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Paulo Ricardo Ferreira
Gerente da Saphir Peugeot e Saphir Citroën



Paulo Ricardo, 31 anos, filho de Pedro 
Ferreira da Silva Filho e Maria Paulina 

Santos Ferreira, natural de Feira de 
Santana, é formado em gestão de 
negócios e atua como gerente comercial 
da Saphir Peugeot e da Saphir Citröen. 
Começou sua carreira em Salvador, já 
no ramo automobilístico, ainda muito 
jovem, através do programa Menor 
Aprendiz, em uma empresa terceirizada 
que fazia a higienização de veículos. Não 
demorou muito para que ele começasse 
a trabalhar diretamente com consórcio de 
automóveis, sendo premiado na ocasião 
como o melhor vendedor de consórcio do 
Brasil, o que lhe abriu portas para o setor 
de venda de veículos, onde ficou durante 
os três anos seguintes. Destacou-se como 
consultor de vendas. Sua desenvoltura, 
dedicação e amplo conhecimento sobre 
os produtos fizeram com que se tornasse 
líder da equipe de vendedores. Em 2012, 
retornou a Feira de Santana para inaugurar 
uma concessionária, mas, após um curto 
período, foi chamado de volta a Salvador. 
Apaixonado pela “Princesinha do Sertão”, 
sua terra natal, teve a oportunidade 
de retornar em 2014, ao ser convidado 
para assumir o cargo de gerente da 
concessionária Peugeot de Feira de 
Santana. Convite feito pela diretoria 
do Grupo Itadil, destaque no mercado 
automobilístico em várias regiões da 
Bahia. O desafio Peugeot, assumido por 
ele, consistia em melhorar o atendimento, 
os serviços de pós-venda e reestruturar 
a imagem da marca na cidade. Ricardo, 
então, investiu todo o seu conhecimento, 
experiência e profissionalismo para 
garantir que a Saphir Peugeot oferecesse 
a melhor experiência de atendimento 
da cidade, tornando não só a marca 
amplamente conhecida, mas também 
a qualidade do pós-venda e a gestão da 
concessionária muito mais eficientes, 
através da prestação de serviços de 
excelência e da construção de uma relação 
transparente e de confiança com os 
clientes. Como resultado do seu trabalho, 
a Saphir ganhou, em maio deste ano, a 

maior premiação conferida pela marca 
francesa, o prêmio Lion D’Or,  na categoria 
Melhor Gestão de Concessionária Peugeot 
do Brasil em 2018. Ricardo, como um bom 
gerente e líder, atribui a toda sua equipe 
a conquista: “Isso é fruto de um trabalho 
em equipe, de muita dedicação das 
pessoas envolvidas, inclusive dos clientes 
e parceiros, resultado de um trabalho de 
muitos anos”. Mas os desafios e conquistas 
não param por aí. Desde o dia 01 de 
junho de 2019, a Saphir se tornou uma 
concessionária autorizada bimarca, agora 
com a Citröen, “caçulinha do grupo” como 
apelidou Ricardo. O objetivo é implantar a 
mesma filosofia de trabalho utilizada na 
Peugeot. Com dois showrooms distintos, 
duas equipes completas, profissionais 
capacitados com mais de uma década de 
trabalho em ambas as marcas francesas e 
um mesmo corpo de pós-venda, a Saphir 
garante a mesma qualidade técnica 
e operacional para as duas bandeiras. 
Realizado, Ricardo afirma que: “Sou 
muito feliz fazendo o que eu faço. Sou 
entusiasta do negócio. Posso falar com 
muita propriedade hoje que eu respiro 
as marcas, amo o que faço e isso faz toda 
a diferença. A minha filosofia de vida é a 
mesma filosofia do meu trabalho”. Bater 
metas, superar metas e lidar com pessoas 
de forma humana são as características 
que definem o perfil profissional de 
Ricardo, um homem que consegue ser 
competente, sério e firme, mas sem perder 
a capacidade de se emocionar,  sem deixar 
apagar o brilho dos olhos ou desaparecer 
o sorriso franco dos lábios. Jovem e 
extremamente dedicado ao seu trabalho, 
ele está longe de se dar por satisfeito e 
sonha com novas oportunidades para sua 
carreira dentro da Saphir. Os desafios são 
motores propulsores do seu crescimento 
profissional e, exatamente por isso, Ricardo 
é incansável na busca de conhecimento, 
motivo pelo qual está a caminho de se 
formar em Direito, sonho antigo seu, do 
senhor Pedro e dona Maria Paulina, seus 
pais orgulhosos.

Uma história de sucesso construída 
com respeito e transparência







Nesta edição, a revista MaiSaúde vai falar especialmente da visão, um 
dos sentidos mais imprescindíveis ao ser humano, que nos permite 
enxergar e ter a exata percepção do mundo e das pessoas.  Abrir os 
olhos é a primeira coisa que fazemos ao acordar todos os dias e não 
é por acaso que a visão é o sentido que domina a nossa vida. Afinal, 
o olho é uma das estruturas mais incríveis do corpo humano e 
funciona de modo semelhante a uma câmera fotográfica, captando 
imagens que são interpretadas e gravadas em nosso cérebro e 
em nossa memória afetiva, dando forma e cor às lembranças que, 
muitas vezes, enchem-nos de saudades. 

Agora, vamos supor que todos os seres humanos tivessem nascido 
cegos e, mesmo assim, tivessem sobrevivido. Não haveria cinema, 
televisão, computador, telas de pintura, revista em quadrinhos. Você 
já pensou? É difícil de imaginar como seria o mundo, pois imaginar 
é, automaticamente, criar imagens. Vamos imaginar, então, que, de 
repente, você parasse de enxergar, que o mundo se revelasse uma 
escuridão sem fim. Isso significaria nunca mais ver aquele pôr do 
sol, aquelas flores coloridas, o sorriso do seu filho ou o amor nos 
olhos do seu bem. 

Esse exercício de imaginação foi proposto apenas para que você, 
leitor (a), tenha a exata dimensão da riqueza que é poder enxergar e 
a real importância de cuidar muito bem dos seus olhos.  Acreditamos 
ser crucial alertar a população para a necessidade de visitar o 
oftalmologista todos os anos, com objetivo de avaliar a acuidade 
visual e também a saúde ocular, realizando exames de rotina que 
permitem diagnosticar precocemente doenças que podem levar à 
cegueira e, dessa maneira, evitar a perda da visão. 

O Instituto Pedro Gantois, em parceria com o Centro de Retina e 
Vítreo, Laboratório Análise e Óticas Veneza lançaram neste mês a 
campanha #PraTodoMundoVer, com objetivo de chamar a atenção 
da população para diversas doenças oculares que podem ser 
prevenidas, como a Catarata, o Glaucoma, a DMRI e a Retinopatia 
Diabética. Não por acaso, Dr. Pedro Gantois e Dra. Marcia Ishiwaki 
são nossos entrevistados especiais na matéria principal desta edição.

Abra os olhos e aproveite para ler também sobre o poder das vacinas, 
as principais doenças do inverno, o perigo das hepatites virais e o 
que são os miomas uterinos, bem como seus principais sintomas. 
Tudo isso, e muito mais, em reportagens e artigos médicos escritos 
por profissionais que você conhece e confia. MaiSaúde para todos 
nós!
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A primeira vez que te vi, meus olhos, 
miúdos como os teus, se encheram, 

olhos d’água, à tua presença imponente. 
Cresceu entre tu e eu um pulsar 
incessante. Percorria um tremor fino nas 
mãos, músculo após músculo. Teus largos 
e recônditos espaços ficavam sempre 
pequenos quando tu, solícita, matriz de 
tantos outros, matiz de tantas cores na 
primavera dos meus sonhos, te deixavas 
invadir. 

Quantas vezes, cansado, deitei minha 
cabeça no teu colo, no teu peito, e tu, 
princesa, como uma mãe resignada, me 
acolheu após tantos desatinos juvenis. Vi 
teus encantos atraírem outros amores, 
nomes incontáveis que te cantaram, 
mas nem por isso me senti ofendido, 
enciumado. Elegia sempre teu amplo 
corpo, teus sinais que à luz do sol posto de 
abril, destacava, que, nas noites vazias de 
agosto me aquecia. 

Mas que fizeste, princesa? Que fiz eu? 
Deixei-te por instantes, por certo, sem 
querer, com angústia de quem se vê 
apartado, rês vagando por terras áridas, 
coração lentamente pulsando, e uma 
ânsia constante de retorno. Que fiz 
eu? Que fizeste? Expuseste tua singela 
nudez ao estranho passageiro. Beberam 

do teu néctar, te roubaram o viço, e a 
flor que brincava entre teus caudalosos 
cabelos murchou no calor dos tempos. 
Anunciaram tempestades. Fartaram-
se continuamente de ti, te difamaram e 
desprezaram. 

Hoje te vejo assim, musa dos meus desejos 
contidos, ofendida na tua importância, 
ofuscada na tua beleza. Já não passeias 
pelas horas com a desenvoltura dos teus 
dias primeiros, não perambulas absorta 
com a solidão de tuas noites. Tua saúde 
tornou-se frágil, teu corpo exposto e não 
te cobri. 

Que rumo seguiste? Que fio usaste na 
minha ausência para compor toalha tão 
disforme, tão enodoada? Onde eu estava 
que não te vi seguir errante, tropeçando 
nas letras que, uma a uma, compunham o 
teu e o meu poema? Onde te escondeste 
que meus olhos não conseguem mais te 
ver, úmidos, entristecidos? 

Minha visão embotada, teu perfil 
embotado. Fui usado pela vida, princesa. 
Foste usada pelo tempo. Hoje, entre as 
horas cinzentas, a melancolia estranhada, 
caminhamos, juntos, passos nem sempre 
tão firmes, nem sempre tão precisos na 
direção do amanhã incerto. 

Wagner Bonfim
Escritor e médico ginecologista 

ELEGIA A 
FEIRA DE 
SANTANA
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Você sabia que as hepatites virais estão 
entre as principais causas de cirrose e 

câncer de fígado? E que a grande maioria 
dos casos são doenças silenciosas, sem 
sintomas? Pois é! Só no Brasil, de 1999 
até 2017, foram notificados 600 mil novos 
casos de hepatite B e C, sendo considerado 
um grave problema de saúde pública no 
país e no mundo. 

Hepatites significam inflamações do 
fígado e podem ser causadas por vírus 
ou pelo uso de alguns remédios, álcool e 
outras drogas, assim como por doenças 
autoimunes, metabólicas e genéticas. 
São doenças silenciosas que nem sempre 
apresentam sintomas, mas quando estes 
aparecem caracterizam-se por cansaço, 
febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, 
dor abdominal, pele e olhos amarelados, 
urina escura e fezes claras.

No Brasil, as hepatites virais mais comuns 
são as causadas pelos vírus A, B e C. Existem 
ainda os vírus D e E, sendo que o E é mais 
frequente na África e na Ásia. Milhões de 
pessoas no Brasil são portadoras do vírus 
B ou C e não sabem. Elas correm o risco 
de as doenças evoluírem, tornarem-se 
crônicas e causarem danos mais graves 
ao fígado, como cirrose e câncer.  As 
hepatites B e C, por possuírem evolução 
crônica em alguns casos, devem receber 
uma atenção maior por parte da saúde 
publica e privada. 

O mês “julho amarelo”, mês de 
conscientização das hepatites virais, 
sancionado no início de 2019 pelo 
atual presidente do país, visa alertar 
a população brasileira sobre os riscos, 
formas de transmissão e tratamento das 
hepatites virais. De modo resumido, as 
hepatites virais A e E são transmitidas 
pela via fecal-oral e estão relacionadas 

às condições de saneamento básico, 
higiene pessoal, qualidade da água e dos 
alimentos. As hepatites virais B, C e D são 
transmitidas pelo sangue contaminado 
por via parenteral, percutânea e vertical, 
ou por via sexual, através do esperma e 
da secreção vaginal. A transmissão pode 
ocorrer pelo compartilhamento de objetos 
contaminados, como lâminas de barbear 
e de depilar, escovas de dente, alicates 
e acessórios de manicure e pedicure, 
materiais para colocação de piercing e 
para confecção de tatuagens, materiais 
para escarificação da pele para rituais, 
instrumentos para uso de substâncias 
injetáveis, inaláveis (cocaína) e pipadas 
(crack). 

A transmissão vertical, da mãe para o filho, 
pode ocorrer durante a gravidez e o parto, 
principalmente em casos de Hepatite 
B, C e Delta. A amamentação não está 
contraindicada, caso sejam realizadas 
ações de prevenção e profilaxia. Na 
hepatite C, a transmissão vertical 
é menos frequente e, apesar da 
possibilidade de transmissão pelo 
aleitamento materno, não há 
evidências conclusivas de aumento 
do risco à infecção. 

O diagnóstico das hepatites virais é 
fácil e rápido, feito por sorologias 
sanguíneas e diagnosticável pouco 
tempo depois do contato com o 
vírus. Alguns grupos específicos de 
pessoas estão sob maior risco de 
infecção, como usuários de droga, 
pessoas com práticas sexuais não 
seguras, convivência intradomiciliar e 
intrainstitucional com pacientes 
portadores de hepatite, aqueles 
que vivem em condições 
sanitárias, ambientais e 
de higiene ruins, além de 

Hepatites virais
Dr. Luiz Almeida Filho

Médico gastroenterologista e 
hepatologista

CRM 17896
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profissionais de saúde, entre outros.

