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Ronco e apneia do sono:
como tratar e prevenir

Criança também pode
ter catarata?

Neuroftalmologia:
dores de cabeça podem
ser causadas por
problemas na visão

Catarata:
avanços ao longo dos séculos
permitem a cirurgia personalizada de hoje
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Quando se alia tecnologia de ponta, profissionais capaci-
tados e uma cultura organizacional de melhoria contínua, 
o resultado vem em forma de reconhecimento. Somando 
todos esses fatores em prol da segurança e bem-estar do 
paciente, o HOPE tornou-se o primeiro hospital de olhos 
de Pernambuco a obter o selo de Acreditado com Excelên-
cia concedido pela Organização Nacional de Acreditação 
(ONA). A Acreditação com Excelência é a certificação mais 
avançada entre as três da ONA.  Para alcançar e manter-se 
nesse patamar de excelência, o HOPE sempre atende a cri-
térios como segurança do paciente em todas as áreas, ges-
tão integrada e processos com foco na melhoria contínua.

Essa trajetória para conquistar a Acreditação com Excelên-
cia é retratada em uma das reportagens da revista Ponto de 
Vista HOPE, que traz matérias com informações relevan-
tes que irão contribuir para que as pessoas possam cuidar 
cada vez mais e melhor da saúde. Um dos temas aborda-
dos nesta edição é a catarata, que, apesar de ser comum 
em idosos, é uma das principais causas de cegueira infan-
til. Outro tema desmistificado aqui será a dor de cabeça e 
visão. A reportagem vai mostrar o quanto é importante a 
atuação da neuroftalmologia em casos de cefaleia. 

Como várias enfermidades podem influenciar e serem influen-
ciadas por problemas na visão, esta edição da revista vai tra-
tar de doenças não oculares que estão relacionadas à saúde 
dos olhos. Doenças de visão hereditárias, uveítes, uso de len-
te escleral e glaucoma também são temas de reportagens. 
Além da visão, a revista Ponto de Vista traz também matérias 
sobre ronco e apneia do sono e déficit auditivo. 

Boa Leitura e até a próxima!
Cyntia Santiago
Diretora do HOPE
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Doenças não oculares 
que prejudicam a visão

A visão pode ser um dos 
sentidos mais afetados 
por doenças em outras 
partes do corpo

Diabetes Mellitus, hipertensão arterial, doen-
ças reumatológicas e doenças infecciosas. Es-
sas são apenas algumas doenças sistêmicas 
que, além de suas complicações mais carac-
terísticas, podem afetar a visão. Como elas 
podem acometer diversos órgãos, os olhos 
também entram na lista das partes do corpo 
que correm o risco de serem prejudicados. Em 
casos como esses, não adianta apenas tratar 
dos seus sintomas na visão, mas combater a 
“doença de base”. É o que aponta a médica do 
HOPE, Dra. Adriana Gois.

A diabetes e a hipertensão, por exemplo, são 
causas frequentes em quadros de doenças 
oculares. Isso porque, segundo a Dra. Adria-
na Gois, são doenças crônicas que exigem 
um acompanhamento contínuo e uma vigilân-
cia com relação aos hábitos diários dos pa-
cientes. Os diabéticos podem apresentar bai-
xa da visão de forma gradual e, tanto nesses 
pacientes quanto nos hipertensos, as condi-
ções também são fatores de risco para Oclu-

são Vascular da Retina - que causa uma bai-
xa da visão súbita e muitas vezes importante. 
“Essas alterações possuem tratamento, mas 
nem sempre conseguimos recuperar a visão 
completamente”, explica a médica.

A Retinopatia Diabética (RD), doença ocular 
causada pela diabetes, é a causa mais comum 
de cegueira nos países desenvolvidos em pes-
soas com idade entre 20 e 74 anos. A severida-
de da doença e sua presença está relacionada 
com fatores como duração da doença, controle 
da glicemia e da hipertensão arterial associada. 
O risco de cegueira por RD pode ser reduzido a 
menos de 5% quando o diagnóstico é realizado 
em tempo adequado e o tratamento realizado 
corretamente, antes que alterações irreversíveis 
possam se instalar.

Além da visão embaçada, outros sintomas 
como olhos avermelhados (hiperemia), fo-
tofobia e dor na área dos olhos podem ser 
sintomas de inflamação ocular decorrentes de 
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Veja alguns problemas 
de saúde que podem 

desencadear doenças 
nos olhos:

Diabetes – Uma das consequências 
da alta taxa de glicose no sangue é a 
retinopatia diabética, essa condição, 
que pode evoluir para cegueira, ataca 
vasos da retina, tecido do globo ocular 
responsável por converter as imagens em 
estímulos elétricos lidos pelo cérebro.

Hipertensão - A pressão alta agride as 
artérias, inclusive as que alimentam as 
estruturas dos olhos. A hipertensão pode 
causar alterações na mácula, estrutura 
responsável pela visão de detalhes.

Distúrbios da tireoide - O 
hipotireoidismo, deficiência na 
quantidade de hormônios liberados pela 
tireoide, afeta a produção da lágrima, 
ocasionando a sensação de olho seco, 
ardor e vermelhidão, principalmente 
no final do dia. Já o excesso de 
hormônios – hipertireoidismo – pode 
causar a Oftalmopatia de Graves, que 
é o deslocamento do globo ocular 
para frente (proptose, exoftalmia ou 
“olho esbugalhado”) que pode ser 
causada pelo aumento da gordura e/
ou dos músculos situados atrás dos 
olhos. Diagnóstico e tratamento devem 
ser realizados pelo oftalmologista com 
acompanhamento do endocrinologista.

doenças reumatológicas como  as artrites 
ou infecções sistêmicas como a Sífilis e a 
Tuberculose. Embora a consulta ao oftal-
mologista deva ser anual, pacientes com 
doenças que podem afetar os olhos devem 
realizar avaliação oftalmológica com uma 
frequência maior, que será determinada 
pelo oftalmologista que acompanha seu 
caso. É o que recomenda a médica  of-
talmologista. “Existem casos de pacientes 
que já possuem comprometimento visual  
tão importante que seu acompanhamento e 
tratamento pode ser mensal”, alerta a Dra. 
Adriana Gois.

Diante das complicações que essas pato-
logias podem causar à visão, a melhor for-
ma de prevenção é o controle da doença 
de base. Assim, é necessário acompanha-
mento regular com endocrinologistas e car-
diologistas para cuidar das condições que 
causaram o comprometimento dos olhos e 
consulta com o oftalmologista a cada seis 
meses. No Hospital dos Olhos de Pernam-
buco (HOPE), existem especialistas capa-
citados para acompanhar e tratar esses 
pacientes, além de oferecer exames com-
plementares para um diagnóstico preciso. 
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Catarata também 
pode atingir recém-
nascidos e crianças
Apesar de ser comum em idosos,
a catarata é uma das principais
causas de cegueira infantil

Quando a lente do olho, chamada de cristalino, 
está opaca, ela passa a ser chamada de cata-
rata. Típica em pessoas idosas, a doença pode 
surgir em qualquer idade. De acordo com a mé-
dica Dra. Bruna Ventura, ela pode acometer, 
inclusive, crianças. Em todos os casos, é muito 
importante o diagnóstico precoce e o acompa-
nhamento com um especialista para definir o 
melhor tratamento para cada paciente.

Relatórios da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) apontam que cerca de 2 milhões de 
crianças em todo o mundo possuem cegueira 
provocada pela catarata. Ainda de acordo com 
a OMS, é a principal causa de cegueira infantil 
tratável e que pode ser evitada.  Essa opaci-
ficação do cristalino dificulta a entrada da luz 
no olho da criança, podendo atrapalhar seu 
desenvolvimento visual. Ela pode afetar um ou 
ambos os olhos e pode estar presente desde 
o nascimento (quando é denominada “cata-
rata congênita”) ou desenvolver-se ao longo 

dos meses ou anos subsequentes (quando é 
denominada ‘catarata infantil’). A identificação 
pode ocorrer por meio do teste do olhinho ou 
por observação dos pais, responsáveis ou até 
mesmo professores em relação a alguma alte-
ração no olho da criança. 
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“A catarata na infância, quando diagnosticada e tratada 
precocemente, pode não ser um obstáculo para o 
desenvolvimento normal da visão. Quando os médicos 
oftalmologistas, o terapeuta e os pais trabalham em equipe, a 
criança tem grandes chances de desenvolver normalmente a 
visão do olho afetado”, comenta a Dra. Bruna Ventura.

