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DEPARTAMENTO DE VISÃO
SUBNORMAL: DEFICIÊNCIA
VISUAL E REABILITAÇÃO

DR. VINÍCIUS STIVAL
CRM 12852 Médico Oftalmologista - HOA

Em 2019, a Organização Mundial de Saúde
(OMS) apresentou seu primeiro relatório internacional
sobre cegueira, às vésperas do dia mundial da visão celebrado dia 10 de outubro. De acordo com este documento,
ao menos 1 bilhão de pessoas convivem com a deficiência
visual no mundo. Alarcos Cieza, que coordenou este trabalho pela OMS, comentou: “Milhões de pessoas têm deficiência visual grave e não podem participar plenamente
da sociedade porque não conseguem acessar os serviços de
reabilitação. Em um mundo construído com a capacidade
de ver, os serviços de oftalmologia, incluindo os de reabilitação, devem ser fornecidos mais perto das comunidades
para que as pessoas alcancem seu máximo potencial”.
Do total da população brasileira, 23,9% declararam ter algum tipo de deficiência. Entre as deficiências declaradas, a mais comum foi a visual, atingindo 3,5% da população. Em seguida, ficaram problemas motores (2,3%),
intelectuais (1,4%) e auditivos (1,1%). Segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de
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2010, no Brasil existem aproximadamente 6,5 milhões de
deficientes visuais, para entendermos a proporção destes
números seus valores são semelhantes ao tamanho da população do estado de Goiás. 80% dos casos de deficiência
visual seriam prevenidos com tratamento e diagnóstico oftalmológico adequados.
Recentemente, o Hospital Oftalmológico de Anápolis (HOA) inaugurou o primeiro departamento de Visão
Subnormal da cidade de Anápolis. Este trabalho consiste
em um Centro de Reabilitação para o Deficiente Visual. É
necessário entender a diferença entre Deficiência Visual e
Cegueira. Deficiência visual é um conceito mais amplo do
que o de cegueira (deficiência visual grave) pois também
inclui os pacientes com baixa visual moderada (visão subnormal). Ou seja, todo paciente cego é deficiente visual
mas nem todo deficiente visual é cego. O objetivo da
reabilitação é aproveitar o máximo da visão residual do
paciente permitindo otimizar as atividades da vida diária
como estudo, leitura, escrita, assistir TV, utilizar computador, ler a lousa, ler um letreiro, reconhecer as pessoas, assinar um cheque, localização espacial e conseguir atravessar
a rua com mais segurança por exemplo.
Quando se fala em perda visual, surgem muitas
dúvidas. Primeiro, sempre devemos considerar o olho de
melhor visão. Os casos de perda visual leve no melhor
olho não necessitam de reabilitação visual. A perda visual
é considerada moderada quando a acuidade visual é menor
ou igual a 20/70 (menos 60% de eficiência visual) ou menos de 20 graus centrais no campo visual. A perda visual
é considerada grave ou cegueira quando existe acuidade
visual pior que 20/400 (menos que 10% de eficiência visual) ou campo visual central menor que 10 graus. Os pacientes encaminhados ao Departamento de Visão Subnormal são aqueles com quadro de perda visual considerado
irreversível. Casos em que baixa visual é potencialmente
reversível, devemos primeiro tentar restaurar o máximo de
acuidade visual do paciente através de tratamento médico
oftalmológico clínico ou cirúrgico adequados.
Uma das dúvidas mais recorrentes diz respeito ao
paciente com perda de visão em apenas um olho (cegueira
monocular) e outro olho com boa visão (visão monocular), este paciente não é deficiente visual segundo a OMS

e também pela nossa legislação. O paciente monocular,
todavia, apresenta algumas restrições para determinadas
profissões que exigem boa visão dos dois olhos como:
motorista profissional, aeronauta, militar de operações
em campo, trabalho em altura, trabalhadores de ambientes com maior periculosidade, entre outras. O monocular
consegue obter aprovação para dirigir veículos e carteira
nacional de habilitação (CNH) tipo A e B, mas não nas
categorias profissionais, C em diante.
Casos de deficiência visual grave ou cegueira também são encaminhados para orientação e mobilidade com
auxílio de bengala, por exemplo,
e treinamento em Braile. Para fins
de instrução à população, a cor da
bengala identifica o paciente. A
bengala vermelha é utilizada nos
pacientes cego e surdos, a verde
nos pacientes com baixa visão moderada (visão subnormal), a branca
é dedicada aos pacientes com baixa
visão profunda (cegueira). Se quiser ajudar um deficiente a caminhar, nunca o puxe pelo braço mas
deixe que ele segure em seu braço,
como guia vidente.
A atuação do oftalmologista na área da Baixa Visão é parte de
um trabalho conjunto de profissionais de diferentes áreas, com o objetivo da inclusão social. A atuação
interdisciplinar é fundamental na
habilitação e reabilitação da pessoa
com Baixa Visão. Fazem parte desta equipe assistentes
sociais, psicólogos, oftalmologistas, ortoptistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores.
Existe uma centena de recursos oftalmológicos
para reabilitação visual. De acordo com a classe de função
visual deficiente, dispomos de ferramentas para ampliação da imagem, condensação do campo visual e lentes filtrantes para aumento de contraste por exemplo. Dentre os
materiais de auxílio, podemos citar alguns como: lupas de
mesa, lupas de apoio, lupa eletrônica, óculos esfero-pris-

máticos, óculos microscópicos, telelupas, condensadores
de campo e lentes medicinais, entre outros. O nosso departamento conta com equipamento Retinomax Nikon K plus
portátil para melhor avaliação do grau refracional e ceratométrico em casos mais difíceis como pacientes idosos,
crianças, bebês, deficientes físicos, deficientes mentais,
cadeirantes e acamados. As crianças, sobretudo, merecem
atenção especial nos casos de deficiência visual, já que o
desenvolvimento global de outras funções sensoriais e a
percepção funcional adequada do mundo a sua volta dependem da estimulação visual.
		
