cuidados com a visão das crianças, 
cirurgia refrativa a laser. Também são temas de reportagens 
cirurgia plástica ocular, glaucoma, catarata e câncer nos olhos.  
Utilizando como fontes os profissionais do HOPE, a revista 
traz reportagens com uma linguagem de fácil entendimento 
para estimular o leitor a se cuidar cada vez mais.
 
E é esse cuidado com as pessoas e a qualidade dos ser-
viços prestados que fazem do HOPE o primeiro hospital 
especializado em oftalmologia de Pernambuco a receber o 
certificado de qualidade da Organização Nacional de Acre-
ditação (ONA). A conquista veio para coroar a excelência 
do serviço prestado há mais de 60 anos. Os detalhes do 
processo de acreditação você também encontra em repor-
tagem desta edição da Revista Ponto de Vista.

Boa leitura e até a próxima! 

Cyntia Santiago
Diretora do HOPE

Editorial

Envie para comunicacao@hope.com.br
seus comentários, dúvidas e sugestões.

A Revista Ponto de Revista é de propriedade do Hospital HOPE, editada 
pela Dupla Comunicação, com sua distribuição gratuita e dirigida. A pu-
blicação não se responsabiliza por conceitos emitidos em textos e depoi-
mentos assinados, em respeito à liberdade de expressão e por qualquer 
conteúdo publicitário e comercial de terceiros.

Conteúdo 
HOSPITAL HOPE

CONSELHO EDITORIAL
Dr. Marcelo Ventura / Diretoria Técnica

Dr. Ronald Cavalcanti / Diretoria Técnica
Dr. Bernardo Cavalcanti / Coordenação Médica

Dra. Bruna Ventura / Coordenação Médica
Cyntia Santiago / Diretoria Geral

Luciana Polari / Marketing
Mariella Pessoa / Recursos Humanos

 
Rua Francisco Alves, nº887 – Ilha do Leite

Recife/PE / CEP 50070-490 / F.(81) 3302-2121
www.hope.com.br

 
 
 

VIP COMUNICAÇÃO
COMERCIAL

Carmen de Queiroz / Direção Geral
Daniel Ferreira / Diagramação
Paulo Fonseca / Fotografia

 
Rua Quarenta e Oito, nº244, sala 103 

Espinheiro, Recife/PE / CEP 52020-060 
F.(81) 3033-4194

viprevista@viprevista.com.br
 
 
 
 

DUPLA COMUNICAÇÃO
EDIÇÃO

Michele Cruz / Direção Geral
Antônio Tiné / Direção Geral

Juliana Ângela / Edição
Bruno Ribeiro / Reportagem
Ericka Farias / Reportagem

Maria Eduarda Tavares / Reportagem
Mariane Monteiro / Reportagem
Natália Simões / Reportagem
Ramon Andrade / Reportagem

 
 

Av. Agamenon Magalhães, 2936, 10º andar 
Espinheiro, Recife/PE / CEP 52020-000 

F. (81) 32423207
contato@duplacom.com.br

www.duplacom.com.br
 

TIRAGEM 1.000 EXEMPLARES
IMPRESSÃO MXM GRÁFICA

Uso de lentes de contato 
exige cuidados 10

Oncologia Ocular: 
patologia rara, mas que 
necessita de cuidado 49

Quando a cura de 
doenças e a autoestima 

andam juntas 16

Silenciosa e perigosa 
para a saúde dos  olhos 20

Cegueira noturna:
um sintoma que não deve

ser ignorado 28

Leitura sem danos 
   aos olhos 24

Cuidando dos 
olhos desde cedo 30

Adeus aos óculos 
de grau 38

A catarata causa uma 
dificuldade visual que é 
reversível com cirurgia 52

Qualidade 
certificada 35

Um mal sem 
aviso prévio 44



APRESENTE ESTE VOUCHER E GANHE   

*PROMOÇÃO NÃO ACUMULATIVA * VÁLIDO PARA COMPRAS ACIMA DE R$ 800,00  * VÁLIDO APENAS NAS ÓTICAS DINIZ ILHA DO LEITE 
*DESCONTO EXCLUSIVO COM A APRESENTAÇÃO DO VOUCHER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE DESCONTO EM NOSSA LOJA ILHA DO LEITE   
R$ 200,00

ATENDIMENTO DE 

ÓTICAS DINIZ PRIME
ILHA DO LEITTE

EXCELÊNCIA COM 
 TECNOLOGIA PARA 
 A SAÚDE DOS 
 SEUS OLHOS 



Uso de lentes de 
contato exige cuidados
Especialistas revelam que 
higiene é fundamental

Evolução da medicina ocular, as lentes de con-
tato surgiram como uma alternativa aos óculos. 
A ideia é de 1508, e os primeiros modelos, pro-
duzidos em vidro, foram lançados em 1887 pelo 
médico suíço Adolf Fick. Na década de 70 che-
garam ao mercado as primeiras opções de lente 
gelatinosas, mais confortáveis que as versões 
anteriores e parecidas com as atuais.1 

Hoje em dia, muitos problemas de visão podem 
ser corrigidos com o seu uso. Seja pela pra-
ticidade, estética ou obtenção de uma melhor 
qualidade visual, a utilização de lentes de con-
tato vem crescendo. Quando se decide iniciar o 
uso de lentes é essencial consultar um médico 
oftalmologista para identificar qual tipo de lente 
mais se adequada a cada pessoa. Ele vai en-
sinar a fazer a higienização correta para evitar 
problemas futuros nos olhos. Além disso, um of-
talmologista especialista vai orientar quanto ao 
tempo de uso diário e descarte de cada lente. A 
revisão oftalmológica para quem opta por utili-
zar esse artefato deve ser periódica, há cada 6 
meses, para controle da adaptação e garantir o 
conforto e a saúde ocular.

E não são apenas os cuidados com a limpeza da 
lente em si. Segundo a Dra. Conceição Sales, 
oftalmologista que atua no Hospital de Olhos de 
Pernambuco (HOPE), a preocupação começa 
pelas mãos dos usuários. “Deve-se manter, por 
exemplo, as unhas limpas e aparadas. Lavar 
bem as mãos, antes e depois de manusear a 
lente. Dessa forma, assegura-se uma utilização 
e manuseio adequados”, disse. 

No caso das mulheres, a especialista observa 
que é preciso estar atenta à maquiagem. Ela 
orienta que o ideal é fazer uso da maquiagem 
depois da aplicação das lentes. Segundo a Dra.
Maria Conceição, é importante ainda ter cuida-

“Deve-se manter, por 
exemplo, as unhas 
limpas e aparadas. 

Lavar bem as mãos, 
antes e depois de 

manusear a lente. Dessa 
forma, assegura-se uma 

utilização e manuseio 
adequados”

Segundo a 
Dra. Maria Conceição Sales,

1 . Hofstetter HW y Graham R: “Leonardo and contact Lenses” Am J Optom 30.:441,1953. Cit. por Barr JT y Bailey NJ 
en “History and Development of contact lenses”. Op. cit. P. 1.
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do com o uso de demais produtos na região 
dos olhos, como o protetor solar. As precauções 
devem ser tomadas para evitar irritações, infec-
ções e outras possíveis complicações.

A gestora financeira Debora Barros, de 39 anos, 
usa lentes de contato há mais de 20 por ques-
tões estéticas, pois não gosta de usar seus ócu-
los para ir à praia ou sair à noite. “Desde o 
início eu sigo à risca todas as recomendações 
do meu médico e nunca tive problemas. Mes-
mo minhas lentes sendo descartáveis, durante 
o período que estou com elas, tomo todos os 
cuidados de higiene e proteção. Lavo com ma-
terial indicado e sempre limpo também o estojo 
onde elas ficam guardadas.  A cada seis meses 
passo por nova avaliação no oftalmologista”, 
contou. 

Segundo a Dra. Mirella Molnar Maranhão, of-
talmologista, o tempo de utilização e o prazo 
de validade das lentes de contato variam de 
acordo com o modelo utilizado pelo paciente e 
devem ser rigorosamente observados. Existem 
as de uso diário, as com validade de 15 e de 
trinta dias e as de uso prolongado, que duram 
até um ano. O tempo máximo de utilização varia 
e deverá ser orientado pelo médico especialista.  

Existem alguns modelos em que é possível até 
dormir com a lente nos olhos. Porém, Dra. Mirella 
Molnar Maranhão alerta que permanecer com a 
lente por um tempo muito elevado em contato 
com o olho diminui a oxigenação do mesmo, o 
que pode ocasionar lesões. “As complicações 
mais comuns são ferimentos na córnea e conjun-
tiva, geralmente provocadas por uso prolongado 
da lente, higiene inadequada, olho seco não tra-
tado e alergias. Também, podem ocorrer infec-
ções causadas por fungos, bactérias e parasitas, 
principalmente relacionadas ao uso prolongado 
da lente e higiene inadequada”, informou. 

Segundo a médica, a complicação mais grave 
associada ao mau uso de lentes de contato é 
sem dúvidas a infecção. Podendo levar inicial-
mente a pequenos ferimentos que podem evo-
luir para quadros mais graves, como as úlceras, 
se não tratados devidamente. “As infecções nas 
lentes de contato são consideradas sérias  por-
que podem levar à perda visual”, disse. 