As hepatites virais têm tratamento e, em 
grande parte delas, a cura é alcançada! 
Porém, antes de pensarmos em cura, 
devemos focar em evitar o contágio: 
usar materiais descartáveis ou esterilizar 
materiais que serão compartilhados, 
vacinar-se contra hepatite, usar 
preservativo nas relações sexuais e 
melhorar as condições de saneamento 

básico são alguns dos pontos chaves para 
diminuir a incidência das hepatites virais 
no nosso país. 

Qualquer dúvida ou qualquer suspeita 
de que você possa ter alguma forma de 
hepatite, procure o hepatologista, o qual 
irá te acompanhar e orientar da melhor 
forma possível.







Duas invenções foram de grande 
importância para mudar o panorama 

da saúde da população mundial, quais 
sejam, o tratamento da água e a vacina, 
medidas eficazes na prevenção e 
erradicação de doenças epidêmicas. É 
o que afirma a médica infectologista 
e pediatra Dra. Normeide Pedreira, 
responsável técnica da SERVAC, clínica 
especializada em vacinação e infectologia 
pediátrica, única do interior da Bahia a 
obter o Selo Cinco Estrelas da Sociedade 
Brasileira de Imunizações (SBIm).

Embora muito conhecida, poucos sabem 
de fato como a vacina funciona e de que 
modo ela contribui com a saúde pública. 
Responsável por imunizar a população 
e impedir ou dificultar a circulação 
de agentes causadores de doenças, a 
vacina é uma versão atenuada ou inativa 
destes agentes, que vai fazer com que o 
organismo produza anticorpos e células 

de memórias que fortalecerão o sistema 
imunológico. 

Em outras palavras, o que a vacina faz 
é: apresentar o causador da doença ao 
corpo, só que em uma versão mais fraca, 
incapaz de trazer danos à saúde da pessoa, 
com o objetivo de ensinar o organismo 
a se defender. Caso entre em contato 
novamente com aquele agente contra o 
qual se vacinou, o corpo vai reconhecê-
lo e vai intensificar a produção dos 
anticorpos que ele já sabe que são capazes 
de expulsá-lo. Desse modo, constitui-
se enquanto uma forma de imunização 
ativa, que é quando o próprio organismo 
se torna capaz de, sozinho, combater um 
invasor. 

Contudo, é importante ressaltar que as 
vacinas são proteções direcionadas: cada 
vacina protege a pessoa de uma doença 
ou de um grupo de doenças específico. 

O poder das vacinas
A vacinação é uma importante forma de imunização, 
capaz de salvar vidas e erradicar doenças.

Sarah Sanches, jornalista
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A vacina contra hepatite B protege da 
hepatite B, a da rubéola protege da 
rubéola e a trivalente da gripe protege, 
a cada ano, de três tipos diferentes de 
vírus, como, por exemplo, o H1N1, H3N2 e 
o Influenza tipo B. Assim, para se manter 
prevenido é fundamental manter a cartela 
de vacinação atualizada.

As vacinas são poderosas aliadas não 
só no cuidado com a saúde individual, 
mas também na promoção da saúde 
coletiva. 

Mais do que uma forma de cuidado com a 
própria vida, a vacinação cumpre um papel 
importante na saúde pública. Isto porque 
as doenças que as vacinas combatem são 
doenças graves e de caráter epidêmico, ou 
seja, doenças que facilmente se espalham, 
atingindo um grande número de pessoas 
ao mesmo tempo. Por este motivo, são 
distribuídas para a população de forma 
planejada, com o objetivo de cobrir a 
maior porcentagem possível de pessoas e 
lugares. Ao imunizar 90 a 95% dos grupos 
elegíveis, a cobertura vacinal garante 
que não haverá surtos ou epidemias de 
doenças, impedindo a ocorrência de 
um grande número de mortes evitáveis 
ou sequelas de longo prazo, bem como 
a superlotação de UPAS, policlínicas e 
emergências hospitalares, redirecionando 
os gastos com saúde pública para outras 
demandas populacionais e garantindo 
melhor qualidade de vida para a 
população. 

Em entrevista exclusiva à MaiSaúde, 
Normeide Pedreira, médica infectologista, 
Doutora em Medicina e Saúde Humana, 
Mestre em Medicina Interna e Especialista 
em Pediatria e Infectologia Pediátrica, 
coordenadora do site “Pediatria para 
Famílias” da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, além de professora da 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), tira dúvidas sobre vacinação e 
doenças infectocontagiosas. Confira:

MaiSaúde: O que é o PNI, Programa 
Nacional de Imunizações? E qual a 
importância da sua criação?

Normeide Pedreira:  O Programa Nacional 
de Imunizações, ou PNI, foi fundado 

em 1973 e é referência internacional de 
política pública de saúde. É um programa 
que visa garantir o acesso de toda 
população às vacinas recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde através 
dos postos de saúde. Essas doenças, 
cujas vacinas são garantidas pelo PNI, 
são aquelas consideradas de importância 
na saúde pública, justamente pelo 
risco de complicação e morte. Então, 
sua importância está nisso, garantir 
a distribuição das vacinas de forma 
calendarizada e mesmo em locais de difícil 
acesso. Ainda que haja outras vacinas, 
disponíveis em clínicas particulares, o 
que se recomenda é que, no mínimo, 
as vacinas do PNI sejam aplicadas em 
todas as crianças, de acordo com a idade 
recomendada para cada uma e também o 
HPV no fim da infância e, ainda, a Influenza 
em todas as campanhas que o Ministério 
da Saúde promove.

MaiSaúde: Por qual motivo a vacinação 
contra a Influenza deve ser repetida todos 
os anos pelas mesmas pessoas, se, via de 
regra, as vacinas são aplicadas em uma 
ou, no máximo, duas ou três doses únicas? 

Normeide Pedreira: A vacina de gripe é 
diferente a cada ano porque o vírus da 
Influenza sofre mutações. Então, a vacina 
tem que ser diferente dos anos anteriores. 
A vacina do governo protege contra três 
tipos e a das clínicas particulares contra 
quatro tipos de vírus de Influenza. Tem 
anos nos quais um desses tipos não 
muda, permanece igual, mas mudam os 
outros dois ou três. Isso é bem variável. 
Por este motivo, existe uma vigilância 
mundial da gripe para ver de que forma o 
vírus mudou e qual será a melhor vacina 
para cada ano. Depois, é informado à 
Organização Mundial de Saúde, que 
repassa aos laboratórios produtores que, 
por sua vez, produzirão a vacina daquele 
ano. Assim, para se manter protegido é 
preciso se vacinar todos os anos. 

MaiSaúde: Em 2016, o Brasil recebeu o 
certificado de erradicação do sarampo. 
Contudo, agora em 2019, após um caso 
endêmico em 2018, e outro em fevereiro 
deste ano, o certificado foi perdido. 
Parte significativa destes casos foram 
importados. O que isso significa?

Edição 3 | MaiSaúde | 25Edição 3 | MaiSaúde | 24



Normeide Pedreira: O Brasil teve muito 
trabalho, investiu muito para se ver livre 
do sarampo, uma doença grave que 
matou muitas crianças e adultos também. 
Contudo, nós tivemos, só de 2018 a 2019, 
mais de 10 mil casos de sarampo, casos, 
inclusive, com morte. E por qual motivo 
o sarampo voltou? Porque as pessoas 
deixaram de se vacinar. Porque se nós 
tivéssemos uma cobertura de 95% da 
população vacinada, nós não estaríamos 
vivendo isso. Sobre terem ocorrido casos 
importados, é importante pontuar que 
há uma diferença entre estes e os casos 
que nós chamamos de autóctones. 
Importado significa que vem alguém de 
qualquer país do mundo para o Brasil, 
sem apresentar sintomas, porque está no 
período de incubação do vírus adquirido lá 
fora e, chega aqui, começa com sintomas 
do sarampo. Esse é um caso importado. 
Caso de transmissão autóctone é aquele 
que já ocorre a transmissão aqui dentro 
do nosso país, não veio de fora, está 
acontecendo aqui... 

MaiSaúde: Neste caso, o sarampo seria 
um exemplo de caso importado ou 
autóctone? 

Normeide Pedreira: Ambos. O Brasil 
já está com casos autóctones. Por isso, 
perdeu o certificado. Porque mesmo 
depois que recebemos essa certificação, 
tínhamos casos esporádicos de sarampo 

que, segundo a vigilância exercida, eram 
casos importados. Isso porque é feito um 
levantamento de qual vírus circula em 
cada país, todo um processo de pesquisa 
que torna possível descobrir de onde veio. 

MaiSaúde: Segundo o próprio Ministério 
da Saúde, “a erradicação de doenças, 
como a poliomielite, criou falsa sensação 
de que vacinação não é mais necessária”. 
Você poderia explicar o porquê, ainda 
que a doença tenha sido erradicada, é 
importante manter a vacinação?

Normeide Pedreira: Porque o vírus 
continua existindo e a vacinação garante 
que estaremos livres da doença. Porém, 
se nós vacinarmos todo mundo este ano 
e pararmos de vacinar no ano seguinte, 
vão nascer outras pessoas e essas pessoas 
não estarão vacinadas. Então, elas 
representarão uma parte da população 
não protegida. Por isso que todo ano, o 
ano todo, tem campanhas e vacinação 
de rotina, a contaminação é uma coisa 
extremamente dinâmica. 

MaiSaúde: A vacina pode provocar 
efeitos colaterais, como dor e febre. Por 
este motivo, algumas pessoas assumem 
que as vacinas podem ser prejudiciais, 
principalmente, para bebês e crianças. 
O que essas reações significam? E existe 
alguma possibilidade das vacinas, de fato, 
trazerem algum malefício?

Normeide Pedreira: Tratam-se de reações 
químicas, que também chamamos de 
reação adversa. Não são todas as pessoas 
que vão apresentar reações e também não é 
obrigatório que ocorra alguma reação para 
que a pessoa esteja protegida. As reações 
mais comuns para as vacinas injetáveis 
são vermelhidão, dor e endurecimento 
local, que costumam durar 48 ou 72 horas, 
às vezes se prolongando um pouquinho 
mais. A febre é outra reação comum, mas, 
na maioria das vezes, a febre secundária à 
vacinação é uma febre benigna que não 
vai trazer grandes problemas. Existem 
outras reações, como as alérgicas, mas 
é muito, muito raro mesmo que ocorra 
alguma reação mais séria. As pessoas se 
perguntam: “se existe o risco de ter uma 
reação, e se tem até reação mais grave, 
por que é que eu vou me submeter a esse 
risco, por que vou me vacinar?”. A resposta 
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é: você vai se vacinar porque, por mais 
grave que possa ser a reação à vacina, a 
doença é ainda mais grave que qualquer 
reação que a vacina possa causar. Ou 
seja, você vai se vacinar para se proteger 
contra uma doença que pode te levar à 
hospitalização e até à morte. Já as reações 
às vacinas têm manejo, tratamento e 
duram pouco tempo.

MaiSaúde: A SERVAC Vacinas recebeu 
o Selo Cinco estrelas da Sociedade 
Brasileira de Imunizações. E é a única no 
interior da Bahia a alcançar este nível de 
reconhecimento. Você poderia falar um 
pouco sobre a SERVAC e de que modo 
esta beneficia a população de Feira de 
Santana e região?

Normeide Pedreira: A SERVAC completará 
22 anos agora em agosto de 2019 e nós 
temos trabalhado exaustivamente para 
ajudar o governo no cumprimento das 
suas metas de vacinação. Muitas pessoas 
veem a clínica particular de vacina como 
algo antagônico ao serviço público, mas 
não é. O serviço particular de saúde auxilia 
o governo no cumprimento das suas 
metas. Nesse sentido, obtivemos o selo 
5 estrelas por funcionarmos dentro das 
normas técnicas exigidas pelo Ministério 
da Saúde. Trazemos para nossos clientes o 
que há de mais novo em vacinação, tanto 
em termos de conhecimento, através das 
atualizações da equipe técnica, como em 
nossos produtos. Hoje, somos referência na 
Bahia para empresas, para escolas e para 
a saúde individual também, trabalhando 
com todas as idades: desde a gestação, 
passando pela criança, até o idoso. A maior 
segurança que garantimos é a de poder 
contar com o apoio de especialistas em 
infectologia que vão trabalhar e manejar 
as reações adversas.

MaiSaúde: Este mês, no dia 28 julho, é 
comemorado o Dia Mundial de Combate 
às Hepatites Virais, grupo de doenças 
de caráter epidemiológico para o qual 
existem vacinas disponíveis. Gostaríamos 
que você falasse sobre os principais 
tipos de hepatite – A, B e C – e sobre a 
importância da vacinação.