Os pacientes do Departamento de Visão Subnormal do HOA
são recepcionados com um Kit de
boas-vindas, cortesia que inclui
pasta personalizada, guia de leitura
(tiposcópio) e manual instrutivo do
deficiente visual. É realizada uma
avaliação oftalmológica completa
do paciente em uma consulta, com
duração de ao menos 40 minutos, e
teste das principais funções visuais.
O deficiente visual tem direito a benefícios na esfera fiscal, tributária,
trabalhista e cota em concursos públicos por exemplo. De acordo com
a lei 8213/91 as empresas com 100
ou mais funcionários devem contratar ao mínimo 2% a 5% dos funcionários com alguma deficiência.
Muitos deficientes visuais podem
estar aptos ao trabalho, irá depender da severidade da sua perda visual e de sua readequação
funcional.
Se você apresenta deficiência visual, ou conhece
alguma pessoa nesta situação, saiba que não está sozinho
e podemos ajudá-lo a enfrentar esta situação para alcançar
uma vida mais próxima da normalidade, com mais autonomia e qualidade de vida. Procure um dos nossos especialistas que irá avaliar o caso pormenorizadamente e indicar o
melhor tratamento médico oftalmológico seja ele clínico,
cirúrgico ou de reabilitação visual em visão subnormal.

Do total da
população
brasileira, 23,9%
declararam ter
algum tipo de
deficiência.
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DR. TIAGO SENA
CRM 14784 Médico Oftalmologista - HOA

A visão é um dos sentidos essenciais da nossa vida
e o oftalmologista é o profissional responsável pela saúde
dos nossos olhos. A adoção de alguns cuidados simples no
dia a dia e um acompanhamento médico regular contribuem para uma boa saúde ocular.
Assim como qualquer área médica, em oftalmologia, a prevenção é atualmente não só um instrumento que
detecta doenças mais precocemente, mas é através dela
que é possível trabalhar o conceito de qualidade de vida.
O oftalmologista é o profissional adequado para
examinar as estruturas dos olhos e tratar possíveis problemas oculares de forma adequada. Os cuidados devem começar desde a gestação, com a realização de um pré-natal
adequado, a vacinação contra doenças que podem afetar a
visão do bebê, como a rubéola, e a avaliação oftalmológica
desde o nascimento.
- O acompanhamento oftalmológico regular deve
seguir por toda vida, de acordo com a recomendação do
especialista. Esse cuidado possibilita:
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- Identificar doenças que não apresentam sintomas
precocemente e evitar possíveis complicações;
- Detectar, acompanhar e tratar adequadamente
problemas como miopia (má visão à distância), hipermetropia ou presbiopia (visão próxima ruim) e astigmatismo
(visão embaçada ou desfocada, tanto de longe, quanto de
perto), ajustar o grau dos óculos ou realizar cirurgias corretivas;
Isso sem falar na importância de medir a pressão intra-ocular, fundamental na detecção e prevenção de
glaucoma. Um outro quadro que chama muito a atenção é
a catarata. A prevenção de todas essas ocorrências tem seu
foco na qualidade de vida. Afinal, com aumento da sobrevida das pessoas, é possível viver mais e melhor.
Com equilíbrio e, sobretudo, com vigilância permanente de nossa saúde, estamos contribuindo para o sentido amplo de viver com qualidade.

O QUE É A RET I N O PAT I A
DIABÉTICA?
É a alteração no fundo do olho provocada pela
doença do diabetes. A retinopatia diabética (RD) é uma
doença que afeta os pequenos vasos da retina, região do
olho responsável pela formação das imagens enviadas ao
cérebro. Trata-se de doença grave, podendo causar severa
perda visual se não diagnosticada e tratada a tempo. Quando culmina em perda visual é considerada trágica e constitui fator importante de morbidade de elevado impacto
econômico, uma vez que a retinopatia diabética é a causa
mais frequente de cegueira adquirida em pacientes em idade laboral 1.

SINAIS E SINTOMAS DA
RETINOPATIA DIABÉTICA
Os estágios iniciais normalmente não apresentam sintomas visuais. Somente o exame especializado,
com médico oftalmologista, pode detectar se existe alguma alteração no fundo do olho antes mesmo que os sintomas apareçam. Quanto mais cedo forem tratadas as alterações, maiores serão as chances de preservar a visão. A
retinopatia é das complicações mais comuns e está presente tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, especialmente
em pacientes com longo tempo de doença e mau controle
glicêmico.

DRA. CAROLINE ALENCAR
CRM 23043 Médica Oftalmologista - HOA

OS SINTOMAS (NOS ESTÁGIOS MODERADO A
AVANÇADO) SÃO:
• Manchas na visão;
• Visão embaçada;
• Perda da visão central ou periférica;
• Distorção na visão.
O aparecimento da retinopatia diabética está relacionado principalmente ao tempo de duração do diabetes
e ao descontrole da glicemia. Quando o diabetes não está
controlado, a hiperglicemia desencadeia várias alterações
no organismo que, entre outros danos, levam à disfunção
dos vasos da retina.(1,4)
O olho é um dos principais órgãos lesados pelo
diabetes. A retinopatia diabética geralmente afeta ambos
os olhos e se não diagnosticada e tratada precocemente
pode levar à cegueira irreversível.(4)
O aparecimento ou progressão da doença pode ser
prevenido pelo controle adequado dos níveis de glicose no
sangue. Além disso, exames oftalmológicos regulares são
essenciais para detectar complicações oculares decorrentes
do diabetes e permitir o início dos tratamentos o mais
cedo possível, quando as chances de controlar a doença
são maiores.(1-4)
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Fonte: Motta MMS, Coblentz J, Melo LGN. Aspectos atuais na fisiopatologia do edema macular diabético. Rev Bras Oftalmol. 2008; 67 (1): 45-9

