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A LIO multifocal tórica que proporciona
94,8% de independência dos óculos em
todas as distâncias.12

A LIO tórica AcrySof® IQ PanOptix® ajuda você a proporcionar desempenho visual 
excepcional em todas as distâncias significativas1-3, para pacientes com presbiopia 
e que desejam também a correção do astigmatismo.
• Uma faixa de visão, de perto a intermediária, mais confortável1,4,5

  – Atende às necessidades de estilo de vida dos pacientes
• A LIO trifocal que possui a estabilidade rotacional da plataforma AcrySof® 10

  – Resultados excepcionais de previsibilidade refrativa, para resultados duradouros*,6-11

• Facilita o gerenciamento pós-operatório do paciente
  – A Tecnologia Óptica ENLIGHTEN® é projetada para promover uma adaptação mais 
   natural ao paciente3

Converse com seu consultor Alcon® e saiba mais sobre a LIO AcrySof® IQ PanOptix® 
e AcrySof® IQ PanOptix® Tórica.

3668A_ALC19_An_PanOptix_Torica_212x276mm.indd   1 30/01/2019   13:50:03
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TIRAGEM 1.000 EXEMPLARES
IMPRESSÃO MXM GRÁFICA

Tecnologia e inovação sempre foram duas palavras mui-
to importantes no HOPE. O hospital se tornou referência 
em todo o Nordeste justamente por possuir profissionais 
altamente capacitados aliados a equipamentos de últi-
ma geração. Juntos, eles são capazes de produzir diag-
nósticos precisos e capazes de nortear com segurança 
tratamentos efetivos. Além disso, os exames produzidos 
no HOPE seguem um protocolo de padrão internacional, 
sendo aceitos em várias instituições de saúde do mundo.

Toda nossa estrutura e a imensa gama de equipamentos 
ultramodernos são tema da matéria de capa da Revista 
Ponto de Vista HOPE, que traz informações relevantes 
sobre doenças que podem atingir a visão e audição. Nos-
so objetivo é alertar você e incentivá-lo a cuidar mais da 
sua saúde. Estrabismo, baixa visão e tumores oculares 
podem ser tratados de forma mais eficientes se forem 
identificados antes do agravamento. As doenças também 
são temas de matérias da nossa atual edição.

O HOPE está pronto para atender os mais diversos pú-
blicos, por isso confira o texto que fala sobre o atendi-
mento e os principais problemas que afligem cada faixa 
etária. Além disso, temos também um setor pediátrico 
com equipamentos específicos, profissionais capacita-
dos e uma decoração lúdica para receber os pequenos 
pacientes da melhor forma.

Boa leitura e até a próxima! 

Cyntia Santiago
Diretora do HOPE
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Tecnologia a
serviço do diagnóstico
Setor de Exames do HOPE oferece alta tecnologia 
em equipamento, aliada à atualização constante de 
profissionais especializados

O órgão pesa apenas cerca de 7,5 gramas e tem 
volume de 6,5 cm³. Seu pequeno tamanho não 
condiz com sua importância: o olho humano é 
uma máquina potente. Somente na retina, exis-
tem aproximadamente 120 milhões de células 
especializadas na detecção dos tons e da inten-
sidade de luz. Por ser tão complexa, a visão pre-
cisa de cuidados especializados, uma vez que di-
versas doenças podem atingir a saúde do órgão.

Consultar um médico oftalmologista regularmente 
e fazer exames em um local de referência são es-
senciais para prevenir e tratar problemas de saú-
de. “Só o médico pode interpretar os resultados 
dos exames e relacionar ao quadro clínico que o 
paciente apresenta. Considerando uma medicina 
preventiva, a não realização e avaliação destes 
exames pode levar a um dano visual irreversível”, 
afirma a coordenadora do setor de Exames do 
HOPE, a médica Elani Cavalcanti.

Por isso, desde 1986, o HOPE reúne não só 
profissionais altamente capacitados, mas tam-

11

bém equipamentos ultramodernos, que con-
tribuem com resultados cada vez mais preci-
sos. “Além do centro diagnóstico localizado no 
HOPE da Ilha do Leite, temos vários  centros 
diagnósticos distribuídos nas demais unidades 
satélites, sendo provavelmente os maiores e 
mais completos da região. A oftalmologia é 
uma especialidade altamente tecnológica e a 
importância na realização dos exames com-
plementares é observada com rigor. Um cen-
tro diagnóstico completo e atualizado define 
aspectos primordiais na medicina: o diagnósti-
co, a prevenção e o tratamento”, ressalta Elani 
Cavalcanti.

Segundo a médica, um check-up oftalmológico 
pode determinar doenças sérias, como glauco-
ma, causa importante de cegueira irreversível, 
mesmo antes que o paciente perceba qualquer 
mínima alteração na visão. “Os exames perió-
dicos identificam a progressão da doença caso 
o tratamento estabelecido não esteja sendo efi-
caz”, completa.
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Por ser um hospital completo, o HOPE está 
preparado para receber com conforto e quali-
dade um público diverso. “Atendemos desde 
recém-nascidos aos pacientes mais idosos. 
Me impressiono com a cooperação de algumas 
crianças ou pacientes especiais que permitem 
realização dos exames sem a necessidade da 
sedação anestésica”, afirma a médica. Entre os 
pacientes mais velhos, uma queixa recorrente é 
a dificuldade de enxergar devido à catarata. “Os 
olhos secos e cirurgias prévias, podem interferir 
no cálculo dos cristalinos artificiais. Atualmente 
existe uma expectativa pelo paciente de livrar-se 
da dependência dos óculos e cabe ao departa-
mento de exames complementares  reconhecer 
e oferecer um resultado que permita ao médico 

“A oftalmologia é uma 
especialidade altamente 

tecnológica e a importância 
na realização dos exames 

complementares é observada 
com rigor”

Diz a médica Elani Cavalcanti

cirurgião escolher as lentes intraoculares que 
mais se ajuste a cada caso”, exemplifica.

São justamente os exames complementares 
que oferecem uma possibilidade de prevenir e 
tratar doenças, evitando a perda de visão. “A 
tecnologia é extremamente cara, exige partici-
pação médica e técnica para obter os melhores 
e mais confiáveis resultados. Essas limitações 
fazem com que somente as grandes instituições 
possam contar com todos esses meios diagnós-
ticos se mantendo atualizada”, ratifica a médica.
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O HOPE tem como premissa utilizar equipa-
mentos de padrão internacional, atualizados e 
operados sob orientação e supervisão médi-
ca. “Esses cuidados restringem variações que 
passariam desapercebidas, portanto garantin-
do maior qualidade aos resultados”, lembra 
Elani Cavalcanti. Para lidar com destreza com 
tantas evoluções, a capacitação constante se 
faz essencial. “O que se fazia eventualmente 
passa a ser mensal, portanto a vigilância é 
mandatória. O treinamento dos técnicos e a 
supervisão médica são necessários. Ao médi-
co conhecedor da história natural da doença, 
das interações medicamentosas e da imen-
sa variação dos indivíduos, cabe diferenciar, 
orientar e aprimorar a qualidade do exame. 
Não sendo uma ciência exata, essa ação mé-
dica é fundamental”, completa.

Para ser reconhecido como uma das referên-
cias em tecnologia, o HOPE precisa fazer inves-

Alto nível tecnológico

timentos frequentes. “Exemplo é o cálculo dos 
cristalinos artificiais. Um biômetro ultrassônico 
pode custar 10 mil dólares, enquanto um com 
tecnologia ‘SWEPT Source’ chega a valer 200 
mil dólares. Esses modelos novos incorporam 
uma série de variáveis do olho humano, com 
uma precisão de 1 a 4 micrômetros. Além disso, 
os equipamentos se auto avaliam, informando 
se o exame foi bem realizado e se o resultado 
é confiável”, conta a médica.

Outro fator que muito preocupa o HOPE é a 
padronização. Os exames produzidos pelo 
hospital são “Gold Standard”, ou seja, cumpre 
as normas internacionais. Devido ao rigor com 
que o HOPE trata o assunto, os resultados 
produzidos pelo hospital são aceitos inclusive 
em outros países. “Assim, se o paciente quiser 
ouvir uma segunda opinião fora do País, eles 
podem ser comparados regularmente”, diz. 

A médica Elani Cavalcanti e a equipe 
do centro diagnóstico do HOPE Ilha do Leite
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A padronização também é muito importante 
durante o tratamento de doenças crônicas, 
permitindo uma avaliação mais precisa da 
evolução do quadro. “Isso significa usar sem-
pre os mesmos critérios, permitindo afirmar o 
agravamento ou resolução das enfermidades. 
O fator humano e o registro das informações 
também são essenciais nesse processo. Muito 
se imagina que as máquinas são independen-
tes do operador, mas essa assertiva é falha 
quando se fala em medicina. Tanto o paciente 
como o operador devem compreender e par-
ticipar ativamente na obtenção de resultados 
confiáveis”, esclarece a médica.

Além de oferecer o melhor em tecnologia, o 
HOPE também possui um sistema próprio, 
desenvolvido para organizar todas as infor-
mações do paciente e acompanhá-lo durante 
toda a vida. “A complexidade do olho e da vi-
são desafiam e estimulam os médicos em uma 
busca constante por melhorias numa veloci-
dade estonteante. Especialidade complexa, a 
oftalmologia não consegue usar dos sistemas 
digitais de saúde geral com a efetiva racionali-
dade necessária”, afirma a médica. 