Normeide Pedreira: As hepatites virais são 
doenças, como o nome já diz, causadas 

por vírus e que levam à inflamação no 
fígado. Essa inflamação no fígado pode 
ser mais leve ou mais grave e pode, em 
poucos dias, se resolver e a pessoa ficar 
boa, assim como pode “cronificar” e a 
pessoa desenvolver adiante fibrose ou 
câncer de fígado. Nós sabemos, hoje, que 
a maioria das pessoas que tem câncer de 
fígado já tiveram hepatite B, que o câncer 
foi causado por esse vírus, enquanto a 
hepatite A é uma das principais causas 
na indicação de transplante de fígado em 
adultos e em crianças. Assim como a B, 
a hepatite A pode ser mais leve ou fatal. 
A hepatite C é a única para a qual não 
se tem vacina. Na rede pública, temos 
contra hepatite B, obrigatória desde o 
nascimento e disponível na rotina dos 
postos de saúde para adultos. Já a hepatite 
A só está disponível de 1 ano e 3 meses de 
idade até 6 anos incompletos, em uma 
dose só. Em todo caso, as vacinas contra 
a hepatite são fundamentais porque são 
vírus que podem matar, podem levar 
à hospitalização e também causam 
sequelas de longo prazo, como câncer, 
cirrose de fígado e também a necessidade 
de transplante.

MaiSaúde: Você gostaria de deixar algum 
recado para nossos (as) leitores (as)?

Normeide Pedreira: Eu gostaria de dizer à 
população que reflita sobre a importância 
da vacinação como instrumento aliado de 
todos na prevenção de doenças porque, 
parafraseando o poeta, “quem ama, cuida”. 
Então, se nós amamos, nós não queremos 
que nossos entes queridos adoeçam 
e nem morram por motivos que são 
evitáveis. As vacinas existem para evitar 
doenças, para evitar morte, para evitar 
sofrimento. O sofrimento tanto de quem 
está doente, como daqueles que perdem 
uma pessoa querida por uma doença 
que não precisava ter sido contraída. Para 
que não tenhamos as doenças e para que 
doenças erradicadas não voltem, é preciso 
vacinar. E vacinar de forma homogênea 
porque não adianta vacinar em um lugar 
e em outro não. É para ser uma meta 
do país, do governo: ter 95% ou mais de 
pessoas vacinadas em todo os estados. 
Então, vacine-se e vacine toda sua família 
para evitar desconforto, dor e sofrimento.
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Em 2013, havia mais de 39 milhões de 
pessoas cegas no mundo, sendo que, em 
três quartos dos casos, a cegueira poderia 
ter sido evitada, se sua causa houvesse 
sido detectada e tratada precocemente. 
Considerando que há uma estreita 
relação entre saúde ocular e condições 
socioeconômicas, comprovada pela maior 
prevalência de casos de cegueira em 
países subdesenvolvidos, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), tem alertado 
aos representantes destes países para 
a necessidade de adoção de medidas 
públicas efetivas de prevenção.

No Brasil, em 2010, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), já havia mais de 6,5 
milhões de pessoas com deficiência 
visual (DV), nomenclatura adotada desde 
2006 na Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
instrumento internacional na proteção 
dos direitos e dignidade desta população. 
Do número total de pessoas com DV, 6 
milhões possuem dificuldade grande e 
permanente em enxergar e 500 mil são 
completamente cegas.

A cegueira total é aquela em que não há 
nenhuma percepção de luz, cuja visão 
é nula. Enquanto a visão subnormal ou 
baixa visão, também denominada de 
cegueira legal, inclui um amplo espectro 
de alterações na acuidade visual – 
capacidade de distinguir detalhes -, com 
redução significativa do campo de visão 
– amplitude da área que se consegue 
enxergar -, conservando apenas alguns 
resíduos visuais. Assim, as pessoas com 
visão subnormal conseguem enxergar 
desde projeções luminosas à vultos.

A cegueira pode ser congênita, presente 
desde o nascimento, ou adquirida, sendo 

a segunda a mais comum. As causas de 
cegueira podem ser subdivididas entre 
reversíveis, quando a visão pode ser 
parcial ou completamente restaurada, 
e irreversíveis, quando não há a 
possibilidade de recuperação. Entre as 
causas reversíveis, a principal é a catarata, 
sendo também a causa mais comum 
de cegueira, com mais de 22 milhões de 
casos, segundo os dados da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia (SBO). Entre as 
causas irreversíveis, estão o glaucoma, a 
degeneração macular relacionada à idade 
e a retinopatia diabética. Além destas, 
os defeitos refrativos, como miopia, 
astigmatismo e hipermetropia, quando 
não corrigidos, também podem levar à 
visão subnormal.  

Nos casos reversíveis, cirurgias, lasers ou 
transplantes são os responsáveis pela 
recuperação de parte da visão ou da visão 
em sua totalidade. Contudo, a prevenção 
permanece sendo a forma mais eficaz 
de cuidado à saúde ocular. Como muitas 
doenças oculares podem permanecer 
assintomáticas por muitos anos, apenas 
a visita periódica ao oftalmologista e a 
realização de exames oftalmológicos 
completos, como a medida da pressão 
intraocular e a avaliação do nervo óptico, 
são capazes de diagnosticar a presença 
destas. O diagnóstico precoce possibilita a 
realização de tratamentos que são capazes 
de parar, ou retardar, a progressão da 
doença, mantendo a qualidade da visão 
por longo prazo.

Em entrevista exclusiva à MaiSaúde, 
Dra. Márcia Ishiwaki, médica retinóloga, 
especialista em doenças da retina e 
do nervo óptico, e Dr. Pedro Gantois, 
oftalmologista, especialista em 
ceratocone, glaucoma e catarata, falam 
sobre as principais doenças oculares 

CEGUEIRA: UM MAL EVITÁVEL
MANTENHA-SE DE OLHOS ABERTOS AOS CUIDADOS COM SUA SAÚDE OCULAR

DE ACORDO COM A OMS, 75% DOS CASOS DE CEGUEIRA NO MUNDO 
POSSUEM CAUSAS TRATÁVEIS OU EVITÁVEIS
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responsáveis pela perda total ou parcial 
da visão. 

MaiSaúde: A catarata é a principal causa 
de cegueira tratável e reversível do 
mundo. O que é esta doença e quais são 
os tratamentos disponíveis para ela?

Pedro Gantois: Existem cataratas 
de inúmeros tipos: a de inflamações 
constantes, como as uveítes; a catarata 
do diabético; a catarata traumática; a 
congênita, que é quando a mãe tem uma 
virose durante a gravidez, como sarampo 
ou rubéola, por exemplo, e aí o bebê 
nasce com catarata; e a principal delas 
- que é a natureza e a idade cobrando 
pedágio - que é a catarata senil. Ela 
acontece da seguinte forma: nós temos 
uma estrutura dentro do olho, que fica 
atrás da pupila, o cristalino, que, como o 
próprio nome diz, é transparente como 
um cristal. O cristalino ajuda a dar forma 
às imagens, como se fosse uma lente de 
óculos, só que natural. Com o tempo, ele 
vai se tornando opaco e se transforma 
em catarata. À medida que a catarata vai 
aumentando, a visão vai caindo. A pessoa 
começa a enxergar os objetos como se 
houvesse uma neblinazinha na frente. 
A sensação que você tem é exatamente 
a de estar vendo através de uma nuvem 
ou janela que está cheia de poeira. Sobre 
os tratamentos, existe uma pesquisa, que 
está bem avançada, de usar colírios para 
evitar a evolução da catarata, mas ainda 
é algo para o futuro. O tratamento hoje 
é a cirurgia e quanto mais cedo operar, 
quanto mais molinha for a catarata, mais 
fácil é a cirurgia e menos arriscada é para 
o paciente. Se for cedo, a cirurgia é sem 
ponto, só anestesia local com um gelzinho 
e, acabou de operar, o paciente vai pra 
casa, não precisa nem ficar internado. Nós 
temos um índice acima de 95% de sucesso 
em cirurgia de catarata.

MaiSaúde: Então, o que justifica uma 
incidência tão grande da doença, a ponto 
das pessoas se tornarem cegas, se é uma 
doença sintomática e de lenta gradação? 
O acesso ao tratamento é caro, é difícil? 

Pedro Gantois: Existem dois aspectos: 
você tem o aspecto cultural, porque 
em determinadas regiões, as pessoas 

simplesmente não vão ao oftalmologista, 
não operam, têm medo de operar olho e 
tem também o aspecto financeiro, existem 
aqueles que não têm dinheiro para pagar 
particular, não têm acesso a plano de 
saúde, fica difícil. A pessoa fica esperando 
o SUS por um monte de tempo...

MaiSaúde: O glaucoma também está 
entre as doenças que são as principais 
causas da cegueira e que, diferente da 
catarata, é assintomático. Fale-nos um 
pouco sobre ele.

Pedro Gantois: O glaucoma é a principal 
causa de cegueira irreversível. Ele disputa 
cabeça com cabeça a especialidade da 
Dra. Marcia Ishiwaki, que é a retinopatia 
diabética. E, sim, é completamente 
assintomático, a pessoa vai ficando cega, 
sem sentir que está ficando cega porque 
você vai perdendo a visão da periferia 
para o centro. Só que, como isso não é 
rápido, o organismo vai se adaptando: 
você perde um pouquinho, ele se adapta, 
você perde mais um pouquinho, ele já se 
adaptou de novo, quando você já perdeu 
muito da visão, é que você vai começar a 
perceber que tem alguma coisa errada. E 
aí, infelizmente, já é tarde demais. Você só 
descobre o glaucoma de duas formas: ou 
fazendo exame preventivo, de rotina, ou 
quando já está muito avançado, algumas 
vezes quando já está cego. Antes da perda 
da visão, o tratamento clínico é feito à base 
de colírios, às vezes comprimidos, às vezes 
laser, mas ainda se faz muita cirurgia. 
Contudo, o tratamento não devolve a 
visão. Se a pessoa perdeu 30% da visão, 
o objetivo do tratamento é que ele não 
perca mais, que ele continue com aqueles 
70%. Se ele perdeu 70%, vai continuar com 
30%, não tem como recuperar, porque é 
uma destruição do nervo óptico. Porque 
o que acontece é que quem enxerga é o 
cérebro, o olho capta a imagem, manda 
através do nervo óptico para o cérebro, 
que é a fonte. A lesão do nervo óptico 
mata essas fibras, forma um buraco no 
meio e aí não passa nenhuma informação, 
nem daqui pra lá, nem de lá pra cá, então, 
a imagem não passa, provoca cegueira e 
não tem como recuperar. O nervo óptico é 
uma extensão do cérebro, célula nervosa 
não se regenera, quando viu, já está morta.
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MaiSaúde: Além da catarata e do 
glaucoma, que estão fortemente 
associados com o envelhecimento, existe 
a Degeneração Macular Relacionada à 
Idade, ou DMRI, que é mais comum na 
terceira idade e que pode trazer prejuízos 
significativos à visão. 

Márcia Ishiwaki: Aí é mesmo questão da 
idade. Ocorre mais, assim, dos 60 anos 
para cima. Somado ao envelhecimento, 
tem o fator genético e social. Já foram 
descobertos dois genes relacionados à 
DMRI, então tem a hereditariedade com 
relação a essa doença. Se seu pai ou 
sua mãe tiverem degeneração macular, 
você, possivelmente, pode ter. Então, é 
preciso sempre avaliar o fundo do olho, 
mapear a retina porque quando você 
detecta alterações mais precoces, você 
pode fazer um acompanhamento. Existe 
a forma inicial da DMRI, que chamamos 
de fase seca, que são depósitos nessa 
área da mácula, da retina, que faz com 
que diminua a visão porque degenera as 
células visuais e, daí, propicia a formação 
de neovasos. Nessa fase, que a gente 
chama de forma úmida da degeneração, 
a gente pode fazer um tratamento através 
de medicações, que vão causar a atrofia 
desses vasos anormais. E aí, vai ocorrendo 
a recuperação da visão. Porque, às vezes, se 
você demora muito, esses vasos anormais 
causam sangramento, acaba atrofiando e 
aí não tem mais jeito. 

MaiSaúde: Uma das suas especialidades, 
Dra. Márcia, é a retinopatia diabética, que 
é quando a diabetes, enquanto doença 
base, afeta a saúde ocular. De que modo 
isso ocorre?

Márcia Ishiwaki: A diabetes, o aumento 
do açúcar no sangue, causa uma lesão 
nos pequenos vasos, que a gente chama 
de capilares, são os vasos mais fininhos 
e terminais que têm no nosso corpo e 
nutrem os tecidos. E a lesão nos capilares 
do olho podem provocar hemorragia, 
porque esses pequenos vasos começam 
a estourar, causam sangramento, 
acúmulo de líquido, edema, e a pessoa vai 
perdendo a visão por conta disso. A retina 
vai inchando, ocorrem sangramentos 
repetidos e, no final, tem escoamento 
da retina e perde a visão. Além disso, o 

aumento da glicemia pode fazer com que a 
glicose penetre no cristalino e ele começa 
a opacificar com mais precocidade, então, 
você pode ter uma catarata precoce. E 
uma das grandes causas da cegueira pela 
diabetes é a hemorragia no enchimento 
do olho, que é o vítreo, se tem hemorragia 
ali, acabou a visão. E sobre o tratamento, 
o principal é o controle clínico. Porque o 
diabético não pode apenas tratar o olho, se 
o resto do corpo estiver trabalhando para 
ele piorar, regredir. Se você não controla 
a parte clínica, a chance de você ter um 
resultado negativo, que é a perda da visão, 
fica muito grande, apesar de você fazer 
todos os tratamentos oftalmológicos, dos 
mais básicos até os mais modernos. 