A RETINOPATIA DIABÉTICA É CLINICAMENTE
DIVIDIDA EM DOIS ESTÁGIOS PRINCIPAIS:
RETINOPATIA DIABÉTICA NÃO
PROLIFERATIVA
Características:
A retinopatia diabética não proliferativa é o estágio menos
avançado da doença. Nesta fase, podem ser encontrados
microaneurismas (pequenas dilatações vasculares), hemorragias e vasos sanguíneos obstruídos, fazendo com que
diversas áreas da retina fiquem sem suprimento de sangue
com oxigênio e nutrientes (conhecido como isquemia).
Estas áreas isquêmicas da retina podem então estimular a
formação de novos vasos sanguíneos.(1,2,4)
Se a mácula (pequena área no centro da retina responsável pela visão central) não for afetada, este estágio
da retinopatia diabética pode não apresentar sintomas ou
perda da visão. No entanto, quando o edema macular (inchaço da retina) provocado pelo acúmulo de fluído na mácula estiver presente, a visão pode parecer turva e o risco
de perda visual ou cegueira aumenta significativamente (.3,4)
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RETINOPATIA DIABÉTICA PROLIFERATIVA
Características:
A retinopatia diabética proliferativa é a fase mais avançada da doença, caracterizada pelo aparecimento de novos
vasos sanguíneos (também conhecidos como neovasos) na
superfície da retina. A principal causa da formação de neovasos é a oclusão dos vasos sanguíneos da retina, chamada
isquemia, com impedimento do fluxo sanguíneo adequado.(1-3)
Os neovasos são frágeis e crescem ao longo da retina sem causar qualquer sintoma ou perda de visão. No
entanto, podem romper e liberar sangue, provocando perda
de visão grave e até mesmo cegueira.(3) Frequentemente,
os neovasos são acompanhados de uma espécie de cicatriz
(tecido cicatricial), cuja contração pode levar a outra grave
complicação chamada de descolamento da retina.(4)
Entre as razões para a perda de visão na retinopatia
diabética proliferativa, estão complicações como hemorragia vítrea, descolamento de retina e glaucoma neovascular.
(2,4) Além dessas complicações, cerca de metade das pessoas com retinopatia proliferativa também desenvolvem
o edema macular diabético. O edema macular diabético
é causado por acúmulo de líquido na zona mais “nobre”
da retina, a mácula, e é a principal causa de cegueira nas
pessoas com diabetes e idade economicamente ativa.(1-3)

TRATAMENTOS
Os tipos e formas de tratamento da retinopatia diabética irão variar de acordo com a localização, extensão e
grau verificado durante o diagnóstico. Os tipos de tratamento da retinopatia diabética podem ser indicados isoladamente ou em conjunto. Dentre os tratamentos atuais
podemos destacar:
1- Fotocoagulação: Aplicação de luz de laser, que
ao ser absorvida pelos pigmentos do fundo de olho ajuda
na estabilização da Retinopatia Diabética. As aplicações
de laser são realizadas ambulatorialmente, no consultório,
com o paciente sentado e é necessária a dilatação da pupila.
2- Drogas anti-inflamatórias de longa duração:
Ajudam a reduzir o inchaço na retina e podem até ajudar a
melhorar a visão nos casos de edema de mácula diabético.
Além da triancinolona, o implante de dexametasona (Ozurdex), injetado no vítreo, libera o corticóide continuamente,
por um período de 4 a 6 meses. Podendo ser necessária a
reaplicação.
3- Antiangiogênicos: Os antiangiogênicos são
medicamentos desenvolvidos para inibir a proliferação de
neovasos, atuando também sobre a permeabilidade capilar.
Utilizados para tratamento do edema macular e da neovascularização retiniana que ocorre na retinopatia diabética,
estes medicamentos são injetados dentro do olho, em um
procedimento ambulatorial que pode ser repetido se necessário. Estão disponíveis no Brasil os medicamentos Lucentis, Eylia e Avastin, todos da classe dos anti-angiogênicos.
Pode ser indicada para o edema de mácula diabético, Hhemorragia vítrea e preparo para cirurgias de vitrectomia.
4- Cirurgia de Vitrectomia: Tipo de microcirurgia
ocular que utiliza instrumentos e equipamentos de tecnologia avançada. Indicada em situações de descolamento tradicional da retina, hemorragia vítrea e alguns outros casos
complicados de retinopatia diabética proliferativa.

da gravidez, pois a retinopatia pode progredir rapidamente
durante a gravidez.
Pacientes diabéticos que apresentem qualquer tipo
de alteração na visão devem procurar imediatamente seu
médico oftalmologista.

A PERDA DE VISÃO É GERALMENTE
EVITÁVEL!
Atualmente, devido a melhores métodos de diagnóstico e tratamento, é possível prevenir a perda da visão.
A detecção precoce da retinopatia diabética constitui a melhor proteção contra o dano ocular causado pelo diabetes.
É possível reduzir de maneira significativa o risco
de perda de visão mantendo um controle rigoroso da glicose no sangue e consultando o oftalmologista regularmente.
O melhor tratamento é a prevenção!
Vale ressaltar que os pacientes diabéticos têm uma
predisposição maior de apresentar outras doenças oculares
como catarata, glaucoma, desvios oculares, doenças da
córnea e susceptibilidade a infecções. Além disso, o diabetes está associado a diversas complicações como a disfunção e falência dos rins, do sistema nervoso, do coração e
dos vasos sanguíneos. Portanto, o acompanhamento periódico com o oftalmologista e com equipe multidisciplinar
(que pode incluir: endocrinologista, cardiologista, nefrologista, clínico geral e nutricionista), é importante para a
prevenção, controle e tratamento geral de quem possui o
diagnóstico de diabetes.

QUANDO MARCAR UM EXAME?
Os pacientes com diabetes devem realizar pelo
menos um exame de fundo de olho por ano e, caso apresentem alguma alteração da Retinopatia Diabética, são necessárias consultas mais frequentes.
Nas pessoas com diabetes mellitus tipo 2, independente da idade, o rastreamento começa no momento do
diagnóstico. Já nas pessoas com diabetes mellitus tipo 1, o
rastreamento começa 3 a 5 anos após o diagnóstico. Após
iniciado, o rastreamento passa a ser feito pelo menos 1 vez
por ano.
Recomenda-se que mulheres grávidas com diabetes façam um exame oftalmológico no primeiro trimestre

Fonte: www.oftalpro.pt/2018/05/02
Referências:
1. World Journal of Diabetes. Ocular complications of diabetes
mellitus. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4317321/ Acesso em fevereiro de 2017.
2. World Journal of Diabetes. Diabetic retinopathy – ocular complications of diabetes mellitus. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4398904/ Acesso em fevereiro de 2017.
3. NIH- National Eye Institute. Diabetic retinopathy – what should
I know. Disponível em: https://nei.nih.gov/sites/default/files/health-pdfs/diabeticretino.pdf Acesso em fevereiro de 2017.
4. American Academy of Ophthalmology. What Is Diabetic Retinopathy? Disponível em: https://www.aao.org/eye-health/diseases/
what-is-diabetic-retinopathy Acesso em fevereiro de 2017