Por esse motivo, o hospital desenvolveu um 
sistema próprio com o princípio de usabilida-
de, que permitisse aos médicos ter as infor-
mações mais importantes com simplicidade, 
rapidez e segurança. “Assim surgiu, juntamen-
te com os médicos, o Gemmius, nosso prontu-

Precisão também no 
acompanhamento do paciente

ário eletrônico. Em tempo real e em qualquer 
das nossas unidades, é possível que a equipe 
médica tenha acesso aos exames, prontuários 
e tratamento dos nossos pacientes. Da mes-
ma forma, nossos pacientes podem consultar 
a qualquer momento e em casa todos os exa-
mes realizados aqui no HOPE”, ressalta. 
Apesar de já ter implantado diversas inova-
ções, a vontade de continuar evoluindo e ofe-
recer o que existe de mais moderno para o 
paciente continua firme. “Esse esforço não 
para e já estamos caminhando para a inteli-
gência artificial e a telemedicina, essa última 
como instrumento excepcional para melhorar 
a performance médica. Não há nada definitivo, 
tudo pode ser melhorado. Aprender, aplicar, 
checar e aprimorar são constantes.”, finaliza 
Elani Cavalcanti. 

Equipamentos modernos
garantem precisão nos resultados
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Entre os equipamentos disponíveis nos cen-
tros diagnósticos do HOPE, alguns se desta-
cam pela alta tecnologia que oferecem:

IOL Master 700 – O aparelho é utilizado para 
a realização da biometria óptica, que serve 
para indicar o grau da lente intraocular a 
ser implantada em uma cirurgia de catara-
ta, por exemplo. O IOL Master 700 repre-
senta a mais alta tecnologia e precisão no 
teste. O equipamento faz medidas entre o 
vértice corneano até o epitélio pigmentar 
da retina, utilizando a tecnologia SWEPT 
Source. A precisão do aparelho se encontra 
em ±0.02 mm, cerca de cinco vezes mais 
do que outros aparelhos também utilizados 
para o exame.

Equipamentos de última geração

OCT e OCT Angiography - A tecnologia da 
Tomografia de Coerência Óptica (OCT) é 
capaz de gerar imagens de alta resolução, 
transversais e tridimensionais da retina, 
do disco óptico e do segmento anterior do 
olho. Tanta precisão fornece informações 
valiosas para o diagnóstico e acompanha-
mento de uma série de doenças oculares 
além de auxiliar o oftalmologista no pré-
-operatório para cirurgia de catarata. O 
OCTa (angiography) complementa toda 
essa avaliação por gerar imagens dos 
vasos da retina sem o uso de contraste, 
permitindo a identificação de alterações 
vasculares antes mesmo do surgimento de 
sintomas. Tudo isso amplia a segurança e 
a eficácia do tratamento.

Os exames produzidos pelo HOPE são  
“Gold Standard”, ou seja, cumpre as 

normas internacionais
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OCT para Glaucoma – A tecnologia do OCT 
também é bastante eficaz no acompanhamen-
to do glaucoma. O aparelho realiza uma análi-
se do nervo óptico, conseguindo fazer inúme-
ras medidas importantes, como a mensuração 
da camada de fibras nervosas e das células 
ganglionares da retina. As informações obti-
das são essenciais para a avaliação de glau-
comas precoces ou acompanhamento da pro-
gressão de casos avançados, além de ser um 
teste completamente indolor.

Ultrassonografia ocular – O teste é reco-
mendado sempre que o médico necessita de 
uma visualização mais precisa do fundo do 
olho do que a obtida no exame do mapea-
mento de retina, podendo ser justificada em 
casos de catarata avançada, opacidade de 

córnea, hemorragia vítrea e inflamações in-
tensas. Além disso, o exame também está in-
dicado para a avaliação das moscas volantes 
e descolamento do vítreo como também para 
o diagnóstico e acompanhamento de tumo-
res intraoculares. 

Campimetria – O exame serve para detectar 
e quantificar anormalidades no campo visu-
al, causadas, principalmente, por doenças na 
retina, neurológicas ou glaucoma, sendo ex-
tremamente importante no acompanhamento 
dessas doenças.

OPD Scan – Exame indicado para auxiliar no 
diagnóstico de ceratocone  e na correção da 
miopia, hipermetropia, astigmatismo e outras 
doenças da superfície da córnea.
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Qualidade e 
competência na hora de 
cuidar dos olhos
HOPE investe em estrutura completa
e equipe qualificada em todas as suas unidades

Há mais de 60 anos o HOPE vem fazendo parte 
da vida dos pernambucanos. A história que co-
meçou no bairro da Boa Vista, no Recife, local da 
primeira unidade do Hospital, cresceu e expan-
diu para um centro hospitalar avançado na Ilha 
do Leite, além de mais cinco unidades avança-
das nos shoppings Plaza, Recife, RioMar, Patteo 
Olinda e Guararapes. O HOPE segue investindo 
numa estrutura completa e uma equipe qualifi-
cada que cuida não só de cada paciente, mas 
internamente também dos seus colaboradores.

“Oferecemos capacitação técnica constante, para 
garantir a excelência no desempenho operacio-
nal e treinamentos comportamentais, visando a 
humanização no atendimento e a sensibilização 
no cuidado com o outro”, explica a gerente de 
Gestão de Pessoas do HOPE, Mariella Pessoa. 
Esses cursos acontecem ao longo de todo o ano, 
pois o hospital investe numa plataforma online, o 
Portal de Conhecimento, que permite a dissemi-
nação sistêmica de informações através dos cur-
sos disponíveis. O hospital conta ainda com uma 
analista de RH direcionada full time para treina-
mento e desenvolvimento, o que favorece a par-
ticipação inclusive dos gestores, que capacitam 
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suas equipes, além de possibilitar a realização de 
treinamentos externos.

As capacitações das equipes são planejadas no 
final de cada ano. “A Gestão de Pessoas se re-
úne individualmente com os gestores das áreas 
e aplica o formulário de LNT – (Levantamento 
de Necessidade de Treinamento). A partir des-
se levantamento, é criado o PEC  (Programa 
de Educação Continuada), que é validado pela 
Gestão de Pessoas juntamente com a Diretoria, 
devendo ser seguido e acompanhado durante 
todo ano. Caso seja necessário, incluímos no-
vas demandas durante o curso do programa”, 
completa Mariella.

Esse cuidado em oferecer uma equipe completa 
não está apenas no centro hospitalar avança-
do, mas também nas unidades avançadas. O 
HOPE começou a integrar esse conceito ao seu 
atendimento há quase 30 anos, com um aten-
dimento mais ágil, que além de cuidar dos pa-
cientes e familiares permite certa comodidade e 
conveniência.

“O conceito de estar nos shoppings nasceu na 
década de 90. Segurança, resolutividade e co-
modidade, é o que buscamos ofertar ao paciente 
que prefere utilizar as unidades avançadas. Fa-
zemos consultas e exames eletivos previamente 
agendados. Contamos também com atendimen-
to noturno e aos sábados, o que agrega valor 
ao nosso serviço”, conta Kátia Tiné, gerente de 
Atendimento do HOPE.

O HOPE, desde 2014, oferece o diferencial 
de farmácia clínica aos seus pacientes com 
um farmacêutico disponível para auxiliar com 
a terapia medicamentosa. “Esse atendimento 
é feito com o uso consciente de medicamen-
to, no qual o profissional  farmacêutico presta 
cuidado ao paciente de forma a otimizar a far-
macoterapia, além de promover saúde e bem-

Equipe do HOPE não descuida da capacitação contínua
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-estar”, explica o coordenador de Farmácia e 
Almoxarifado, Joaquim Passos.

E este ano, além da nova unidade do HOPE 
no Shopping Patteo, primeira na cidade de 
Olinda, o hospital está se preparando para a 
certificação Internacional Qmentum – Acredita-
ção Canadense, uma metodologia que permi-
te a avaliação e reestruturação dos processos 
de trabalho por equipes com alta qualificação e 
experiência, cujo foco é a gestão centrada no 
cuidado do paciente.

O HOPE integra assim o segundo maior polo mé-
dico do Brasil com suas modernas instalações no 
hospital da Ilha do Leite com Emergência 24hs 
completa, clínica e cirúrgica em oftalmo e otorri-
no, além de uma equipe de excelência qualificada 
não só nessa unidade, mas em todas espalhadas 
pela Região Metropolitana da cidade.

HOPE possui cinco unidades avançadas 
nos shoppings Plaza, Recife, RioMar, 

Guararapes e Patteo Olinda (foto).
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Para todas as idades
Acompanhamento oftalmológico adequado é ideal em cada fase da vida. 
Confira quais são os exames mais importantes e quais doenças têm risco 

aumentado em cada idade
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Engana-se quem pensa que a saúde dos 
olhos só merece atenção quando os primei-
ros problemas são detectados. Assim como 
acontece com todo o corpo, os órgãos res-
ponsáveis pela visão demandam cuidados 
e acompanhamento específico. Da primeira 
infância à terceira idade, as visitas regula-
res ao oftalmologista permitem o diagnóstico 
precoce e a prevenção de doenças graves 
como o glaucoma, mesmo antes dos primei-
ros sintomas aparecerem. Numa linha do 
tempo, os médicos oftalmologistas do HOPE 
Bruna Ventura e Bernardo Cavalcanti expli-
cam o acompanhamento adequado e as de-
mandas naturais de cada fase da vida.