Outro ponto de atenção citado pela oftalmologista 
diz respeito ao armazenamento das lentes. “As 
lentes devem ser armazenadas em estojos espe-
cíficos, contendo a solução de limpeza indicada 
para o tipo da lente. Esses estojos devem ser 
limpos uma vez por semana com a solução de 
limpeza e trocados a cada três meses”, declarou. 

Apesar dos riscos relatados, o uso das lentes 
de contato é bastante seguro e pode permitir 
maior liberdade nas atividades do dia a dia. 
Para a prática de esportes, além de permitir 
maior campo de visão que os óculos, as lentes 
também são mais seguras, evitando possíveis 
danos aos olhos que poderiam acontecer quan-
do os óculos são quebrados.

Ademais, as lentes de contato são fundamen-
tais no tratamento de várias doenças da cór-
nea que causam astigmatismo irregular, como 
o ceratocone. Pelo contato próximo ao olho, 
as lentes podem modificar o formato da re-
gião anterior da córnea permitindo uma melhor 
resolução do astigmatismo com melhoria da 
qualidade da visão. 

1. Antes de tudo, lave bem as mãos com sabone-
te. Dê preferência aos sem perfume e com ação 
antibacteriana. Então, enxague bem e seque as 
mãos com uma toalha que não solte fiapos.

2. É uma boa ideia sempre começar a colocar 
as lentes em seu olho direito. Desta forma você 
não vai trocar ou confundir as lentes.

3. Verifique se as lentes não estão invertidas. 
Para descobrir qual é o lado certo, apenas colo-
que as lentes na ponta de seu dedo e direcione 
para a luz. Se as bordas se alargam para o lado 
de fora então ela está invertida (avesso). Além 
disso, olhando a lente contra a luz, você pode ver 
um indicador com os números 123. Se a ordem 
dos números estiver 321, a lente está invertida.

4. Coloque a lente de contato na ponta do dedo 
indicador de uma das mãos. Então, use o dedo 
indicador e médio de sua outra mão para segurar 
sua pálpebra superior, impedindo que ela pisque.

5. Enquanto você segura a lente com o dedo 
indicador, use os outros dedos desta mão para 
abrir sua pálpebra inferior.

6. Com cuidado, mova a lente de contato em 
direção ao olho e coloque-a. Olhar para cima 
pode ser útil.

7. Lentamente, libere sua pálpebra e feche o 
olho por um momento. Isso faz que a lente se 
ajuste à superfície de seu olho.

8. Repita todo o processo no outro olho.

Como colocar as
lentes de contato

“As lentes devem ser 
armazenadas em 
estojos específicos, 
contendo a solução 
de limpeza indicada 
para o tipo da lente. 
Esses estojos devem 
ser limpos uma vez por 
semana com a solução 
de limpeza e trocados a 
cada três meses”,
Diz a Dra. Mirella Molnar Maranhão.
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1. Novamente, lave bem as mãos com sabo-
nete. Dê preferência aos sem perfume e com 
ação antibacteriana. Então, enxague bem e 
seque as mãos com uma toalha que não sol-
te fiapos.

2. Para evitar a troca das lentes de cada olho, 
comece pelo olho direito.

3. Olhe para cima e cuidadosamente puxe a 
pálpebra inferior para baixo com o dedo médio.

4. Lentamente, coloque seu dedo indicador 
perto de seu olho até tocar a borda da lente.

5. Deslize a lente para baixo, para a parte 
branca do seu olho.

6. Suavemente, aperte a lente entre os dedos 
polegar e indicador e pegue a lente.

7. Retire a lente dos olhos.

8. Repita todo processo em seu olho esquerdo.

1- Definir com o médico qual o modelo 
mais adequado para seu olho 

2- Manusear o acessório com as mãos 
limpas

3- Manter as unhas aparadas

4- Aplicar a maquiagem depois de 
colocar as lentes

5- Usar colírios lubrificantes conforme 
orientação médica

6- Trocar a solução e lavar o estojo 
onde guarda as lentes uma vez por 
semana 

7- Substituir o estojo das lentes com 
frequência

8- Passar por reavaliação com o oftal-
mologista periodicamente

Como retirar as
lentes de contato

Principais cuidados 
no uso das lentes de 
contato:

Atenção: Se você estiver usando lentes de des-
carte diário, jogue-as fora após o uso. Se estiver 
usando lentes de descarte programado a cada 
2 semanas, limpe-as com uma solução adequa-
da para lentes de contato antes de guardá-las. 

14



Quando a cura de 
doenças e a autoestima 
andam juntas

Cirurgia 
plástica 
ocular alia a 
saúde física 
a questões 
estéticas

Instituída a partir da I Guerra Mundial, a ci-
rurgia plástica ocular apareceu em 1920 junto 
às exigências para o desenvolvimento de pro-
cedimentos para reconstrução da face de ex-
combatentes. Foi no período entre 1938 e 1945 
que o trabalho de recuperação oftalmológica foi 
intensificado nos hospitais lotados de pacientes 
traumatizados e queimados. De acordo com a 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocu-
lar, no Brasil, a plástica ocular se firmou como 
especialidade só na segunda metade da déca-
da de 60. Hoje, muito mais do que estética, ela 
aparece em um cenário no qual as pessoas es-
tão cada vez mais buscando aliar a beleza ao 
cuidado com a saúde. 

O tratamento, que restaura e corrige problemas 
nas pálpebras, sobrancelhas, vias lacrimais e 
toda a região externa do olho, é bastante asso-
ciado às plásticas de rejuvenescimento, princi-
palmente quando são feitas as blefaroplastias – 
cirurgias que eliminam bolsas de gordura, rugas 
e flacidez em torno dos olhos –, a aplicação de 
toxina botulínica (BOTOX®) e o preenchimento. 
Entretanto, de acordo com a Dra. Maria Cecília 
Remígio, oftalmologista do Hospital de Olhos de 
Pernambuco (HOPE), essa intervenção cirúrgi-
ca tem muitos outros benefícios. “São cirurgias 
que corrigem o posicionamento das pálpebras, 
traumatismos, casos de tumores, adaptação 
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de próteses, reconstrução das vias lacrimais e 
diversas alterações anatômicas”, esclarece. O 
também oftalmologista Dr. Rubem Lima com-
partilha da mesma opinião. “É possível melhorar 
o campo de visão, o peso palpebral e o olhar 
sem expressão. Para os olhos sem expressão 
(ptose palpebral), por exemplo, a cirurgia permi-
te que o paciente enxergue melhor, levantando 
o olhar”, explica.

Segundo Dr. Rubem Lima, é de fundamental im-
portância avaliar as pálpebras e observar a posi-
ção das sobrancelhas, pois, muitas vezes, se faz 
necessário um reposicionamento superciliar. O 
que de fato permite ao paciente uma expressão 
de menos cansaço, valorizando o olhar. 

Esse é o caso da analista de negócios Andréa 
Leite. Há cerca de quatro anos, ela sentiu-se 
incomodada com o excesso de pele nas pálpe-
bras e foi ao oftalmologista, que recomendou 
a cirurgia plástica na região dos olhos. “Bus-
quei a cirurgia de ptose palpebral porque sen-
ti dificuldade de enxergar e vi que isso estava 
comprometendo a parte estética também. Es-
tava sentindo incômodo com o peso palpebral 
e o excesso de pele. Meu oftalmologista só in-
dicou a cirurgia na volta da segunda consulta, 
após um ano. Depois desse tempo, realizei os 
exames necessários e, após análise, agendei 
a cirurgia”, conta. Geralmente é com o avanço 
da idade que a pele na área externa dos olhos 
fica mais flácida e suscetível a problemas como 
peso palpebral por conta do excesso de pele na 
região. Andréa acredita que futuramente preci-
sará fazer novamente a mesma cirurgia, mas 
não acha ruim. “Se for necessário fazer outro 
tipo de intervenção para minha melhoria irei fa-
zer”, afirma.

São três as áreas em que se fazem cirurgias 
plásticas oculares: as pálpebras, a via lacrimal 

“É de fundamental importância 
avaliar as pálpebras e observar a 
posição das sobrancelhas, pois, 
muitas vezes, se faz necessário 
um reposicionamento superciliar. 
O que de fato permite ao 
paciente uma expressão 
de menos cansaço, 
valorizando o olhar.”

e a órbita - estrutura óssea na face em que os 
olhos ficam alojados. As pálpebras têm função 
primordial no sistema visual, desempenhan-
do um papel importante na expressão facial e 
protegendo os olhos. Por isso, é comum ver 
pacientes que sofreram traumas na face que 
resultaram em cortes nas pálpebras, necessi-
tando de intervenções cirúrgicas. “Com o pas-
sar do tempo, as pálpebras perdem algumas 
de suas propriedades, como pressão e tônus, 
enquanto que a pele ao redor dos olhos fica 
enrugada e perde a sua firmeza”, completa Dra. 
Maria Cecília Remígio. 