“O perigo da catarata na criança é que, assim 
como todo o corpo nessa fase, o olho também 
está se desenvolvendo. A partir do momento em 
que a criança nasce, teoricamente, ela já abre o 
olho e começa a ter estímulos visuais que vão 
ser muito importantes para o desenvolvimento 
da sua visão, e do seu corpo como um todo. 
Então, uma criança que tem uma dificuldade vi-
sual, tem mais dificuldade de se desenvolver 
motora e cognitivamente. O ideal é a gente con-
seguir eliminar essa dificuldade em relação ao 
desenvolvimento visual da criança para que não 
tenha interferência no resto do desenvolvimento 
dela”, pontua a médica Dra. Bruna.

Há crianças que têm uma opacificação parcial 
do cristalino e que, com o uso de óculos e tam-
pão, conseguem obter um desenvolvimento vi-
sual adequado.  Por outro lado, quando esta 
opacificação é maior, esse tratamento clíni-
co pode não ser mais eficaz.  Nesses casos, 
está indicada a cirurgia. “A catarata na infância, 
quando diagnosticada e tratada precocemente, 
pode não ser um obstáculo para o desenvol-
vimento normal da visão. Quando os médicos 
oftalmologistas, o terapeuta e os pais trabalham 
em equipe, a criança tem grandes chances de 
desenvolver normalmente a visão do olho afeta-
do”, finaliza a Dra. Bruna Ventura. 

Se o tratamento indicado pelo oftalmologista 
para a catarata infantil for a cirurgia, o procedi-
mento realizado é uma “troca” de lentes: a na-
tural do olho que está opaca, por uma transpa-
rente, que permita a entrada normal de luz para 
dentro do olho. A lente implantada permanecerá 
para o resto da vida no olho da criança.  

“O momento ideal para a cirurgia é determinado 
através de uma avaliação com o oftalmologis-
ta; porém, de uma forma geral, caso a catara-
ta esteja comprometendo a visão ao ponto de 
não ter mais indicação de tratamento clínico, 
o quanto antes se operar melhor, desde que a 
criança tenha mais que dois meses de vida. Na 
indicação da cirurgia, o oftalmologista sempre 
avalia o risco e compara com o possível benefí-
cio”, ressalta a Dra. Bruna Ventura.

intervenção cirúrgica
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Avanços no 
tratamento da 
Catarata

Com 59 anos, Ivanilda Borges foi ao médico 
oftalmologista e recebeu a explicação para a 
vista embaçada e uma sensação de haver uma 
nuvem no olho que a impedia de ler e identificar 
melhor os objetos: era catarata. A catarata é o 
nome que se dá à lente de dentro do olho quan-
do ela começa a se opacificar. Dona Ivanilda 
operou o olho direito e se prepara para realizar 
o procedimento no esquerdo ainda neste mês. 
“É maravilhosa a sensação de voltar a enxer-
gar bem e não depender de óculos”, define a 
concursada. O procedimento foi rápido e ela foi 
liberada para casa logo depois.

Hoje, parece óbvio que a cirurgia de remoção 
de catarata seja rápida e indolor, restaurando 
a visão de forma praticamente imediata. No 
entanto, nem sempre foi assim. Centenas de 
anos antes de Cristo, a catarata existia e já 
havia uma busca pela sua cura. “Eram técni-
cas rudimentares, com pouca higiene e procedi-
mentos mais invasivos e realizados por poucos 
médicos”, explica o médico Dr. Marcelo Ventura. 
Na época, o cristalino (a lente do olho) afetado 
pela doença era empurrado para a parte poste-
rior do olho, permitindo algum grau de melhora 
da visão. Como ainda não havia a substituição 
do cristalino opaco, depois do procedimento, o 
paciente precisava usar óculos com graus ele-
vados, de aproximadamente +12 graus.

A evolução da medicina 
transformou o processo
de cura da doença
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A facoemulsificação, utilizada até os 
dias de hoje, se caracteriza por utilizar 
ultrassom para partir o cristalino em 
pedaços pequenos, removendo-os por 
uma incisão pequena, menos invasiva. 
No lugar do cristalino, se implanta uma 
lente intraocular artificial, que substitui 
em grande parte os óculos.  

A partir dos anos 2000, a cirurgia de 
catarata experimentou outro salto: o 
surgimento do laser femtosegundo. 
O laser aprimorou ainda mais 
a cirurgia, sendo utilizado para 
fazer todos os cortes da cirurgia e 
para partir a catarata em pedaços 
menores, diminuindo a exposição do 
olho ao ultrassom.

A técnica intracapsular 
veio anos depois e era 
caracterizada pela retirada 
do cristalino e sua cápsula a 
partir de um corte grande na 
córnea. Não havia suturas, o 
que dificultava a cicatrização, 
e o período de recuperação 
exigia que o indivíduo ficasse 
deitado por uma semana.

A técnica extracapsular, 
adotada posteriormente, 
removia o cristalino, mas 
mantinha a cápsula no olho 
do paciente, o que marcou 
o início da substituição 
do cristalino por lentes 
artificiais. Aqui, após a 
cirurgia, as pessoas não 
precisavam mais utilizar 
óculos tão espessos como 
anteriormente.

Como a catarata cresce de forma lenta, 
a pessoa muitas vezes não percebe 
essa perda ou não tem a noção exata do 
quanto a visão está comprometida.  Ela 
se caracteriza pela perda de definições 
das cores, do brilho e uma sensação 
constante de visão embaçada. A doença 
costuma aparecer nas pessoas a partir 
dos 50 anos, mas pode surgir em 
pessoas mais novas. Geralmente atinge 
os idosos, mas pode ser adquirida ou 
estar presente desde o nascimento. 
Em todos os casos, a cirurgia é a única 
alternativa completamente eficaz. “Depois 
da cirurgia, percebemos até a mudança 
no semblante do paciente. Ele ganha 
vivacidade, passa a ter maior autonomia 
no dia a dia, volta a ter um ‘brilho nos 
olhos’, como costumamos dizer”, conta Dr. 
Marcelo. Essa percepção foi comprovada 
recentemente pela Universidade da 
Califórnia. A instituição realizou estudo 
com mais de 70 mil pessoas e atestou que 
a cirurgia de catarata reduziu em até 60% 
o risco de morte dos idosos.
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Doenças oculares podem se desenvolver por 
uma série de fatores. Algumas são adquiridas 
com a idade ou sofrem influência de fatores ex-
ternos, como pancadas ou acidentes; outras po-
dem ser transmitidas por herança genética. Em 
alguns casos, a identificação precoce é a prin-
cipal arma para evitar complicações. Por isso, 
é muito importante conhecer o histórico familiar 
e identificar possíveis predisposições, sendo o 
primeiro passo para a prevenção uma consulta 
com um oftalmologista. 

“O médico oftalmologista é o único profissional 
habilitado a realizar uma avaliação dos seus 
olhos e o único que poderá ponderar a neces-
sidade de um tratamento adequado, que pode 
ir desde o uso de óculos até cirurgia”, explica 
o especialista em retina, Dr. Vasco Bravo Fi-
lho. O exame oftalmológico, de acordo com o 
especialista, já é suficiente para uma avaliação 
adequada, identificando se o paciente tem algu-
ma predisposição, mas é indispensável que ele 

De olho
nos fatores
genéticos
Na maioria dos casos, a 
identificação precoce é a 
principal forma de evitar 
complicações das doenças 
oculares hereditárias

informe ao médico sobre quaisquer condições 
pré-existentes para um diagnóstico preciso. 
Contudo, muitas vezes, serão necessários exa-
mes complementares para avaliar se realmente 
há alguma alteração, permitindo que o médico 
oftalmologista possa acompanhar o paciente de 
maneira adequada. 

Além do glaucoma, que pode levar à cegueira 
irreversível, doenças como a ametropia (miopia, 

hipermetropia ou astigmatismo) têm caráter he-
reditário.  Além dessas, Dr. Vasco Bravo Filho 
destaca distrofias retinianas, degeneração ma-
cular relacionada à idade (DMRI) e ceratocone 
como doenças que podem ser herdadas geneti-
camente.  Se ignoradas, podem causar incômo-
dos, prejudicar a capacidade visual e até levar 
à perda total da visão. 

 “É indispensável conhecer o histórico familiar e 
ficar atento a qualquer alteração na visão, pois 
isso pode levar o seu oftalmologista a solicitar 
exames ou iniciar algum tratamento. No caso do 
glaucoma, por exemplo, caso o paciente apre-
sente alguma alteração ao exame oftalmológico 
e tenha histórico da doença, poderá necessitar 
de exames complementares e não apenas da 
consulta médica”, explica o médico.

“É indispensável conhecer o histórico 
familiar e ficar atento a qualquer 
alteração na visão, pois isso pode levar 
o seu oftalmologista a solicitar exames 
ou iniciar algum tratamento.”,

Diz o Dr. Vasco Bravo Filho.