MaiSaúde: E quais são os sintomas da 
retinopatia diabética?
Márcia Ishiwaki: Basicamente, o 
embaçamento da visão. Como qualquer 
doença ocular crônica, é progressivo, você 
vai enxergando embaçado, você não sabe 
muito bem se são os óculos, você vai se 
adaptando...

MaiSaúde: A cegueira provocada pela 
retinopatia diabética é reversível ou 
irreversível?

Márcia Ishiwaki: Muitas vezes, é 
reversível, sim. Hoje, temos um arsenal de 
tratamentos para você controlar a doença 
e evitar a perda da visão. Tudo depende 
da fase. Você pode ter um quadro inicial, 
com retinopatia diabética leve, que você 
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só controla a parte clínica da doença. Se 
está em uma fase mais avançada, você 
pode fazer tratamento com medicações 
intraoculares, que enxugam o acúmulo de 
líquido. Em uma fase mais tardia, em que 
já ocorrem hemorragias intraoculares, 
você precisa fazer cirurgia. Em outro 
tipo de alteração, na retina, você pode 
fazer laser para evitar que piore. O 
laser, basicamente, é pra estacionar a 
progressão. Hoje em dia, o mais comum é 
o tratamento medicamentoso intraocular 
e, em último caso, a gente faz cirurgia.

MaiSaúde: É comum que ocorram 
doenças oculares de forma concomitante?

Pedro Gantois: Às vezes, as complicações 
da retinopatia diabética provocam 
um glaucoma que é de outro tipo: o 
glaucoma neovascular. Se isoladamente 
as duas (retinopatia e glaucoma) já são 
extremamente perigosas, juntas são 
uma “bomba atômica”. É dificílimo tratar, 
precisa muito do retinólogo para ajudar 
a gente no tratamento do glaucoma 
diabético.

Márcia Ishiwaki: Porque, na verdade, 
o glaucoma neovascular aparece já na 
fase final da retinopatia diabética. A 
retinopatia forma vasos anormais, que a 
gente chama de neovasos, que entopem 
a drenagem do líquido que é conduzido 
dentro do olho. Então, você continua tendo 
produção de líquido continuamente, mas 
não tem escoamento, o que faz com que 
haja um aumento da pressão ocular de 
forma continuada. O paciente começa 

a ter dor ocular, começa a ter atrofia do 
nervo, assim como o glaucoma normal, só 
que de uma forma mais acelerada, o que 
leva à cegueira rapidinho. E, se você não 
trata, além da cegueira, o problema é a 
dor crônica. Porque o olho da pessoa fica 
como se fosse uma bexiga muito cheia, 
com uma pressão crescente dentro do 
olho. O olho tensionado causa muita dor. 
Então, às vezes, assim, a gente não tem 
mais condições de tratar a visão, porque a 
visão se perdeu já tem muito tempo, mas 
é preciso tratar para aliviar a dor. Contudo, 
é difícil tratar um paciente assim porque 
ele vem com a ideia de melhorar a visão, 
mas já passou dessa fase. Ele fala assim: 
“Oh, Doutora, por que eu vou precisar 
tratar, se eu não vou mais enxergar?”. Aí 
você fala: “Você precisa tratar porque a 
pressão do seu olho está alta agora, mas 
você não está sentindo tanto incômodo. 
Daqui há algum tempo, essa pressão vai 
se elevar e você vai começar a sentir dor”. 
E a dor provocada é significativa e de 
difícil tratamento. Então, antes de chegar 
em uma fase assim tem que tratar, mas 
difícil convencer o paciente.

Pedro Gantois: Porque a princípio não dói 
e, então, é pior ainda. Porque o que dói, 
a pessoa trata. É aquela história: “mas eu 
vou gastar dinheiro comprando remédio 
para um olho que já está perdido?”. Só 
que ele esquece que, sem tratar, vai 
chegar a um ponto que já não adianta 
mais porque a medicação não funciona. 
Aí depois, quando vem, é complicado, já 
está em um estágio muito avançado. Às 
vezes, tem que retirar o olho do paciente. 
Porque é dor... não é dorzinha, não... É dor 
do paciente bater a cabeça na parede 
porque ele perde o juízo. É muita dor.

MaiSaúde: A maior parte das doenças que 
levam à cegueira geralmente acontecem 
no fim da vida adulta, depois dos 45, 50 
anos, ou ainda na terceira idade. Algumas 
doenças, contudo, acometem também 
crianças, como o glaucoma e catarata 
congênitos, e ainda há aquelas que 
atingem principalmente adolescentes e 
jovens adultos. Quais são essas doenças? 

Pedro Gantois: O ceratocone, que eu 
trato muito, é uma doença de criança, 
adolescente e adulto jovem. É quando a 
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córnea sai da curvatura normal e assume 
uma curvatura pontuda, em formato 
de cone. E quando você descobre cedo, 
tem maneiras de evitar o transplante de 
córnea: é possível colocar anéis dentro da 
córnea, que vão segura-la para não deixar 
que fique pontuda; aplicar laser, chamado 
“crosslinking”, para endurecer a córnea; 
fazer os dois tratamentos juntos; ou ainda 
colocar as lentes de contato especiais. 
Hoje, se começar a tratar cedo, você tem 
80% de chance de evitar transplante, mas 
quando já está em um estágio avançado, 
tem que operar. 

MaiSaúde: De que modo o ceratocone 
pode levar à cegueira?

Márcia Ishiwaki: O ceratocone só é 
detectável através de exames específicos, 
como a topografia de córnea. Sem isso, 
você não tem como saber... só quando está 
muito avançado. Quando isso acontece, a 
pessoa perde a transparência da córnea. 
Conforme o ceratocone vai progredindo, 
quebra as fibras da córnea e opacifica. 
Então, a área central fica turva. Mas, antes 
de ficar turva, ele tem uma deformidade 
de córnea, mesmo colocando óculos e até 
mesmo lente de contato, já não resolve 
mais. 

Pedro Gantois: Às vezes, a córnea fica tão 
pontuda que você coloca a lente de contato, 
ela fica “dançando”, a pessoa pisca, “bum”, 
a lente vai embora, é terrível. Pode botar o 
grau que for, mesmo de óculos, você não 
enxerga. E, para recuperar, só transplante. 

MaiSaúde: Além do ceratocone, quais 
outras doenças causam prejuízos à visão 
de adolescentes e jovens adultos?

Márcia Ishiwaki: Tem inúmeras doenças 
que podem levar à alteração ocular, por 
exemplo, a anemia falciforme. A anemia 
falciforme provoca alterações nas células 
sanguíneas e causa oxidação vascular, o 
que pode ocorrer no olho também. Então, 
você pode ter sangramento dentro do olho. 
Quem tem anemia falciforme, precisa fazer 
um mapeamento de retina, um exame 
mais especializado. Outras doenças, como 
as de origem infecciosa, por exemplo, 
podem causar danos aos olhos. Tem 
também as doenças parasitárias, como 

a toxoplasmose dos cães, a toxocaríase... 
muitas doenças. Às vezes, você acha que 
é só uma conjuntivitezinha, o olho está 
vermelho, passa um colírio, mas pode ser 
um problema de inflamação intraocular, 
que chamamos uveíte. Por isso, eu sempre 
digo assim: “qualquer embaçamento 
visual, qualquer olho vermelho, você tem 
que procurar o oftalmologista”. Mesmo 
que você não tenha nada, uma vez ao ano 
você tem que ir. 

MaiSaúde: Vocês poderiam falar um 
pouco sobre os defeitos de refração, como 
a miopia e astigmatismo e se, quando não 
tratados, estes podem levar à cegueira ou 
visão subnormal?

Pedro Gantois: Defeitos de refração não 
são doenças, é importante sinalizar. O 
pessoal fala como se fosse doença, mas 
não são. São todos “defeito de fábrica”: o 
olho míope é um olho mais comprido do 
que o normal, a imagem se forma antes 
do local correto; o olho hipermétrico 
é, ao contrário, um olho mais curto do 
que o normal, a imagem também se 
forma em outro lugar; e o astigmata, 
geralmente, possui a curvatura da córnea 
irregular. Então, você nasce com aquilo, 
é genético. Sobre a perda da visão, os 
míopes, por conta da miopia maligna, 
podem ficar cegos. Os coçadores de olhos, 
principalmente, podem ter descolamento 
de retina. A hipermetropia maligna, 
que é muito rara, também. Além disso, 
pacientes que têm alta miopia, como, por 
exemplo, uma criança que nasce com 2 
ou 3 graus de miopia e até os 5 anos de 
idade já está com 15 graus, não desenvolve 
a visão. Mesmo usando óculos, ela vai ter 
uma visão subnormal porque depois dos 
7 anos, o que estimulou, estimulou, o que 
não estimulou, não estimulou. Então, por 
conta de defeitos de refração, você pode 
ter uma visão subnormal. 

MaiSaúde: Vocês falaram algumas vezes 
sobre descolamento de retina. O que seria 
este descolamento?

Márcia Ishiwaki: A retina descola por vários 
motivos, pode ser por tração, quando há 
uma inflamação no olho que causa lesão e 
puxa a retina, ou, então, quando ela rasga 
e aí para de funcionar, o que é comum 
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entre míopes, que têm as retinas mais 
fininhas. Quando a retina rasga, o líquido 
que preenche a cavidade ocular entra 
e descola. Traumas oculares são outra 
causa. Então, qualquer alteração visual 
como começar a ver umas mosquinhas 
flutuando ou ver flashes de luz no escuro, 
pode significar que há uma lesão na 
retina. Se você não faz uma cirurgia para 
colar retina, você pode ficar cego. Às 
vezes, a gente consegue tratar com laser 
antes de descolar. Mas, se descolou, uma 
vez descolado, tem que fazer tratamento 
cirúrgico. 

MaiSaúde: Gostaríamos que vocês 
falassem um pouco sobre o uso 
inadequado de lentes de contato e os 
cuidados necessários para evitar infecções. 

Pedro Gantois: Talvez a parte mais 
importante do uso da lente de contato 
seja a higiene. Você tem que higienizar 
bem e diariamente, usando ou não. Você 
tem que, toda semana ou a cada dez dias, 
ferver aquela caixinha, não confiar só na 
substância, porque a substância limpa 
bem a lente, mas a caixinha, às vezes, não. 
Você não pode colocar uma lente seis 
horas da manhã e ir até seis da manhã 
do outro dia. A Organização Mundial de 
Saúde determina que você não pode 
dormir com a lente, mesmo aquelas 
em que o fabricante diga que pode. O 
máximo que você pode fazer é tirar uma 
soneca. Tem gente que compra a lente, 
adapta, faz tudo bonitinho, a gente treina 
como tirar, como botar, como fazer a 
higiene, mas só quer usar fim de semana. 
Aí deixa na caixinha a semana inteira, 
ali já contaminou porque a substância 
que mantém a lente limpa tem prazo de 
validade. Acontece também com lentes 
descartáveis, que têm vida útil de 30 dias. 
Você abriu a lente, usou todos os dias ou 
uma vez por semana, não importa, com 
30 dias você tem que descartar. Só que aí 
a gente vê pacientes com 90 dias de uso 
de uma lente descartável. De repente, 
o olho começa a ficar um pouquinho 
vermelho porque ao colocar uma lente 
contaminada, você contamina a sua 
córnea, e aí quando chega no consultório, 
tem lá aquela mancha amarela, uma 
úlcera, que, muitas vezes, já perfurou as 
camadas todas da córnea. A infecção passa 

para dentro do olho, dá uma endoftalmite 
e aí só “papai do céu” ajudando a gente. Às 
vezes, tem que dar injeção de antibióticos 
dentro do olho pra salvar o olho. Então, a 
higienização da lente de contato é uma 
coisa extremamente séria, extremamente 
importante. 

MaiSaúde: Isso significa que a falta de 
cuidados com as lentes pode ocasionar 
cegueira?