O teste do olhinho é o primeiro exame oftal-
mológico do bebê e pode ser realizado ainda 
na maternidade, nas primeiras horas de vida. 
Caso não seja feito na maternidade, é impor-
tante realizá-lo nos primeiros dias de vida do 
bebê. O teste, que dura cerca de cinco minu-
tos, é importante para o diagnóstico de uma 
série de distúrbios nos olhos, como a cata-
rata e o glaucoma congênito, inflamações e 
tumores, como o retinoblastoma, um tipo de 
câncer raro que pode ser fatal. 

Caso o teste do olhinho não detecte nenhu-
ma alteração no olho do bebê, os primeiros 
exames de rotina devem ser feitos entre os 
três e seis meses de idade. “Assim como a 
fala e a capacidade de andar, a visão fica 
mais nítida com o desenvolvimento da crian-
ça. A ideia do acompanhamento precoce, as-
sim como do teste do olhinho, é identificar se 
existe alguma alteração ocular e assim evitar 
prejuízos nesse desenvolvimento”, explica a 
médica oftalmologista Bruna Ventura. Após 
essa idade, os exames devem se repetir a 
cada seis meses até os dois anos, quando 
o acompanhamento passa a ser anual. “Du-
rante a primeira infância, as crianças, princi-
palmente as que ainda não estão em idade 
escolar, não conseguem externar problemas 
na visão. Por isso é importante que o acom-
panhamento seja feito mesmo que não haja 
nenhuma queixa”, reforça. 

Infância - atenção desde o início
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É nesta fase que muitos desenvolvem a neces-
sidade do uso de óculos. Mesmo que o adoles-
cente não note os primeiros sinais, as consultas 
anuais possibilitam o diagnóstico precoce e evi-
tam, por exemplo, o mau desempenho na es-
cola ou no dia a dia. A fase também aciona um 
alerta cada vez mais nítido para esta geração: 
o inevitável uso de aparelhos eletrônicos está 
diretamente relacionado ao aumento do diag-
nóstico de miopia. “Não existe dúvida entre os 
oftalmologistas de que o uso excessivo de apa-
relhos eletrônicos, como tablets, computadores 
e celulares, influencia no aumento da miopia 
na população. Isso acontece porque há uma 
demanda de esforço repetitivo de perto, direta-
mente ligado à doença”, explica Bruna Ventura. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima 
que, até o ano de 2050, pelo menos metade da 
população do planeta será míope.

Além disso, o médico oftalmologista Bernar-
do Cavalcanti considera um conflito comum na 
adolescência: a preocupação com a estética ou 
a ideia de que os óculos oferecem algum tipo 
de “limitação” em suas atividades, sobretudo no 
caso dos jovens que praticam esportes ou ativi-
dades externas. Nesse caso, o profissional orien-
ta o uso responsável das lentes de contato. “Boa 
parte dos jovens podem se beneficiar do uso das 
lentes de contato, que deve ser monitorado por 
um médico oftalmologista especialista na área. A 
boa adaptação, que consiste no uso adequado e 
na utilização dos produtos recomendados de hi-
giene, é importante para a manutenção da visão 
em nível saudável”, diz.

Adolescência - 
o risco dos eletrônicos 
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Dos 20 aos 39 anos já é recomendada a medi-
ção da pressão intraocular, ou seja, a pressão de 
dentro do olho. O exame, que deve ser feito anu-
almente, é fundamental na avaliação e diagnósti-
co de pacientes com risco de glaucoma, doença 
que afeta mais de um milhão de brasileiros e é 
a segunda maior causa de cegueira no mundo, 
de acordo com a OMS.  Após os 40 anos de ida-
de, a incidência de glaucoma aumenta, tornando 
imprescindível o acompanhamento adequado. “É 
uma doença silenciosa. O paciente não nota que 
a pressão do olho está causando dano ao nervo, 
a não ser em casos bem mais avançados da do-
ença em que já existe uma perda visual”, alerta a 
médica Bruna Ventura. O cuidado deve ser redo-
brado para aqueles que possuem algum caso de 
glaucoma na família, uma vez que o antecedente 
familiar positivo é um dos principais fatores de 
risco para o desenvolvimento da doença. 

É também na faixa etária dos 40 anos que os 
pacientes geralmente recebem o diagnóstico de 
presbiopia, popularmente conhecida como vista 
cansada. “A doença é a principal responsável 
pela limitação das atividades de perto como leitu-
ra, uso de smartphones, computadores, entre ou-
tros. Diante da mudança atual da rotina da nossa 
sociedade, se torna uma grande barreira para o 
exercício das atividades diárias. O uso de óculos 
corrige a presbiopia, permitindo que o paciente 
desenvolva todas as suas atividades habituais 
com visão nítida”, informa o oftalmologista Ber-
nardo Cavalcanti. Além da correção da presbio-
pia com óculos, é possível também lançar mão 
de lentes de contato, ou até corrigi-la de forma 
permanente com a cirurgia refrativa.  

Problemas com a visão podem ocorrer em 
qualquer idade, mas são mais comuns na 
terceira idade. A partir dos 50 anos, a médi-
ca Bruna Ventura alerta para o aumento na 
incidência da catarata, doença caracterizada 
pela opacidade progressiva da lente natural do 
olho, o cristalino. Além do processo natural de 
envelhecimento, outros fatores podem influen-
ciar no desenvolvimento do problema, como 
a uveíte (uma inflamação dentro do olho), o 
diabetes e a exposição excessiva aos raios ul-
travioletas. A incidência de glaucoma também 
aumenta progressivamente com a idade.

Sobre o tratamento dessas doenças – catara-
ta e glaucoma -, o médico Bernardo Cavalcanti 
explica que existe uma realidade de crescente 
inovação na área. “Para o glaucoma, hoje exis-
tem novos tratamentos que objetivam reduzir 
a dependência do uso de colírios, através da 
aplicação de lasers ou cirurgias microinvasivas 
como o iStent®”, explica. “A catarata também 
vive uma era de constante avanço com a pos-
sibilidade de implantes de lentes intraoculares 
que além de corrigir a remoção do cristalino 
com catarata é capaz de compensar miopia, hi-
permetropia, astigmatismo e até a presbiopia”.

Outros sintomas naturais da idade madura tam-
bém são característicos e podem ser compensa-
dos ou aliviados com as orientações corretas do 
oftalmologista, como os olhos secos e a redução 
da pupila, que demanda uma adaptação na ilumi-
nação dos ambientes.  

Fase Adulta - diagnóstico
e prevenção de doenças 

Terceira idade - 
rotina e tratamentos
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Lugar de criança
também é no oftalmologista

Olho infantil 
é muito mais 
sensível que 
o adulto, por 
isso necessita 
de atenção

Olhar inquieto, vermelhidão, necessidade extre-
ma de se aproximar de livros, lousas e televiso-
res, desinteresse. Muitos são os indícios de que 
algo não está bem com a visão de uma criança. 
De acordo com estimativas levantadas em 2017 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,4 
milhões de meninos e meninas sofre com algum 
tipo de problema na visão. Diante desse quadro, 
é mais que necessário lembrar o quão importante 
é levar os pequenos ao oftalmologista desde os 
primeiros momentos de vida. 

Os cuidados com a visão da criança devem co-
meçar já no nascimento, quando é feito o Teste 
do Olhinho. “Com esse exame identificamos o re-
flexo vermelho que surge quando incidimos um 
feixe de luz na retina. A presença dessa caracte-
rística indica que não há obstáculo à entrada de 
luz no olho”, explica a oftalmologista Juliana Mal-
ta, uma das profissionais do HOPE especializa-
das no atendimento infantil. Segundo a médica, 
algumas doenças, como a perda de transparên-
cia da córnea, cataratas congênitas, opacidades 
no vítreo e problemas na retina, modificam esse 
reflexo e podem ser detectadas precocemente. 

Após o teste do olhinho, a Sociedade Brasilei-
ra de Oftalmopediatria recomenda que exames 
oftalmológicos sejam realizados de seis em seis 
meses até o segundo ano de vida. Após essa 
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fase, o acompanhamento passa a ser anual. “É 
importante lembrar que essa rotina é adaptada a 
cada criança, levando em consideração cada ne-
cessidade específica, além do histórico pessoal e 
familiar. Crianças que foram prematuras ou têm 
histórico familiar de catarata congênita, glaucoma 
congênito ou retinoblastoma devem ser acompa-
nhadas bem de perto”, lembra a médica oftalmo-
logista Juliana Malta. 

Nessa época, a visão da criança está em pleno 
desenvolvimento e demora para alcançar o nível 
da visão do adulto. “Trata-se de uma fase de in-
tenso desenvolvimento e durante esse processo 
podem surgir alguns problemas que podem atra-
palhar e impedir que a criança atinja todo o seu 
potencial”, acrescenta a médica Juliana Malta. A 
queixa pode acabar chegando tarde demais, uma 
vez que muitas vezes os pequenos não conse-
guem verbalizar ou até mesmo perceber que tem 
algo fora do padrão. “Apenas fazendo exames e 
testes que conseguimos detectar possíveis distúr-
bios”, completa a oftalmologista.

Com o acompanhamento continuo é possível 
detectar as doenças oculares mais frequentes 
na infância como astigmatismo, miopia, hiper-
metropia, estrabismos, ambliopia (olho pregui-
çoso), conjuntivites e lacrimejamentos. 