9

DR. FÁBIO CAIADO
CRM 16850 Oftalmologia - HOA

Urgência e
Emergência
em Oftalmologia
Entende-se por emergência médica a situação que
não pode ser adiada, que deve ser resolvida ou assistida
rapidamente, tem, portanto, risco de morte. Urgência médica é utilizada para designar uma atenção “não imediata”
ou que não representaria risco de morte.
No âmbito da oftalmologia, essa diferenciação
também se enquadra separando-se, portanto, os quadros de
menor gravidade, sem risco iminente de perda ou sequela
visual, dos quadros de maior gravidade com risco de perda
da visão, órgão ou até infecções mais graves.
É importante destacar que o cuidado com os olhos
e com o sistema visual deve ser feito rotineiramente mas
gostaria de citar situações em que essa atenção deve ser
redobrada:
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• Vermelhidão nos olhos – esse sinal nunca deve ser desprezado. Hemorragia, irritações e dilatações nos vasos dos
olhos são sempre um sinal de alerta.
• Visão Turva – a visão embaçada ou um aumento na sensibilidade à luz são fatores relevantes na saúde e na manutenção de boa qualidade visual
• Perda súbita da visão – sem dúvida é o que mais assusta
os pacientes. Em geral, necessita de avaliação de urgência,
pois remete a lesões ligadas a parte interna do olho (retina
e vítreo)
• Dor intensa – a dor nos olhos merece total atenção principalmente quando ligada a outros sinais como visão turva
e náuseas que remetem a riscos como glaucoma e con-sequentemente sequelas visuais
• Trauma ocular e facial – este deve sempre ser acompanhado por um oftalmologista e, em alguns casos por
equipe multidisciplinar. Atenção para riscos de perfuração
com objetos pontiagudos, produtos químicos e traumas do
globo ocular.
Existem vários fatores que ainda poderiam ser citados. A intenção é deixar claro que nos sinais e sintomas
que acometem os olhos nunca devem ser ignorados. 		
O Hospital Oftalmológico de Anápolis disponibiliza hoje atendimento de pronto-socorro em oftalmologia
24 horas.
Atenção e cuidado com seus olhos nunca é demais!

Transplante
de córnea
A cirurgia de transplante de córnea é uma modalidade de tratamento capaz de restaurar o suporte estrutural,
a transparência e a visão do paciente portador de determinadas doenças corneanas. Distrofias, ceratocone, degenerações, ceratopatia bolhosa, leucomas/opacidades cornenanas que comprometem a transparência do eixo visual,
são exemplos de doenças que podem necessitar transplante de córnea.
É importante lembrar que existem modalidades
tanto de tratamento clínico como cirúrgico que podem anteceder, retardando ou até mesmo evitando um transplante
de córnea. Todavia, em determinados casos, o transplante
DRA. ADRIANA DE ALMEIDA
de córnea ainda pode ser o tratamento mais eficaz e resoCRM
19192
Médica Oftalmologista - HOA
lutivo.
As indicações de transplante de córnea podem ser
ótica (objetivo de melhora da acuidade visual), tectônica (objetiva restaurar ou preservar a integridade ocular), terapêutica (em casos de infecção sem resposta ao tratamento clínico) ou estética.
Existem casos de rejeição e falência do transplante de córnea, que necessitam de intervenção clínica e/ou cirúrgica como o retransplante de córnea. Por isso, a importância do acompanhamento periódico com o oftalmologista para
prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de complicações que pacientes submetidos a transplante de córnea podem
apresentar.
A técnica cirúrgica do transplante de córnea tem sido cada vez mais aprimorada e atualmente também se realiza
o transplante lamelar anterior e endotelial, ou seja, de apenas parte da córnea e não da espessura total (transplante penetrante).
Dentre as principais vantagens dos transplantes lamelares, em relação ao penetrante, destaca-se uma reabilitação visual mais rápida, com medidas de acuidade visual melhor e menor taxa de rejeição do transplante.
Para cada caso, determinado tipo de transplante pode ser indicado, tais como DALK (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty), DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty), DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial
Keratoplasty), dentre outros, a depender da profundidade de acometimento da doença na córnea, da extensão, dentre
outros fatores clínicos envolvidos.
Os Bancos de Olhos são responsáveis pela abordagem, captação das córneas e tecidos oculares, além do processamento, avaliação e correto armazenamento dos tecidos transplantáveis.
A responsabilidade em distribuir os tecidos, gerenciamento da lista de espera, análise dos casos especiais e urgências, fica a cargo do Estado, podendo estar sujeito à fiscalização do Ministério Público.
A distribuição de córneas e demais tecidos oculares é feita pela Central de Notificação, Captação e Distribuição
de Órgãos (CNCDO), que obedece ao tempo decorrido de inscrição em fila única, conforme determinado na portaria
GM nº 3.407 de 5 de agosto de 1998.
Quando, o paciente chega ao consultório necessitando de transplante de córnea, o oftalmologista, autorizado
a realizar transplante faz o diagnóstico por meio de exames oftalmológicos para então proceder ao cadastramento no
Sistema Nacional de Transplantes e inserção na fila de espera.
O transplante de córnea jamais seria possível se não fosse pela generosa atitude de um doador de órgãos. Para
ser um doador, a família deve ser informada para que ela possa autorizar a doação das córneas, que devem ser retiradas
em até seis horas após a morte. A doação não acarreta gastos à família do doador. O Banco de Olhos fica responsável
pelos custos envolvidos. A doação pode trazer de volta a oportunidade de um paciente recuperar sua visão, um dos sentidos mais nobres que alguém pode ter.
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Toxoplasmose
Ocular
A toxoplasmose é uma infecção causada por um
protozoário denominado Toxoplasma gondii, o qual possui
distribuição geográfica em todo o mundo. Trta-se de um
agente de alta infecciosidade e baixa patogenicidade, já
que cerca de 50% ou mais da população estão contaminados pelo protozoário, mas uma parcela diminuta apresenta
a doença. No Brasil, a soroprevalência do T. gondiié é de
65%.
A maioria das pessoas infectadas pela primeira
vez apresenta sintomas inespecíficos como febre, cefaleia
e dores musculares sem maiores agravos à saúde. Quando
o paciente sofre com uma queda do seu sistema imunológico, a infecção pode ser reativada e levar a danos maiores
que aqueles apresentados no quadro inicial, afetando diversos órgãos como cérebro, coração e os olhos.
Os gatos são os hospedeiros definitivos do parasita, e os cistos com o protozoário são eliminados em suas
fezes, que por sua vez podem contaminar o solo, a água e
alimentos. Estes cistos também são ingeridos por outros
animais (hospedeiros intermediários) que são consumidos
pelos seres humanos. Portanto, a contaminação humana se
dá principalmente pelo uso de água e alimentos contaminados ou ingestão de carne não cozida dos animais que
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possuem o cisto. Este é o motivo de grande cuidado no uso
de água não tratada e alimentos crus ou mal cozidos.