Pedro Gantois: A lente de contato não 
cega ninguém, o que cega a paciente é o 
uso inadequado e a adaptação em local 
inadequado. Então, o próprio usuário, 
ou que foi mal orientado ou que não se 
preocupou com a higiene adequada, 
é quem se cegou. 99% das causas de 
acidentes com lente de contato, que 
podem provocar cegueira, é por mau 
uso, falta de higiene e, principalmente, 
por adaptação inadequada, em lugar 
inadequado. Com a lente, não tem vírgula. 
”Ah, eu cuido bem dela todo dia, mas hoje 
eu não cuidei porque eu estou sem minha 
substância de desinfecção”, aquele hoje 
pode ser o dia que a bactéria penetra na 
lente e na sua córnea. Até ela começar a 
manifestar sintomas, já fez estrago, já se 
espalhou. Quando dá sorte de pegar cedo 
e, se for bactéria, aí a gente ainda pode 
ter uma chance maior de tratar, mas e 
quando é fungo? Existem doenças da 
córnea provocadas pela lente de contato 
com fungos que você leva de 6 a 8 meses 
tratando para acalmar essa córnea, depois 
fazer transplante e, ainda assim, tem o 
risco de pegar uma cepa mais resistente. 
Se for o caso, você faz o transplante e ela 
contamina o transplante também. Então, 
é terrível a infecção de córnea, é terrível 
qualquer microrganismo, principalmente 
fungo, que é de difícil controle, de difícil 
tratamento. Às vezes você trata e tem 
recidivas e mais recidivas, mais recidivas... 
E, às vezes, não tem jeito, vai pra cegueira 
mesmo, por causa de uso inadvertido. 
Você perde o olho, está perdido. Você 
tem transplante de córnea, mas não tem 
transplante de olho. Se você tem um 
problema sério na retina, no nervo óptico, 
se tem uma infecção intraocular, não tem 
mais jeito, você perdeu a visão.
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Miopia patológica: o que é isso?

A miopia é um distúrbio da visão que 
provoca dificuldade para enxergar 
objetos de longe, provocando uma visão 
embaçada. Esta alteração acontece 
quando o olho é maior do que o normal, 
causando um erro na focalização da 
imagem captada.

A miopia patológica é uma das principais 
causas de deficiência visual em todo o 
mundo porque, além da necessidade do 
grau de óculos ou lentes de contato, está 
associada a outras alterações oculares 
mais graves, tais como: descolamento 
de retina, degeneração macular miópica 
(miopia patológica), catarata prematura e 
glaucoma. 

Por que algumas pessoas se tornam 
míopes? 

Estudos científicos mostram que pode 
haver causa genética, além de fatores 
ambientais, como o uso da visão de perto 
por tempo prolongado. Há alguns anos, 
estudos mostravam maior número de 
míopes entre asiáticos, o que foi creditado, 
na época, à possíveis predisposições 
genéticas. Contudo, quando foram 
reavaliar os casos, viram que os jovens 
orientais tinham atividades visuais mais 
voltadas para visão de curta distância por 
um tempo maior do que os ocidentais 
(leitura, estudo, escrita). Hoje, com o uso 
de smartphones e tablets, os ocidentais 
estão usando a visão para perto em 
maior número e horas, o que causou um 
aumento significativo de míopes, visto 

que o esforço visual para enxergar muito 
de perto faz o sistema ocular perder o foco 
para longe com mais facilidade.

Miopia e perda da visão

O aumento de pessoas míopes ao longo 
dos anos também implica aumento de 
complicações mais graves, às vezes levando 
à perda da visão de forma irreversível, 
tais como: maculopatia miópica (miopia 
patológica), degenerações periféricas da 
retina e descolamento de retina. Assim, 
todo individuo míope, especialmente 
aqueles que mesmo usando óculos, lentes 
de contato ou após cirurgia refrativa da 
miopia, têm visão embaçada, devem fazer 
exame oftalmológico com um retinólogo.

Cerca de 10% dos míopes podem 
desenvolver miopia patológica com 
perda de visão irreversível. 

Na miopia patológica, além do grau dos 
olhos, aparecem alterações no fundo do 
olho, principalmente na mácula, que é o 
centro visual da retina, levando à perda 
da visão progressiva. Em um estágio mais 
severo, pode haver formação de vasos 
embaixo da camada da retina macular, 
chamados de membranas neovasculares, 
causando sangramento e edema, 
ocasionando perda progressiva da visão 
central e chegando à cegueira irreversível 
em quase 95% dos casos, em um período 
de 5 anos de evolução. Ademais, entre 
os indivíduos que desenvolvem esta 
complicação em um dos olhos, em torno 
de 35% podem ter o mesmo problema no 

Miopia

Dra. Marcia Ishiwaki
Oftalmologista, 

especialista em retina
CRM 12603
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outro olho. 

Diagnóstico e tratamento

A detecção de alterações, desde as 
mais iniciais até as mais avançadas, 
pode ser realizada pelo especialista 
em doenças da retina, o retinólogo. 
Hoje, com o avanço da tecnologia, 
além de exames como o mapeamento 
da retina, onde se mapeia toda retina 
para detectar lesões predisponentes 
às degenerações, utilizam-se exames 
complementares, como a retinografia 
simples ou fluorescente (onde a captação 
das imagens da circulação da retina se faz 
através de injeção de contraste pelo braço 
do paciente) e a autofluorescência (onde 
se utilizam filtros ópticos especiais para se 
detectar lesões maculares).

Recomenda-se fazer a Tomografia de 
Coerência Óptica (OCT-Optical Coherence 
Tomography), preferencialmente com 
a tecnologia Sept Source (SS-OCT), 
juntamente à tecnologia da angiografia 
digital (SS-OCT-A), para detectar quaisquer 
alterações na região macular da retina. O 
SS-OCT com angiografia, pode mostrar 
o tamanho e a localização da membrana 
neovascular com mais precisão. A 
vantagem é que é um exame não invasivo, 
isto é, não precisa tomar contraste e pode 
ser realizado várias vezes, sem causar 
outros problemas. 

Chamamos de análise multimodal a 
análise que se utiliza de vários métodos 
de captação da mesma doença ocular, 
levando a um diagnóstico mais precoce 

e preciso, e, consequentemente, um 
tratamento em estágios mais iniciais, 
evitando ou minimizando cada vez mais a 
perda visual. 

Existe uma gama de alterações, algumas 
leves, outras severas, associadas ao 
problema da miopia, incluindo alterações 
retinianas sem condições de tratamento, 
causando áreas de atrofia da retina. 
O tratamento de complicações como 
as membranas neovasculares deve 
ser realizado imediatamente, pois, 
geralmente, as membranas do alto míope 
cicatrizam com muita rapidez, podendo 
levar à irreversibilidade da membrana, além 
de serem membranas difíceis de detectar, 
diferentemente de membranas causadas 
por outros tipos de doenças retinianas. 
O tratamento consiste, basicamente, em 
injeções com quimioterápicos chamados 
de anti-VEGF (anti-fator vasoproliferativo), 
que “atrofiam” os vasos anormais em 
crescimento. O tratamento com anti-
VEGF deve ser realizado mensalmente, 
até que desapareça a membrana. 

Vale ressaltar que as pessoas que fizeram 
a cirurgia refrativa (correção da miopia 
a laser), não deixam de ser míopes, 
isto é, as alterações estruturais do olho 
permanecem, podendo, mesmo com o 
grau corrigido, desenvolverem miopia 
patológica. Assim, todos os míopes devem 
fazer o exame oftalmológico anual e se 
apresentarem distorções de imagem ou 
perda visual, devem procurar o retinólogo 
imediatamente. Cuidando dos seus olhos 
no momento certo, a perda de visão pode 
ser minimizada ou até mesmo evitada.
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Essa pergunta é uma das mais frequentes 
nos consultórios de oftalmopediatria, 

feita por pais incrédulos durante a 
consulta, ao constatarem que sua criança 
tem um problema visual importante, em 
um ou em ambos os olhos, que não foi 
notado no dia a dia. E por que isso ocorre? 
A resposta envolve vários fatores, mas um 
dos mais importantes é o de que muitas 
crianças, embora apresentem dificuldade 
visual, não dão sinais tão evidentes a 
ponto de chamar a atenção dos pais, já 
que, em sua maioria, não se queixam de 
baixa visão e se adaptam à percepção 
visual que apresentam.

Os erros refrativos em crianças, 
popularmente conhecidos como “grau”, 
são identificados como problema de 
saúde pública, sendo a principal causa de 
deficiência visual naqueles em período 
escolar. Estima-se que 12,8 milhões de 
crianças, entre 5 a 15 anos, apresentam 
deficiência visual por erros refrativos não 
corrigidos.

Em outro extremo, as mudanças sofridas 
na percepção visual podem levar a 
alterações do desenvolvimento motor e 
de comunicação, estes, sim, logo notados 
pelos pais, que buscam atendimento 
para estas questões e nem sempre são 
orientados a procurar um oftalmologista 
para avaliação multidisciplinar necessária. 

Ocorre ainda que muitos pais têm 
uma falsa tranquilidade de que tudo 
está bem com a sua criança porque o 
teste do olhinho, feito ao nascer, não 
apontou alterações. Um dos grandes 
problemas que o oftalmopediatra 
enfrenta é conscientizar os pais de que 
o teste do olhinho, associado à avaliação 
oftalmológica do bebê, ajuda a detectar 
as principais causas de deficiência visual 
infantil, quais sejam, catarata congênita, 

retinopatia da prematuridade, glaucoma 
infantil e toxoplasmose ocular, mas 
não significa que a criança não possa 
desenvolver nenhuma deficiência visual.

O problema se torna ainda mais sério 
quando apenas um dos olhos tem 
menor visão,  já que a estimulação visual 
necessária só consegue ser feita, na 
maioria dos casos, até, aproximadamente, 
os 7 anos de idade. Quanto mais próximo 
a esta idade se inicia o tratamento, piores 
são as chances de recuperação do olho 
afetado. É importante lembrar que não é 
preciso esperar que a criança saiba falar 
para levá-la até o oftalmopediatra, há 
formas de avaliar a criança de acordo com 
a faixa etária, independente dela poder ou 
não verbalizar seus sintomas. Além disso,  
o exame oftalmológico completo deve 
ser repetido anualmente, pois a visão da 
criança está em desenvolvimento.

É preciso estar atento aos pequenos 
sinais, como coçar ou apertar os 
olhos com frequência, franzir a 
testa ao observar algo, levar um 
objeto muito próximo aos olhos, 
lacrimejamento ou sonolência 
ao ler e interromper atividades 
de estudo com frequência, que 
são os sintomas mais comuns e 
perceptíveis. 

Em boa parte dos 
casos, as professoras 
ou cuidadoras são as 
primeiras a observar 
alguma  alteração e 
comunicar aos pais, 
que devem valorizar a 
informação e buscar 
a v a l i a ç ã o .
oftalmológica 
para  esclarecer 
a dúvida.

Como eu não percebi 
isso antes?!

Dra. Leonora Leal
Oftalmologista especialista 

em oftalmopediatria
CRM  13488
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A optometria é, em teoria, uma prática 
profissional que tem como objetivo 

realizar medições de amplitude visual, 
sendo complementar à oftalmologia. 
Embora regularizada no Brasil através 
da Portaria nº 397 de 2002, que aprova 
a Classificação Brasileira de Ocupações 
em todo território nacional, onde 
consta a ocupação “Técnico em Óptica 
e Optometria”, há inúmeros processos 
movidos contra optometristas. Em sua 
maioria, estes foram acionados por 
médicos oftalmologistas e representantes 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

Segundo Dr. Pedro Gantois, oftalmologista, 
diretor médico do Instituto Pedro Gantois, 
o problema está na forma pouco criteriosa 
e não regulamentada com a qual se 
dão os cursos de optometria no país: 
“A optometria na Europa e nos Estados 
Unidos é um curso de nível superior, com 
duração de quatro anos, onde o futuro 
profissional é treinado para passar 
óculos e adaptar lentes de contato 
sob a supervisão do médico 
oftalmologista. No Brasil, 
a optometria é outra 

coisa. A pessoa faz um curso de dois, 
três meses e já sai passando óculos e 
adaptando lentes de contato”.

Mesmo quando o optometrista possui 
nível superior e foi bem treinado para 
realizar exames de acuidade visual, ele 
não substitui o oftalmologista, nem anula 
a necessidade de fazer a consulta médica 
anual para verificar a saúde ocular. Isso 
porque os defeitos refrativos, como a 
miopia, hipermetropia ou astigmatismo, 
que são aqueles corrigidos pelo uso de 
óculos ou lentes de contato de grau, 
não são os únicos problemas de visão 
que alguém pode ter e cuidar deles não 
impede que doenças e outros problemas 
oculares apareçam ou evoluam. Como 
alerta a diretora médica do Centro de 
Retina e Vítreo, Dra. Marcia Ishiwaki: 
“Em um exame oftalmológico, você não 

Prescrição de lentes em ótica
O uso de lentes de grau e de contato inadequadas pode causar prejuízos 
permanentes à visão, incluindo a cegueira.
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diagnostica apenas o grau, você vê a 
pressão, o fundo do olho... Exames e 
diagnósticos que uma pessoa que não é 
preparada, que não é médica, não tem 
capacitação para fazer. Às vezes, a pessoa 
tem doenças oculares graves e, se não 
tratadas, pode acabar ficando cega”.

Segundo o artigo 39 do Decreto nº 20.931/32: 
“É vedado às casas de ótica confeccionar 
e vender lentes de grau sem prescrição 
médica, bem como instalar consultórios 
médicos nas dependências dos seus 
estabelecimentos”. Desse modo, as óticas 
estão proibidas, por lei, de realizar exames 
de vista e receitar lentes, não podendo, 
inclusive, possuir equipamentos que se 
destinem ao exame de acuidade visual 
ou realizar qualquer outro procedimento 
específico da oftalmologia, havendo 
o risco de, caso sejam denunciadas, 
sofrerem penalidades legais. 