Algumas doenças de 
visão hereditárias

Ceratocone - A doença é caracterizada 
pelo fato da córnea apresentar assimetria 
significativa na sua curvatura, adquirindo 
um formato cônico e irregular e atinge 
uma em cada 20 mil pessoas no Brasil.  
É na fase da puberdade que os sintomas 
costumam aparecer, entre eles visão 
embaçada, dificuldade para enxergar com 
pouca luz, sensibilidade à luz; 

Miopia - Caracteriza-se pela dificuldade 
em focalizar objetos distantes. Esse 
distúrbio visual costuma ser identificado 
no início da fase escolar. Entre os 
principais sintomas estão visão distorcida 
e dor de cabeça devido à fadiga ocular 
excessiva. 

Glaucoma – Causa alterações no 
nervo óptico afetando a visão em graus 
variáveis de deficiência visual de leve a 
até mesmo a cegueira, comprometendo 
também o campo visual. Nos estágios 
iniciais da doença, é comum que não 
estejam presentes os sintomas, podendo 
haver progressão da doença e deficiência 
visual sem que o paciente perceba. 

DMRI - Degeneração Macular 
Relacionada à Idade é uma doença 
degenerativa que envolve a parte mais 
central da retina humana, responsável 
pela nossa visão de nitidez e chamada 
de mácula. Trata-se de uma doença 
geneticamente determinada e que afeta, 
principalmente, as pessoas de pele clara 
e com idade superior aos 50 anos.
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Em um mundo 
repleto de estímulos 
audiovisuais, o déficit 
de audição é um 
problema que surge 
aos poucos e pode ter 
diversas causas 

Com a rotina agitada nas grandes cidades, vive-
mos cercados de sons a todo momento. Na rua 
ou dentro de casa, ouvimos barulhos vindos de 
diversas fontes sonoras em variados volumes: 
do “arranque” do motor de um carro em movi-
mento ao leve estalo do botão quando ligamos 
ou desligamos uma cafeteira. E são justamente 
esses sons mais sutis os primeiros que deixa-
mos de escutar quando temos algum problema 
que compromete a audição.

Provocado por diferentes causas, o déficit audi-
tivo se caracteriza pela dificuldade de ouvir e, 
se não for tratado da forma correta, pode levar 
à surdez. Por isso, é fundamental estar atento 
aos possíveis sinais de redução da capacida-
de de escutar. Dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), do censo mais 
recente sobre o assunto, estimam que mais de 
9,7 milhões de pessoas tenham algum tipo de 
deficiência auditiva no Brasil.

De acordo com a Dra. Savana Goretti, quando 
um paciente chega ao otorrino com queixas de 

diminuição da audição, o cuidado na avaliação 
deve ser rigoroso, uma vez que o problema 
pode ser ocasionado por um déficit temporário, 
como por exemplo rolha de cera; ou até por 
doenças mais graves, que necessitam de uma 
investigação mais acurada. “As causas são mui-
to variáveis; as perdas podem ser até irrever-
síveis, não podemos esquecer da importância 
genética e infecções na possível etiologia da 
mesma”, afirma.

É o caso da secretária acadêmica Zaíra Viard. 
Hoje com 58 anos, há quase 30, ela recebeu 
o diagnóstico de otosclerose, doença de fator 
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hereditário provocada por uma deformação no 
estribo, osso localizado dentro da orelha, e que 
reduz a audição ao longo do tempo.

Sem dar muita atenção ao problema no início, a 
secretária diz que só foi em busca de ajuda quan-
do a doença passou a afetar o dia a dia. “Sentia 
que tinha dificuldade de escutar, mas acabei me 
acostumando e não percebi que já deixava de 
ouvir alguns sons, como o canto de um pássaro 
ou uma torneira pingando. Depois, não conseguia 

nem socializar por vergonha de não ouvir o que 
as pessoas falavam, e isso prejudicou não só mi-
nha vida social como meu trabalho”, recorda.

Assim, após o diagnóstico, foi recomendado o 
uso de próteses auditivas. “Ganhei uma enorme 
qualidade de vida. Lembro que, voltando para 
casa, passei pelo Parque 13 de Maio, no Centro 
do Recife, e consegui ouvir os pássaros can-
tando. Chorei ali mesmo. Foi uma emoção que 
jamais esquecerei”, conta Zaíra.

Nem sempre é fácil determinar o que causa o 
déficit auditivo. Às vezes, a deficiência pode 
estar relacionada não apenas à genética ou 
a infecções, mas a maus hábitos capazes de 
comprometer a saúde das orelhas, como ouvir 
música no celular, com fone de ouvido, em volu-
me muito alto. “Quem trabalha em trios elétricos 
durante o Carnaval, se não tomar cuidado, pode 
mesmo ter perda de audição”, alerta a médica 
Dra. Savana Goretti.

A médica explica ainda que o tratamento vai 
depender do que teria provocado o problema. 
“Após o diagnóstico, a gente faz uma audiome-
tria para checar o grau de deficiência auditiva, 
ou seja, até que ponto a audição foi prejudi-
cada. Em paralelo, a gente investiga a causa 
desse déficit. Quando se trata de uma infecção, 
a perda pode ser reversível, após tratamento 
clínico com antibióticos”, afirma.

Já para os casos mais graves, há procedimentos 
cirúrgicos, como o implante coclear. “As perdas 
mais severas, geralmente, não são resolvidas 
com o aparelho convencional e o implante faz o 
papel de estimulação elétrica do nervo auditivo, 

Cuidados e tratamentos

gerando a percepção sonora que os pacientes 
tinham quando ouviam. Também se faz cirurgia 
de reconstituição nos casos de perfuração nos 
tímpanos”, ressalta a médica.

Dessa forma, para prevenir todos esses 
transtornos, a médica acredita ser essencial 
um acompanhamento clínico desde a infân-
cia. “Os cuidados já começam com os recém-
-nascidos, que passam por uma avaliação 
conhecida como teste da orelhinha. Quando 
se identifica alguma alteração, essas crian-
ças já seguem para o protocolo de investi-
gação para surdez, com monitoramento por 
meio de diversos exames”, atesta. 
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HOPE conquista 
Acreditação com 
Excelência
Selo é resultado da busca contínua
por renovação e melhorias

O HOPE se tornou o primeiro hospital de olhos de Pernambuco a obter o 
selo de Acreditado com Excelência concedido pela Organização Nacional 
de Acreditação (ONA). A conquista é o resultado do constante trabalho 
realizado em prol do bem-estar e da segurança do paciente.

A Acreditação com Excelência é a certificação mais avançada entre as 
três da ONA. Ela é concedida apenas a instituições prestadoras de ser-
viços de saúde que, além de atenderem a critérios como segurança do 
paciente em todas as áreas, gestão integrada e plena comunicação entre 
atividades, também demonstram praticar uma cultura organizacional de 
melhoria contínua.

O caminho para a obtenção do selo começou em 2012, ano em quando foi 
iniciada a solicitação por meio de um relatório diagnóstico. Desde então, o 
hospital passou por diversas mudanças e melhorias, como a instalação de 
comitês para avaliação periódica e a reestruturação da urgência.

O uso inovador de tecnologia em procedimen-
tos médicos foi um dos fatores que levou à ob-
tenção do selo. Um exemplo é o que acontece 
com os dados pessoais e de diagnósticos re-
lacionados aos pacientes. “Asseguramos para 
que essas informações sejam armazenadas 
em locais seguros, com sistema de backup e 
contingência contra falhas. O material é acom-
panhado e testado diariamente pela equipe de 
tecnologia do HOPE”, explica Rafael Galdino, 
gestor de tecnologia da informação do hospital.

Ele avalia que, atualmente, o setor de TI funciona 
como um parceiro em todas as áreas de atua-
ção do hospital. “A TI atua em todas as etapas 
do atendimento aos pacientes. Desde o momen-
to de marcação da consulta médica, passando 
pelo processo de admissão junto às operadoras 
de saúde, seguindo para o diagnóstico e aten-
dimento médico, e finalizando com o processo 
financeiro de toda a operação hospitalar.”

A aliança entre tecnologia e saúde no HOPE é 
um processo em constante melhoria. “A equipe 

de TI do hospital atua diariamente em parceria 
com a equipe médica identificando novas fun-
cionalidades e avanços que proporcionem aos 
nossos pacientes um atendimento e diagnóstico 
mais seguro e preciso, com base em informa-
ções estruturadas”, afirma Rafael.

Os avanços proporcionados pela tecnologia 
também são bem avaliados pelos médicos. 
“Os aparelhos utilizados na medicina vêm evo-
luindo a cada ano. Um detalhe importante é 
que, com cada atualização, a automação se 
torna cada vez mais presente” afirma o médi-
co Dr. Bernardo Cavalcanti. Ele se refere ao 
processo no qual aparatos tecnológicos fun-
cionam de maneira independente, com pouca 
ou nenhuma ação humana. 