PRINCIPAIS VIAS DE TRANSMISSÃO
DA TOXOPLASMOSE:
nados)

- Via oral (ingestão de alimentos e água contami-

- Congênita (transmitido de mãe para o feto durante a gestação)
Na maioria dos casos, a toxoplasmose ocular é derivada de uma infecção congênita, sendo considerada uma
patologia grave e com grande impacto no desenvolvimento
visual do bebê.
Quando a infecção materna ocorre no 1º trimestre
da gestação, a chance de o feto ser afetado é menor (cerca
de 15% a 20%), no entanto, o acometimento será mais grave, incluindo aborto, prematuridade, retardo do crescimento, alterações na formação do coração, do crânio e fígado
entre outras. Já se a infecção atingir a gestante no 3º trimestre, a chance de o feto ser afetado mais do que triplica
(70%), porém com manifestações sistêmicas e oculares
menos graves.

SINTOMAS:
No casos congênitos, é importante o acompanhamento oftalmológico desde o nascimento, uma vez que o
bebê ou criança podem não apresentar sinais externos de

acometimento ocular. Nos adultos, os principais sintomas
são:
- visão embaçada e diminuição da visão
- fotofobia (sensibilidade aumentada luz)
- vermelhidão ocular
- dor ocular.

DIAGNÓSTICO:
O diagnóstico é feito através do exame clínico dos
sinais e sintomas realizado pelo médico oftalmologista,
assim como o mapeamento de retina para avaliação pormenorizada do acometimento do fundo do olho pelo protozoário da toxoplasmose. São solicitados ainda exames
sorológicos complementares com dosagem de imunoglobulinas IgM e IgG para confirmação laboratorial.

TRATAMENTO:

Ainda não é possível reverter o quadro cicatricial
da retina nas pessoas que já sofreram a forma ocular da
toxoplasmose, mas ainda o assim o acompanhamento é
fundamental para avaliar a atividade inflamatória pois o
quadro pode sofrer reativação, de acordo com a imunidade
de cada paciente.

O MELHOR AINDA É A PREVENÇÃO:
Apesar dos avanços tecnológicos e no arsenal terapêutico, a prevenção da toxoplasmose ainda é a melhor
forma de se evitar possíveis danos oculares. Isso pode ser
realizado através de hábitos simples como: cozinhar bem
os alimentos, principalmente as carnes; não beber água
de origem desconhecida ou suspeita sem fervê-la; evitar
comer em locais onde não se tem segurança da higiene
no preparo alimentar. Esses itens devem ser especialmente
observados pelas gestantes pelo grande risco ocular que
a toxoplasmose pode levar ao bebê, sempre associado ao
um pré-natal adequado e rigoroso com exames sorológicos
seriados.

É realizado com uso de antibiótico e corticoides
orais, semelhante ao tratamento da toxoplasmose sistêmica,no intuito de evitar a multiplicação do parasita e minimizar os danos à retina. São utilizados ainda colírios específicos para controle da inflamação e da dor ocular. Em
todo caso, o início do tratamento deve ser instituído o mais
brevemente possível, evitando o agravamento da inflamação e das cicatrizes retinianas.
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GLAUCOMA, A DOENÇA
SILENCIOSA
Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo. É uma doença neurodegenerativa de etiologia multifatorial caracterizada pela lesão do
nervo óptico com perda de campo visual correspondente.
E como acontece? O humor aquoso é um líquido
que é produzido dentro do olho e é drenado continuamente
através de uma região chamada ângulo da câmara anterior.

Figura 1: Desenho esquemático de um olho em um corte transversal
apresentando a córnea, a íris e o fluxo do humor aquoso
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Esse ângulo está entre a córnea e a íris. Quando
algo dificulta o escoamento desse líquido a pressão intraocular aumenta.
Essa pressão intraocular elevada provoca lesão no
nervo óptico (figura 1).
Assim, o principal fator de risco é a pressão intraocular (PIO), porém todo paciente com alterações no
nervo óptico e/ou campo visual é considerado suspeito e
deve ser acompanhado regularmente.
Existem diversos tipos de glaucoma. O glaucoma
crônico de ângulo aberto é o mais prevalente e os principais fatores de risco são: PIO elevada, pessoas acima de
65 anos, afro descendência, história familiar de glaucoma,
miopia.
E qual seriam os sintomas de quem tem glaucoma?
Na maioria dos casos, o paciente não tem nenhum sintoma.
Por ser uma doença crônica e progressiva, o glaucoma vai
aos poucos reduzindo o campo visual do paciente. Nas fases avançadas o paciente começa a perceber baixa visual,
porém neste momento existem poucos recursos para impedir a progressão da doença para cegueira total (figura 2).
Já o glaucoma de ângulo fechado apresenta como
fatores de risco: caucasiano, gênero feminino, idade avançada, hipermetropia. Durante uma crise de ângulo fechado
o paciente pode apresentar: dor ocular, hiperemia conjuntival, pupila em midriase e baixa visual. Trata-se de uma
emergência oftalmológica e esse paciente deve ser tratado
o mais rápido possível.
O paciente portador ou
suspeito de glaucoma deve ser
acompanhado regularmente e
realizar, conforme avalição do
oftalmologista, os seguintes exames:
- Retinografia simples: avalia o
nervo óptico (imagem central e
média periferia da retina)
(figura 3).
- Curva tensional diária: avalia a
PIO e a sua oscilação (são quatro
medidas da PIO durante o dia);
- Paquimetria: avalia a espessura
da córnea e permite o cálculo da