Longe de ocorrer da forma como deveria, 
a consulta optométrica é, geralmente, 
feita de modo ilegal, fora de clínicas 
médicas, dentro ou ao lado de óticas. 
Prática comum em cidades pequenas do 
interior, onde os técnicos optometristas e 
donos de ótica se valem da dificuldade de 
acesso da população à serviços de saúde 

de qualidade. “Há óticas sérias, mas 
não são todas. Algumas fazem 
parceria com optometristas.  
Já tive inúmeros pacientes, 
principalmente vindos das 

cidades circunvizinhas 
ou da periferia de                  

Feira, que ficam   
muito surpresos 

ao  descobrir 

que têm determinada doença ocular. Eu 
pergunto se nunca foram ao oftalmologista 
antes, já que, muitas vezes, usam óculos, 
a resposta é que sempre vão. Mas, na 
verdade, referem-se aos optometristas, 
que não são oftalmologistas e não realizam 
exames. É de uma irresponsabilidade 
terrível”,  conta Dr. Pedro Gantois. 

Para além da questão legal, há muitas 
outras implicações sérias na prescrição 
imprudente de lentes corretivas, 
principalmente as de contato, como 
explicita a Dra. Márcia Ishiwaki: “Cada 
olho possui um tamanho e curvatura 
aos quais a lente tem que se adequar. 
Então, tudo precisa estar certinho, não só 
o grau. E o problema disso, de uma lente 
de contato mal adaptada, é que ela pode 
machucar, pode causar lesão no olho e, 
se essa lesão infecciona, ela pode perfurar 
o órgão. O olho vaza e você tem que 
tirá-lo cirurgicamente”. A médica alerta 
ainda para o fato de que as pessoas têm 
comprado e adaptado lentes de contato 
pela internet, prática perigosa à saúde 
ocular: “Ontem, eu tive uma paciente 
que foi na internet e, pelo site mesmo, 
passaram o grau dela: “No seu caso, você 
vai usar essa lente aqui”. Ela veio falando 
que não estava bom, é óbvio que não 
estava bom, porque a questão não é só o 
grau da lente”.

Assim, ir apenas ao optometrista em 
busca da prescrição de óculos, embora 
possa sair mais barato que ir a uma 
consulta oftalmológica particular e mais 
rápido do que esperar uma consulta 
pelo sistema público de saúde, o SUS, 
pode representar um risco a longo prazo 
para sua visão, incluindo a cegueira e a 
perda dos globos oculares. Além disso, é 
importante lembrar que, ainda que você já 
utilize óculos e acredite estar enxergando 
perfeitamente, a consulta oftalmológica 
permanece sendo necessária, já que 
inúmeros problemas de vista evoluem 
de forma gradual e imperceptível e o 
diagnóstico precoce é, em muitos casos, 

o único capaz de salvar a sua visão.







“Ser cego é enxergar 
com outros sentidos”:
Dorina Nowill e a luta a favor da educação inclusiva e da autonomia das pessoas 
com deficiência visual no Brasil.

Primeira mulher cega a lecionar no país, ela foi a responsável pelo começo da 
imprensa braile brasileira e por diferentes conquistas nos campos da educação 
e da garantia de direitos dos cegos e amblíopes

Sarah Sanches, jornalista



Nascida em 1919, Dorina Nowill Gouvêa 
ficou cega aos 17 anos, devido 

a uma hemorragia ocular de causa 
não diagnosticada. Primeira pessoa 
com deficiência visual (DV) no Brasil a 
frequentar uma escola regular, concluiu o 
curso de magistério na Escola Caetano de 
Campos, em São Paulo, onde desenvolveu 
um método, aprovado pelo Departamento 
de Educação do Estado, para promoção de 
educação das crianças cegas. Em seguida, 
obteve na Universidade de Columbia, nos 
Estados Unidos, o título de especialista 
em educação de cegos. 

Em 1946, quando estava em Nova York, 
Dorina em reunião com a diretoria 
da Kellog’s Foundation, fundação 
filantrópica que apoia projetos sociais 
voltados para crianças em condições 
socialmente desvantajosas em todo o 
mundo, conseguiu para a Fundação do 
Livro para Cegos, criada naquele mesmo 
ano no Brasil, toda maquinaria e suporte 
necessários para lançar a primeira 
imprensa braile brasileira.

A Fundação do Livro para Cegos, 
nomeada de Fundação Dorina Nowill em 
1991, tornou-se a principal responsável 
pela produção e distribuição de livros 
acessíveis didáticos e literários, nacionais 
e estrangeiros, para as escolas públicas 
e privadas, bem como para bibliotecas 
e organizações que atendem cegos e 
amblíopes, termo que designa as pessoas 
com visão subnormal. Entre os anos de 
2000 a 2010, com o avanço tecnológico e o 
aprimoramento de impressoras braile, sua 
produção aumentou de 500 mil para 30 
milhões de páginas por ano, sendo hoje 
a maior gráfica braile em produtividade 
da América Latina. Lá, além dos mais 
diversos tipos de impressos – livros, 
revistas, materiais didáticos, entre outros -, 
são produzidos também livros digitais em 
formato Daisy (formato digital acessível) 
e em áudio, emprestados gratuitamente 
pela instituição.

“Nos últimos 60 anos, não há 
no Brasil uma só pessoa cega 
alfabetizada que não tenha tido 
em suas mãos pelo menos um 
livro em braile produzido pela 

Fundação Dorina Nowill”, afirma 
Cristiano Humberto Nowill, filho 
de Dorina.

Presidente por mais de 60 anos da 
Fundação que leva seu nome, Dorina 
participou ativamente de inúmeros 
projetos educacionais e políticos a favor 
das pessoas com DV. Entre estes, idealizou 
a Biblioteca Braille, hoje Biblioteca 
Louis Braille, permitindo pela primeira 
vez o acesso de crianças cegas a uma 
biblioteca pública; conquistou a criação 
do Departamento de Educação Especial 
para Cegos; dirigiu a Campanha Nacional 
de Educação de Cegos, onde cumpriu 
importante papel para a transformação 
do modo de se pensar a educação para 
cegos; realizou o Congresso Internacional 
do Conselho Mundial para o Bem Estar 
dos Cegos, com representantes de mais 
de cem países; e representou o Brasil em 
diferentes conferências, congressos e 
assembleias internacionais, inclusive na 
ONU, defendendo, entre outras bandeiras, 
a da mulher deficiente enquanto cidadã 
plena de direitos.

Novo modelo de educação 

Desde a criação do Imperial Instituto 
de Cegos, em meados do século XIX, a 
educação para cegos no Brasil, seguindo o 
modelo pedagógico europeu, era ofertada 
apenas em escolas especiais, voltadas 
exclusivamente para este público. Por 
muito tempo, isto significou o isolamento 
social dos cegos que conviviam, via de 
regra, apenas entre si e tinham poucas 
opções de acesso ao mercado de 
trabalho após a sua formação, tornando-
se professores de alunos cegos ou sendo 
explorados como mão de obra barata ou 
escrava em outros segmentos, como foi o 
caso das fábricas de vassouras. 

Por outro lado, a trajetória particular 
de Dorina em instituições pedagógicas 
regulares foi determinante para o modelo 
de educação para cegos pelo qual lutou, 
o modelo integrado, onde as pessoas com 
deficiência visual estivessem inseridas 
nas escolas públicas e privadas regulares, 
onde a formação dos professores incluísse 
o preparo para lidar com as diferentes 
necessidades apresentadas pelas crianças 
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e o empenho na reabilitação destas, 
além da disposição de recursos técnicos, 
facilidades educacionais e tecnologias 
assistivas nas escolas, concorrendo para 
a inclusão efetiva dos não videntes no 
processo educacional e na sociedade. 
A Campanha Nacional de Educação 
de Cegos, dirigida por ela, tornou-se a 
primeira política pública institucionalizada 
a promover e executar ações articuladas 
entre estados, municípios e entidades 
particulares com este fim.

Em 1973, foi criado o Centro Nacional 
de Educação Especial, vinculado ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
com o objetivo de expandir e melhorar o 
atendimento às pessoas com deficiência 
visual em todo território nacional, 
facilitando o acesso, desde a pré-escola 
até o nível superior, à rede regular 
de ensino. Contudo, já vinham sendo 
implementadas gradualmente, em alguns 
estados, políticas que proporcionavam a 
esta parcela da população oportunidades 
de educação de forma integrada, como 
foi o caso da Secretaria de Educação da 
Bahia que, desde 1961, assumiu como 
responsabilidade alfabetizar e integrar 

crianças com DV às classes regulares.

Fundação Dorina Nowill

A Fundação surge como organização 
privada sem fins lucrativos, com o objetivo 
de garantir o acesso dos não videntes à 
leitura, através da produção e distribuição 
de livros impressos em braille. Depois, 
amplia suas ações e é declarada como 
organização de utilidade pública federal, 
estadual e municipal, passando a contar 
com os recursos públicos de todos os 
níveis do governo, além de doações de 
pessoas físicas e jurídicas.

Atuando há mais de 70 anos, a 
Fundação Dorina Nowill, apenas 
em 2018, prestou mais de 20 mil 
atendimentos, beneficiou mais de 
3 mil instituições e distribuiu mais 
de 60 mil livros.

A instituição possui hoje dois projetos: 
a Dorinateca, que é a biblioteca digital 
Dorina Nowill, e o Trocando Saberes, que 
tem o objetivo de educar a população geral 
sobre cegueira, baixa visão, doenças que 
causam deficiência visual e a legislação 
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no que se refere aos direitos das pessoas 
cegas e com visão subnormal. Além disso, 
oferece serviços em quatro categorias: 
acesso à autonomia, à educação, ao 
trabalho e à cultura e informação, além 
de promover cursos e palestras sobre a 
temática. 

No processo de reabilitação integral 
e desenvolvimento das capacidades 
e potencialidades das pessoas com 
DV, a Fundação presta atendimentos 
individuais e em grupo, com as pessoas 
atendidas e suas famílias, considerando 
as especificidades e necessidades de 
cada um, valorizando suas trajetórias e 
subjetividades. Para isto, contam com 
atendimento psicológico e de assistência 
social, auxiliam a conquista de autonomia 
diante das atividades cotidianas, a 
capacitação no uso de recursos óticos 
especiais e colaboram para a inserção ou 
recolocação profissional. 

“Mais do que uma fundação, ela 
deixou a oportunidade de viver 
com dignidade à pessoa com 
deficiência visual e, às pessoas 
que enxergam, uma lição de 
vida” - do site da Fundação 
Dorina Nowill.

Parte dos projetos da Fundação incluem 
ações de sensibilização das pessoas 
videntes, visto que os estigmas em torno 
das pessoas com deficiência, seja ela visual, 
auditiva, mental ou de locomoção, fazem 
com que sejam vistas como incapazes, 
dependentes, improdutivas e dignas de 
pena. A esta forma de discriminação dá-
se o nome de capacitismo. A pessoa com 
deficiência, contudo, não está resumida às 
limitações de qualquer ordem que possui. 
Ela é, antes de tudo, uma pessoa, com sexo, 
cor, classe, subjetividade, sentimentos, 
preferências e potencialidades. A 
deficiência representa apenas um 
aspecto da vida, que impõe, sim, 
dificuldades e necessidades 
distintas daquelas e daqueles 
que não a possuem, mas que 
não é impeditiva de uma vida 
plena - social, afetiva, artística 
e politicamente ativa –.

Assim como muitas outras pessoas com 
deficiência visual, Dorina Nowill provou 
com sua trajetória, marcada, dentre tantas 
outras coisas, por ampla participação 
política e contribuições sociais de longo 
termo à educação e à inclusão social, que 
a cegueira não impede o pleno exercício 
da cidadania, nem a experimentação da 
vida de forma potente, bonita e frutífera. 

Dorina, que faleceu em maio deste ano, 
vítima de parada cardíaca, deixou um 
legado de luta, superação e vitórias, 
recebendo, em vida e depois da morte, 
diversos prêmios, troféus, medalhas e 

homenagens. 
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Doença Falciforme
Dra. Evanilda 

Souza de Santana 
Enfermeira, Doutora 

em Enfermagem



Embora a doença falciforme tenha sido 
descrita há mais de cem anos e, no Brasil, 

haja cerca de 60 mil pessoas vivendo com 
a doença, ela ainda é desconhecida 

para a maioria dos brasileiros. 
Visando reduzir a invisibilidade 
do problema que acomete 
grande parte da população no 
mundo, o dia 19 de junho foi 
instituído como “Dia Mundial 
de Conscientização sobre  a 
Doença Falciforme” pela 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas como uma tentativa 
de tornar a doença conhecida 
e, assim, ajudar a superar 
as barreiras impostas aos 
adoecidos e seus familiares, 
como discriminação, estigma 
e sofrimento.