“Atualmente, o uso de eletrônicos, como celu-
lares e tablets, tem se tornado constante pelas 
crianças o que tem favorecido um aumento de 
casos de miopia”, conta Larissa Ventura, oftal-

Monitoramento constante 

mologista também especializada nos cuidados 
com a visão infantil no HOPE. Por esse moti-
vo que, segundo a médica, o uso desses dis-
positivos pelos pequenos deve ser limitado à 
uma hora diária. Outra orientação importante é 
estimular às atividades ao ar livre, para que a 
visão à distância consiga ser desenvolvida, bem 
como a adaptação aos diferentes tipos de luz. 
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Atento às necessidades e peculiaridades in-
fantis, o HOPE passou a adotar um protocolo 
de atendimento especializado a esse público. 
O setor de oftalmopediatria, funciona desde 
a fundação do hospital, em 1986, mas há 
cerca de um ano padronizou todas as suas 
atividades. O local  propõe um mundo lúdi-
co e leve para proporcionar tranquilidade e 
conforto às crianças, e também obter as res-
postas e avaliações corretas sobre o que se 
passa no olhar delas.

“Tem sala de brincadeira, recreador, paredes 
com pinturas coloridas, bichinhos de pelúcia. 
Tudo isso para afastar o medo. Quem trabalha 
aqui no setor recebe a mesma base de treina-
mento e protocolo, para saber como lidar com 
eles. Isso é o que nos difere de outras unidades 
médicas, esse carinho, atenção especial”, apon-
ta a médica oftalmologista Larissa Ventura. “As 
funcionárias da triagem, por exemplo, usam ba-
tas coloridas. Isso ajuda a tirar aquele ‘choque’ 
que os pequenos têm quando vão se consultar”, 
complementa.

Para avaliar a acuidade visual de bebês, 
crianças que ainda não desenvolveram a fala 
ou que apresentaram limitações na realiza-
ção de outros testes, o setor conta com o 
teste Teller, também conhecido como “teste 
do olhar preferencial”. Nele, são apresen-
tadas placas em distâncias padronizadas, 
a depender da idade da criança, e leva em 
consideração a capacidade do olho em reco-
nhecer pontos muito próximos, por meio de 
cartões especiais. 

Além do Teller, também são utilizadas as tradi-
cionais máquinas de oftalmologia: o autorrefra-
tor, que avalia o grau da visão; e o tonômetro 
de sopro, que mede a pressão ocular. Como 

À criança, com carinho

esse sopro acaba assustando os menores, tor-
na-se ainda mais que importante oferecer um 
atendimento especial e cuidadoso.

É aí, também, que entra o colírio anestésico. 
“A gente tenta fazer os exames da forma me-
nos traumática possível. Como a maioria dos 
colírios usados para a dilatar a pupila arde um 
pouco imediatamente após a aplicação, com 
melhora após alguns segundos, podemos usar 
em alguns casos o colírio anestésico para dar 
mais conforto, pontua a médica Juliana Malta.
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Diagnóstico 
precoce do 
estrabismo ajuda 
na correção ainda 
na infância

Problema pode ser de 
vários tipos e além de 
afetar a autoestima 
também pode prejudicar a 
visão. O tratamento pode 
ser feito de diferentes 
formas, entre elas a cirurgia

Um distúrbio que afeta o paralelismo ocular 
fazendo com que os olhos fiquem desalinha-
dos. O estrabismo, além dos problemas of-
talmológicos, também pode causar traumas 
psicológicos, influenciando a autoestima de-
vido à posição dos olhos.

Normalmente, a criança já nasce com o estra-
bismo, mas ele também pode aparecer ao lon-
go da vida. “Geralmente é congênito ou infan-
til, surgindo no decorrer do crescimento, mas 
também pode ocorrer na fase adulta, devido 
principalmente a traumas cerebrais ou doen-
ças que afetem o sistema nervoso. Quando 
ocorre no adulto ou na criança grande, nor-
malmente cursa com o sintoma de diplopia 
(visão dupla) e deve sempre ser investigado 
juntamente com neurologista”, alerta Polyana 
Marinho, oftalmologista pediátrica do HOPE.
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É justamente a diplopia ou visão dupla que 
mais caracteriza o estrabismo quando fala-
mos de sintomas. Nos primeiros anos de vida, 
não há referência a esse sinal. No entanto, 
o problema  é uma queixa sempre presente 
nos casos de estrabismo que se manifestam 
nas crianças maiores e nos adultos.  Outros 
sintomas são a dor de cabeça e o torcico-
lo, devido a uma inclinação da cabeça que 
a pessoa estrábica faz para poder enxergar 
melhor. Testes e exames oftalmológicos são 
fundamentais para o diagnóstico da doença.

Na infância, o estrabismo pode afetar a visão. 
“A criança não nasce com a visão completa, 
no começo, ela enxerga vultos. Até cerca de 
sete anos esse processo vai se desenvol-
vendo. Se o olho recebe a imagem na retina, 

ele está sendo estimulado e vai desenvolver 
bem aquela visão. Se houver qualquer impe-
dimento na recepção dessa imagem, a crian-
ça pode desenvolver um problema  chamado 
ambliopia, que é a baixa da visão por falta de 
estimulação visual. Há várias causas, entre 
elas, o estrabismo”, afirma Monica Rocha, 
médica oftalmologista do HOPE.

Com relação ao tipo de estrabismo, ele pode 
ser classificado quanto à orientação do des-
vio: esotropia (desvio convergente), exotro-
pia (desvio divergente) e hipertropia (desvio 
vertical); e quanto à duração do desvio: tro-
pia (desvio fixo), foria (momentâneo e muito 
discreto, visto durante o exame) e intermiten-
te (esporádico, aparecendo principalmente 
em momentos de distração). “O tratamento 
do estrabismo vai depender da intensidade e 
do tipo de desvio. Hoje contamos com uma 
enorme variedade. Os tratamentos consistem 
desde óculos, tampão, exercícios ortópticos, 
aplicação de botox intramuscular e cirurgia”, 
explica Polyana Marinho.

Na cirurgia, são enfraquecidos os músculos 
que estão hiperfuncionantes e fortalecidos 
os músculos que estão hipofuncionantes. “É 
preciso diagnosticar qual o músculo que está 
com problema e fazer o plano cirúrgico. Ele 
é individualizado para cada paciente. Faze-
mos a medição com os prismas para saber 
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a magnitude do desvio. Como no estrabismo 
a magnitude pode ser variável, o paciente 
pode apresentar em um dia um desvio maior 
e no outro, um menor, normalmente fazemos 
três medições para chegarmos em um núme-
ro mais fidedigno possível. Assim, operamos 
o paciente quando temos três resultados se-
melhantes, conseguindo um resultado cirúr-
gico bem satisfatório”, conta a médica oftal-
mologista Monica Rocha.

A oftalmologista ainda esclarece que a ci-
rurgia é relativamente simples. Em crianças, 
o procedimento é realizado sob anestesia 
geral pela pouca colaboração em função da 
idade e porque geralmente são cirurgias de-
moradas. Em alguns adultos, quando a cirur-
gia é menor e são pessoas que tem maior 
capacidade de coperação, é usada anestesia 
local, que pode ser associada a uma anal-
gesia para deixar o paciente mais tranquilo.

Segundo as especialistas, o recomendável 
é operar o estrabismo na infância porque o 
músculo está ainda com uma grande capaci-
dade de elasticidade. Essa característica vai 
se deteriorando com o tempo do desvio e 
com a idade da pessoa. Assim, os resultados 
cirúrgicos são melhores quando é um estra-
bismo congênito ou infantil.

Além dos problemas oculares, o estrabismo 
também pode se tornar um problema estéti-
co. Bullying na escola e problemas no mer-
cado de trabalho são alguns dos desafios 
enfrentados. “Para evitar tudo isso e afas-
tar problemas maiores na visão, é necessá-
rio procurar um especialista o mais rápido 
possível. Ele vai detectar e indicar o melhor 
tratamento, seja ele cirúrgico ou não”, reco-
menda Monica Rocha.
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Este produto não é um medicamento.  Não exceder a recomendação diária 
de consumo indicada na embalagem. Mantenha fora do alcance de crianças.
Referências Bibliográficas: 1. Combs GF Jr. The vitamins: fundamental 
aspects in nutrition and health. 3ª edition. Thaca. New York; 2008.
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Mais do que 
estética, 
escolha dos 
óculos envolve 
funcionalidade
Armação e lente fazem 
o “conjunto da obra” 
para que os óculos 
saiam perfeitos para um 
tratamento eficiente
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Para muitas pessoas os óculos se tornaram ade-
reços que podem combinar com seu estilo, para 
outras, uma necessidade urgente. Seja por qual-
quer um dos dois motivos, os óculos estão no 
rosto da maior parte da população. Uma pesquisa 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostra que 35 milhões de bra-
sileiros sofrem de algum problema de visão. Ou 
seja, cerca de 19% das pessoas usam óculos. 
Com o número alto de usuários do produto, quer 
seja de óculos de grau ou óculos de sol, existe a 
preocupação do consumidor em adquirir um item 
que atenda a sua necessidade com segurança. 
O primeiro passo para que o “conjunto da obra”, 
entre armação e lente, seja harmônico,  começa 
dentro do consultório, no momento em que o mé-
dico identifica o problema ocular do paciente.

A médica oftalmologista do Hospital de Olhos de 
Pernambuco (HOPE), Laura Sabino explica que 
existem alguns pontos necessários para levar em 
consideração na hora de escolher as lentes e ar-
mação. É preciso considerar o estilo de vida de 
cada paciente, além do gosto, preferências e até 
mesmo o custo. Outro ponto importante é que a 
vida moderna e cada vez mais conectada atra-
vés de smartphones e telas artificiais requer um 
cuidado maior na proteção dos olhos. É duran-
te a consulta que o profissional explica qual tipo 
de óculos são recomendáveis para o tratamento. 
“Não vamos dizer qual armação/lente o paciente 
deve comprar, mas orientá-lo sobre o que deve 
ser evitado. Modelos mais curvos, por exemplo, 
não são indicados para pessoas que tem grau 
alto. As armações parafusadas, nesses casos, 
também não são boas opções. Existem certas 
particularidades na escolha da armação/lente de 
grau ideal, que precisam de atenção e variam de 
acordo com o caso de cada paciente que às ve-
zes precisa de óculos só para perto, ou só para 
longe, ou para ambos”, explica a médica.