Para muitos, o cuidado com a aparência é tão 
importante quanto cuidar da saúde. Afinal, a 
procura por satisfação com a imagem e o bem
-estar do corpo para essas pessoas devem 
andar sempre juntos. “As pessoas estão bus-
cando cuidar mais de si. Por isso, querem aliar 
isso ao fato de sentir-se bem consigo mesmo. 
Na plástica ocular, a vaidade está presente, 
mas não é só isso. Muitas correções podem 
ser realizadas com o tratamento”, conta Dr. 
Rubem Lima. Ele acredita na tendência de 

busca pelo bem-estar com a aparência física, 
além do cuidado com a saúde. Para ele, as 
pessoas estão mais preocupadas com a apa-
rência e querem mostrar o melhor de si, tanto 
que, em muitos casos, a procura pela plásti-
ca ocular acontece de forma espontânea pelo 
próprio paciente.  “Quando o paciente observa 
que há um excesso de pálpebra ou bolsas em-
baixo dos olhos, ele já procura o tratamento 
adequado a fim de cuidar do problema e tam-
bém sentir-se bem”, afirma.

De acordo com a Dra. Cecília Remígio, a bus-
ca pelo profissional adequado para a realização 
da cirurgia é muito importante. Ela afirma que 
a complexa anatomia das pálpebras e a pecu-
liaridade dos olhos precisam de alguém espe-
cífico e experiente para garantir a segurança 
dos bons resultados. “O domínio que o cirurgião 
oculoplástico possui é essencial para uma cirur-
gia cosmética ou reconstrutiva correta e segura. 
A cirurgia bem indicada, associada ao conhe-
cimento da anatomia palpebral e de estruturas 
locais, permite excelentes resultados estéticos e 
funcionais”, explica.

“O domínio que o cirurgião 
oculoplástico possui é essencial 
para uma cirurgia cosmética ou 
reconstrutiva correta e segura. 
A cirurgia bem indicada, associada 
ao conhecimento da anatomia 
palpebral e de estruturas locais, 
permite excelentes resultados 
estéticos e funcionais.”,
Explica a Dra. Cecília Remígio.

Segundo o Dr. Rubem Lima,
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Ela chega de maneira silenciosa e, com o pas-
sar do tempo, os danos são cada vez mais sé-
rios e irreversíveis.  A Retinopatia diabética é 
um risco aos olhos de quem tem diabetes.  A 
doença é causada quando o excesso de glico-
se no sangue danifica os vasos sanguíneos de 
dentro da retina. Ela pode surgir sem que o pa-
ciente perceba a diferença na visão. A demora 
em iniciar o tratamento pode levar à cegueira.
 
“A retinopatia diabética, que é a alteração na retina 
causada pela diabetes, pode levar a danos irrever-
síveis, sendo uma das principais causas de ceguei-
ra no mundo”, ressalta o Dr. Vasco Bravo Filho, 
oftalmologista. Na fase inicial da doença, ocorrem 
pequenas áreas de dilatação de vasos sanguíne-
os da retina. A tendência é que mais áreas sejam 
afetadas ao longo do tempo até que várias regiões 
parem de receber sangue, ocasionando em uma 
falta de oxigênio.
 
O organismo passa a formar novos vasos para 
nutrição. A doença pode ainda evoluir para a 
forma proliferativa, quando os vasos sanguíne-
os crescem de maneira defeituosa. Por terem 
paredes frágeis, eles podem se romper e es-
palhar sangue pela cavidade vítrea, podendo 
resultar em perda de visão. “O problema é que, 
quando o paciente tem alguma queixa na visão, 
às vezes, já é tarde demais para realizar qual-

O tratamento dos problemas oftalmológicos 
causados pela diabetes de nada adianta se 
não houver controle da taxa de glicose no 
sangue. Pensando nisso, Dr. Vasco Bravo 
Filho e Dr. Sílvio De Biase, oftalmologistas 
do HOPE, desenvolveram uma cartilha com o 
intuito de reunir informações para o combate 
à doença. “Às vezes o paciente não reage tão 
bem a certos tipos de medicamentos. Quando 
todos os médicos envolvidos no tratamento, o 
oftalmologista, endocrinologista e cardiologista, 
compartilham as informações, é mais fácil iden-
tificar o problema”, destaca Dr. Sílvio De Biase.  
A cartilha possui cerca de 30 páginas com da-
dos resumidos. A ideia é que cada profissional 
preencha o espaço correspondente com infor-
mações sobre exames, medicamentos e técni-
cas que receitou para o paciente diabético. “Ela 
também ajuda a pessoa a cumprir a rotina de 
visitas médicas, uma vez que as datas ficarão 
registradas e o paciente acabará sendo cobrado 
por médicos de outras especialidades”, explica.
 
Outro ponto importante da cartilha é um aler-
ta sobre a mistura de medicações. “Às vezes 
uma substância não pode ser tomada junto com 

quer tipo de tratamento da retinopatia diabéti-
ca. Porém, nos últimos anos, diversos avanços 
têm nos auxiliado no tratamento dessa doença 
como o surgimento de aparelhos mais precisos 
para cirurgias de retina, lasers mais modernos e 

Silenciosa e 
perigosa para a 
saúde dos olhos

Descontrole da diabetes 
pode causar danos 
irreversíveis para a visão. 
Retinopatia diabética é 
uma das complicações 
mais comuns

medicações que podem ser aplicadas nos olhos 
para regressão do quadro”, explica o médico.
 
É fundamental que o controle da diabetes seja 
feito de modo adequado. “Apenas o tratamento 
da diabetes pode ser suficiente, em alguns ca-
sos, para conter as alterações oculares decor-
rentes da doença. Quando há necessidade de 
alguma intervenção, seja por cirurgia, laser ou 
medicações intravítreas, o controle é fundamen-
tal porque, se o tratamento oftalmológico for re-
alizado e tiver sucesso, mas a taxa de glicose 

permanecer fora de controle, tudo pode ir por 
água abaixo”, explica Dr. Vasco Bravo Filho.
 
De acordo com a Academia Americana de Of-
talmologia, pessoas com diabetes tipo 1 devem 
fazer exame anual cinco anos após início da 
doença. Já aqueles com diabetes tipo 2, devem 
ser examinados assim que forem diagnostica-
dos e ao menos uma vez ao ano. “Porém em 
algumas situações e, dependendo da gravidade 
do caso, esta frequência deve ser maior e vai 
ser indicada pelo oftalmologista”, afirma.

outra e o paciente será orientado em relação 
a isso, e os horários adequados para cada re-
médio serão anotados na cartilha”, destaca Dr. 
Sílvio De Biase. A cartilha será distribuída para 
todos os pacientes diabéticos do HOPE.

Cartilha ajuda a 
integrar tratamento
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Leitura sem 
danos aos olhos

Ler por meios impressos ou 
eletrônicos exige cuidados como 

distância e luminosidade para 
manter a saúde ocular

Deitado, em movimento, com pouca ilumina-
ção. São várias as formas encontradas para 
manter em dia a leitura. Seja de forma tradicio-
nal, por meio de livros, revistas e jornais, ou vir-
tualmente, pelos smartphones, tablets ou com-
putadores, o cuidado com a visão deve imperar 
durante a realização dessa atividade.
 
Ao contrário do que muitos pensam, os meios 
eletrônicos não são, em si, o grande vilão dos 
olhos. O que vai determinar o impacto do uso 
em um dos nossos principais sentidos é a forma 
como os equipamentos são utilizados nas rotinas 
atuais, que cada vez mais migram para os meios 
virtuais. Segundo o Dr. Rafael Arruda, oftalmolo-
gista, ler muito próximo ao material, seja ele im-
presso ou eletrônico, força a musculatura ocular. 
“Tal atitude gera cansaço visual, o que leva as 
pessoas a acreditarem que têm que usar óculos 
de grau. Isso não necessariamente procede. É, 
na verdade, a grande proximidade do celular, por 
exemplo, com o olho que faz a visão se sobre-
carregar”, revela.
 
Segundo o especialista, a utilização dos equipa-
mentos eletrônicos para leitura não é proibida, 
no entanto é aconselhável respeitar a distância 
média de 33 cm, que é a adequada para não 
antecipar problemas visuais no futuro. “Os li-
vros impressos são excelentes opções porque 
as pessoas não costumam aproximar tanto dos 
olhos como fazem quando vão ler no celular ou 
tablet, por exemplo. É provável que as luzes ou 
imagens dos eletrônicos seduzam mais e levam 
o leitor a querer ver cada vez mais de perto”, 
comenta Dr. Rafael Arruda.
 
Para o médico, a aproximação excessiva tem 
aumentado os casos de miopia, um distúrbio 
que impede a visão nítida de objetos situados a 
uma certa distância. “Por muito tempo, por volta 
dos 20 a 25 anos de idade, os casos de miopia 
estavam estabilizados. Só que hoje muita gente 

tem começado a sentir os efeitos da doença 
por aproximar muito o aparelho do olho, o que 
tem aumentado graus de miopia já estáveis há 
algum tempo”, afirma. Dr. Rafael Arruda ressal-
ta também outro cuidado importante, que é a 
iluminação. De acordo com ele, o leitor deve op-
tar por áreas com luminosidade equilibrada para 
evitar a dilatação da pupila diante da escuridão 
e, com isso, exigir mais esforço da visão.