Outro progresso que está cada vez mais 
presente é o uso da inteligência artificial 
(IA). Em 2012, o HOPE iniciou o desenvol-
vimento de projeto de IA capitaneado pela 
médica Dra. Bruna Ventura com o objetivo 
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de detectar sintomas de ceratocone. “O 
computador consegue analisar mais vari-
áveis simultaneamente que o ser huma-
no, então utilizamos esse fator para con-
seguir realizar diagnósticos mais rápidos 
e precisos”, afirma a Dra. Bruna Ventura. 
O resultado foi muito positivo, pois tornou 
possível identificar padrões e constatar a 
presença da doença ainda em seus está-
gios iniciais.

“A Ouvidoria é uma importante fonte de informa-
ções construída a partir da percepção imediata 
e expontânea dos pacientes sobre a experiên-
cia do atendimento que vivenciaram no hospi-
tal.”, afirma Cristiane Hazin, ouvidora do HOPE. 
Esse retorno é uma ferramenta essencial para 
a melhoria contínua das atividades realizadas.

No HOPE, é utilizado o famoso método Net 
Promoter Score (NPS) para medição do 
grau de satisfação do paciente. Criada nos 
Estados Unidos, a técnica consiste na apli-
cação da seguinte pergunta aos pacientes: 
“qual é a probabilidade de você recomendar 
a nossa empresa/produto/serviço a um ami-
go ou colega?”. O paciente, então responde 
com uma nota que vai de 0 a 10. “Aplica-
mos o NPS por meio do envio de pesquisa 
eletrônica para os pacientes, após o aten-
dimento”, diz a ouvidora. “O resultado é um 
banco de dados valioso, que nos permite 
acompanhar continuamente a qualidade 
percebida dos serviços.”

O VALOR DA OUVIDORIA

artigo

Por Camilla Arruda*

SEGURANÇA DO PACIENTE:
Procure os sinais que indicam
que ela está lá

É natural que, quando estamos no papel de pa-
cientes nos sintamos, de alguma forma, um pouco 
vulneráveis. Assim, para sentirmos a confiança e a 
certeza de que estamos protegidos e seguros, po-
demos buscar serviços nos quais percebamos que 
a segurança do paciente é um objetivo primordial da 
instituição e permeia não somente a área assisten-
cial, mas todos os setores do hospital ou clínica. Isso 
ocorre quando notamos importantes mecanismos 
de “barreiras” que funcionam como filtros de riscos. 
Esses mecanismos podem ser aplicados logo na re-
cepção, com o processo de identificação de todos os 
pacientes ambulatoriais e cirúrgicos por meio da ve-
rificação tripla (nome completo, data de nascimento 
e nome da mãe). 

Nos casos de pacientes internados, contar com os 
serviços de farmácia e nutrição clínicas confere se-
gurança aos processos medicamentosos e nutricio-
nais durante a internação e no pós-alta. Na área de 
faturamento, é preciso estar atento à qualidade do 
registro no prontuário, onde todos os procedimentos 
que foram realizados precisam estar corretamente 
documentados, assegurando ao paciente, aos fami-
liares e à equipe o acesso a informações de forma 
clara e segura. Hospitais que se submetem ao pro-
cesso de Acreditação Hospitalar, como é o caso do 
HOPE, que conquistou o selo de qualidade ONA3, 
vivenciam um aprofundamento nas práticas voltadas 
à Segurança do Paciente. Uma amostra disso foi 
a implantação, em julho de 2017, dos consultórios 
pré-anestésicos no hospital, onde, além do contato 
com o cirurgião, o paciente também é atendido pre-
viamente pelo anestesista para identificar possíveis 
riscos cirúrgicos. 

Outro exemplo do impacto da Acreditação é a forma-
lização da aplicação do check-list de cirurgia segu-
ra, quando, antes do procedimento cirúrgico, toda a 

equipe realiza uma pausa (time out) para reconfirmar 
aspectos como procedimento correto, lado correto e 
equipe correta, minimizando a possibilidade de erro. 
Ainda como ganho do processo de certificação,  há 
o enraizamento de uma cultura de notificar tudo que 
foge da rotina, que pode trazer dano ao paciente e/
ou à equipe. Pensando nisso, foi montada no HOPE 
a equipe de qualidade e gerenciamento de risco para 
analisar e agir diante do que é notificado. Tendo a 
excelência como objetivo, busca-se o engajamento 
de todos os colaboradores do hospital na atenção  à 
segurança do paciente. Para alcançar esse engaja-
mento, são realizados treinamentos periódicos, tanto 
comportamentais quanto técnicos. 

Outra fonte de conhecimento é a participação efeti-
va de médicos, equipe assistencial e de gestão em 
congressos e cursos.  Envolver a equipe implica em 
fazer com que cada um se sinta parte do todo. O re-
sultado na segurança é reflexo desse compromisso 
diário da equipe e abarca também a colaboração do 
próprio paciente na observação e cumprimento das 
orientações recebidas no hospital. Todos juntos e fo-
cados levantamos a bandeira da Segurança do Pa-
ciente e a colocamos em um alto nível. O que mais 
me entusiasma é a oportunidade de trabalhar em um 
hospital com valores éticos sólidos, que está sem-
pre em busca da melhoria contínua dos processos, 
visando à segurança não só dos pacientes como de 
todos os colaboradores.

*Camilla Arruda é Coordenadora Assistencial do 
Hospital de Olhos de Pernambuco - HOPE

E mesmo com tanta tecnologia, o papel 
do profissional da medicina continua tão 
importante quanto sempre foi. “Os com-
putadores e máquinas são, atualmente, 
capazes de executar exames e realizar 
determinados procedimentos medicinais. 
Mas só o médico tem a capacidade de 
interpretar os dados, de fazer terapêutica 
e de indicar o tratamento mais adequado 
para cada caso”, afirma Dr. Bernardo.
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“Muitos casos surgem devido ao 
sedentarismo, obesidade, consumo 
de bebidas alcoólicas e ingestão de 
alimentos pesados antes de dormir”,

Segundo o Dr. José Ricardo.
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O ronco é caracterizado pelo barulho causado 
pela opilação das vias respiratórias superiores 
devido à dificuldade do ar para chegar até os 
pulmões.

Esse tipo de obstrução é mais aparente em ho-
mens adultos, mas também tende a aparecer 
em mulheres durante a menopausa devido à 
diminuição do estrogênio, hormônio relacionado 
ao desenvolvimento de características femini-
nas. Nas crianças, o ronco, de maneira geral, 
acontece devido a doenças como sinusite, ri-
nite e rinofaringite. Outro fator que causa ron-
cos em crianças e adolescentes são amígdalas 
e adenoides grandes demais que dificultam a 
passagem do ar. Uma cirurgia para a redução 
desses órgãos pode ser indicada para sanar o 
problema de maneira definitiva.

Nos casos mais simples, o problema do ronco 
pode ser solucionado com a adoção de hábitos 
saudáveis no dia a dia. De acordo com o Dr. 
José Ricardo, “muitos casos surgem devido ao 
sedentarismo, obesidade, consumo de bebidas 
alcoólicas e ingestão de alimentos pesados an-

Atenção ao ronco

Dificuldade de 
respiração durante
o sono é sinal de que 
algo está errado

O ronco está bastante presente na população 
brasileira. Estimativas apontam que cerca de 
60% das pessoas com mais de 55 anos cos-
tumam ronquejar durante o sono. Além de criar 
uma situação embaraçosa, o ronco merece 
atenção, pois pode ser um indicativo de proble-
mas de saúde.

“O correto, o saudável, é dormir sem roncar. O 
sistema respiratório deve funcionar sem obstru-
ções, esteja a pessoa dormindo ou acordada”, 
afirma o médico Dr. José Ricardo de Araújo. 

tes de dormir. Então, nesses casos, tomar ati-
tudes que revertam esses hábitos prejudiciais 
pode resolver a questão”. É recomendado que 
se procure um profissional da nutrição e um 
educador físico para que se tenha uma orienta-
ção adequada quanto à questão da alimentação 
e à prática de exercícios.
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O ronco também pode ser um indicativo de 
que algo muito mais grave está acontecendo 
dentro do corpo. É o caso da apneia obs-
trutiva do sono, doença que causa breves 
interrupções na respiração enquanto a pes-
soa dorme. “Essas pequenas pausas respi-
ratórias prejudicam o envio de oxigênio para 
o sangue, o que, com o tempo, aumenta o 
ritmo dos batimentos cardíacos e causa a 
constrição dos vasos sanguíneos”, explica o 
médico Dr. José Ricardo.