Hoje, o mercado apresenta uma evolução tec-
nológica na fabricação de armações/lentes de 
grau sendo possível adquirir modelos de boa 
qualidade e preço justo. “O médico tem que 
conversar com o paciente para poder conhe-
cer os anseios dele e ajudá-lo a definir o que é 
melhor. Às vezes, acontece do paciente que-
rer algo que não é indicado para seu caso”, 
diz a oftalmologista.

Outro ponto que a médica chama atenção é 
que não existe lente de descanso. “Tudo de-
pende da necessidade do paciente. Se ele for 
míope ou tiver astigmatismo alto, não vai usar 
óculos para descanso, vai usar o dia todo. 
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Esse termo é amplamente usado por leigos, 
mas no ponto de vista médico, não existe”, 
ressalta.

Após a visita ao médico o próximo passo é 
procurar uma ótica séria que deverá confec-
cionar os óculos com precisão e segurança. 
“É necessário, primeiro, consultar um oftal-
mologista que você confie; segundo, dizer o 
que você quer ao médico; e, terceiro, você 
ter uma ótica de confiança que faça as medi-
das corretamente. Uma empresa honesta vai 
conversar com o consumidor e explicar que 
aquele modelo não é o ideal. Além disso, ha-
verá profissionais treinados para observar até 
a harmonia facial”, informa a oftalmologista 
Laura Sabino.

Hoje são facilmente comercializados produtos 
falsificados que, não só colocam em risco a 
economia do setor, mas também a saúde ocu-
lar. A Associação de Empresas de Óticas de 
Pernambuco (AoticasPE) tem travado essa luta 
contra o comércio ilegal no Estado. A associa-
ção já realizou uma ação advertindo através de 
carta as empresas de óticas sobre atos como 
captação ilegal de clientes e venda de produtos 
pirateados como crime previsto na lei. 

“É necessário, primeiro, 
consultar um oftalmologista 
que você confie; segundo, dizer 
o que você quer ao médico; e, 
terceiro, você ter uma ótica de 
confiança que faça as medidas 
corretamente”,
Diz a médica Laura Sabino

Segundo a AoticasPE, aproximadamente 70% 
das óticas da Região Metropolitana do Recife 
(RMR) são clandestinas, ou seja, não tem a 
autorização da Vigilância Sanitária. “O comba-
te contra a pirataria no setor é um problema 
que vem sendo tratado com especial atenção 
pela AoticasPE, em conjunto com a Sociedade 
de Oftalmologia de Pernambuco (Sope). En-
tendemos que uma das melhores maneiras de 
cuidar dos olhos é dando importância à quali-
dade do produto. Não adianta um atendimen-
to médico de qualidade se o produto que irá 
tratar o problema específico não tem proprie-
dades certificadas”, finaliza o presidente da 
associação, Laercio Lima. 
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Baixa visão pode ser 
evitada com tratamento 

adequado desde a infância

40

As causas são variadas, 
mas visitas regulares ao 
oftalmologista podem 
evitar o desenvolvimento 
de doenças como 
glaucoma e o diagnóstico 
tardio da catarata 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
estima que no Brasil, mais de 6,5 milhões de 
pessoas possuem alguma deficiência visual. 
As causas são variadas, podendo ser gené-
ticas ou provocadas por alguma doença. Na 
maioria desses casos, porém, a perda da vi-
são perfeita poderia ter sido evitada com a 
prevenção adequada.

Acuidade visual é como se define a capacida-
de do olho para distinguir detalhes como niti-
dez, foco, o contorno e a forma dos objetos. 
A cegueira total é quando a pessoa não pos-
sui nenhuma percepção de luz, já as pessoas 
com baixa visão conservam alguns resíduos. 
Nesses casos, a visão existe e não é boa, 
mas também não chega a ser cegueira. 
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“Ambliopia, glaucoma, degeneração macular rela-
cionada à idade, coriorretinites, problemas neuro-
lógicos, distrofias de retina e catarata estão entre 
as principais causas da baixa visão”, destaca a 
médica oftalmologista do HOPE Daena Leal. Vi-
sitas regulares ao oftalmologista são a maneira 
mais eficiente de diagnosticar esses problemas 
ainda no início. 

Com o passar dos anos, a prevenção deve ser 
levada ainda mais a sério. Os problemas mais 
graves de visão chegam a ser de 15 a 30 vezes 
maior em pessoas da terceira idade do que nas 
com menos de 40 anos, por exemplo. No Bra-
sil, a catarata e o glaucoma são as principais 
causas de baixa visão e cegueira na população.

A doença é uma lesão ocular que atinge e 
torna o cristalino do olho, uma lente natural 
situada atrás da íris, opaco. Sua transparência 
permite que os raios de luz o atravessem e 
alcancem a retina para formar a imagem. Com 
essa lesão, a visão é comprometida e o porta-
dor da catarata tem dificuldade para enxergar 
com nitidez. Em pessoas adultas e idosas, a 
doença se desenvolve sem causa aparente e 
a evolução costuma ser lenta.

O tratamento da catarata é cirúrgico e qual-
quer que seja o grau de comprometimento, a 
operação pode restituir a visão completamen-
te, caso não haja nenhum outro problema as-
sociado. O procedimento cirúrgico está fican-
do cada vez mais moderno. Se antigamente 
a operação era complexa e arriscada, hoje é 
feita de forma minimamente invasiva, propor-
cionando um pós-operatório mais tranquilo.

Catarata

Apesar de ser mais comum em pessoas com 
idade avançada, a doença também pode apa-
recer em crianças e é uma das principais cau-
sas de cegueira evitável na faixa etária pedi-
átrica. A doença se desenvolve nos pequenos 
da mesma forma que nos adultos. “A catara-
ta congênita ou a infantil deve ser operada 
nos casos de diminuição da acuidade visual. 
A cirurgia com implante da lente intraocular 
(LIO) é a indicada. Mas após o procedimen-
to, devemos indicar a estimulação visual e 
acompanhar a acuidade visual com o Teste 
do Olhar Preferêncial ou Teste de TELLER. O 
acompanhamento deve ser feito durante todo 
o período crítico do desenvolvimento visual 
que é até os sete/ oito anos de idade”, alerta 
a oftalmologista.
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Ela é a segunda maior causa de cegueira total 
no Brasil, sendo que diferente da catarata, a 
doença é irreversível. A patologia atinge mais 
de um milhão de brasileiros e o principal fa-
tor de risco para o desenvolvimento ou agra-
vamento é a pressão ocular aumentada, mas 
sabe-se que o glaucoma é uma doença mul-
tifatorial. Contudo, na maioria dos pacientes, 
ela é causada principalmente pela elevação 
da pressão intraocular, que provoca lesões no 
nervo ótico, ocasionando assim comprometi-
mento visual. Além do avanço da idade, a he-
reditariedade, a diabetes e traumas oculares 
são fatores de risco para o desenvolvimento 
do glaucoma.

A doença é assintomática no início, e a perda 
visual só ocorre em fases mais avançadas. 
Primeiro, a visão periférica é comprometida, 
depois, o campo visual vai se estreitando até 
se transformar numa visão tubular. Sem o 
diagnóstico e o tratamento adequado logo 
no início, o paciente perde completamente 
a visão.

O tratamento é feito à base de colírios e al-
guns casos exigem ainda a administração de 
medicações por via oral. Algumas cirurgias e 
tratamentos a laser podem melhorar a situa-
ção do paciente, mas o uso de medicamentos 
oftalmológicos é recomendado pelo resto da 
vida para boa parte dos pacientes. Se a do-
ença atingir um nível muito elevado, é preci-
so estar atento às alterações na qualidade de 
vida dos portadores. “Tratamento clínico ou ci-
rúrgico é o mais importante. Quando há  perda 
intensa de campo visual podem ser indicadas 
aulas de orientação e mobilidade para uso de 
bengala”, sugere a médica Daena Leal.

Glaucoma

“A doença é assintomática no início, 
e a perda visual só ocorre em fases 
mais avançadas. Primeiro, a visão 
periférica é comprometida, depois, o 
campo visual vai se estreitando até 
se transformar numa visão tubular. 
Sem o diagnóstico e o tratamento 
adequado logo no início, o paciente 
perde completamente a visão”
Diz a médica Daena Leal

Perda da visão perfeita pode ser 
evitada com a prevenção adequada.
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Graças à tecnologia e ações de inclusão, a 
vida de pessoas com deficiência visual pode 
chegar mais próxima da normalidade, como 
exemplifica a oftalmologista. “A informática 
contribuiu bastante para a inclusão das pesso-
as com deficiência, especialmente para quem 
possui baixa visão ou cegueira. Além disso, o 
uso da magnificação através de lupas eletrô-
nicas, os apps e os  leitores de tela nos com-
putadores, tablets e celulares possibilitaram o 
uso das redes sociais”, diz.

Porém, ainda de acordo com a médica Daena, 
há muito caminho para percorrer pela inclusão 
de pessoas com deficiência visual. “A dificul-
dade para aquisição dos recursos ópticos, o 
bullying durante uso dos telescópios e lupas, a 
falta de aceitação da deficiência pelo paciente 
e pela família, especialmente no uso da ben-
gala articulada”, cita a médica. 