A lubrificação dos olhos é outro ponto de aten-
ção. Como o Nordeste está próximo à linha do 
Equador, é comum o aparecimento de casos 
de ressecamento da região ocular. Somado a 
isso, os usos constantes de computadores em 
ambientes de trabalho, principalmente com ar 
condicionado, potencializam a necessidade de 
aumentar a lubrificação. “A umidade e a baixa 
frequência do piscar de olhos são determinan-
tes para a síndrome do olho seco”, diagnostica 

2524



Dr. Rafael Arruda. A alternativa indicada por ele 
é uma pausa de um ou dois minutos a cada 
duas horas para fechar os olhos, o que daria 
um certo repouso, além do uso de colírios lubri-
ficantes. “O medicamento deve ser prescrito por 
um médico porque a escolha considera o grau 
de olho seco de cada paciente”, adverte.
 
A consulta ao profissional médico-oftalmologista 
também deve ser imprescindível na escolha dos 
óculos. Os que são comercializados nas farmá-
cias, embora comuns, podem antecipar alguns 
problemas quando adquiridos com o grau erra-
do. Essas lentes, compradas sem prescrição, 
podem ter grau mais elevado do que o neces-
sário para o paciente, causando um relaxamen-
to da musculatura do olho, acarretando numa 
sobrecarga para os olhos, quando estes esti-
vessem sem os óculos. “A hipercorreção que 
pode ser ocasionada por esses produtos é um 
grande mal. O usuário se ilude porque está en-
xergando mais e acaba com a capacidade de 
trabalho dos olhos para focarem o objeto, an-
tecipando assim a presbiopia ou vista cansada, 
como é mais conhecida”, explica o especialista. 
Ele esclarece ainda que os famosos óculos de 
descanso para leitura são indicados às pessoas 
com faixa etária superior a 40 anos, idade em 
que o cristalino perde naturalmente a elastici-
dade e a capacidade de trazer o foco para per-
to. “Eu costumo dizer que eles são necessários 
quando é necessária uma visão mais detalhada, 
noturna ou com pouca luminosidade”, indica o 
oftalmologista.

Apesar do acesso às informações, 
há muitas crenças em relação ao 
que prejudica a visão. Uma delas 
diz respeito à tecnologia em três 
dimensões, por considerar a ampliação 
que as imagens ganham. O 3D vem 
conquistando mais espaço, seja em 
casa ou nas salas de cinema, mas não 
acarreta necessariamente em prejuízo 
para a visão. O que pode ocorrer é 
algum desconforto como dor de cabeça 
em quem  já possui pequenos desvios 
oculares. Outro fato curioso é que 
nem todas as pessoas são capazes 
de enxergar em três dimensões por 
possuírem  visão monocular, que não 
percebe o efeito de profundidade. Outro 
mito é o de que a leitura em movimento 
desloca a retina. O que ocorre é, com 
o deslocamento de carro, ônibus ou 
aviões, algumas pessoas sentirem 
enjoos ou tonturas, mas não ocasiona 
sequelas à visão.

mitos
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Cegueira noturna: 
um sintoma que não deve 
ser ignorado 
Embora não seja considerado uma doença, o 
distúrbio pode surgir como um aviso de que há 
algo de errado na visão do paciente

Os bastonetes da retina são células respon-
sáveis por auxiliar o indivíduo a enxergar em 
ambientes com iluminação baixa. Sua função é 
bastante valiosa nos momentos em que a luz se 
apaga de repente e, segundos depois, os olhos 
vão revelando aquilo que está por trás da escuri-
dão. No entanto, nem todos possuem esse meca-
nismo de “acostumar-se ao escuro”. A nictalopia, 
mais conhecida como cegueira noturna, é a gran-
de responsável por essa deficiência. Embora não 
seja cientificamente considerada uma doença, 
sua presença não pode ser ignorada: é sinal de 
que há alguma coisa de errado com a visão. Uma 
visita ao oftalmologista torna-se indispensável.

Apesar de não haver dados oficiais da nictalo-
pia no Brasil, os médicos alertam que o sintoma 
pode estar relacionado a distúrbios como miopia, 

catarata, retinose pigmentar e hipovitaminose A. 
Pacientes com doenças hepáticas estão mais 
vulneráveis a desenvolver cegueira noturna, que 
na maioria das vezes é hereditária. Em outros 
casos, o sintoma pode atingir pessoas em decor-
rência de deficiência nutricional ou por conta de 
um simples dano ocular. Os portadores da nicta-
lopia possuem uma visão tubular, com a sensa-
ção de estar vendo o mundo através de um bi-
nóculo, sendo impedido de realizar tarefas como 
condução de veículos e leitura.

Por ser um sintoma de doenças de diferentes 
segmentos, a nictalopia não tem uma faixa etária 
“preferida”, podendo estar presente desde a in-
fância do paciente. “A criança pode não perceber 
que tem uma visão diferente das demais, pois 
a progressão é lenta e ela vai se acostumando 

“Uma pessoa que se torna legalmente cega 
pode receber tratamento para ir se adaptando 
à situação da baixa visão. A maioria aprende 
a conviver com a nictalopia e, mesmo com as 
limitações, consegue ter uma vida social e la-
borativa”, comenta o oftalmologista do HOPE, 
Dr. Felipe Patriota, que cuida de pacientes 
portadores do distúrbio. “A cegueira noturna 
causa perda irreversível do campo visual pe-
riférico e perda reversível no campo central. 
Pessoas com casos na família devem ter aten-
ção maior, visto que esse problema tem um 
forte componente genético”, alerta.

com a situação. Às vezes, os pais percebem que 
a criança tem mais dificuldade de se deslocar e 
bate frequentemente em objetos localizados na 
periferia do campo visual”, explica Patriota. “O 
consumo de Vitamina A é uma excelente forma 
de amenizar os riscos, pois o componente é rico 
em nutrição.”

Há diferentes tipos de tratamento para a nicta-
lopia. Em casos de retinose pigmentar, desor-
dem genética que faz os bastonetes perderem 
gradativamente sua capacidade de resposta à 
luz, o paciente desenvolve cegueira progressiva 
e pode ter sua visão comprometida também du-
rante o dia. Já em relação à hipovitaminose A, 
o indivíduo pode realizar um tratamento oral, in-
gerindo alimentos ricos em vitamina A e, desta 
forma, amenizando a gravidade do distúrbio. A 

miopia e a catarata, outras doenças recorrentes 
da nictalopia, podem ser tratadas, respectiva-
mente, com cirurgia e uso de óculos de grau ou 
lentes de contato.

“O HOPE dispõe de equipamentos e profissio-
nais qualificados para a identificação precoce, 
mesmo antes do aparecimento ou percepção 
dos sintomas, além dos que diagnosticam as 
doenças associadas. Dessa forma, o forneci-
mento de tratamentos precoces e acompanha-
mento do progresso se fazem de uma maneira 
muito mais segura. Exames como campime-
tria, tomografia de coerência óptica, eletrofi-
siologia ocular e mapeamento de retina, reali-
zados com a supervisão de especialistas, são 
fundamentais para combater esse problema”, 
conclui Dr. Felipe Patriota.
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Cuidando dos 
olhos desde cedo

Acompanhamento com 
oftalmologista durante os 
primeiros anos de vida é 
importante e pode detectar 
patologias precoces

Os bebês não nascem sabendo enxergar 
tudo perfeitamente. Assim como andar e fa-
lar, esse aprendizado acontece dia após dia. 
Para que esse progresso aconteça da melhor 
maneira, as estruturas oculares devem estar 
de acordo com a normalidade. Examinar os 
olhos nos primeiros dias de nascido é ex-
tremamente importante para detectar proble-
mas já existentes e principalmente observar 
o que pode vir adiante. “A visão da criança 
apresenta o maior pico de desenvolvimento 
visual nos primeiros dois anos de vida e so-
mente entre os dois e quatro anos ela come-
ça a ter uma visão como a do adulto”, explica 
Dra. Eveline Barros, oftalmologista do Hospital 
de Olhos de Pernambuco (HOPE). 

São muitos os exames que devem ser rea-

lizados na infância. O primeiro contato com 
o oftalmologista pediatra começa no momento 
do nascimento, em que todo bebê deve reali-
zar o teste do reflexo vermelho, o conhecido 
teste do olhinho. Com esse teste, o especia-
lista poderá saber se toda estrutura ocular por 
onde a luz atravessa encontra-se translúcida. 
De acordo com a doutora Eveline, é feito um 
exame ocular direcionado para cada fase do 
desenvolvimento infantil. “Após o primeiro tes-
te, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pe-
diátrica recomenda a reavaliação a cada seis 
meses de vida, até os dois anos de idade. 
Nessa fase, já temos condições de aferir a 
acuidade visual da criança, avaliar a muscula-
tura extrínseca ocular (se há estrabismo), fa-
zer a refração (aferir o grau) e fazer o exame 

A jornalista Ericka Farias, mãe de Maitê Farias, 
de 01 ano, segue bem as recomendações. A 
pequena Maitê fez o teste do olhinho antes de 
completar um mês de vida. Segundo ela, a pe-
diatra solicitou o exame cerca de sete dias após 
o nascimento e, mesmo tão pequena, fez tudo 
certinho. No resultado do teste do olhinho, foi 
recomendada a volta ao oftalmologista aos seis 
meses para uma reavaliação. “Quando retorna-
mos ao médico, foi feito um exame bem com-
pleto. A oftalmologista mostrou diversos objetos 
e analisou a reação de Maitê. Ela olhava para 
tudo. Depois, a pupila de Maitê foi dilatada e os 
olhos foram examinados. Nessa etapa do exame, 
foi detectado que ela possui uma pré-disposição 
a ter miopia, assim como o pai tem”, explicou 
Ericka. Por enquanto, ela ainda não precisa usar 
óculos, mas é algo que merece acompanhamen-
to ao longo da infância.

de fundo de olho, que serve como prevenção 
de tumores oculares e glaucoma”, esclarece.