Por se tratar de algo que acontece enquan-
to a pessoa está dormindo, a identificação 
da apneia do sono dificilmente é imediata. É 
mais comum, por exemplo, que alguma ou-
tra pessoa perceba o ronco e, assim, faça o 
alerta de que um médico precisa ser consul-
tado. “Quem sofre de apneia tende a dormir 
mal, passa por períodos de sonolência diur-
na e de cansaço prolongado”, afirma o Dr. 
José Ricardo. A longo prazo, as dificuldades 
de respiração e oxigenação do sangue sur-
gem também durante o dia, o que pode levar 
a quadros de arritmia cardíaca e também de 
pressão alta.

A apneia obstrutiva do sono pode ser clas-
sificada como tendo causa clínica ou cirúrgi-
ca. Segundo o Dr. José Ricardo, “na causa 
cirúrgica, em primeiro lugar, é feita uma ava-
liação médica para identificar qual parte do 
corpo está causando a obstrução de ar para 
que seja realizado o procedimento”. Pode ser 
que seja necessário mover a estrutura maxilar 
inteira para frente, ou apenas a língua. Outra 
opção é a suspensão do osso hioide, que fica 
abaixo da mandíbula.

Na causa clínica, é utilizado um aparelho cha-
mado CPAP. A sigla vem do termo em inglês 
continuous positive airway pressure, ou pres-
são positiva contínua na via aérea. O aparelho 
funciona como uma máscara nasal que provê 
pressão de ar, desobstruindo as vias aéreas e 
fazendo com que a pessoa tenha uma noite de 
sono mais serena.



Prevenção pode evitar 
cegueira em pacientes 
com Glaucoma
A doença tem origem multifatorial, podendo se encontrar 
mutações em genes múltiplos. O controle da pressão intra-ocular é 
fundamental para evitar que o problema evolua

Principal causa de cegueira irreversível no 
mundo, a estimativa é que o glaucoma afetará 
80 milhões de pessoas no mundo em 2020. E 
os números podem ficar ainda piores: estima-se 
que 80% dos 1,2 milhões de pessoas cegas 
no Brasil poderiam ter evitado ou tratado. Dian-
te desses dados preocupantes da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o avanço dessa do-
ença, que gera uma espécie de estreitamento 
progressivo do campo visual, merece uma aten-
ção maior.

O glaucoma é uma doença multifatorial, ou 
seja: é provocada por uma combinação de múl-
tiplos fatores e mutações em genes múltiplos. 
Entretanto, o principal fator de risco para seu 
surgimento é o aumento da pressão intra-ocu-
lar (PIO). “Com a PIO elevada, ocorre a perda 
das células que formam o nervo óptico e, as-
sim, surge o glaucoma”, explica o médico do 
Hospital dos Olhos de Pernambuco (HOPE), Dr. 
Arthur Frazão. “A presença de um familiar com 
a doença aumenta ainda mais o risco, principal-
mente se for um irmão”, completa.

Além desses fatores, o glaucoma ainda exige 
mais atenção daqueles que estão passando dos 
40 anos de idade. Isso porque a incidência da 
doença tende a dobrar a cada década e a pre-
valência nessa faixa etária é de 0,6% - esse 
valor chega a quase 7,5% em pessoas acima 
dos 80 anos. Segundo o médico Dr. Arthur Fra-
zão, isso acontece porque o filtro que regula a 
pressão intra-ocular tem sua função diminuída 
com o passar das décadas e, ainda, há uma 
perda lenta e progressiva (natural e fisiológica) 
da camada de células ganglionares que formam 
o nervo óptico. 

Para os pacientes hipertensos oculares ou 
que foram diagnosticados com o glaucoma em 
consulta, o HOPE realiza uma cirurgia minima-
mente invasiva e segura com o iStent (Trabe-
cular Micro-Bypass Stent System). Esse dispo-
sitivo, que já é considerado o menor usado em 
cirurgias no mundo, é uma novidade utilizada 
desde julho de 2017 e pode ser introduzido 
isoladamente ou no mesmo tempo de uma ci-
rurgia de catarata. Seu funcionamento consis-

“A presença de um familiar com a 
doença aumenta ainda mais o risco, 
principalmente se for um irmão”
Dr. Arthur Frazão.
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te em comunicar a parte anterior do olho, onde 
há um líquido chamado humor aquoso, com 
um canal de drenagem cujo nome é canal de 
Schlemnn. Entre essas estruturas, está a ma-
lha trabecular que, no paciente com glaucoma, 
não funciona tão bem. “O iStent ultrapassa a 
barreira que está dificultando a saída do hu-
mor aquoso do olho. Assim, há uma redução 
da PIO e, consequentemente, da chance de 
progressão da doença”, relata o médico Dr. 
Kaio Soares. Vale salientar que o dispositivo é 
aprovado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e tem segurança e eficácia 
comprovadas em publicações científicas.  

Na prática, os benefícios com o resultado para 
o paciente vão desde a diminuição do uso de 
colírios que estabilizam a pressão intraocular 
até evitar maiores prejuízos da doença. “Já para 
o médico, ver a melhora na qualidade de vida, 
menos pacientes caminhando para cegueira e 
dispor de um tratamento moderno e seguro é a 
melhor vantagem”, declara o médico do HOPE, 
Dr. Kaio Soares. Segundo ele, novos dispositi-
vos e técnicas micro invasivas para glaucomas 
avançados também já foram criados como o 
Kahook Dual Blade e GATT (Gonioscopy Assis-
ted Transluminal Trabeculotomy). “Estão sendo 
treinados e aperfeiçoados por todo departamen-
to de glaucoma cirúrgico do hospital a fim de 

sempre oferecermos o melhor e mais moderno 
tratamento para nossos pacientes”, comenta.

No mais, o ideal é prevenir. Estudos apon-
tam que uma alimentação saudável, atividade 
física regular e a diminuição da ingestão de 
cafeína podem ser fatores de proteção contra 
o glaucoma. Entretanto, além do cuidado geral 
com a saúde, a consulta anual com o oftalmo-
logista deve entrar para o rol de prioridades. 
Esse é o momento que deve ser feita a análi-
se de cada caso, a procura de fatores de risco 
e sinais para o glaucoma e outras doenças 
oculares. No caso daqueles que apresentam 
um familiar com a condição, o recomenda-
do é seguir a consulta de rotina e, se notar 
qualquer sinal maior, pode ser necessário um 
acompanhamento mais frequente.

“Já para o médico, ver a 
melhora na qualidade de vida, 
menos pacientes caminhando 
para cegueira e dispor de um 
tratamento moderno e seguro é 
a melhor vantagem”
Dr. Kaio Soares
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Mãe da pequena Graziela Vitória, de dois 
anos e três meses, Inabela Tavares, morado-
ra da cidade do Recife, descobriu aos cinco 
meses de gestação que a sua bebê nasceria 
com microcefalia, uma diminuição do períme-
tro craniano. “Na hora foi um baque. Passei 
um tempo pesquisando para entender o que 
era”, confessa Inabela, que na época tinha 
uma filha com 10 anos.

A má formação do cérebro é uma das caracterís-
ticas mais conhecida e grave da síndrome con-
gênita do vírus Zika, transmitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, o mesmo que causa a dengue e 
Chikungunya. O surto do vírus explodiu no Brasil, 
especialmente no Nordeste, no final de 2015 e 
início de 2016. Em Pernambuco, 437 casos de 
bebês com essa síndrome foram registrados pela 

“Minha filha é acompanhada 
por todo tipo de médicos e eu 
faço diariamente as atividades 
ensinadas pelos especialistas em 
casa para estimulá-la. Hoje, ela 
já consegue andar com alguém 
segurando a sua mão”
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Depois do
surto

Crianças com a 
síndrome congênita do 
vírus Zika devem 
receber tratamento 
de uma equipe 
multidisciplinar 

Graziella Vitória nos 
braços da sua mãe 

Inabela Tavares 



Secretaria Estadual de Saúde desde o início da 
epidemia. Dois anos depois, pais e médicos con-
vivem com desafios e descobertas diárias. 

A síndrome congênita do vírus Zika é carac-
terizada por alterações cerebrais, oculares, 
esqueléticas e auditivas. Uma vez fechado o 
diagnóstico, crianças com a doença devem 
ser tratadas precocemente por uma equipe 
multidisciplinar composta por neuropediatra, 
oftalmologista, ortopedista, otorrinolaringolo-
gistas, fonoaudiólogo, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais e psicólogos. “Minha filha 

é acompanhada por todo tipo de médicos e 
eu faço diariamente as atividades ensinadas 
pelos especialistas em casa para estimulá-la. 
Hoje, ela já consegue andar com alguém se-
gurando a sua mão”, explica Tavares. 