Tecnologia e inclusão

Na fase escolar, medidas simples podem ser apli-
cadas para facilitar o dia a dia de crianças com 
alguma deficiência visual. “Ficar sentada nas pri-
meiras filas da sala de aula, ter o texto ampliado 
ou mesmo em negrito, ou por exemplo, usar lá-
pis 6B ou caneta preta ponta porosa são atitudes 
que podem ser facilmente adotadas”, sugere. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), 80% dos casos de cegueira definitiva 
poderiam ter sido evitados se houvesse mais 
atenção durante a infância. Além disso, a OMS 
propõe também ações mais efetivas de preven-
ção e mais estímulo a realização de exames. 
Desde 2013, instituições e profissionais da of-
talmologia no país destinaram o mês de abril 
para a conscientização da população sobre 
problemas de visão. O Abril Marrom promove 
campanhas e ações voltadas para prevenção, 
diagnóstico, tratamento precoce e habilitação e 
reabilitação visual.  

A tecnologia ajuda na inclusão de
pessoas com deficiência visual
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Atenção aos 
tumores nos 
olhos
Certos sintomas podem 
ser percebidos pelo próprio 
paciente

Quando comparado a outros órgãos do cor-
po humano, os olhos são relativamente pe-
quenos: possuem aproximadamente 24 mi-
límetros cada e pesam apenas 7,5 gramas. 
Ainda assim, a importância deles é imensa. 
Por isso, é preciso cuidar da saúde ocular 
para manter a visão saudável ao longo da 
vida. Embora raros, casos de tumores nos 
olhos podem causar problemas sérios, sen-
do a perda completa da visão o mais temido 
deles. O mapeamento de retina é forte alia-
do no combate ao problema.

Assim como acontece com outras doenças, 
determinados sintomas podem ser detec-
tados pelos próprios pacientes mas, nos 
casos dos tumores oculares, uma grande 
parte dos casos é diagnosticado por meio 
de consultas de rotina. De acordo com a 
médica oftalmologista Cecília Cavalcanti, a 
identificação dos sintomas por parte dos 
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pacientes vai depender da localização 
específica do tumor. “Ele pode acometer 
tanto as pálpebras e superfície dos olhos 
como também as estruturas internas dos 
mesmos”, esclarece a especialista. “Tu-
mores palpebrais e da superfície podem 
ser identificados pelos pacientes devido 
ao surgimento de nodulações e carnosida-
des na superfície do olho.”

Caso semelhante acontece com os tumores 
de íris, por exemplo, que podem causar o 
surgimento de uma massa na íris ou uma 
lesão de coloração diferente no local, ou 
até mesmo alterar o formato da pupila, que 
pode se tornar ovalada, também sendo per-
ceptível pelo paciente, no entanto existem 

casos em que as lesões só são identifica-
das pelo médico oftalmologista. “Tumores 
que acometem as estruturas mais internas 
do olho, como retina e coroide, normalmen-
te são identificados em exames de rotina 
ou devido à baixa de visão”, explica Cecília.

Esses e outros tipos de tumores oculares 
podem ser causados por mutações genéti-
cas ou, também, por fatores externos que 
podem provocar o surgimento dessas le-
sões, tais como exposições a radiação, a 
raios ultravioletas e ao fumo. Existem tam-
bém doenças, como o xeroderma pigmen-
toso, que podem causar uma sensibilidade 
aumentada a raios ultravioleta, e predispor 
ao surgimento de tumores oculares e de 
pele. A recomendação médica para evitar 
problemas do tipo é utilizar óculos escuros 
com proteção ultravioleta e o uso de cha-
péus, além de evitar o tabagismo.

Em se tratando de tumores oculares, um dos 
tipos mais conhecidos no mundo é o câncer de-
nominado melanoma ocular. Este é um tumor 
que pode ocorrer nas pálpebras, na conjuntiva, 
na íris, no corpo ciliar ou na coroide. “Quando 
este tumor acomete a parte anterior do olho, os 
pacientes se queixam do surgimento de uma 
lesão escura podendo estar localizada na con-
juntiva ou até na íris. Já os tumores mais pos-
teriores, como os do corpo ciliar e da coroide, 
geralmente são diagnosticados pelo exame de 
rotina ou por um quadro de baixa de visão”, 
detalha a médica Cecília.

É importante ressaltar que existem tumores 
benignos e malignos e que, algumas vezes, 
lesões benignas podem se transformar em 
tumores malignos posteriormente. A oftal-
mologista Cecília dá como exemplo o nevus 
de coroide. “Ele deve ser acompanhado pelo 
oftalmologista, pois assim podem ser identi-
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ficadas as alterações de forma precoce e o 
tratamento pode ser estabelecido com mais 
rapidez.”

Um procedimento médico que é um forte aliado 
no combate a problemas nos olhos, inclusive de 
tumores, é o exame de mapeamento de retina. 
“O exame é importante para avaliar todas as 
áreas da retina, que é camada interna do olho 
responsável por captar as imagens que vemos 
no dia a dia”, explica o médico oftalmologista 
Vasco Bravo Filho. Na avaliação dele, é impor-
tante que esse exame seja realizado pelo me-
nos uma vez ao ano, devido ao fato de que 
existem alterações na retina que não podem ser 
visualizadas sem este procedimento, tais como 
os tumores posteriores. A precaução extra fica 
por conta de pacientes hipertensos, diabéticos, 
míopes ou idosos, que precisam fazer o teste 
mais de uma vez por ano.

Por se tratar de uma parte tão vital do funcio-
namento do olho, a retina exige muita atenção 
para o caso de surgir qualquer problema. Os 
sintomas nessa região podem ser muito diferen-
tes uns dos outros. Um exemplo são as moscas 
volantes, caracterizadas por finas manchas es-
curas que aparecem no campo de visão quan-
do se olha para imagens muito claras. Outros 
sintomas de problemas na retina são flashes de 
luz e perda de campo visual. “Portanto, assim 
que o paciente perceber qualquer um desses 
sintomas deve procurar um médico oftalmolo-
gista o mais breve possível”, recomenda Vasco 
Bravo Filho.

Por mais que os pacientes sejam capazes de 
identificar problemas nos olhos, apenas um pro-
fissional qualificado pode fazer uma avaliação 
adequada e indicar os procedimentos necessá-
rios para um tratamento eficaz. “Por meio do 
exame oftalmológico, avaliamos tanto as estru-
turas externas como as internas e podemos, 

ainda, ter o auxílio de exames complementares 
como ultrassonografia e a retinografia que reali-
za fotos do fundo do olho para acompanhamen-
to”, explica a médica Cecília.

O médico Vasco reforça o ponto de que a con-
sulta regular, de pelo menos uma vez ao ano, 
a um oftalmologista é fundamental tanto para 
os cuidados com a visão e para prevenção de 
doenças oculares, quanto para tratar de seque-
las. “Algumas doenças nos olhos não exigem 
prevenção, mas existem sim formas de controle 
e de tratamento para que esses problemas não 
levem à cegueira”, afirma. 
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O bem estar
que vem da córnea
Responsável por proteger o olho, esse tecido 
imperceptível cumpre um papel fundamental no 
dia a dia. O HOPE é uma das instituições que 
realiza o transplante em Pernambuco 
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Tecido transparente que reveste o globo ocular, 
a córnea desempenha um papel fundamental 
para a conservação da visão e, consequente-
mente, para a garantia de uma boa qualidade 
de vida. Além de funcionar como barreira na-
tural contra a entrada de vírus e bactérias, é a 
primeira membrana a captar a luz do ambiente, 
sendo uma das estruturas responsáveis pela 
formação das imagens que vemos no dia a dia. 
Por isso, quando ela apresenta algum proble-
ma, pode afetar de tal forma nossa capacidade 
de enxergar que muitas vezes é preciso recorrer 
ao transplante. O HOPE é uma das instituições 
credenciadas a realizar a cirurgia em Pernam-
buco, onde o procedimento é bastante comum.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
mostram que, só em janeiro deste ano, foram 
realizados 45 transplantes de córnea no esta-

do. Hoje, 138 pacientes estão na fila de espera. 
Apesar da alta demanda, o número tem diminu-
ído nos últimos anos. Em 2018, 775 pacientes 
se submeteram ao procedimento, o que repre-
senta uma queda de 20% em relação a 2017. A 
coordenadora da Central de Transplantes, No-
emy Gomes, atribui essa redução a uma maior 
celeridade na realização de cirurgias. “Todos os 
inscritos na lista para receber uma córnea têm 
a garantia de que vão passar pelo procedimento 
em até 30 dias. Isso significa que chegamos ao 
status de córnea zero, um avanço que tem se 
mantido há um ano e meio”, afirma a gestora.

As principais causas que levam as pessoas a 
necessitarem do transplante são o ceratoco-
ne e a ceratopatia bolhosa. A primeira atinge, 
principalmente, os jovens e se caracteriza por 
uma alteração no formato da córnea, que pas-
sa a ficar mais pontiaguda, como um cone. 



49

Já a segunda é provocada pela diminuição 
na quantidade de células responsáveis pela 
retirada de água na córnea, mantendo o te-
cido transparente. “No caso do ceratocone, o 
transplante só é realizado quando a doença 
se encontra em estágio avançado”, explica 
a médica oftalmologista Carolina Guimarães, 
especialista em córnea. Além disso, a cirur-
gia pode ser indicada para o tratamento de 
infecções e recuperação de traumas.