Existe uma grande quantidade de doenças 
oftalmológicas que podem ser detectadas 
com o acompanhamento de um especialista 
durante os primeiros anos de vida.  Dentre 
os casos mais graves, como catarata e glau-
coma congênitos, passando por estrabismos 
e erros de refração. “Muitos pais acham que 
só precisam levar a criança ao oftalmologista 
quando ela souber falar ou já for alfabetiza-
da, mas um especialista em oftalmopediatria 
é habilitado a obter todos os dados neces-
sários ao exame oftalmológico, que vai do 
bebê à criança já alfabetizada”, destaca a 
Dra. Eveline Barros.
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Em  idade  escolar

Com as crianças maiores, a regra continua: é 
muito importante o acompanhamento periódico 
com oftalmologistas para prevenção de doen-
ças. “O cérebro humano irá amadurecer sua 
função visual entre seis e sete anos. Quando 
levamos em consideração os marcos do desen-
volvimento, qualquer patologia que atrapalhe a 
boa formação da imagem nas fases dos dois 
aos quatro anos e entre os seis e os sete, irá 
gerar sequelas por toda uma vida”, explica Dra.
Eveline Barros. 

A assistente administrativa, Fabiana Leal 
tem dois filhos: Arthur, de oito anos, e Este-
vão, de 10. Assim como recomendado, eles 
tiveram logo cedo o primeiro contato com o 
oftalmologista quando nasceram. Passados 
os anos, em um dado momento, Fabiana 
observou que seu mais velho via TV mui-
to perto da tela e o seu filho mais novo 
começou a reclamar de dores de cabeça. 
Preocupada, ela levou os dois a uma con-
sulta com o oftalmologista. “Quando notei 
essa aproximação com a tela da televisão e 
a reclamação da dor de cabeça, fiquei em 
alerta e, após indicação, procurei um oftal-
mologista”, explica.

De acordo com a Dra. Eveline Barros, é 
nessa faixa etária que começam a apare-
cer mais as queixas visuais das crianças 
relacionadas aos problemas de refração. 
“A criança passa a ter uma maior exigên-
cia visual no seu cotidiano e com isso apa-
recem sintomas como dor de cabeça, ar-
dor nos olhos e outros. Os problemas mais 
comuns nessas idades são justamente os 
de refração, como a miopia, hipermetropia 
e astigmatismo”, esclarece.

Quando Estevão, o filho mais velho de Fabia-
na, completou sete anos, ele teve um processo 
alérgico muito forte e ela voltou com ele ao of-
talmologista. “Os olhos dele ficaram vermelhos, 
inchados e com bolsas na parte de baixo. Coça-
vam bastante e ficamos bem preocupados. Fui 
com ele a vários oftalmologistas e, com o tra-
tamento adequado, utilizando colírios, ele me-
lhorou”, conta Fabiana. Segundo Dra. Eveline, 
o recomendado para essa faixa etária é uma 
avaliação anual com o oftalmologista.
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Portas Automáticas

 Nossa linha de portas automáticas trazem 
elegância e dinamismo ao ambiente com maior 
conforto e economia. 

 Apresentando diversos recursos e configu-
rações, que possibilitam acionamento rápido através 
de botoeiras, cartões de acesso, controle remoto, ou 
sensor de presença, com controle digital de velocid-
ade e fechamento automático.

Fechadura Biométrica

Antenas

Cameras de Vigilância

Sistema de CFTV

 Desfrute do que há de mais completo e mod-
erno no mercado de CFTV (Circuito Fechado de TV), 
com equipamentos exclusivos e de alta tecnologia, 
permitindo o controle e a segurança de diversos 
locais. 

 Atualmente presente em todos os shoppings, 
hospitais, aeroportos e cada vez mais requisitados 
por condomínios e residências. 

Automatizador de Portões

www.mancenter.com.br
+55 81 3036 9500

Qualidade certificada
Referência em Oftalmo e Otorrino, o HOPE 
é o primeiro hospital especializado do 
estado a receber a acreditação hospitalar, 
oferecida pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA)

Um processo longo e trabalhoso que se estendeu por quase três anos 
e contou com o envolvimento de todos que fazem parte da equipe do 
Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE). O hospital foi o primeiro 
especializado em oftalmologia de Pernambuco a receber o renoma-
do certificado de qualidade, oferecido pela Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), por meio do Instituto Qualisa de Gestão (IQG). A 
conquista veio para coroar a excelência do serviço prestado há mais 
de 60 anos. 

O selo é uma certificação de qualidade exclusivo para instituições de 
saúde que se submetem, de forma voluntária, a métodos de avaliação 
contínua com o intuito de garantir uma melhor prestação de serviço, 
qualidade de assistência, mais respeito e segurança para os pacientes. 
“Primeiramente foi preciso decidir, de fato, que daríamos esse passo. 
Precisávamos do envolvimento de todos. O processo para conquistar 
a acreditação foi longo, mas muito rico em aprendizado. A busca por 
processos seguros sempre foi uma preocupação da instituição, porém 
foi preciso nos adequar a uma nova cultura. Isso envolve conscientiza-
ção, mudança de cultura e custos”, destaca Cyntia Santiago, diretora 
do HOPE.
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“O envolvimento 
de todos foi o 
ponto principal 
para conquista 
da certificação.”

Cyntia Santiago, 
diretora do HOPE

O processo foi iniciado com um relatório diagnós-
tico, em outubro de 2012, e só foi finalizado com 
a conquista da acreditação em maio de 2015. O 
principal requisito analisado foi a segurança do pa-
ciente. “Pontos como segurança nos processos de 
esterilização, identificação dos riscos dos pacien-
tes como queda, administração de medicamentos, 
identificação do paciente, fluxos de intercorrências, 
manutenção e calibração dos equipamentos, edu-
cação continuada, envolvimento com a estratégia 
e sustentabilidade do negócio, tiveram destaque”, 
ressalta Cyntia Santiago. Adaptações foram re-
alizadas para tornar a estrutura mais eficiente. 
A cobertura da engenharia clínica foi ampliada e 
novas esterilizadoras precisaram ser compradas.  
A urgência passou por uma reestruturação para 
atender a classificação de risco.  Uma cancela foi 
instalada para controlar o acesso dos funcionários 
e comitês foram formados para avaliar periodica-
mente o andamento das ações.

Para a diretora do HOPE, o engajamento da equi-
pe de colaboradores foi essencial para alcançar o 
objetivo positivo. “O envolvimento de todos foi o 
ponto principal para conquista da certificação. A 
Acreditação Hospitalar exige que estejamos ali-
nhados sobre a mesma perspectiva, conhecer o 
todo, o negócio, o porquê de estarmos aqui. Desde 
a diretoria, os médicos, a operação e bastidores 
- todos precisam estar alinhados”, ratifica Cyntia. 
A mudança de cultura foi, talvez, o maior desafio 
enfrentado. “A garantia de processos seguros de-
pende de todos os setores. Passamos a viver a 
ideologia do HOPE no dia a dia – Missão, Visão e 
Valores”, completa.

Apesar de ter conquistado a certificação, o proces-
so é visto pela equipe como uma oportunidade de 
evoluir constantemente. “Passamos a viver essa 
nova realidade e, através dela, conquistamos uma 

melhor eficiência e efetividade no atendimento. 
Bem como racionalização de recursos humanos, 
financeiros e tecnológicos”, afirma Cyntia Santiago. 
As instituições certificadas em nível 1 e 2 sofrem 
manutenções periódicas a cada oito meses, até a 
validade final da certificação, que é de dois anos. 
Após esse período é solicitada uma recertificação 
ou up grade para mudança de nível.

HOPE – O hospital teve sua origem na Clínica de 
Olhos Altino Ventura, fundada pelo Dr. Altino Ra-
fael Torres Ventura e Dr. Inácio Cavalcanti de Al-
buquerque. Sua fundação data de abril de 1986. 
Localizado na Boa Vista, região central do Recife, 
o hospital trouxe grande inovação ao tratamento of-
talmológico e passou a oferecer à população uma 
estrutura hospitalar completa. Em 1993, o HOPE 
expande suas atividades para o bairro da Ilha do 
Leite, através de um novo hospital com modernas 
instalações. A partir de 1999, o HOPE aumenta sua 
capacidade de atendimento por meio de unidades 
avançadas nos shoppings Recife, Plaza e Guarara-
pes. Em 2000, com a inauguração do Hospital Es-
perança, surge o Complexo Hospitalar HOPE-ES-
PERANÇA, uma das mais avançadas unidades de 
saúde do país. Em 2012, com a inauguração do 
Shopping RioMar o HOPE abre mais uma unidade, 
buscando estar sempre perto dos pacientes. 

