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Howard V. Gimbel
Diálogo com um Cirurgião de Olhos no
Canadá

Dr. Gimbel, 58, tcm a rcputaçfio tl e ser um tios melhores cirurgiõcs ue CHlaI1\ta do mundo. Milhares de
pacientes de todo o globo têm vindo ao Gimbcl Eye Centre (Centro Gimbel de Olhos). na cidade de
Cal gary, em Albcrta, Canad:í. Há l íunbém um consistente fluxo de dout ores vindo das maiores clín icas
de olhos para observ ar e aprender daquilo que ele está realizando. Muitos na profissão médica o
consiueram como pione iro tccnológico cm um número de fonna s de cirurgia de olhos. "Dr. Gimbel tcm
feito mais peja visiío do que qualquer outra pessoa jamais fcz," diz o Edmonloll .I(J/l rnal. Esta entrevista
roi realizada no Gimbcl Eyc Center. Recentemente Dr. Gimbel roi incluído na Ordem de Excelência de
Albcrla; ele tmnbém recebeu o Mi lbcr/Fcncrty Pinnacle Awaru, a versão comercial ue Albcna da
Academy Award de Hollywood.

amos conhecer este cirurgião que
toma sua profissão co mo um
mini stt!rio. Sua esposa c associada
por 36 anos, a Sra.ludy Gimbel, uniu-se a
nós nesta entrevista. Ela é presidente tia
companhia que adminiSlra a clínica.
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• COlIJO o sr. descobriu .\;/Ia vocaÇao como

cirurgiiío?
ElI cresci em uma comunidade rural e
estudei no CanadiaJ\ Uni on College, \VaIla
WaJla College, e depois na Loma Linda
University. No meu último uno de medicina
eu me senti atraído para a oftalmologia, a
qua l usa muita inslrUlnentação ótica e rísica.
Eu sinceramente sinto que estava apenas
segllindo a direção de Deus. Depois de
terminar meus estudos c durante os primeiros
unos de pnítica, desenvolvi um interesse em
inovações tecnológicas no campo da cirurgia
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de catarata , porque eu via co mo estes
desenvo lvimentos poderiam beneficiar os
pa cientes.

• Poderia o sr. explica r o que é a
catara ta?
Ela é o problema de olhos mai s comum
do mundo, Il!villldo milhões dI! pessoas à
perua da visão. Â. ca tarata é uma sombra que
se desenvolve dentro da naturalmente clara
lent e do olho. El a perturba o processo ótico
de Iranformar ii lu z em visão. A pessoa
descnvolvc mlo c.lt'lrata geralmente
experimenta algull s sinto mas tai s como
gradual perda de visão eololida, visão dupla,
etc. PostclÍonncnt c o resultado é ii cegueira.
As boas- novas são qu e a cirurgia moderna
pode normalmente rc.'~taura r uma cJam e bem
focalizada visão.
• Como é ('ste p ro bh'lIIl1 corrigido?
Hei dois passos princip<l is: primeiro, a
parte anu viada da lent e natural é removida;
segundo, ii lent e natural é substituída. Nossa
clínica utiliza o mai s avançado método de
extração de catarata, conhecido como facoelllulsillcação. Isto rcquer uma incisão muito
pcqUCIl:l - dc apcnas cerca de 3 milímitros.
O pacicntl! pl!rnwllcce compl etamcnte
consciente. Para realizar a cirurgia, usamos
um microscópi o operador qUI! faz ii pequcna
incisão c uma S ll:lW abe rtura redonda na

rrente da cápsula da lente. Com uma sonda
ultras:-;(inica, vibrando a aproximadamente
40.()()() vezes por segundo, peneiramos e
sugamos a nu vem gelatinosa. Uma lente
intm-ocular manufaturada é então
pennanclltelllcllte implantada. Com esta
lente. visão clara c focalizada é possível
quase que imcdiatamente depois da cirurgia,
sem que sejam requeridos óculos. Estas nova
lente não requer nenhum cuidado e não
necess it a ser substituíd a. A incisão é feita de
tal forma qu e, quando a pressão do fluido
dentro dos olhos é restaurada, a incisão é
selada c portan to não requer sutura. Depois de
tomarem algum suco, terem os sinais vitais
monitorizados e receberem illslruções para
cuidados, os pacientes recebem alta.