A anemia falciforme

A anemia falciforme é uma 
doença hereditária, na qual as 

células vermelhas do sangue 
assumem o formato de foice 

e morrem prematuramente, 
causando anemia e obstruindo 

o fluxo sanguíneo em diversos 
órgãos, provocando infartos, 

inflamação e fortes crises de dor. Em 
situações de desidratação, estresse, 

baixas ou altas temperaturas, as células 
vermelhas do sangue tendem a assumir 
a forma de foice mais rapidamente. Por 
isso, as pessoas com doença falciforme 
necessitam se manter hidratadas, 
proteger-se do frio, bem como do calor. 
Em um dia comum de sol, um banho 
demorado ou exposição em piscinas 
e banhos de mar podem precipitar 
crises, assim como estar com roupa 

molhada. Ambientes com ar-
condicionado ou dias frios 

também são estímulos 
para alterar as células e 
provocar nova crise.

Presente em todo o mundo, e mais 
frequentemente nas populações 
afrodescendentes, a doença no Brasil 
é diagnosticada em cerca de 3.500 

crianças que nascem por ano, 
sendo os estados com maior 

número de casos a Bahia, o 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Para cada 17 pessoas que nascem na 
Bahia, uma delas tem o traço da doença 
falciforme, ou seja, possui um dos 
genes responsáveis pela doença, que é 
caracterizada pela alteração genética da 
hemoglobina.  A cidade de Feira de Santana 
possui a segunda maior população com 
doença falciforme no estado da Bahia, com 
um total de 480 pessoas já cadastradas no 
Centro Municipal de Referência a Pessoas 
com Doença Falciforme.

Dentre as principais complicações, 
destacam-se as crises dolorosas que 
afetam músculos nos braços, pernas, 
articulações, tórax, abdômen e costas, 
ou pode se apresentar em todo corpo 
de uma só vez. As crises dolorosas são 
responsáveis pela frequente busca de 
ajuda nas unidades de emergência, 
cenário no qual muitas vezes os adoecidos 
têm suas queixas desvalorizadas e são 
confundidos com viciados em drogas. 
Pessoas com essa doença padecem ainda, 
desde a infância, com úlceras de difícil 
cicatrização, alteração no baço, problemas 
pulmonares graves, necrose de cabeça 
do fêmur, problemas graves de retina, 
comprometendo a visão, e acidentes 
vasculares cerebrais (AVC). 

A doença falciforme é diagnosticada por 
meio da triagem neonatal, popularmente 
conhecida como teste do pezinho, entre o 
3º e o 7º dia de vida. Crianças com mais 
de quatro meses de idade, assim como 
jovens e adultos que não passaram pelo 
teste do pezinho, devem ser submetidos 
ao exame de eletroforese de hemoglobina 
para obter o diagnóstico. O tratamento 
implica no autocuidado, uso de vitaminas, 
vacinas especiais na infância, transfusões 
sanguíneas, penicilina para prevenir 
infecções respiratórias, hidroxiureia e 
ácido fólico para estimular a produção 
das hemácias, monitorização de exames 
mensalmente, de preferência por um 
hematologista, dentre outras medidas 
protetoras como acesso a consultas de 
enfermagem, fisioterapia, psicologia, 
nutrição, odontologia e assistência social, 
para assegurar  atenção integral, controlar 
complicações e promover a qualidade de 
vida.
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A doença falciforme (DF) é uma   
alteração genética, caracterizada por 

mutação da hemoglobina designada por 
hemoglobina S, também chamada HbS, 
que provoca a distorção das hemácias, 
fazendo-as assumir a forma de “foice” ou 
“meia-lua”. O termo doença falciforme 
define as hemoglobinopatias nas quais 
pelo menos uma das hemoglobinas 
mutantes é a HbS. As doenças falciformes 
mais frequentes são a Anemia Falciforme 
(ou HbSS), HbS Beta Talassemia e a HBSC. 

As pessoas com doença falciforme 
podem possuir alterações oculares, que 
denominamos de retinopatia falciforme, 
e que, geralmente, não apresentam 
sintomas ao longo dos anos. Quando 
há sintomas, eles se manifestam 
visualmente, podendo culminar na 
redução da capacidade visual, que, às 
vezes, é irreversível. 

A retinopatia falciforme apresenta várias 
manifestações fundoscópicas, podendo, 
inclusive, levar à cegueira. Os vasos da 
conjuntiva e da retina são as estruturas 
mais frequentemente afetadas. As 
alterações na conjuntiva estão associadas 
às alterações mais facilmente detectadas 
e não têm implicações severas, enquanto 
as alterações vasculares retinianas são, por 
sua vez, silenciosas e, se não detectadas 
e tratadas em tempo hábil, podem ter 
consequências graves.

A retinopatia falciforme é classificada em 
não proliferativa e proliferativa (RP), que 
possuem gênese comum. Os principais 
achados da fase não proliferativa da 
retinopatia são pequenas hemorragias 
superficiais, chamadas salmon patches, 
e hemorragias mais profundas, as 
black sunbursts. Os genótipos SC e 
SBeta Talassemia são mais associados 

ao desenvolvimento da retinopatia 
proliferativa do que à anemia 
falciforme (SS). A RP pode ocorrer 
em crianças, mas a faixa etária mais 
acometida pela doença é entre 20 
e 39 anos.  Além disso, a doença 
possui cinco estágios, conforme 
classificação realizada por 
Goldberg em 1971. 

A prevenção da retinopatia 
falciforme é o tratamento 
mais efetivo. Em 2009, o 
Ministério da Saúde, ciente da 
necessidade da prevenção 
e diagnóstico precoce 
das alterações retinianas, 
publicou o Manual de 
Saúde Ocular em Doença 
Falciforme. O protocolo 
define que os indivíduos 
com doença falciforme 
devem ser submetidos ao 
exame oftalmológico a cada 
dois anos, até os 10 anos de 
idade, e anualmente, após os 
10 anos. Caso seja identificada 
alguma alteração ocular, a 
periodicidade do controle 
e o tratamento devem ser 
reestabelecidos de acordo com 
a situação de cada paciente. 

As alterações oculares na 
doença falciforme são múltiplas e 
requerem um acompanhamento 
contínuo para a detecção precoce 
e tratamento profilático das 
lesões. O risco de retinopatia requer 
avaliação pelo oftalmologista, visando 
o monitoramento da progressão ou 
regressão das lesões e, consequentemente, 
a melhor seleção das opções terapêuticas 
disponíveis. 

Alterações oculares na 
doença Falciforme
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Os leiomiomas, ou simplesmente 
miomas uterinos, ocupam hoje posição 

de destaque entre os problemas de saúde 
pública devido à sua prevalência, visto que 
acometem cerca de 77% da população 
feminina em idade reprodutiva, sendo 
apenas 30% destes casos sintomáticos. 
Tratam-se de tumores benignos que 
ainda não têm uma causa definida 
comprovada para o seu desenvolvimento. 
Porém, sabe-se que sua ocorrência está 
intimamente ligada a fatores genéticos, 
etnia, exposição a estrogênios, atividade 
inflamatória uterina, idade (sendo mais 
comum entre os 35 e 45 anos), obesidade 
ou sobrepeso, entre outros.

Os sinais e sintomas mais frequentes 
que podem levar o médico a suspeitar de 
miomatose uterina incluem: menorragia 
(fluxo menstrual muito volumoso); 
dismenorreia (cólicas menstruais); dor 
pélvica; mudança na frequência urinária; 
obstipação; dispareunia (dor na relação 
sexual); infertilidade; abortos de repetição; 
trabalho de parto prematuro e aumento 
de volume abdominal.

A ultrassonografia pélvica ou transvaginal 
é o exame de escolha para estudo 
anatômico e funcional da pelve feminina, 
com sensibilidade em torno de 95,9%. 
Com ele, é possível localizar e quantificar 
os miomas, a fim de fazer diagnóstico 
diferencial com outras patologias, como a 
adenomiose, pólipos e leiomiossarcomas, 
sobretudo se associados à 
dopplervelocimetria colorida, modalidade 
de exame ultrassonográfico. Se, ainda 
assim, existirem dúvidas, está indicada a 
realização da ressonância magnética (RM) 
da pelve, utilizada também para escolha 
da melhor técnica cirúrgica, nos casos em 

que há indicação de tratamento cirúrgico.

O tratamento deve levar em consideração 
as seguintes questões:  presença de 
sintomas, desejo reprodutivo e as 
condições clínicas pré-operatórias. O 
tratamento clínico conservador, ou seja, 
não cirúrgico, está indicado nas situações 
em que se quer a preservação do útero, 
seja pelo desejo reprodutivo, seja por 
recusa ao tratamento cirúrgico. Nesses 
casos, é sugerido o uso de hormônios, 
que podem ser intrauterinos (Mirena®), 
na forma de depósito (injeções) ou 
orais (contraceptivos combinados ou 
progestagênios). Anti-hemorrágicos 
e anti-inflamatórios também estão 
indicados no tratamento dos sintomas. 

O tratamento cirúrgico também poderá 
ser conservador, preservando-se o útero. 
No caso de miomas muito grandes, é 
possível fazer uso da terapia hormonal 
(análogos de GnRH) para reduzir o volume 
dos miomas antes da miomectomia. 
Outra técnica para conservação uterina é 
a embolização de miomas, minimamente 
invasiva e guiada por imagem, que 
consiste na obstrução das artérias que 
levam sangue aos miomas.  Sem nutrição, 
os miomas reduzem de tamanho, 
permitindo a cirurgia conservadora ou, 
até mesmo, tornando-a desnecessária.

E, por fim, temos a histerectomia, que é 
a retirada total do útero, indicada nos 
seguintes casos: quando os sintomas 
não regredirem com o tratamento 
medicamentoso; em miomas de 
crescimento muito rápido; em miomas 
que distorcem a cavidade uterina; e nos 
casos em que não há desejo da mulher 
em preservar o órgão.                          

Dra. Fabiane Araújo
Médica ginecologista

CRM 15182

Leiomiomas uterinos
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Muitos distúrbios relacionados à 
estética íntima das mulheres 

são diversas vezes esquecidos ou 
ignorados por serem percebidos como 
consequência do inevitável, tais como 
aqueles provocados por alterações 
congênitas, partos vaginais, menopausa 
ou envelhecimento, diante dos quais, 
acredita-se poder ser feito pouco ou nada. 
Contudo, essas alterações podem ter um 
impacto importante tanto no desconforto 
físico quanto no psicológico, causando um 
efeito adverso sobre o relacionamento da 
mulher com o seu parceiro e impactando 
na sua qualidade de vida geral.

O Brasil é considerado um dos países 
mais avançados no mundo em estética 
íntima e citado como referência em 
diversos congressos mundiais. 

Os cuidados em conhecer e tratar a região 
íntima incluem considerar as condições 
derivadas de alterações congênitas 
(de nascença) e alterações adquiridas 
(após parto, cirurgias), além daquelas 
decorrentes do envelhecimento natural. 

O envelhecimento da região genital 
feminina acontece assim como em 
qualquer parte do corpo e, do mesmo 
modo que se cuida da pele do rosto, corpo 
e cabelos, deve-se cuidar também da 
vulva e da vagina. Cada mulher, contudo, 
tem suas necessidades e singularidades 
e, portanto, todo e qualquer tratamento 
estético íntimo deverá ser direcionado e 
estudado caso a caso, respeitando-se as 
particularidades da paciente.

Alterações que podem limitar o bem-
estar íntimo da mulher incluem:
•Alargamento e flacidez do canal vaginal 

•Atrofia/flacidez dos grandes lábios 
vaginais

•Cicatrizes

•Distopias (prolapsos de útero, bexiga e 
reto)

•Excesso ou rarefação de pêlos da região 
genital     

•Hipertrofia de pequenos lábios e/
ou clitóris, que pode ser congênita ou 
adquirida pelo uso de medicamentos, 
principalmente, hormônios

•Escurecimento de virilha e vulva  

Benefícios que podem ser alcançados 
com os tratamentos estéticos íntimos:

•Melhoria dos sintomas de atrofia 
(ardor, secura e incontinência urinária) 
pós menopausa, pós-parto ou em 
consequência do uso de medicamentos 

•Clareamento da região genital 

•Aumento do volume dos grandes lábios 
ou tratamento da flacidez dos mesmos 

•Redução do volume dos pequenos lábios 
vaginais e do clitóris

•Diminuição da gordura do monte de 
vênus       

•Melhoria na qualidade de vida sexual do 
casal  

O desejo do embelezamento íntimo está, 
na maioria das vezes, mais relacionado 
às questões sobre autoestima e saúde da 
mulher e menos relacionado à vaidade. 
Trata-se de uma conquista da mulher 
moderna, uma geração de mulheres que 
tem consciência que a sua expectativa 
de vida tem crescido com os anos e 
querem vivê-los em sua plenitude. 

Estética Íntima: 
novas abordagens revolucionárias para 
a intimidade feminina
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VISÃO

O transtorno de ansiedade de doença ou 
hipocondria se caracteriza pelo medo 

persistente de ter uma doença grave ou 
pela ideia de que já a tem. Nesse sentido, a 
preocupação em estar gravemente doente 
se torna persistente, apesar de resultados 
de exames e opiniões médicas contrárias 
ou de comprovação de boa saúde. Assim, 
ocorre alto nível de ansiedade com a 
saúde, seguido de hipervigilância sobre 
eventuais sintomas físicos.