ONA – A Organização Nacional de Acreditação 
certifica a qualidade de serviços de saúde no 
Brasil, tendo como foco principal a segurança do 
paciente. Sua metodologia de avaliação atende a 
padrões internacionais de qualidade e segurança. 
O manual de acreditação ONA é reconhecido pela 
ISQua (Sociedade Internacional pela Qualidade no 
Cuidado à Saúde, na sigla em inglês), instituição 
parceira da OMS (Organização Mundial da Saúde) 
e que tem entre seus membros especialistas e or-
ganizações de saúde de mais de 100 países.

Diferenciais 
em ser 
acreditado:

Padrão Internacional de Qualidade;
Maior segurança para os pacientes e 
profissionais;
É um importante instrumento de 
gerenciamento e melhoria contínua.
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Adeus aos 
óculos de grau
Em um procedimento rápido e indolor, a 
Cirurgia Refrativa a Laser corrige diversos 
problemas de visão e reduz a dependência 
dos óculos e lentes de contato

Enxergar bem sem precisar de óculos ou 
lentes de contato é o desejo de muitos 
brasileiros. Graças aos avanços da oftal-
mologia e da tecnologia, hoje em dia esse 
desejo já pode ser realizado com mais fa-
cilidade através da cirurgia refrativa a la-
ser. Dra. Ana Cecília Escarião, médica do 
Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE), 
tem experiência neste tipo de procedimento 
e explica que ele pode ser utilizado para a 
correção de diversos problemas de visão. 
“Atualmente, a cirurgia refrativa tem uma 
ampla opção de indicações, não se limitan-
do apenas aos pacientes com miopia, mas 
também hipermetropia, astigmatismo, pres-
biopia (vista cansada) e até combinações 
desses erros refracionais ”, explica.

Para poder realizar o procedimento, o pa-
ciente precisa passar por exames para que 

seu caso seja avaliado de maneira individu-
al. “Além do exame oftalmológico, é neces-
sária a realização de exames complementa-
res, como topografia corneal, paquimetria, 
mapeamento de retina,  microscopia espe-
cular e tomografia de córnea (Galilei / Pen-
tacam). Alguns fatores, como a espessura e 
curvatura da córnea, são fundamentais para 
a decisão quanto à cirurgia”, esclarece Dra. 
Ana Cecília. Os exames e especificações 
dão ao médico todas as informações ne-
cessárias para que a cirurgia seja feita com 
precisão e segurança, de acordo com o pro-
blema e o grau específico de correção para 
cada paciente. 

De execução precisa e recuperação rápida, 
a cirurgia refrativa consiste na aplicação de 
um laser no tecido corneano utilizando um 
equipamento chamado Excimer Laser, mo-

3938



dificando a curvatura do tecido e corrigindo 
o erro refrativo de cada olho. Existem di-
versas técnicas utilizadas, porém as mais 
comuns são as chamadas PRK e LASIK. 
Na primeira, a camada superficial é retirada 
para depois o laser ser aplicado, enquanto 
que na segunda, o médico cria, através de 
um corte a laser, o flap corneano e, em se-
guida, o laser é aplicado novamente. 

A técnica de LASIK foi aprimorada há al-
guns anos com o surgimento do laser de 
femtosegundo, que permitiu a criação do 
FLAP de forma mais automatizada e pre-
cisa, essa etapa era realizada com bisturis 
específicos. “Atualmente, todo o procedi-
mento pode ser realizado com o laser. O 
médico avalia e estuda os exames pré-ope-
ratórios para indicar com precisão a melhor 
técnica e então faz a programação do laser 
com o tipo de correção do paciente. O la-
ser, então, depois de programado, fará um 
corte superficial na córnea e em seguida, 
é aplicado um segundo tipo de laser que 
vai corrigir o grau do paciente”, explica a 
médica.

A Dra. Ana Cecília Escarião conta que a 
cirurgia é rápida e o tempo de recupera-
ção varia de acordo com cada procedi-
mento. “No LASIK, a recuperação é mais 
rápida, geralmente atingindo quase 100% 
da visão nas primeiras 24h. No PRK, a 
recuperação é um pouco mais lenta de-
vido à cicatrização do epitélio corneano. 
Em média, o paciente já retorna às suas 
atividades em torno de poucos dias após 
a cirurgia. É necessário um repouso re-
lativo, evitando atividades físicas mais 
intensas, coçar ou esfregar os olhos, ma-
quiagem ao redor dos olhos, banho de 
mar e piscina”. 

O arquiteto Breno Buonafina, de 32 anos, fez 
a cirurgia refrativa para correção da miopia e 
do astigmatismo em novembro de 2011. Bre-
no usava óculos desde criança e explica que 
o procedimento o deixou um pouco apreen-
sivo, mas que se surpreendeu com a rapidez 
e eficácia da cirurgia. “Fiquei um pouco ner-
voso, mas o procedimento é extremamente 
rápido, não durou mais que dez minutos para 
corrigir o grau dos dois olhos. Não há dor ou 
qualquer tipo de incômodo uma vez que é 
aplicada anestesia local. A melhor parte do 
procedimento é a rapidez com que é feito, 
além disso, a segurança e a precisão com 
que o processo é realizado”.

Para quem também costuma ficar apre-
ensivo com esse tipo de cirurgia, Dra. 
Ana Cecília explica que a prática é bas-
tante util izada pelos médicos e não há 
motivo para se preocupar. “A cirurgia re-
frativa hoje é um dos procedimentos mais 
realizados na prática oftalmológica. Esse 
tipo de cirurgia requer equipamento ex-
tremamente qualificado e moderno aliado 
à experiência clínica do médico. O olho 
é anestesiado apenas com colírio anes-
tésico, sendo um procedimento indolor. 
O paciente fica acordado durante todo o 
procedimento e não há necessidade de 
internação”. 

Para Breno, passar pela cirurgia refrativa 
trouxe resultados positivos para a sua saú-
de e bem-estar. “A cirurgia é de resulta-
do imediato. Assim que tirei os protetores 
dos olhos enxerguei normalmente, como se 
nunca tivesse usado óculos. Nos primeiros 
dias a pessoa estranha a ausência dos ócu-
los no rosto, mas em um ou dois meses eu 
nem lembrava mais que havia usado óculos 
na maior parte da minha vida. O grau foi 
completamente corrigido. A sensação é de 
extrema satisfação em poder enxergar sem 
o uso de óculos”, explica.

“No LASIK, a recuperação 
é mais rápida, geralmente 
atingindo quase 100% da visão 
nas primeiras 24h. No PRK, a 
recuperação é um pouco mais 
lenta devido à cicatrização do 
epitélio corneano. Em média, 
o paciente já retorna às suas 
atividades em torno de poucos 
dias após a cirurgia.”,
Explica a Dra. Ana Cecília Escarião.
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Um mal 
sem aviso 
prévio

Uma das doenças 
oculares mais temidas, 
o glaucoma surge e age 
silenciosamente. Entenda 
seus fatores de risco e as 
recomendações médicas

Dizem que notícia ruim chega rápido, mas 
quando se trata do glaucoma, a mensagem 
pode vir tarde demais. Essa doença tem 
uma peculiaridade capaz de assustar até 
o mais tranquilo dos pacientes: ela chega 
silenciosamente. Por isso, as pessoas mais 
descuidadas – aquelas que raramente visi-
tam o oftalmologista – acabam recebendo o 
diagnóstico em um estágio muito avançado. 
Tal discrição é motivo suficiente para dei-
xar a doença entre os distúrbios oculares 
mais temidos no Brasil. Segundo as últimas 
pesquisas realizadas pela Sociedade Bra-
sileira de Glaucoma, cerca de um milhão 
de pessoas sofrem desse mal. Esse núme-
ro preocupa bastante os especialistas, que 
buscam novos procedimentos para ameni-
zar os seus efeitos adversos. Isso porque 
os danos são gravíssimos e, na pior das 
hipóteses, irreversíveis.

Segunda maior causa da cegueira, perden-
do apenas para a catarata, o glaucoma ain-
da não tem cura. A doença, decorrência do 
dano às fibras do nervo óptico e comumen-
te associada a aumento da pressão ocular, 

pode levar à perda progressiva da visão. O 
caso mais comum é o glaucoma de ângulo 
aberto (crônico), que tem um componente 
hereditário e é responsável por 80% dos 
casos no mundo. Esse tipo desenvolve-
se lentamente e é assintomático durante 
a evolução. Com o tempo, compromete a 
visão periférica e causa estreitamento do 
campo visual, além de afetar a sensibilida-
de às cores e, por fim, cegueira irreversível. 
Mas, com um tratamento adequado, o pa-
ciente consegue frear a progressão e evitar 
complicações.