Figura 2. Esquematização da perda progressiva da
visão periférica em um paciente glaucomatoso

Figura 3. Retinografia simples do olho esquerdo

PIO ajustada;
- Campimetria: Avalia o limiar de sensibilidade visual em vários pontos do campo visual (figura 4).
- Gonioscopia: Avalia o seio camerular (importante para diagnóstico e antes de cirurgias e procedimentos a laser);
- Tomografia de Coerência Óptica (OCT): Avalia o disco óptico e a espessura da camada de fibras nervosas e permite o
diagnóstico precoce.
O tratamento inicial da maioria dos tipos de glaucoma é realizado com colírio hipotensores.O objetivo do tratamento é alcançar a PIO alvo (PIO alvo = PIO na qual não há progressão da doença). Existem ainda diversos procedimentos cirúrgicos que visam o controle da PIO.
O glaucoma é uma doença silenciosa que causa cegueira senão tratada. Quanto mais precoce o diagnóstico
maior a chance de evitar a perda de visão. Consulte sempre seu oftalmologista de confiança.

Figura 4. Exemplo de Campimentria visual
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SETE DICAS PARA
ESCOLHER OS ÓCULOS
DAS CRIANÇAS
A escolha dos óculos de crianças, devido à sua
tenra idade e características faciais, resulta em uma tarefa
difícil e gera dúvidas em muitos pais. É importante ter em
conta uma série de recomendações na hora de escolher o
modelo mais adequado e garantir assim sua correta funcionalidade e, portanto, a saúde ocular dos mais pequenos da
casa.
1. Devemos escolher uma armação que se adapte
ao rosto da criança. O apoio no nariz deve ser direto (sem
plaquetas), baixo ou mesmo invertido no caso de bebês. As
crianças não tem o nariz totalmente desenvolvido e se fica
na parte superior dos óculos, estes deslizam fazendo com
que a criança olhe por cima.
2. As hastes devem ser flexíveis, ajustáveis e de
comprimento adequado para evitar atritos atrás da orelha.
Além disso, é aconselhável usar “stoppers” nas hastes ou
um elástico atrás da cabeça para impedir que os óculos se
movam.
3. Em geral, são recomendadas armações de massa, pois o material é leve e resistente. Nos bebês, preferimos o uso de armações de silicone, pois suportam torções
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e estão de acordo com as características dos pequenos. É
melhor evitar armações de metal, pois são mais instáveis.
4. Os óculos devem ser ovais ou redondos, porque
se forem retangulares, a criança olhará por cima deles e
não cumprirá sua função. É um erro comprar óculos maiores pensando no crescimento da criança. O olho deve estar
centrado em relação à lente, caso contrário a tontura será
um incômodo frequente.
5. Sempre escolha lentes orgânicas que são mais
resistentes à quebra e mais seguras.
6. Muitas vezes, a criança vê os óculos como inimigos e se recusa a usá-los. Por isso, é de grande importância motivar seu uso, incentivando a escolha do modelo
e da cor. O sucesso do uso será que ele se sentirá confortável com eles.
7. É fundamental ter óculos reserva, pois pode ser
que a criança os quebre ou os danifique com frequência.
Devemos lembrar que o desenvolvimento da visão se inicia no nascimento e finaliza aos 7-8 anos. Se a criança precisa de óculos e não os utiliza, poderá ser prejudicada pelo
resto da vida.

Avanços na
cirurgia de
catarata
Catarata é a opacificação da lente natural do olho,
como se a pessoa enxergasse por uma janela com o vidro
embaçado, dificultando a realização de tarefas cotidianas
como ler, caminhar, usar o celular, dirigir. É a causa mais
prevalente de cegueira reversível em todo o mundo de
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Atualmente, não existem colírios capazes de tratar
esta condição, sendo o tratamento definitivo a cirurgia, em
que a lente natural opacificada é substituída permanentemente por uma lente artificial intraocular.
Antigamente, a cirurgia de catarata era arriscada
e era realizada em casos de catarata mais avançada. No
entanto, a cirurgia de catarata está em evolução desde o
século passado, com o desenvolvimento de equipamentos
cirúrgicos tecnológicos; melhoria do material, design e tamanho da lente intraocular, têm permitido a realização da
cirurgia por incisões cada vez menores, não necessitando
de pontos, cicatrização mais rápida, permitindo indicação
cirúrgica mais precoce.
Através da técnica de facoemulsificação (em que
o aparelho fragmenta e aspira a catarata através de uma
pequena incisão), a cirurgia de catarata tornou-se rápida,
sem necessidade de internação, com maior conforto e segurança para o paciente e consequentemente recuperação
visual mais rápida. Hoje em dia, com o desenvolvimento das lentes intraoculares, existem lentes multifocais que
permitem inclusive a correção da visão para longe e perto,
permitindo em muitos casos a independência dos óculos.
De acordo com um estudo feito na Austrália, a cirurgia de catarata, além de melhorar a qualidade de vida
promovendo independência, aumenta a longevidade e diminui a mortalidade. É hoje um recurso indispensável para
a sociedade.