“Quando a mãe é exposta ao vírus da Zika na 
gestação, ele pode atravessar a placenta e 
afetar o feto, causando destruição das células 
nervosas do sistema nervoso central. É impor-
tante ressaltar que nem todas as mães infecta-
das com vírus terão filhos infectados”, explica 
a Dra. Camila Ventura. De acordo com ela, se 

faz necessário o acompanhamento do desen-
volvimento do bebê durante a gravidez, e após 
o nascimento, para detectar possíveis achados 
sistêmicos. 

Aos poucos, descobertas vêm sendo feitas e 
explicam como o vírus age no feto em forma-
ção e como as diferentes formas de estimulação 
aumentam a qualidade de vida dessas crianças. 
Uma dessas melhorias é na visão. Uma pesqui-
sa realizada por cientistas da Fundação Altino 
Ventura e publicada no Journal of the American 
Association for Pediatric Ophthalmology and Stra-
bismus (JAAPOS) mostrou que a visão de bebês 
com problemas oculares causados pelo vírus da 
Zika melhorou em 62% com o uso de óculos. 

Outro estudo realizado na Fundação Altino 
Ventura foi capaz de detectar os principais 
fatores de risco relacionados aos achados 
oculares da Síndrome congênita do Zika ví-
rus. “Pudemos constatar que, recém-nasci-
dos com microcefalia severa e recém-nasci-
dos cujas mães referiram sintomas no início 
da gestação, foram os que mais apresenta-
ram lesões oculares ao nascimento”, afirma 
a Dra. Camila Ventura. 

Recentemente pesquisadores do Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade de São 
Paulo (USP) desenvolveram um teste mais 
preciso para detectar o vírus da Zika com 
foco nas grávidas. A pesquisa revela uma 
proteína específica do vírus da Zika que não 
gera confusão com outros, como o da den-
gue, prometendo um diagnóstico mais preci-
so até o final de 2018. 
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O que você precisa saber

Quais são os sintomas da infecção pelo 
vírus da Zika?

Os sintomas são semelhantes ao da dengue 
e Chikungunya, também transmitida pelo 
mesmo mosquito, o Aedes aegypti. O 
paciente pode sentir febre baixa, dor de 
cabeça e nas articulações, conjuntivite, 
erupções cutâneas e mal-estar. Geralmente, o 
quadro dura entre dois a sete dias. 

O que é a síndrome congênita do vírus Zika?

É um conjunto de alterações provocadas 
pelo vírus Zika quando passado da 
gestante para o bebê, através da placenta, 
e que aparecem logo no nascimento. A 
síndrome é caracterizada por alterações 
esqueléticas, oculares, auditivas e 
cerebrais, que podem ou não aparecer 
juntas. A diminuição do perímetro craniano, 
que caracteriza a microcefalia, é apenas 
um dos problemas que podem estar 
presentes em crianças com a síndrome. 

Quais os achados clínicos típicos?

O que mais chama a atenção é a 
microcefalia, porém nem sempre as crianças 
com a síndrome apresentam este achado 
ao nascimento. Outros achados típicos da 
SCZV (Síndrome Congênita do Zika Vírus) 
são calcificações subcorticais, cicatrizes no 
fundo do olho, más-formações esqueléticas 
e deficiência auditiva. 

Quais são os tratamentos disponíveis?

As crianças com a SCZV precisam 
de tratamento individualizado e 

personalizado envolvendo médicos 
de diferentes especialidades 
(neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, 
otorrinolaringologia, infectologia, etc.)  e 
terapeutas de diversas áreas trabalhando 
a visão (estimulação visual), motora 
(fisioterapia e terapia ocupacional), 
linguagem e alimentação (fonoaudiologia) 
e cognitivo (psicopedagogia e psicologia). 
Além disso, muitas crianças precisam de 
órteses ortopédicas, aparelhos auditivos 
e óculos. 

Óculos podem ajudar?

Sim. Algumas crianças com microcefalia 
precisam dos óculos para tratar 
diferentes manifestações oftalmológicas 
como miopia, hipermetropia, 
astigmatismo, hipoacomodação, 
ambliopia e/ou estrabismo. 

Quais são as principais complicações 
que estas crianças têm apresentado 
com o tempo?

O espectro da síndrome é amplo e as 
suas manifestações variam de acordo 
com cada caso. Porém, em geral, 
crianças com a SCZV apresentam atraso 
no desenvolvimento global incluindo a 
função motora grossa e fina (mobilidade), 
comunicação (fala) e cognição (intelectual). 
Muitas crianças desenvolveram crises 
convulsivas com o passar do tempo, 
assim como disfagia (dificuldade de 
deglutir alimentos). A disfagia é bastante 
temida nesta população, pois favorece as 
infecções pulmonares quando o alimento é 
aspirado para as vias respiratórias. 
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Miopia:
quase uma epidemia
De acordo com estudos o número de míopes 
no mundo tem um crescimento alarmante e 

até 2050 metade da população mundial terá 
a disfunção ocular

Imagens borradas e desfocadas: definitivamen-
te, a nitidez não é amiga dos míopes. Prestes 
a ser considerada uma epidemia, a miopia – ou 
visão curta – está presente na vida de milhões 
de brasileiros e segue em um crescimento alar-
mante no mundo inteiro. De acordo com um 
estudo da Agência Americana de Oftalmologia 
(AAO), metade da população mundial será mío-
pe em 2050. Perspectiva que já é realidade em 
cidades como Singapura e Hong Kong, onde a 
miopia chega a afetar quase 90% dos adultos 
e jovens.

Os míopes são pessoas que sentem dificulda-
des em enxergar de longe, precisando corrigir 
com óculos, lentes de contato ou cirurgia a la-
ser. O problema ocorre por conta de um erro na 
projeção dos olhos: a imagem se forma antes 
da retina. Desta forma, os objetos próximos são 
vistos normalmente, mas os distantes ficam bor-
rados. Diante desses dados, especialistas lutam 
para encontrar um fator existente na vida mo-
derna que possa estar tornando este distúrbio 
em algo propício. No entanto, as razões ainda 
são incertas e não há uma tese que justifique o 
intenso avanço da miopia.

Alguns estudos apontam a genética como a 
principal causa associada à miopia, enquan-
to outros, mais complexos, indicam que os 
costumes da vida urbana e os aparelhos ele-
trônicos abrem espaço para o surgimento do 
distúrbio. Dra. Simone Travassos, médica 
do HOPE, afirma que estudos epidemiológi-
cos recentes identificaram que o tempo de 
atividades à luz do dia pode ser um fator 
determinante da miopia. “Tem sido proposto 
que a exposição à luz solar brilhante, mesmo 
com proteção ultravioleta (UV), pode retardar 
o início e a progressão da miopia provavel-
mente por inibir o aumento do globo ocular. 
Também se tem demonstrado nesses estu-
dos correlação entre tempo gasto com ativi-
dades de perto e o aumento da probabilidade 
de desenvolver miopia”, comenta.

Um alerta evidenciado pela oftalmologista é o 
crescimento de casos do problema em crianças. 
“O aumento do número de casos de alta miopia 
parece estar relacionado à progressão da doen-
ça em crianças que se tornaram míopes aos 6 
ou 7 anos e que serão altas míopes dentro de 
cinco anos. Nestes casos, a alta miopia parece 
ser adquirida, enquanto que em gerações ante-
riores, tinha caráter hereditário”, explica. 

Um tratamento que vem sendo utilizado nes-
sas crianças e está em estudo no Brasil é o 
uso da Atropina, colírio para reduzir a progres-
são da miopia nos pequenos. A alternativa que 
tem se mostrado mais efetiva é o uso ocular 
da solução diluído a 0,01%. “A instilação do 
colírio é feita à noite por um longo período de 
tempo na tentativa de reduzir a progressão da 
miopia e diminuir o crescimento axial do olho”, 
explica a Dra. Simone.
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UVEITES
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Problemas 
na úvea
Com sintomas 
semelhantes aos da 
conjuntivite, uveítes são 
distúrbios que podem 
surgir como  consequência 
de outras doenças

Olhos vermelhos e dores oculares são algumas 
manifestações comuns da conjuntivite. Entre-
tanto, diante desses sintomas, é recomendado 
que o paciente procure um oftalmologista para 
fazer um exame mais aprofundado. Afinal, exis-
te a possibilidade de que a pessoa esteja de-
senvolvendo algum tipo de uveíte, um conjunto 
de doenças nos olhos decorrente de inflamação 
na úvea, estrutura formada pela íris, corpo ciliar 
e coróide. É preciso atenção: se não for diag-
nosticado precocemente e tratado de maneira 
correta, o paciente pode ter também outras par-
tes dos olhos atingidas e desenvolver sequelas 
graves, até mesmo cegueira.