Também há casos de urgência, em que os pa-
cientes têm prioridade na lista da Central de 
Transplantes. “Nessas situações, a finalidade 
pode ser a recuperação total da visão ou a 
preservação da estrutura ocular, sem que ne-
cessariamente a visão seja recuperada. Isso 
acontece quando há perfuração no olho ou nos 
casos de infecção corneana sem resposta ao 
tratamento”, diz Carolina Guimarães.

49
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Geralmente, após a autorização da família, não há 
restrições para ser um doador, que pode ser de 
qualquer idade. As únicas exceções são pessoas 
que morreram de infecções, como HIV e hepatite, 
ou de causa desconhecida. Além disso, são raros 
os casos de incompatibilidade da córnea. “Para 
este tipo de cirurgia, a legislação brasileira não es-
tabelece a obrigatoriedade de teste de histocom-
patibilidade. Mesmo assim, pode haver rejeição a 
partir do 14º dia após o procedimento”, afirma o 
médico oftalmologista Pedro Soriano. Os sintomas 
são vermelhidão e dor nos olhos, vista embaçada 
e fotofobia, e o tratamento é feito à base de colírio 
com corticoide.

Para que tudo ocorra como planejado, é ne-
cessário também tomar alguns cuidados antes 
da cirurgia. “O paciente deve fazer exames de 
sangue, como hemograma completo, glicemia 
e coagulograma, e parecer cardiológico. O 
médico deve estar atento, ainda, se houver 
alterações nas pálpebras e problemas como 
olho seco, que, dependendo do caso, devem 
ser corrigidos”, ressalta Pedro Soriano.

Atualmente, são adotadas diversas técnicas na 
realização do procedimento cirúrgico. A mais 
tradicional, e até hoje a mais utilizada, é a ci-
rurgia penetrante, em que toda a espessura 
da córnea é doada. “No entanto, são cada vez 
mais comuns os transplantes lamelares. Neles, 
apenas a parte que apresenta alteração é re-
tirada. Na ceratopatia bolhosa, em que ocorre 
a diminuição das células na área posterior, por 
exemplo, apenas esta parte é transferida do do-
ador ao paciente. Isso reduz o risco de rejeição 
e a quantidade de suturas”, detalha a médica 
Carolina Guimarães. A cirurgia pode ser feita a 
laser ou manualmente e dura, em média, entre 
40 minutos e uma hora.

Compatibilidade e cirurgia

A recuperação após o transplante pode levar 
de dois a três meses, a depender do tipo de 
transplante. Segundo constata o oftalmologis-
ta Pedro Soriano, o paciente começa a sentir 
alguma melhora na visão a partir da terceira 
semana. “Mas os pontos só são retirados de-
pois de dois meses nos casos dos transplantes 
lamelares e três meses para quem fez o pe-
netrante”, ressalta o médico. Também se deve 
tomar cuidado para não prejudicar a saúde do 
olho após a intervenção. “No primeiro ano de 
pós-operatório, é preciso evitar exposição ao 
sol e usar corretamente os colírios prescritos”, 
alerta o oftalmologista. Outra recomendação é 
não ingerir, durante os primeiros meses, ali-
mentos que aumentam a inflamação.
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Para ouvir mais e melhor
Pacientes que perderam a audição em diferentes 

níveis contam com inovações em tecnologia e  
procedimentos referentes a aparelhos auditivos e 

implante coclear 

Já imaginou um aparelho auditivo conectado e 
programável pelo celular, permitindo atender li-
gação telefônica ou ouvir a TV diretamente des-
se dispositivo? A inovação tecnológica já tornou 
isso possível, proporcionando melhor conforto 
e qualidade de vida a pessoas com algum grau 
de perda auditiva.  Os aparelhos auditivos ditos 
convencionais melhoraram muito ao longo  dos 
anos, mais precisamente nas últimas duas dé-
cadas, com recursos cada vez mais precisos e 
personalizados para cada caso e para cada ex-
pectativa do paciente. Hoje, os aparelhos auditi-
vos são digitais, com processador de som alta-
mente sensível, rápido, podendo escanear com 
rapidez o ambiente, permitindo identificação de 
diferentes sons, diferenciando a fala do ruído, 
responder bem próximo da audição normal, 
permitindo o cérebro dar sentido aos sons com 
menos esforço. Isso significa maior conforto ao 
paciente e menos intolerância à adaptação.

“Os aparelhos auditivos são dispositivos eletrô-
nicos que amplificam os sons e permitem que 
pacientes com perda auditiva possam ouvir me-
lhor. Eles amplificam os estímulos acústicos que 
chegam à orelha para um melhor aproveitamen-
to dos sons pelo cérebro, que verdadeiramen-
te é quem escuta. Fazem o papel de captação 
do som e o levam para a parte interna da ore-
lha. São indicados para perdas auditivas leves, 
moderadas e severas, também para algumas 

perdas profundas não passíveis de tratamento 
clínico ou cirúrgico, em crianças ou adultos. É 
necessário ter células auditivas sensoriais que 
recebam esse estímulo, ou pelo menos possuir 
uma parte dessas células capazes de respon-
der”, afirma Kátia Virgínia Oliveira, médica otor-
rinolaringologista do HOPE.
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A médica explica que o aparelho auditivo am-
plifica o som e o leva à cóclea (orelha interna). 
Entretanto, quando a cóclea está muito lesada, 
o implante coclear pula essa etapa, levando o 
estímulo diretamente ao nervo auditivo, com im-
pulsos elétricos e não mais acústicos. “Os apare-
lhos são para perdas auditivas leves, moderadas, 
severas e profundas. Já o implante coclear é indi-
cado para pacientes com perda auditiva bilateral  
severa ou profunda que não têm benefício com 
uso de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora 
Individual) para reconhecimento de fala”, ressalta 
a médica Kátia Virgínia. 

Os implantes consistem, então, em soluções 
auditivas em que se coloca uma prótese por 
meio de cirurgia. Podem ser procedimentos me-
nores, menos invasivas — como os implantes 
de ancoragem óssea, na qual o aparelho (pro-
cessador de som) é adaptado não na orelha, 

mas num parafuso de titânio ancorado ao osso 
do crânio, cirurgicamente afixado, dando mais 
eficiência e nitidez do som amplificado — até o 
implante coclear, que é uma cirurgia invasiva, 
pois o dispositivo eletrônico é colocado na ore-
lha interna, cóclea.  

Através da cirurgia, o nervo auditivo é estimulado 
diretamente com impulsos elétricos, levando ao 
cérebro sons semelhantes àqueles ouvidos por 
um indivíduo normal. “Os riscos são os de qual-
quer outra cirurgia, mas, realizado por profissio-
nais treinados e habilitados, é um procedimento 
seguro. As vantagens são a melhora dos níveis 
de audição para valores próximos de um ouvinte 
normal, desenvolvimento da fala e linguagem em 
indivíduos que nasceram ou perderam a audição 
antes da fala, restabelecimento da audição nas 
crianças e adultos que perderam a audição du-
rante a vida”, explica a otorrinolaringologista. 
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Tanto o aparelho quanto o implante auditivo exi-
gem cuidados no uso. No caso dos aparelhos, a 
limpeza deve ser feita a seco.  Como são dispo-
sitivos eletrônicos, eles não devem ter contato 
com umidade, pois os componentes sensíveis 
podem ser danificados. É necessário trocar de 
baterias com uma frequência média de 15 dias.  
E há de se escolher com cuidado o tamanho 
dos dispositivos, principalmente para crianças 
e idosos, porque podem ter alguma dificuldade 
em manuseá-los na rotina diária, assim seria 
mais adequado evitar os muito pequenos. 

Com os implantes, os cuidados são os mes-
mos dos aparelhos auditivos, mas evitando-se 

também trauma na região do imã, onde fica a 
antena por baixo da pele, no crânio, para não 
danificar essas partes.  Os pacientes devem 
ter cuidado quando for necessário realizar uma 
ressonância nuclear magnética, pois a força do 
imã usado no exame pode deslocar o Implante, 
então é necessário observar se a varredura do 
equipamento é compatível com o implante em 
questão. Dependendo do fabricante, poderá ser 
realizada ou não. Também é preciso atenção 
em aeronaves bem como em detectores de me-
tal. O paciente deve andar com comprovante do 
fabricante do implante para essas situações. É 
proibido uso de bisturi elétrico monopolar.

CUIDADOS



A saúde auditiva
no uso do fone 
de ouvido
Perda da audição e infecções 
são problemas que merecem 
atenção quando o assunto é a 
utilização do fone de ouvido.

Utilizado para lazer, atividades físicas e até 
trabalho, o fone de ouvido já faz parte do dia 
a dia de quem gosta de privacidade e concen-
tração na hora de escutar alguns sons.  Porém, 
sua popularidade não é motivo de despreocu-
pação, já que é preciso estar atento às formas 
de utilização do aparelho para não sofrer com 
as consequências do mau uso. Colocar o fone 
em apenas um ouvido, por exemplo, já é motivo 
para atenção, como explica a médica otorrino-
laringologista do HOPE, Raquel Rodrigues. “A 
perda auditiva assimétrica é a principal preocu-
pação neste caso. Essa assimetria impacta na 
qualidade de vida do usuário, pois, além da di-
ficuldade em escutar, existe também os proble-
mas na discriminação e na localização sonora”.