DRA. MIRNA DE MELO
CRM 23155 Médica Residente em Oftalmologia - HOA

1. Facoemulsificação
da catarata.
2. Inserção da lente
intraocular.
3. Lente intraocular
posicionada.
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PTERÍGIO:

“A CARNINHA DO OLHO”

DRA. DANIELLA SCHROFF
CRM 22155 Médica Residente em Oftalmologia – HOA

Pterígio vem da palavra grega “pteron” que significa “pequena asa” e recebe este nome devido ao seu formato triangular. Caracteriza-se pelo crescimento benigno
de um tecido fibrovascular na conjuntiva em direção à córnea.
Anatomicamente, o pterígio divide-se em três partes: cabeça (parte corneana), corpo (parte conjuntival) e
pescoço (região que une as duas primeiras), sendo possível
classificá-lo em três tipos: o tipo I apresenta o corpo bem
definido e a cabeça avança sobre a córnea menos do que 2
mm, o tipo II estende-se sobre a córnea por cerca de 2 a 4
mm e o tipo III avança sobre a córnea por mais de 4 mm.
Embora ainda seja um assunto controverso, existem alguns fatores de risco para o seu surgimento. O mais
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importante é a exposição à radiação ultravioleta, por isso
o sinônimo do nome dado à doença: “olho de surfista”, já
que este se expõe à luz solar de maneira mais frequente,
aumentando a chance do surgimento do pterígio. Podemos
citar também a exposição crônica à poeira e fatores genéticos como possíveis influenciadores na patogênese desta
condição.
Na maioria das vezes, o pterígio inicial é assintomático, trazendo apenas um desconforto estético. Porém,
com o passar do tempo e a depender das condições de exposição aos fatores de risco de cada individuo, os sinais e
sintomas começam a aparecer. Olho vermelho, ardor, queimação, irritação, fotofobia, sensação de corpo estranho e
alterações visuais são algumas das queixas.
O diagnóstico do pterígio é clínico e deve ser realizado pelo médico oftalmologista. É importante sua avaliação por um profissional de saúde especializado, pois
algumas outras condições podem simular esta patogenia,
variando desde uma simples pinguécula a uma neoplasia
intraepitelial conjuntival.
Após o correto diagnóstico, o tratamento dependerá da gravidade do quadro. Nos casos assintomáticos e
leves, recomenda-se a proteção dos olhos contra o sol, poeira e vento, além da lubrificação com lágrimas artificiais
para reduzir a irritação ocular. Nos casos sintomáticos e inflamados, podem ser utilizados colírios anti-inflamatórios
não esteroides ou esteroides leves. Caso o paciente apresente irritação ocular excessiva, falha no tratamento clínico ou alterações visuais, a cirurgia poderá ser indicada. É
importante ressaltar que embora se tenha tido avanços das
técnicas cirúrgicas, o risco de recidiva do pterígio ainda se
faz presente, principalmente em pacientes mais jovens.
A prevenção, tanto para um surgimento primário
quanto para recidivas, exige uma atenção especial. Consultas oftalmológicas periódicas, proteção dos olhos contra a exposição solar, poeira e vento e uso de colírios lubrificantes são essenciais.
Diante de qualquer alteração ocular, é imprescindível evitar a automedicação e buscar o atendimento de um
oftalmologista, profissional capacitado para avaliar e prescrever um tratamento eficaz com o objetivo de evitara progressão da lesão e suas consequências.

O que é a
síndrome do
olho seco?
Saiba como
prevenir
A síndrome do olho seco é uma doença crônica,
comum e multifatorial da lágrima e da superfície ocular. O
filme lacrimal tem como principal função a lubrificação da
superfície ocular.
O olho seco pode ser consequência das deficiências na produção do filme lacrimal, na disfunção qualitativa deste, ou por problemas na sua secreção. Resulta em
diversos sintomas desde desconforto ocular, distúrbios visuais ao dano potencial da superfície ocular como perfuração da córnea.
Embora alguns pacientes não apresentem sintomatologia, a maioria tem como principais sintomas sensação de corpo estranho, queimação, prurido, sensibilidade
à luz, embaçamento visual e lacrimejamento excessivo, o
que pode causar impacto na qualidade de vida.
A prevalência de sintomas de olho seco aumenta
com a idade e é relatada em 15% a 20% da população.
O olho seco é mais observado em mulheres e acima dos
40 anos. Entre os fatores de risco relacionados, inclui-se a
utilização de computadores, ar condicionado, vento, poluição, lentes de contato e de certas classes de medicamentos,
além da presença de comorbidades, como artrite reumatoide, dislipidemia e artrite degenerativa.
Esta doença é diagnosticada por meio da avaliação
oftalmológica pelo exame clínico realizado no consultório
associado à história clínica do paciente. O uso dos testes
diagnósticos que estão disponíveis atualmente e de exames
externos também são indispensáveis na avaliação oftalmológica, a fim de decidir sobre o tratamento mais adequado.
Entre os testes diagnósticos quantitativos, o mais
utilizado na prática é o Teste de Schirmer que é simples e
de baixo custo. O teste é realizado colocando-se fitas de
papel especial dentro dos olhos do paciente, o que pode
trazer desconforto. O incômodo, porém pode ser minimizado através da utilização de anestésico tópico. Outro teste
frequentemente utilizado é o Teste de Tempo de Ruptura