“As uveítes apresentam alguns sintomas se-
melhantes aos da conjuntivite. No entanto, 
elas não costumam surgir por meio de conta-

minação direta nos olhos, mas pela presença 
de doenças sistêmicas. A existência dessas 
doenças requer um tratamento mais profundo, 
que vai além do uso de medicamentos locais 
(colírios). É preciso fazer um estudo do pa-
ciente, avaliar seu histórico e verificar se ele 
tem ou teve doenças como toxoplasmose, tu-
berculose, AIDS, sífilis, doenças reumatológi-
cas, entre outras”, comenta Dra. Sandra Dias, 
médica do HOPE especializada em uveítes. 
“Uma vez descoberta alguma doença, é ne-
cessário o tratamento sistêmico para evitar 
danos maiores aos olhos, além do tratamento 
local”, acrescenta.

As uveítes são classificas de acordo com o local 
do olho afetado. Ela pode ser definida como 
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anterior, intermediária, posterior e difusa.“Por 
ter sintomas semelhantes aos da conjuntivite, 
algumas pessoas podem não compreender a 
gravidade do problema. É justamente por isso 
que recomendamos o acompanhamento médi-
co”, alerta Dra. Sandra Dias.

Além de dores e olhos vermelhos, a uveíte 
pode causar também moscas volantes (pon-
tos escurecidos e que se mexem no campo 
visual ao paciente mexer o olho), baixa visão 
e fotofobia (maior sensibilidade à luminosi-
dade). Em algumas ocasiões, é necessária 
a realização de exames de sangue, raio x, 
tomografia, ressonância magnética, entre ou-
tros. No Brasil, a causa mais comum de uveí-
te posterior é a toxoplasmose – mais de 50% 
dos casos. A toxoplasmose é uma infecção 
causada por parasitas encontrados em fezes 
de gato e alimentos contaminados.

Já a uveíte anterior pode ser consequência 

de reumatismo, uma afecção caracterizada 
por acometimentos articulares. Não há uma 
faixa etária definida para o surgimento das 
uveítes, que podem atingir tanto adultos 
quanto crianças, de ambos os sexos. No en-
tanto, a prevalência maior é na faixa etária 
de 20 a 40 anos.

A conduta terapêutica deve ser realizada 
em conjunto com médicos especializados, 
infectologistas, reumatologistas e clínicos 
gerais, além do tratamento ocular.“É ne-
cessário que a causa de uma uveíte seja 
pesquisada para realização do tratamento 
sistêmico e acompanhamento adequado. É 
muito importante que o paciente seja acom-
panhado por um oftalmologista e pelo médi-
co especializado na doença base. O uso de 
medicamentos específicos e o acompanha-
mento de exames são procedimentos que 
precisam de atenção”, recomenda a douto-
ra Sandra Dias.

“Por ter sintomas semelhantes aos da 
conjuntivite, algumas pessoas podem não 
compreender a gravidade do problema. É 
justamente por isso que recomendamos o 
acompanhamento médico”
Alerta Dra. Sandra Dias
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Não é só para controlar obesidade e preve-
nir doenças cardiovasculares que o cuidado 
com a alimentação é importante. A nutrição 
pode ser uma importante aliada na preven-
ção de possíveis patologias oculares. Uma 
dieta balanceada e diversificada, contendo 
frutas, verduras, legumes, dentre todos os 
outros grupos alimentares é imprescindível 
para manutenção da saúde do nosso corpo, 
inclusive dos olhos.

“Em muitos casos, a alimentação está direta-
mente ligada com problemas na visão. A ce-
gueira noturna, por exemplo, está relacionada 
com a deficiência de vitamina A. O surgimento 
da Catarata também está relacionado, entre ou-
tros fatores, ao que as pessoas comem. Estu-
dos mostram que, embora não tenha cura, a de-
generação macular relacionada à idade, pode 
ter sua aparição retardada com a ajuda de uma 
alimentação equilibrada rica em vitaminas C e 

E. Já para o olho seco, é essencial o consumo 
de alimentos ricos em ômega 3 , pois reduzem 
a inflamação e a composição lipídica das célu-
las. São fontes de ômega 3 as nozes, peixes 
e óleo de linhaça”,  esclarece Lyvia Pellegrino, 
nutricionista do HOPE.

A nutricionista conta também que é preciso dimi-
nuir consideravelmente a ingestão de alimentos 
ricos em gorduras e açucares e incluir, dentro de 
uma alimentação diversa, alimentos ricos em vi-
tamina A, como cenoura, manga, mamão, fígado, 
gema de ovo e óleos de peixes; alimentos que 
sejam fontes de vitaminas D como as oleagino-
sas, abacate, kiwi, peixes e frutos do mar.

A diabetes avança de maneira silenciosa e uma 
de suas faces mais cruéis é a retinopatia dia-
bética, doença causada quando o excesso de 
glicose no sangue danifica os vasos sanguí-
neos de dentro da retina. Ela pode surgir sem 
que paciente perceba a diferença na visão. Na 
fase inicial da doença, ocorrem pequenas áreas 
de dilatação de vasos sanguíneos 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. A demora em iniciar o tratamento 
pode levar à cegueira.

Entretanto, o tratamento dos problemas oftal-
mológicos causados pela diabetes de nada 
adianta se não houver um esforço para contro-
lar também a taxa de glicose no sangue, e a ali-
mentação é essencial para esse controle. “Para 
esse quadro, a alimentação deve ser à base de 
produtos integrais, verduras e legumes, sempre 
prezando por alimentos na sua forma mais na-
tural possível, evitando alimentos industrializa-
dos, bolos, pães, entre outros. Sempre com as 
orientações de nutricionistas e profissionais ca-
pacitados para melhor controle”, explica Lyvia.

Diabetes e visão

ALGUNS ALIMENTOS ALIADOS DA VISÃO

Peixes
Fontes de ácidos graxos ômega 3 e 
das vitaminas A, B, D e E, peixes como 
sardinha, bacalhau, salmão e atum 
estimulam  boa circulação sanguínea. 
O consumo desses alimentos possibilita 
que todas as estruturas oculares 
recebam bastante oxigênio.

Frutas, legumes e verduras
Frutas, verduras e legumes de pigmentação 
amarela e verde costumam ser fontes ricas 
de carotenoides, substâncias que previnem 
a deterioração da mácula, ponto responsável 
por nos permitir enxergar cores.  Esse 
nutriente pode ser encontrado em alimentos 
como laranja, maçã, mamão papaya, 
cenoura, tangerina, brócolis e couve.

Alho e cebola
O alho e a cebola são ricas fontes de 

cálcio, fósforo e vitaminas B e C. Assim, 
ambos possuem ação antimicrobiana 

(contra micróbios) e antiviral. Agem 
como dilatadores dos vasos sanguíneos, 

diminuindo a pressão arterial e prevenindo 
contra o glaucoma.
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Comer bem para 
enxergar melhor

Doenças oculares podem ser prevenidas
ou controladas com a ajuda 

de uma dieta balanceada
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Lente Escleral como alternativa 
eficaz para adiar transplante 

de córnea
O Ceratocone é uma das principais doenças que levam 
à substituição da córnea. O uso de Lente Escleral é uma 

alternativa eficaz para adiar o transplante 

Os números são elevados. Só no ano pas-
sado, o Brasil realizou 15.242 transplantes 
de córnea, sendo 968 procedimentos desse 
tipo só em Pernambuco. Os números, que in-
tegram o mapeamento do Registro Brasileiro 
de Transplantes, da Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos, colocam o nosso es-
tado no topo do Nordeste. “Nosso estado cres-
ce a cada ano, inclusive chegamos a zerar, 
por um momento em 2017, a fila de transplan-
te de córnea.”, atenta a Dra. Jeanine Dantas.

As causas que encaminham o paciente para 
a cirurgia de substituição da córnea são di-
versas, e uma das principais é a ocorrên-

cia do ceratocone. A doença, que acomete 
entre 50 e 230 pessoas, em um recorte de 
100 mil habitantes no Brasil, ainda tem cau-
sa desconhecida. Comumente se desenvol-
ve como uma doença isolada, mas estudos 
atuais mostram sua associação com doenças 
oculares e sistêmicas, entre elas conjuntivi-
te alérgica, dermatite atópica e síndrome de 
Down. Em 85% dos casos afetam os dois 
olhos. Com início ainda na adolescência, ho-
mens e mulheres sofrem com o afinamen-
to da espessura de córnea e o aumento de 
sua curvatura, que resultam em uma visão 
embaçada e distorcida, além do aumento de 
sensibilidade à luz.