“A gravidade da doença vai depender de 
uma série de fatores: tipo do glaucoma, épo-
ca do diagnóstico, fidelidade ao tratamento 
e também o profissional que faz o acom-
panhamento”, explica o oftalmologista do 
Hospital de Olhos de Pernambuco (HOPE) 
Dr. Rodrigo Coêlho. “É importante manter 
a avaliação oftalmológica frequente, pois a 
possibilidade de frear o avanço da doença 
com o tratamento é alta, principalmente nos 
estágios iniciais. Trabalhamos com exames 
complementares para diagnóstico precoce 
e realizamos tratamentos clínicos e cirúr-
gicos com equipamentos de tecnologia de 
ponta”, acrescenta.

Todo Glaucoma é preocupante, mas o tipo 
ângulo fechado é o mais agressivo, pois ape-
sar de corresponder a menos de 20% dos 
casos é o que causa cegueira com mais fre-
quência.  Acontece de forma mais aguda e 
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atinge pessoas com espaço estreito entre a 
córnea e a íris. Com a dilatação da pupila, a 
drenagem do fluido é bloqueada e a pressão 
intraocular aumenta de repente. O pacien-
te pode sofrer consequências graves como 
dores oculares, cefaleia, visão turva, halos 
coloridos, náuseas e vômitos. “Este tipo re-
quer maior emergência clínica, pois é capaz 
de cegar em apenas três dias”, alerta a of-
talmologista do HOPE Dra. Danielle Cândido. 
“Costumamos fazer campanhas educativas 
para alertar o público sobre a gravidade da 
doença. Realizamos palestras no auditório 
do HOPE, onde reunimos pacientes e ou-
tras pessoas, e distribuímos colírio, panfle-

tos e outras mídias informativas. Precisamos 
orientar a população, pois, quanto antes des-
cobrir, melhor”, complementa.

Quem tem um caso de glaucoma na família já 
deve ficar atento. De acordo com os médicos, 
pessoas diabéticas e também da raça negra 
possuem maior tendência para desenvolver 
a doença, que costuma atingir o público com 
idade superior a 40 anos – o risco chega a tri-
plicar depois dos 70. São diversos os tipos de 
glaucoma. Além dos de ângulo aberto e de ân-
gulo fechado, há também o glaucoma congê-
nito (bebês com globos oculares aumentados 
e córneas embaçadas) e glaucoma secundário 

“É importante manter a 
avaliação oftalmológica 
frequente, pois a possibilidade 
de frear o avanço da doença 
com o tratamento é alta, 
principalmente nos estágios 
iniciais. “ 
Dr. Rodrigo Coêlho
Oftalmologista 

(complicações de outras doenças). Indepen-
dentemente do caso, a única forma de com-
bater é indo ao oftalmologista com frequência.

O tratamento inicial do glaucoma é feito com 
colírios. Não é incomum que pacientes usem 
um ou mais colírios que as medicações se-
jam mudadas no decorrer do tempo. Se a te-
rapia clínica não for eficaz, o paciente pode 
optar por diversos procedimentos cirúrgicos 
que variam desde a aplicação de lasers até 
implante de dispositivos, os quais funcionam 
aumentando a drenagem do líquido produzi-
do dentro do olho, consequentemente, redu-
zindo a pressão ocular.

“Costumamos fazer 
campanhas educativas 

para alertar o público sobre 
a gravidade da doença. 

[...] Precisamos orientar a 
população, pois, quanto antes 

descobrir, melhor”
Dra. Danielle Cândido

Oftalmologista 

Os avanços para o controle do glaucoma são 
frequentes e especialistas estudam novas for-
mas de tratamento, como a regeneração de 
fibras nervosas, o implante de micro aparelhos 
e a combinação de medicamentos. 

Atenção para as mulheres diagnosticadas 
com glaucoma ou que façam uso de colírios 
antiglaucomatosos, que estiverem em idade 
fértil e quiserem engravidar, devem conver-
sar com seus médicos oftalmologistas e obs-
tetra para juntos decidirem a melhor opção 
de tratamento. 
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Oncologia Ocular: 
patologia rara, 
mas que necessita 
de cuidado
Fazer exames anualmente ou 
diante de algum incômodo nos 
olhos pode ser fundamental no 
diagnóstico da doença

A importância do diagnóstico precoce do 
câncer e o seu tratamento também englo-
bam a oncologia ocular. A especialidade of-
talmológica promove o tratamento de tumo-
res que acometem os olhos e seus anexos, 
como as pálpebras, sistema lacrimal, super-
fície ocular, a região intraocular e órbitas. 
Mesmo sendo uma condição rara, os tumo-
res oculares podem afetar desde crianças a 
idosos, tendo como quadros mais comuns o 
retinoblastoma em crianças e o melanoma 
de coroide e os tumores de superfície ocu-
lar em adultos e idosos.

“Os tumores podem ser benignos e ma-
lignos, podendo os benignos variar desde 
um simples sinal nas pálpebras, superfície 
ocular e fundo do olho, que não precisam 
de tratamento, a lesões pré-malignas, que 
merecem observação mais frequente. Já tu-
mores malignos podem se desenvolver em 
áreas previamente saudáveis do olho ou de 
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alguma lesão já pré-existente, geralmente 
acarretando sintomas como baixa visual 
e desconforto ocular necessitando de tra-
tamento mais rápido”, explica Dra. Cecília 
Cavalcanti, oftalmologista do Hospital de 
Olhos de Pernambuco (HOPE).

As causas que levam ao surgimento de um 
tumor são diversas e podem englobar fa-
tores internos e externos. Mutações gené-
ticas, doenças que acarretam um sistema 
imunológico deficiente, exposição a raios 
ultravioletas ou agentes microbianos e quí-
micos são algumas das possibilidades. E 
para cada tipo e localização do tumor, o 
tratamento pode variar. No entanto gotas 
de colírios quimioterápicos, cirurgias para 
retirada do tumor, quimioterapia sistêmica 
e radioterapia são algumas das opções de 
tratamento.

É possível que as lesões provoquem se-
quelas à visão dos pacientes, mas o grau 
de acometimento e da localização da le-
são vai ser fundamental para a definição 
do tratamento e obtenção de uma respos-
ta mais assertiva. Lesões que atingem a 
área central da visão ou o nervo ópti-
co, por exemplo, possuem maior risco de 
sequela visual em longo prazo, informa 
Cecília, que também alerta para a pre-
venção da doença “A avaliação periódica 
associada à proteção contra os fatores 
externos que podem favorecer ao surgi-
mento destas lesões, tais como o uso de 
óculos escuros para proteger da exposi-
ção aos raios UV, evitar o fumo, realizar 
acompanhamento periódico quando há 
uso medicações que causam alteração 
no sistema imunológico, entre outros, 
são algumas das formas de prevenção 
dos tumores oculares”, afirma.

“A avaliação periódica 
associada à proteção 
contra os fatores externos 
que podem favorecer ao 
surgimento destas lesões, tais 
como o uso de óculos escuros 
para proteger da exposição 
aos raios UV, evitar o fumo, 
realizar acompanhamento 
periódico quando há uso 
medicações que causam 
alteração no sistema 
imunológico, entre outros, 
são algumas das formas 
de prevenção dos tumores 
oculares”,
Diz a Dra. Cecília Cavalcanti.

te nos casos em que houver alguma alteração 
de visão, surgir lesões em pálpebras e superfí-
cie do olho, perceber alteração da posição do 
olhar ou olho saltado para frente ou em casos 
de surgimento de leucocoria em crianças, que 
é o reflexo esbranquiçado na pupila”, alerta 
Dra. Cecília Cavalcanti.

Os exames solicitados durante uma consulta ao 
oftalmologista ou diante de algum desconforto 
do paciente podem ser fundamentais para o 
seu tratamento. Nos casos em que um tumor 
é identificado, o paciente é então encaminhado 
para um especialista em oncologia ocular para 
a busca de um melhor tratamento.

Fazer check-up é essencial para saúde. Esse 
hábito, no entanto, ainda não é uma prática 
entre os brasileiros. E quando observamos 
os homens, esse dado chega a ser preocu-
pante, pois, segundo o Ministério da Saúde, 
31% deles não têm o hábito fazer exames 
de rotina. 

Com os olhos o cuidado não é diferente. A 
procura do médico para realizar exames re-
gulares é fundamental para o diagnóstico pre-
coce de alguma doença que venha aparecer. 
“O exame por oftalmologista geral deve ser 
realizado anualmente. Porém, nós devemos 
nos atentar a procurar ajuda mais rapidamen-
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A catarata causa uma 
dificuldade visual que é 
reversível com cirurgia
A principal causa de cegueira no mundo pode 
ser resolvida com uma cirurgia indolor e segura

A opacidade parcial ou total do cristalino, 
lente natural do olho, é conhecida como ca-
tarata. Geralmente a doença é identificada 
em pessoas a partir dos 50 anos, mas be-
bês, crianças e jovens não estão imunes a 
essa enfermidade. De acordo com o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
28,7% dos brasileiros com mais de 60 anos 
são acometidos pela doença e 51% dos ca-
sos de cegueira no mundo, segundo a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), tem a 
catarata como responsável.

“A catarata interfere na entrada da luz no 
olho e, à medida que ela progride, vai inter-
ferindo cada vez mais na visão. No início, a 
doença prejudica a qualidade da visão, di-
minuindo o contraste e o brilho das cores 
e, com sua progressão, vai interferindo na 
quantidade da visão do paciente”, explica a 
Dra. Bruna Ventura, oftalmologista do Hospi-
tal de Olhos de Pernambuco (HOPE).