As patologias trazidas pela má higienização 
do fone e dos ouvidos também são pontos que 
merecem atenção, já que as doenças mais co-
muns trazidas pela limpeza inadequada são as 
infecções da pele do conduto auditivo externo, 
as chamadas otites externas.  O acúmulo de 
água é a principal causa da otite, uma vez 
que a umidade auxilia o crescimento bacteria-
no e fúngico. Além disso, o uso de cotonetes 
e outros objetos pode danificar a camada de 
pele que reveste o canal, causando esse tipo 
de inflamação. O ouvido possui uma curvatura 
do canal e glândulas de secreção que atuam 
como defesa natural e ajuda a mantê-lo lim-
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pos. Então, deve-se evitar o excesso de umi-
dade no ouvido, lesões no canal auditivo e o 
compartilhamento do fone, para evitar conta-
minação cruzada, são as principais maneiras 
de manter um ouvido livre de infecções.  

“Além de infecções, o paciente pode sofrer com 
zumbidos no ouvido que afetam bastante a qua-
lidade de vida, mas a mais temida é a perda 
da audição porque ela é irreversível e pode se 
iniciar precocemente”, informa a médica Ra-
quel. Quanto mais precoce o uso de fone de 

forma inadequada, mais precoce é o início da 
perda auditiva. Então, os jovens precisam de 
uma atenção dobrada na hora de escutar suas 
músicas. 

Para prevenir danos mais graves é preciso co-
nhecer mais sobre os tipos de fones existentes 
no mercado, além da forma correta de armaze-
namento e o volume adequado para o uso. É 
sempre importante lembrar que em caso de dú-
vidas é fundamental uma consulta com o otorri-
nolaringologista.

VOLUME

Existe uma relação direta entre a intensidade do 
som e o tempo de exposição ao ruído. Então, ao 
colocar um volume mais alto é preciso usá-lo por 
menos tempo. Portanto, caso o som seja escutado 
a 85 decibéis, o tempo máximo de exposição seria 
de oito horas. Já se o som está a 110 decibéis, 
esse tempo reduz para cerca de 15 minutos. É 
uma lógica simples de quanto menor a intensidade 
e menor o tempo, melhor para a saúde.

TIPOS DE FONES

Vários modelos estão disponíveis no mercado, 
mas é preciso cautela na hora de adquirir o seu. 
Existem fones de ouvido que são intra-auricu-
lares e os externos tipo concha. Cada modelo 
tem suas vantagens e desvantagens. O modelo 
intra-auricular amplifica melhor o som, pois a 
saída sonora está mais próxima a membrana 
timpânica. Em contrapartida, isola menos o ruí-
do externo. O fato de ser introduzido diretamen-
te no conduto também aumenta a chance de 

causar alguma lesão na pele, principalmente 
se o material for mais rígido, isso leva a dor e 
aumenta os riscos de infecção. O modelo con-
cha é conhecido popularmente pelo nome de 
headphone. Ele amplifica menos o som, porém 
o isolamento de ruídos externos é mais eficien-
te, gerando uma tendência de não colocar o 
volume tão alto. Se não usados de forma ade-
quada ambos podem prejudicar a saúde.

ARMAZENAMENTO

Geralmente esquecidos ou jogados na bolsa, os 
fones de ouvido precisam de atenção quando o 
assunto é armazenamento. O ideal é que eles 
sejam guardados em caixinhas fechadas para 
protegê-los de bactérias e fungos, evitando, 
assim, a proliferação de bactérias e fungos na 
superfície do dispositivo. Também é recomen-
dado uma higienização do fone antes e depois 
do uso, com um pano umedecido em solução 
alcoólica.
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Saúde da voz 
merece atenção e 
cuidado
Manter a garganta sempre 
hidratada é essencial para manter o 
equilíbrio da voz. Sintomas podem 
denunciar doenças

A voz é uma característica singular do ser 
humano. É uma espécie de impressão digital: 
cada um possui uma diferente, que ajuda a 
definir a identidade de uma pessoa. E mais do 
que isso, ela também é um traço da persona-
lidade humana, ajudando a expressar senti-
mentos e transmitir o estado de espírito, além 
de ser uma importante ferramenta de trabalho 
para profissionais como professores, atores, 
radialistas, entre outras profissões. A voz tem 
até uma data dedicada a ela: o dia 16 de abril. 
A ocasião reforça a necessidade de cuidados, 
ajudando assim a evitar possíveis problemas 
de saúde.

“É muito importante que a pessoa perceba as 
alterações que sofre em sua voz. Quando al-
guém reclama de sintomas como rouquidão, 
pigarro, dor e irritação na garganta ou sen-
sação de “corpo estranho” na garganta, nós 
orientamos inicialmente a hidratação, uma 
vez que, em geral, pode se tratar de um res-
friado. Mas, caso esses quadros persistam, é 
necessária uma avaliação otorrinolaringológi-
ca”, destaca a médica otorrinolaringologista do 
HOPE, Naiara Amorim.

A médica Naiara também chama a atenção 
para os problemas de saúde que costumam 
afetar a fala de um paciente. “Além dos qua-
dros gripais, entre alguns dos diagnósticos 
mais comuns que detectamos está o refluxo 
faringolaríngeo, que ocorre quando os ácidos 
estomacais retornam à região da via aérea 
superior, incluindo a faringe e laringe. Alguns 
dos sintomas, além da rouquidão, normalmen-
te são queimor local, uma tosse seca, pigarros 
e uma sensação de bolo ou inchaço na gar-
ganta. O tratamento é feito com medicação e 
uma dieta que evite alimentos gordurosos e 
apimentados, refrigerantes, excesso de café e 
líquidos durantes as refeições ”, afirma.
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As lesões nas pregas vocais são outro diagnós-
tico comum. Elas podem ser apresentadas, prin-
cipalmente, de duas formas: os nódulos - lesões 
associadas a um esforço constante da voz - e os 
pólipos - lesão mais aguda, causada por uso ex-
cessivo com gritos, como num dia que se vá a um 
jogo de futebol, por exemplo. “O tratamento de um 
nódulo é feito de maneira mais simples, com trata-
mento fonoaudiólogo. Somente em casos bastante 
severos é feito algum procedimento cirúrgico. Já 
os pólipos, no entanto, tem indicação cirúrgica na 
maioria dos casos”, declara a médica otorrinolarin-
gologista Naiara Amorim.

Cigarro: o maior vilão

Um dos maiores causadores de doenças relaciona-
dos à voz é o cigarro. “Se eu tivesse que citar um 
dos principais inimigos da voz, seria o cigarro. Tan-
to pelas substâncias químicas que estão presentes 
nele quanto pelo calor, por conta do aquecimento 
da via aérea”, afirma a médica. Um dos problemas 
associados ao fumo é o Edema de Reinke, carac-
terizado pelo edema da prega vocal. Os principais 
sintomas são a rouquidão e a falta de ar. O trata-
mento consiste principalmente em cessar o hábito 
de fumar, se associando nos casos mais severos, 
à intervenção cirúrgica laríngea.

Um grave problema que merece destaque as-
sociado ao tabagismo é o câncer de laringe, 
também relacionado com o consumo excessivo 
de bebidas alcóolicas. A rouquidão é um dos 
sintomas que podem detectar a doença, com 
o paciente também podendo apresentar dores 
na garganta, sangramento e a sensação de ter 
um corpo estranho na região da garganta. No 
diagnóstico, também é considerado o histórico 
e os hábitos de vida do paciente. O câncer na 
laringe possui uma grande chance de cura, su-
perior a 90%, quando é detectado logo em seu 
estágio inicial. 

“Se eu tivesse que citar um 
dos principais inimigos da voz, 
seria o cigarro. Tanto pelas 
substâncias químicas que 
estão presentes nele quanto 
pelo calor, por conta do 
aquecimento da via aérea”, 
Afirma a médica Naiara Amorim



59

1. Instruções de uso de Clareon® AutonoMe®. 2-4. Dados registrados da Alcon.© 2019 Novartis   1/19   AP3: BR1901949276   Clareon Autonome MS-80153480196

A EXPERIÊNCIA 
DEFINITIVA EM
CONTROLE 
E CLAREZA
LIO Clareon® com o sistema 
de implante AutonoMe®:
Implante automatizado 
de clareza inigualável1- 4

3667A_ALC19_An_Clareon_212x276mm.indd   1 30/01/2019   13:48:10



60

LÍ
DER EM INOVAÇÃO

  |  V
IS

Ã
O

 D
E

 A
LTA

 Q
UALIDADE  |  SATISFAÇÃ

O
 E

X
C

E
P

C
IO

N
A

L 
 |

Traga uma Nova 
Visão para a Vida.

TECNIS® Monofocal - Reg. ANVISA 80147060069. TECNIS® Monofocal 1 - Reg. ANVISA 80147060093. TECNIS® Monofocal Tórica - Reg. ANVISA 80147060158. TECNIS SYMFONY® - Reg. ANVISA 80147060157. TECNIS SYMFONY® 
Tórica - Reg. ANVISA 80147060160. TECNIS® Multifocal - Reg. ANVISA 80147060090. TECNIS® Multifocal 1 - Reg. ANVISA 80147060117. TECNIS® Multifocal Tórica - Reg. ANVISA 80147060135. TECNIS e TECNIS SYMFONY são marcas 
registradas da Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Todas as outras marcas registradas são propriedades intelectuais de seus respectivos proprietários. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2019. Produto para Saúde destinado a profissionais 
e instituições médicas. Antes da utilização é importante ler a bula por completo para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso do produto. Central de relacionamento com o cliente: 0800 55 8689. PP2019CT4343

J&J_0171 - Anuncio Familia TECNIS.indd   1 17/05/19   10:29