• Temos ouvido que os pllrenles dos
pacientes podem cs lar presenles na
cirurgia, é ;0510 verdade?
Nós cncontiamos isto. Membros da
famOia c ami gos podem observar de uma área
ao lado da sala de opeiJção. Eles podcm ver
através do vidro c observar cada detalhe da
cirurgia cm uma grande tela de TV. Um
membro do nosso stajJeslá presente para
. explicar cada parte da cirurgia para eles.
Além disto a conversa da Lunília é gravada
cm um videotcipe que fica disponível para o
pac ien te levar para casa, sem nenhum custo
adicional.
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• Quanta.'i cirurgias, em média, o sr.
realiza por dia?
Cada cirurgia toma cerca de 15 minutos.
Nós operamos uma média de 25 pacientes por
dia. Isto dá um total de 5.000 operações por
ano. Nós já realizamos mais de 40.000
cirurgias.
• Qual o lndice de sucesso que o sr. tem
tido?
Com as técnicas modernas, poucas
pessoas experimentam complicações sérias
- menos de 1%. Assim que temos um índice
de sucesso de mais ou menos 99%. Quando
complicações surgem, geralmente podemos
corrigi-las ou controlá-las com uma cirurgia
posterior ou com tratamento. 95% dos
pacientes alcançam da cirurgia visão 20/40
(quase que uma visão normal) ou melhor. Os
outros 5% não têm, necessariamente,
complicações mas condições degenerativas
impedem a plena restauração da visão.
• Dr. Gimbel, sua energia é
extraordincfria. Ao que o sr. atribui sua
habilidade de desempenlw em tão alto
nlvel?
Eu tenho um estilo de vida muito
simples e disciplinado - exercício regular,
boa alimentação e nenhuma dependência.
Evito carne, produtos lácteos e açúcares
refinados. Estas medidas simples e a
confiança no poder de Deus trazem saúde e
paz à mente. Isto faz toda a diferença, não os
equipamentos ou os instrumentos.
• O sr. Ota com os seus pacientes?
Nós damos aos pacientes cartões de
pedido de oração quando eles vêm para
tratamento, dizemos que estaremos orando
por eles quando os operarmos. Os pacientes
podem também indicar se eles desejam que
eu ore com eles antes da cirurgia. Se eles
marcam "sim", eu oro. Em meu coração creio
ser minha responsabilidade partilhar minha fé
em Deus no meu local de trabalho.
• De que outra maneira o sr. partilha sua
fé com seus pacientes?
Eu não tento impor as doutrinas
adventistas aos nossos pacientes. Mas nos
esforçamos para testemunhar de Cristo
através da qualidade do cuidado e de outras
formas. A clÚlica tem uma estante com livros
e folhetos. Monitores de 1V em diferentes
áreas da clínica apresentam o Life-Style
Magazine, II Is Written e outros programas
adventistas que os pacientes podem
selecionar. Depois de cada cirurgia cada
paciente pode escolher um ou dois livros:
Eigllt Sure Steps to Health and Happiness ou
Tlze Character ofChrist.
Além disto, somos ativos membros da
Igreja Adventista Central. Tenho grande
satisfação em cantar em quartetos, no coral e
tocar vários instrumentos.
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• Tem o sr. experimentado qualquer
problema ao viver sua fé em sua vida
profissional?
Cedo em minha prática houve a tentação
de freqUentar encontros profissionais aos
sábados, mas sempre recusei e determinei-me
não comprometer meus princípios. O Senhor
ajudou-nos em nossas convicções. Agora isto
não é mais uma tentação, embora algumas
vezes eu seja convidado a fazer apresentações
profissionais ou ensinar no sábado. Tais
convites não são nem considerados. Como
resultado as pessoas freqUentemente
reorganizam seus programas. Todos sabem
que somos adventistas e que guardamos o
sábado.
Cada ano nossa fundação organiza o
Simpósio Canadense em Cataratas e Cirurgia
Refractiva, destinado a reunir os mais
experientes cirurgiões de olhos do mundo e
partilhar os últimos desenvolvimentos
cirúrgicos. Uma ocasião eu apresentei uma
palestra intitulada "Um Dia em Sete". Então
apresentei aos doutores como Deus nos criou
com um bioritmo diário e que o repouso no
sábado é tão essencial para nossa saúde a.IiOSim
como uma boa noite de sono todos os dias.
Cada ano durante nossa conferência tentamos
apresentar algum aspecto da saúde física,
mental e espiritual. A coordenação de olhos e
mãos em nossa profissão e fundamental. As
pessoas observam que não tenho tremores nas
mãos, enquanto alguns cirugiões 10 ou 15
anos mais novos têm dificuldades nesta área.
Eu não me sinto cansado no final de um dia
de trabalho como outros freqUentemente se
sentem. Penso que isto é uma forma de
testemunhar acerca da nossa mensagem
adventista de saúde. Um colega nos disse:
"Este simpósio é o meu retiro espiritual de
cada ano. Não apena.'\ médico!"
• Tecnica e financeiramente, o Centro
Gimbel de Olhos é lima impressionante
operação. Como o sr. o começoll?
Em 1980 eu estava frustrado com o
limitado acesso às salas de cirurgia dos
hospitais e com pacientes esperando até dois
anos por uma cirurgia. Utilizei a sala de
operação de uma clínica dental adjacente ao
meu consultório para realizar algumas das
primeiras cirurgias de catarata fora do
hospital no Canadá. Desde então o centro se
expandiu para ocupar mais de 8 mil metros
quadrados de espaço e tem um slcúf de mais
de 130 pessoas, incluindo 10 médicos e um
grupo de pesquisa.