Aos primeiros sinais de vista embaçada e di-
ficuldade de enxergar apesar do uso de ócu-
los, é preciso procurar um médico especialis-

A MAIOR VARIEDADE DE PAPÉIS
E SUPRIMENTOS EM PERNAMBUCO
R. Tobias Barreto, 380 - São José, Recife / PE

(81) 3424-9470  

ta para realizar o tratamento, que consiste na 
cirurgia para remover a lente natural do olho 
que perdeu a transparência por uma lente 
artificial. 

Com o avanço tecnológico, o implante da 
lente também pode corrigir os erros de re-
fração. Podemos usá-la para corrigir o grau 
do paciente, seja hipermetropia, miopia ou 
astigmatismo, oferecendo ao paciente uma 
independência de óculos para longe. Nesses 
casos, a pessoa passa a usar óculos ape-
nas para as atividades de perto. “Em alguns 
pacientes podemos lançar mão até de uma 
lente multifocal, que tem como objetivo dar 
independência em relação aos óculos tanto 
para perto como para longe. Isso tudo com 
uma cirurgia indolor e que gera o mínimo 
desconforto para o paciente no pós-operató-
rio”, informa Dra. Bruna Ventura. 

A cirurgia a laser, também realizada no 
HOPE, um dos quatro primeiros hospitais 
a comprar o laser quando ele foi aprovado 
para uso no Brasil, há alguns anos, também 
é uma opção na hora de substituir o cristali-
no. A cirurgia se torna ainda mais persona-
lizada, “O laser é usado para fazer todos os 
cortes necessários para a cirurgia, evitando 
o uso de lâminas, e também para pré-fatiar a 
catarata em pedaços pequenos, diminuindo a 
quantidade de energia usada na cirurgia para 
remover a catarata”, completa a oftalmolo-
gista, que não esconde a satisfação de dizer 
“Como sempre, queremos oferecer o que há 
de mais moderno para os nossos pacientes”. 

“O laser é usado para fazer 
todos os cortes necessários 
para a cirurgia, evitando o 
uso de lâminas, e também 
para pré-fatiar a catarata 
em pedaços pequenos, 
diminuindo a quantidade de 
energia usada na cirurgia para 
remover a catarata”,

Diz a Dra. Bruna Ventura.
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Material de distribuição exclusiva a profi ssionais de saúde.

EYLIA®: Desenvolvido exclusivamente
para o tratamento de:
• Degeneração Macular Relacionada à Idade

neovascular (DMRI úmida)1-3

• Edema Macular Diabético (EMD)1,4,5

• Oclusão da Veia da Retina (OVR)1,6-11

• Neovascularização Coroidal Miópica (NVCm)1,12

HOJE

AMANHÃ

O QUE VOCÊ INICIA

FAZ A DIFERENÇA

EYLIA® - aflibercepte. MS - 1.7056.0097. Forma farmacêutica e apresentação: Solução para injeção a 40 mg/ml. Embalagem com 1 frasco-ampola contendo 0,278 mL de solução para injeção 
intravítrea e uma agulha-filtro. Indicações: Tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), forma neovascular. Tratamento da deficiência visual devido ao edema macular diabético 
(EMD), ao edema macular secundário à oclusão da veia da retina (OVR) e à neovascularização coroidal miópica (NVCm). Posologia: A dose recomendada é de 2 mg (0,05 mL) como injeção intravítrea 
única, sob condições assépticas. O intervalo entre duas doses não deve ser menor do que um mês. DMRI e EMD: O tratamento é iniciado com 1 injeção mensal, por 3 meses (DMRI) ou 5 meses (EMD) 
consecutivos e seguido por 1 injeção a cada 2 meses. Após 12 meses de tratamento, e com base nos resultados visuais e/ou anatômicos, o intervalo de tratamento pode ser estendido gradativamente, 
tal como em um regime de tratar e estender (T&E), no qual os intervalos de tratamento são aumentados para manter os resultados visuais e/ou anatômicos estáveis. O esquema de monitoramento 
deve ser determinado pelo médico e pode ser mais frequente do que o esquema de injeções. Se os resultados visuais e/ou anatômicos se deteriorarem, o intervalo de tratamento deve ser diminuído 
conforme necessário. OVR: Após a injeção inicial, o tratamento é realizado mensalmente até que seja alcançada acuidade visual máxima e/ou não haja sinais de atividade da doença. Podem ser 
necessárias três ou mais injeções mensais consecutivas. O tratamento pode ser então continuado com o regime de T&E, com aumento gradual dos intervalos de tratamento para manter estáveis os 
resultados visuais e/ou anatômicos. O monitoramento e o esquema de tratamento devem ser determinados pelo médico, com base na resposta individual do paciente. Se os resultados visuais e/ou 
anatômicos se deteriorarem, o intervalo de tratamento deve ser diminuído conforme necessário. NVCm: O tratamento recomendado é uma injeção única. Doses adicionais podem ser administradas se 
os resultados visuais e/ou anatômicos indicarem que a doença persiste. Recorrências devem ser tratadas como uma nova manifestação da doença. O esquema de monitoramento deve ser determinado 
pelo médico.  Contraindicações: Hipersensibilidade conhecida ao aflibercepte ou a qualquer um dos excipientes; infecção ocular ou periocular; inflamação intraocular ativa. Precauções e Advertências: 
Injeções intravítreas foram associadas com endoftalmite, inflamação intraocular e aumento na pressão intraocular (PIO). Portanto, técnica asséptica apropriada deve ser utilizada e a PIO e a perfusão 
na cabeça do nervo óptico devem ser monitoradas e controladas. Os pacientes devem ser instruídos a relatar imediatamente qualquer sintoma sugestivo de endoftalmite e devem ser tratados de 
maneira apropriada. Existe um risco teórico de eventos tromboembólicos arteriais devido ao uso intravítreo de qualquer inibidor do fator de crescimento endotelial vascular. Como ocorre com todas as 
proteínas terapêuticas, há um potencial risco para imunogenicidade. Não é recomendado durante a gravidez e amamentação; métodos contraceptivos efetivos devem ser usados durante o tratamento. 
Os pacientes podem ter distúrbios visuais temporários após o tratamento e execução de exames oftálmicos, não devendo dirigir ou operar máquinas até que a visão tenha sido recuperada. Interações 
medicamentosas: Não foram realizados estudos formais de interação. Reações adversas: As reações adversas mais frequentemente observadas (em pelo menos 5% dos pacientes) foram hemorragia 
subconjuntival (25%), redução na acuidade visual (11%), dor no olho (10%), catarata (8%), aumento da pressão intraocular (8%), descolamento do vítreo (7%) e moscas volantes (7%). Reações 
adversas graves podem ser consultadas na bula do produto. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para informações completas, vide Bula do produto.

REFERÊNCIAS: 1. EYLIA: aflibercepte. Farm. Resp.: Dra. Dirce Eiko Mimura. São Paulo: Bayer S.A, VE0116-CCDS10. Bula do Profissional de Saúde. 2. Heier JS, Brown DM, Chong V, et al; VIEW 1 and VIEW 2 Study Groups. Intravitreal aflibercept (VEGF Trap-Eye) in wet age-related 
macular degeneration. Ophthalmology. 2012 Dec;119(12):2537 48. 3. Schmidt-Erfurth U, Kaiser PK, Korobelnik JF, Brown DM, et al. Intravitreal aflibercept injection for neovascular age-related macular degeneration: ninety-six-week results of the VIEW studies. Ophthalmology. 2014 
Jan;121(1):193-201. 4. Korobelnik JF, Do DV, Schmidt-Erfurth U, Boyer DS, et al. Intravitreal Aflibercept for Diabetic Macular Edema. Ophthalmology 2014;121:2247-2254. 5. Brown DM, Schmidt-Erfurth U, Do DV, Holz FG, Boyer DS, et al. Intravitreal Aflibercept for Diabetic Macular 
Edema: 100-Week Results From the VISTA and VIVID Studies. Ophthalmology. 2015 Oct;122(10):2044-52. 6. Brown DM, Heier JS, Clark WL, Boyer DS, et al. Intravitreal Aflibercept Injection for Macular Edema Secondary to Central Retinal Vein Occlusion: 1-Year Results From the 
Phase 3 COPERNICUS Study. Am J Ophthalmol 2013;155:429–437. 7. Heier JS, Clark WL, Boyer DS, Brown DM, et al. Intravitreal Aflibercept Injection for Macular Edema Due to Central Retinal Vein Occlusion: Two-Year Results from the COPERNICUS Study. Ophthalmology. 2014 
Jul;121(7):1414-1420. 8. Korobelnik JF, Holz FG, Roider J, Ogura Y, et al. Intravitreal Aflibercept Injection for Macular Edema Resulting from Central Retinal Vein Occlusion. One-Year Results of the Phase 3 GALILEO Study.  Ophthalmology 2014;121:202-208. 9. Ogura Y, Roider J, 
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CONTRAINDICAÇÃO: INFLAMAÇÃO INTRAOCULAR ATIVA.
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: NÃO FORAM REALIZADOS ESTUDOS FORMAIS DE INTERAÇÃO.
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