Segundo o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Distúrbios Mentais (2014), 
as preocupações são, geralmente, 
acompanhadas por uma série de 
comportamentos que tem a intenção 
de “encontrar o diagnóstico” ou prevenir 
a possível doença. Na busca pela 
“investigação” de seus sintomas, a pessoa 
costuma procurar vários médicos, muitas 
vezes estabelecendo dificuldades na 
relação médico-paciente e, por vezes, 
sendo submetida a procedimentos 
desnecessários. Também pode ocorrer 
um comportamento “inverso”, em que 
o indivíduo pensa de modo obsessivo na 
doença temida, mas evita o médico com 
medo de confirmar seu temor. Além disso, 
é comum que o quadro se agrave quando 
uma pessoa próxima é diagnosticada com 
determinada doença, em especial se for 
uma doença grave, o que faz com que o 
indivíduo conclua que está sentindo os 
mesmos sintomas do doente. 

A Terapia Cognitivo Comportamental 
(TCC) compreende que a experiência 
de ansiedade decorre de um senso 
aumentado de vulnerabilidade, no qual 
o indivíduo costuma fazer atribuições 
exageradas de ameaças ou perigos a 
eventos que outros poderiam processar 
como neutros.              Desse modo, a pessoa 
costuma processar seletivamente sinais 

de ameaça, ao confirmar sua expectativa 
de perigo e descarta as evidências que 
não confirmam sua probabilidade de 
risco, processo conhecido como atenção 
seletiva. 

É comum encontrar no quadro de 
hipocondria presença de pensamentos 
negativos catastróficos, nos quais o 
indivíduo interpreta de forma errônea 
variações e sensações corporais, bem como 
informações médicas, como indicação de 
que ele possa estar gravemente doente. 
Em resposta a essa avaliação catastrófica, 
entra em um estado de apreensão, o qual, 
embora infundado, acionará respostas 
cognitivas, emocionais, fisiológicas e 
comportamentais de ansiedade que 
serão interpretadas pela pessoa como 
uma confirmação de que algo sério está 
realmente ocorrendo com ela. 

Cabe acrescentar que, na manutenção 
desse transtorno, o indivíduo costuma 
desenvolver comportamentos de busca 
de segurança, que pode ser qualquer 
resposta cognitiva ou comportamental 
que vise evitar ou minimizar um desfecho 
temido. A título de ilustração, o paciente 
pode, por exemplo, realizar exames 
ou repeti-los com frequência, assim 
como buscar informações de forma 
excessiva sobre a doença temida através 
da internet, o que se caracteriza como 
um comportamento de risco, haja visto 
que, por meio disso, ele pode se auto 
diagnosticar e ingerir medicamentos 
sem a orientação de um profissional da 
saúde qualificado. Tal prática, de acesso 
a informações inadequadas ou que não 
contemplam a sua real necessidade, 
pode, além de alcançar efeitos prejudicais 
à saúde, como a intoxicação por uso 
inadequado de medicamentos, provocar 
reações alérgicas, dependência de 
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VISÃO

substâncias medicamentosas e até 
mesmo levar à morte.  

Somado a isso, é comum fazer checagens 
repetidas do próprio corpo: verificação 
frequente de pulso, pressão e temperatura 
(muitas vezes, em situações em que 
existem variações normais, como durante 
a prática de exercícios físicos ou em 
momentos de estresse). No entanto, de 
acordo com autores como Clark e Beck, 
os comportamentos de segurança ou 
evitação, como parte de todo transtorno 
de ansiedade, impede que a pessoa 
aprenda que sua percepção de ameaça ou 
perigo é falsa, resultando na manutenção 
do quadro de ansiedade. 

Ressalta-se que esse transtorno causa 
comprometimento funcional, perdas 
importantes no funcionamento físico e 
qualidade de vida, além de interferir nas 
relações interpessoais e comprometer o 
desempenho profissional. Diante disso, 
uma das medidas para o tratamento 
da hipocondria é que o indivíduo possa 
dispor de um (a) profissional da medicina 
de confiança, que dê atenção às suas 
queixas físicas e realize novos exames 
apenas quando necessário. Além disso, é 
fundamental que seja inserido no processo 
de psicoterapia com objetivos de alcançar 
flexibilidade cognitiva e reestruturar as 
interpretações      distorcidas e esquemas 
de vulnerabilidade a danos e doenças. 
Assim, o (a) psicólogo (a) o ajudará 
a abandonar comportamentos 
de segurança inadequados 
que mantêm o quadro 
da ansiedade de 
doença.  
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Os hormônios da tireoide 
desempenham importantes papéis 

na manutenção e na regulação do 
metabolismo energético. Seus efeitos 
fisiológicos relacionados a múltiplos 
órgãos consistem principalmente em 
promover o crescimento fetal e infantil 
normais e o desenvolvimento do 
sistema nervoso central, além de regular 
a frequência cardíaca, a motilidade 
gastrointestinal, modular o gasto de 
energia corporal, o metabolismo lipídico 
(colesterol) e o peso. 

A tireoide é uma glândula que pesa 
aproximadamente 10 a 25 gramas 
e está localizada na parte inferior e 
anterior do pescoço. Seu funcionamento 
inadequado pode levar a uma produção 
insuficiente de hormônios tireoidianos, 
que representa o hipotireoidismo, ou 
cursar com uma produção excessiva de 
hormônios, situação essa que caracteriza 
o hipertireoidismo. 

O hipotireoidismo, resultante da deficiente 
produção ou ação dos hormônios da 
tireoide, pode ser primário (por mau 
funcionamento da própria tireoide), 
secundário (problemas com a hipófise, 
cirurgia da tireoide, iodoterapia etc) ou 
congênito (presente desde o nascimento). 
Alguns fatores de risco importantes são: 
idade maior que 60 anos, sexo feminino, 
bócio (aumento do volume da glândula), 
história familiar de doenças na tireoide e 
baixa ingestão de iodo (no Brasil, o sal de 
cozinha é suplementado com iodo desde 
1953). 

Em nosso meio, a tireoidite de 
Hashimoto é a causa mais comum de 
hipotireoidismo, trata-se de uma doença 
autoimune caracterizada pela presença 
de anticorpos antitireoperoxidase (anti-
TPO). O hipotireoidismo apresenta várias 
manifestações clínicas, sendo algumas 
delas: fraqueza muscular, sonolência, pele 
seca e descamativa, intolerância ao frio, 
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voz arrastada, queda de cabelos, déficit de 
memória e constipação intestinal. 

O diagnóstico é feito com a dosagem do 
TSH (hormônio produzido pela hipófise, 
glândula que estimula a tireoide) e 
do T4 livre (hormônio tireoidiano). Os 
anticorpos também podem ser dosados 
para avaliação da causa da doença. O 
tratamento é realizado com a reposição 
do hormônio tireoidiano (levotiroxina 
sódica). A dose ideal para reposição 
varia de acordo com a idade e o peso do 
paciente e deve ser definida a partir da 
monitorização clínica e laboratorial. 

O hipertireoidismo tem como causa mais 
comum a Doença de Graves (80% dos 
casos), que é uma doença autoimune com 
prevalência variada, de 3% nas mulheres 
e 0.5% dos homens ao longo de suas 
vidas, sendo 5 a 10 vezes mais comum em 
mulheres do que nos homens, e resulta da 
interação entre a suscetibilidade genética 
e fatores ambientais como tabagismo, 
estresse, radioterapia, entre outros. 

Na doença de Graves, ocorre um 
aumento da taxa de produção e secreção 
dos hormônios tireoidianos. Suas 
manifestações clínicas são decorrentes 
do efeito estimulatório dos hormônios 
tireoidianos sobre o metabolismo. Entre 
as mais comuns, incluem-se: nervosismo, 
insônia, emagrecimento (apesar do 
aumento da fome), taquicardia, sudorese 

excessiva com pele quente e úmida, 
tremores e fraqueza muscular. Essas 
manifestações podem se associar com 
bócio difuso (aumento difuso do volume 
da tireoide) e oftalmopatia (inflamação 
ocular). O diagnóstico é realizado com a 
dosagem dos hormônios da tireoide (T4 
e T3), do TSH e complementado pelos 
anticorpos antitireoidianos. 

Em situações específicas, alguns 
exames complementares podem ser 
necessários, como a ultrassonografia da 
tireoide, a captação de iodo radioativo 
e a cintilografia da tireoide. A partir da 
história clínica e dos exames laboratoriais, 
podemos estabelecer o diagnóstico do 
hipertireoidismo e excluir outras causas 
de alteração dos hormônios tireoidianos. 
O tratamento do hipertireoidismo 
secundário à doença de Graves, sua 
principal causa, pode ser feito com 
drogas antitireoidianas (tionamidas, 
como Tapazol® e propiltiouracil), através 
da destruição da tireoide usando iodo 
radioativo ou da remoção cirúrgica da 
tireoide. 

No Brasil, o tratamento inicial costuma 
ser o uso de drogas antitireoidianas. 
Contudo, todas as opções de tratamento 
apresentam vantagens e desvantagens e, 
por isso, só a partir da avaliação médica é 
possível, junto com o paciente, definir a 
melhor forma de tratamento. 
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Doenças de 
Inverno

A mudança de estações ao longo do ano, particularmente 
do verão para o outono e do outono para o inverno, 

provoca algumas alterações climáticas que podem levar a 
uma série de eventos respiratórios. Observa-se no outono 
e inverno uma maior incidência de infecções respiratórias, 
como as faringites, amigdalites, otites, sinusites, bronquite 
e pneumonia, bem como do agravamento de crises 
alérgicas. 

Os motivos para esses aumentos são, basicamente, 
os efeitos que o frio provoca nas vias respiratórias. 
Em baixas temperaturas, há contração dos vasos 
periféricos da mucosa respiratória, diminuindo a 
presença de células de defesa, chamadas leucócitos, 
nesta região.  Com isso, todo o trato respiratório 
se torna mais vulnerável, e os vírus e bactérias 
conseguem vencer mais facilmente as barreiras de 
defesa do organismo.

Outro fator que leva ao aumento das infecções 
das vias aéreas são as aglomerações de grupos. 
Com o frio, as crianças, por exemplo, tendem 
a ficar mais confinadas nas salas das creches 
e escolas. Assim, observamos maior troca 
de vírus e bactérias entre elas. Ademais, 
no inverno, passa-se a usar roupas de frio, 
muitas vezes guardadas por um ano inteiro. 
Repletas de ácaros, estas peças aumentam 
os agravamentos de rinites e asmas.

Algumas dicas são úteis para prevenir o 
aumento de infecções e crises alérgicas 
neste período do ano:

• Prática de atividades físicas, o que 
aumenta a circulação das células de 
defesa por todo o organismo e melhora a 
imunidade individual;

• Hidratação abundante, facilitando a 
depuração de alérgenos, de vírus e de bactérias 
do organismo;

• Evitar ambientes confinados e fechados;

• Evitar o uso de roupas guardadas por muito tempo, 
lembrando que elas devem ser lavadas antes do uso.
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Com o desenvolvimento da técnica “inside out” pelo Dr. 
Anthony Yeung, em 1998, a cirurgia endoscópica da 

coluna apresentou uma forte ascensão. Nos anos 2000, 
a técnica foi aprimorada por Dr. Sebastian Ruthen com 
a técnica “outside in”. Esta nova abordagem, embora 
promissora, necessita de um treinamento diferenciado, 
nem sempre disponível nas Universidades e nos 
centros formadores de cirurgia de coluna, visto que 
envolve o treinamento com instrumentais nem 
sempre utilizados pela maioria dos cirurgiões de 
coluna, assim como a necessidade de operar com 
visão por vídeo. 

No Brasil, no estado da Bahia, o primeiro caso 
de cirurgia endoscópica da coluna foi efetuado 
em 2008, por nossa equipe, do Núcleo de Coluna 
da Bahia. Desde então, houve evolução e a 
cirurgia endoscópica vem ganhando espaço e se 
mostrando uma ótima opção para tratamentos 
de todas as hérnias discais e de enfermidades 
degenerativas da coluna, como as roturas anulares, 
a rotura interna do disco (DDD), a estenose foraminal 
e do canal central, o cisto sinovial da faceta articular 
e a discite (inflamação do disco).

A maioria das abordagens são realizadas com 
anestesia local e sedação, permitindo grande 
segurança cirúrgica. A técnica consiste na introdução 
de uma agulha para anestesia local, anestesiando a 
musculatura e as áreas ao redor das estruturas ósseas. 
Após a confirmação da localização da agulha na parte 
próxima ao disco intervertebral, realizada através do 
aparelho de radioscopia, que permite movimento, 
adentramos ao disco e realizamos uma discografia, que 
consiste na coloração do disco com contraste e pigmento 
azul, o que permite a melhor visualização das estruturas. 
Realizada uma perfuração na pele, em geral meio centímetro, 
introduzimos um dilatador. Na sequência, é introduzida a 
cânula e a câmera de trabalho, o endoscópio, que permite a 
visualização da área e a retirada do material que comprime o 
tecido neurológico. Em geral, o paciente tem alta no mesmo 
dia e retorna às suas atividades laborais/físicas em pouco tempo.

Cirurgia 
Endoscópica
da coluna
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