DRA. RAIANE CASTRO
CRM 24505 Médica Residente em Oftalmologia – HOA

do filme Lacrimal (BUT) que é feito após instilação do
colírio de fluoresceína e contagem do tempo de ruptura do
filme lacrimal.
O tratamento da síndrome do olho seco é predominantemente sintomático. É recomendada a consulta
oftalmológica para a avaliação da gravidade da doença e
instituição da terapia adequada. O tratamento varia desde
o uso de lágrimas artificiais e pomadas até medicamentos orais. Além disso, evitar fatores de risco como poeira,
vento, ar condicionado e uso excessivo de computadores e
smartphones colabora para a melhora dos sintomas.
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A (IN)SENSIBILIDADE
NAS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS
Em tempos como os de hoje, onde todo tipo de opinião é ventilada sem nenhum pudor e passamos mais tempo olhando para telas do que para pessoas, é comum que se
esqueça o básico de um relacionamento saudável, ignorando os sentimentos do próximo e abrindo mão de princípios
básicos de lealdade, confiança e respeito.
Aliás, já há tempos deturpamos um dos mandamentos
mais conhecidos e nos esquecemos de que o próximo a
quem devemos amar é a pessoa que está próxima agora, na
sua frente, do seu lado ou na sua sala. Com nossa teimosia
nata, demos o conceito de próximo a uma pessoa que está
NEVES TEODORO REZENDE DE SOUSA em algum país pobre ou em algum lugar miserável e, com
OAB/GO n° 28.373 - TEODORO ADVOCACIA isso agimos miseravelmente com quem nos rodeia.
Não por acaso, todo esse adestramento social vem nos
deturpando e nos impedindo de termos relacionamentos saudáveis, chegando ao ponto de nos prejudicar até mesmo em
relacionamentos profissionais com colegas de trabalho e prestadores de serviço. Esquecemo-nos de que lidamos com
pessoas e passamos a tratar tudo como tratamos um app de celular, não tolerando nada além do que me traz um imediato
contentamento, sob pena de ser deletado e excluído de minha vida.
Em algumas profissões essa habilidade de relacionamento é essencial, como podemos ver nos relacionamentos
médico-paciente e advogado-cliente, em que a confiança é absolutamente necessária e a falta desta torna o tratamento
absolutamente desgastante e ineficaz.
O profissional médico nada pode fazer pelo paciente se ele não confia nas queixas e relatos do paciente durante a
anamnese, de igual forma, se não houver confiança do paciente com seu médico, por certo não será seguido o tratamento
adequado com consequente ineficiência de qualquer procedimento.
Ocorre que, como dito, existe hoje uma inabilidade nos relacionamentos e as pessoas nem sabem mais os conceitos de lealdade, acreditando que só é confiável se te diz o que você queria ouvir ou se já está de acordo com algo
que viu no google, sendo que, quando a resposta não nos agrada já partimos para um sentimento de animosidade, nos
esquecendo de que há ali um profissional que se qualificou para te atender de forma pessoal e exclusiva.
Não por acaso, crescem no mundo todos os relatos de pacientes e clientes que não aceitam tratamento diferente
do que fora dado a algum parente ou amigo, da mesma forma crescem os pedidos de reembolso, como se as mesmas
regras de refund da internet se aplicassem à vida prática.
Com efeito, fato é que a pessoalidade e a exclusividade vêm sendo esquecidas e subjugadas pela crescente
vivência social moderna, fazendo-nos esquecer da pessoa do profissional que se dispõe a nos atender, esquecer de que
há ali um filho, um pai, um marido, uma esposa, alguém que se comove com o paciente, se frustra e que sofre quando
maltratado.
Um dia, talvez todo tipo de prestação de serviços seja feita por máquinas em que poderemos descontar nossas
frustrações e demonstrar nossa insensatez, até lá, lembremo-nos de que médicos, advogados, engenheiros, arquitetos,
etc., por incrível que pareça, são gente e também sangram e choram.

20

A CONTABILIDADE NA
ÁREA DA SAÚDE
As obrigações acessórias da personalidade jurídica de empresas, em geral, estão cada vez mais minuciosas
e detalhadas, perante o fisco municipal, estadual e federal.
Não é diferente para os estabelecimentos de saúde, como
clínicas, laboratórios e hospitais. O ramo demanda alguns
cuidados e atenções diferentes de outras atividades. Neste
artigo, vamos evidenciar a obrigação acessória Dmed, por
ser específica para os estabelecimentos de saúde.

• O QUE SERIA A DMED?
Declaração de Serviços Médicos e de Saúde –
Dmed foi instituída pela Instrução Normativa RFB nº 985,
de 22 de dezembro de 2009. Deve ser apresentada por pessoa jurídica ou pessoa física equiparada a jurídica nos termos da legislação do Imposto sobre a Renda.

• QUEM É OBRIGADO?

- Prestadoras de serviços médicos e de saúde.
- Operadoras de planos privado de assistência à saúde.

• O QUE DEVE SER INFORMADO NA
DMED?

- Os valores recebidos de pessoas físicas em decorrência
de pagamento pela prestação de serviços médicos de saúde
e plano privado de assistência.
- Nome completo e CPF do responsável pelo pagamento.
- Nome completo e CPF do beneficiário do serviço.
O cadastro do paciente e as informações no recibo de pagamento, devem conter todas as informações completas e
corretas, pois estas serão utilizadas para o preenchimento
da Dmed.

• QUAL O PRAZO DE ENTREGA?

O prazo de entrega é até o último dia útil de fevereiro de
cada ano.

• O QUE DEVEMOS NOS ATENTAR
EM GERAL

O paciente, no momento de fazer a sua declaração
de ajuste anual, a título de dedução do seu próprio imposto, irá informar os dados da empresa prestadora do serviço
de saúde, os quais devem ser compatíveis com o documento fiscal que recebeu no ato do serviço.
O profissional contador responsável por gerar,
conferir e transmitir a Dmed de seus clientes, deve atentar-se ao preenchimento da declaração, pois é através desta,

CHRISTIANNE FELÍCIO
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que a Receita Federal faz o cruzamento de dados entre o
paciente que utilizou os serviços de saúde e a empresa que
forneceu o serviço.
Porém, podemos perceber que, se a Dmed não for
apresentada de forma correta, teremos problemas com a
confirmação de informações pelo fisco, podendo ambas as
partes serem notificadas para justificativa do erro.
O profissional liberal, prestador de serviços de
saúde, também deve atentar-se às outras condições e burocracias que tangem também a sua categoria, pessoa física.
Neste caso, o mesmo, em sua declaração de ajuste
anual informará as mesmas coisas que a Dmed faz para a
pessoa jurídica. Este profissional deverá preencher na sua
declaração as seguintes informações: Para quem ele prestou o serviço no ano calendário, o CPF do beneficiário e do
responsável pelo pagamento, e os valores por ele recebido.
Este profissional sempre deverá fornecer o recibo
ao seu paciente no ato da prestação de serviço, com os
dados necessários acima informados, constando sempre o
seu carimbo com o CPF e assinatura para atestar que foi o
mesmo que forneceu tal documento.
Em geral, tanto a pessoa jurídica quanto o profissional liberal, pessoa física, devem estar atentos às obrigações acessórias impostas pelo nosso fisco, para que não
sofram autuações e fiscalizações.
Contrate sempre um profissional contábil de sua
extrema confiança e que esteja preparado e atento para as
mudanças e as obrigações mensais e anuais.
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Agradecimento
Obrigada a deus e a todos que participam da jornada HOA.
Segundo Winston Churchill “o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê oportunidade em cada dificuldade”. Que possamos ser otimistas e caminhar por
2020 repletos de boas oportunidades, que seja um ano 20/20, visão perfeita para todos!
Dra. Jacqueline a. De oliveira pereira – CRO 3974
Diretora administrativa HOA
Dr. Augusto Pereira - CRM 5892
Diretor Presidente do HOA
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