No entanto, apesar de a literatura médica ain-
da buscar algumas respostas, uma solução 
vem se mostrando eficaz para evitar que os 
pacientes sejam direcionados para a fila do 
transplante. É o uso das lentes esclerais. Ape-
sar de não combaterem a doença, elas pos-
suem diâmetro maior que as comuns, melho-
ram a qualidade visual, a lubrificação ocular, 
trazem mais conforto visual e de colocação, 
além de não registrarem índices de rejeição 
do organismo. “Elas podem assustar pelo seu 
tamanho, mas são eficientes e não trazem da-
nos. São indicadas para melhorar a visão e 
também como alternativa terapêutica em situ-
ações em que as lentes comuns não atingem 
o objetivo”, explica a profissional.

“Nosso estado cresce 
a cada ano, inclusive 
chegamos a zerar, por um 
momento em 2017, a fila de 
transplante de córnea.”
Dra. Jeanine Dantas
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1. O que é ceratocone?

É uma patologia na córnea não-inflamatória, 
que atinge homens e mulheres, com início 
ainda na adolescência. Inicialmente, os pa-
cientes podem apresentar sintomas seme-
lhantes à miopia ou astigmatismo, mas vão 
ficando mais evidente com a evolução des-
ses efeitos.

2. Quais as causas e os sintomas?

O ceratocone causa um comprometimento 
na qualidade da visão progressiva, levando 
o paciente a perceber imagens distorcidas 
e apresentar sensibilidade à luz. As causas 
ainda não são identificadas, mas podem es-
tar relacionadas a outras doenças oculares 
ou de outras natureza.

3. Quando é indicado optar pela lente es-
cleral?

Elas são uma alternativa eficaz para os ca-
sos mais avançados porque podem poster-
gar o transplante de córnea, devolvendo ao 

paciente a qualidade de visão. 

São indicadas principalmente em casos, em 
que as lentes rígidas corneanas não são mais 
possíveis de adaptação ou naqueles pacien-
tes intolerantes a lente rígida. Elas podem ser 
usadas em qualquer estágio do ceratocone, 
mas são mais reservadas para aqueles casos 
avançados. Outras situações em que são indi-
cadas, pacientes com olho seco que desejam 
usar lentes. 

4. Por que ainda há receio em utilizar esse 
tipo de lente?

Algumas pessoas se assustam com o tama-
nho dela, que possui diâmetro maior que as 
comuns, mas não há nenhum tipo de des-
conforto no seu uso. Pelo contrário, são mais 
adaptáveis e confortáveis e aliviam a sensa-
ção de olho seco. Elas são mais onerosas que 
as comuns, mas os efeitos listados compen-
sam o investimento. Além disso, todo o pro-
cesso deve ser acompanhado pelo oftalmolo-
gista especializado em adaptaçao de lentes, 
assegurando o bom resultado.
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É comum associar-
se dor de cabeça a 

problemas de visão, mas, 
muitas vezes, a dor está 

relacionada a outras 
patologias mais sérias

É raro conhecer alguém que não tenha sequer 
uma vez sofrido de dor de cabeça. Algumas 
pessoas têm uma briga diária com a cefaleia 
e muitas vezes presumem que precisam usar 
óculos ou mudar o grau, mas nem sempre isso 
é uma regra. Apesar da dor de cabeça ser um 
frequente alerta de problemas na visão, há vá-
rias situações em que o paciente investiga e 
descobre que essa dor tem outra causa.  

De acordo com a neuroftalmologista do Hos-
pital de Olhos de Pernambuco (Hope), Dra. 
Marisa Kattah, os déficits oculares que têm 
relação direta com as dores de cabeça são 
os vícios de refração, que normalmente preci-
sam ser corrigidos com óculos de grau. Entre 
eles estão o astigmatismo, a hipermetropia e 
a miopia. Além dos vícios de refração, distúr-
bios como déficit muscular que provoca insufi-
ciência de convergência (forias), alterações do 
tamanho da pupila, inflamações ocular e do 
nervo óptico e glaucoma também podem estar 
relacionados com dor de cabeça. 

Apesar de a cefaleia estar muitas vezes dire-
tamente ligada a problemas de visão, existem 
diversos outros fatores que podem influenciar 
na dor de cabeça crônica ou pontual e nem to-
dos são provocados por algum déficit ocular. 
Um dos casos que não tem relação com a visão 
é quando os pacientes têm hábitos alimenta-
res desregrados com a ingestão exacerbada de 
conservantes, consumo de álcool e fumo, que 
estão diretamente relacionados à cefaleia. Além 
disso, o estresse e noites mal dormidas também 
provocam o desconforto.

A neuroftalmologista afirma que um exame 
oftalmológico de rotina pode detectar preco-
cemente os problemas oftalmológicos ou até 
mesmo suspeitar de outras patologias que não 

estejam ligadas aos vícios de refração.  “Exis-
tem vários casos em que o paciente acredita ter 
problemas oculares e descobrem outas patolo-
gias para a cefaleia. As mais comuns que não 
estão associados à visão são sinusites, viroses 
como a dengue, chikungunya e gripes em geral, 
a enxaqueca e a cefaleia tensional pelo abu-
so de uso de equipamentos eletrônicos”, escla-
rece. Mas Kattah alerta que, mesmo algumas 
doenças não sendo provenientes da visão, é 
importante que o paciente seja acompanhado 
por um neuroftalmologista, pois, dependendo da 
patologia, ela pode dar alterações visuais, como 
por exemplo o Vírus Zika.

A dificuldade de identificar a causa da cefaleia 
foi vivenciada pela estudante Brenda Monteiro, 
de 19 anos. A jovem tinha fortes dores de cabe-
ça e acreditava precisar usar lentes corretoras. 
“Eu cheguei a ir a um oftalmologista e usar ócu-
los de descanso, mas não resolveu o meu pro-
blema”, comenta. Ao investigar mais a fundo, 
Brenda fez uma consulta em uma neurologista 
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e após uma bateria de exames descobriu que 
o desconforto se tratava de enxaqueca crônica. 
“Hoje eu tomo remédio controlado e me sinto 
muito melhor”. 

Mesmo que a dor de cabeça não tenha vindo 
por problemas de visão, é importante ficar aten-
to, pois há casos em que a enxaqueca provoca 
patologias oculares. É indicado fazer exames 
neuroftalmologicos para descobrir se a visão 
não foi afetada. De acordo com a Dra. Marisa 
Kattah, existe a enxaqueca oftalmoplégica, que 
pode resultar em paralisia do músculo do olho. 
Neste caso, a pessoa pode apresentar visão 
dupla e muita dor ocular. “Essa é uma área do 

neuroftalmologista, pois estamos aptos para pe-
dir ressonância e outros exames para descartar 
todas as outras possibilidades”, pontua. 

Além dessas patologias, outras doenças mais 
graves também podem causar dor de cabeça. 
Algumas delas são os escotomas transitórios, 
os tumores cerebrais que produzem hiperten-
são intracraniana e os problemas neurológicos 
que simulam falsos tumores cerebrais também 
podem provocar a cefaleia. A orientação é de 
que, ao sentir dores de cabeça recorrentes, 
um neuroftalmologista seja consultado para 
descobrir a real causa do desconforto e o me-
lhor tratamento. 

Veja 3 mitos sobre a cefaleia e a visão

1

2

3
Sentir dor de
cabeça ao assistir
televisão perto

Assistir televisão ou usar 
equipamentos eletrônicos muito 
próximos da tela pode causar 
uma forte dor de cabeça, mas 
não necessariamente prejudicar 
a sua visão. Porém, se o usuário 
necessita ficar muito perto da tela 
para ver bem a imagem, pode ser 
um sinal de miopia. O conselho 
é que faça uma consulta com um 
oftalmologista para identificar se 
há algum problema na visão.

Óculos de grau precisam ser 
trocados todos os anos

Muitas pessoas acreditam que os 
óculos corretivos precisam ser trocados 
anualmente e, caso isso não aconteça, o 
paciente pode ter fortes dores de cabeça 
ou o seu grau aumentado. Porém isso não 
é verdade, já que as lentes dos óculos não 
têm prazo de validade determinada. Se 
houver uma consulta anual e o grau não 
tiver alteração ou não houver desgastes 
que prejudiquem a funcionalidade dos 
óculos, a troca não é necessária. Mas o 
oftalmologista deve ser consultado. 

Pessoas que usam óculos e leem muito têm dor de cabeça

A leitura e o uso de máquinas de costura não causam cefaleia se o usuário 
utilizar devidamente as lentes corretoras e lubrificar os olhos. Uma pessoa 
que não respeita o cansaço visual pode sim ter cefaleia, mas essa dor não 
está necessariamente ligada ao vício de refração.
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