particularmente para fazer o nosso melhor.
Primeiro, nossa fidelidade em retomar
ao Senhor o que pertence a Ele: os dízimos e
as ofertas. Sentimos que o Senhor não
poderia nos abençoar se não tivéssemos sido
fiéis neste aspecto. Cedo em nosso ministério
de saúde um jovem pastor demonstrou-nos a
importância da beneficência sistemática, e
somos devedores a ele por isto. A amplitude
da prática ajuda-nos ter acesso à mais recente
tecnologia, a qual é sempre muito cara. E
vemos nisto a bênção de Deus.
Segundo, nós somos fortemente
comprometidos com a mensagem de saúde
adventista do sétimo dia. N6s cremos no
conteúdo do livro Ministry of Healing. de
Ellen White, e damos importância ao que
Deus indica na área da saúde.
Terceiro. nós sentimos que estamos no
mundo para servir. Eu afumo isto em um
"credo" que é exposto em nossas
dependências. Ele diz: "Ao aceitar esta
posição, dedico-me ao serviço da
humanidade, sem preconceito ou
preocupação por ganho pessoal. Nunca
perderei a arte de interessar-me pelas pessoas,
mas praticarei a paciência, ouvirei
atentamente e sempre tomarei disponíveis
meu tempo e disposição onde eles forem mais
necessários. Na medida em que alcanço estes
alvos, que o sucesso seja medido pela
restauração e contínua felicidade das pessoas
sob meus cuidados. H. V. Gimbel."

• Uma palavra final que o sr. gostaria de
partilhar com os nos.fiOS leitores?
''Nós somos privilegiados em sermos
partes de um grupo que restaura a visão,"
disse Judy Gimbel. "Cristo restaurou a visão.
Nós deveríamos fazer isto também em
sentido espiritual." O

Entrevista por Victor A. Schulz
Viclor A. Schu/z (D.Mi"., A,ulrews U"iversity)
é eva"gelivta internacional e c(JOrdenador do
Ministério Adve1l1ista llispiÍnico, em A/berta,
Canadá.
Para maiores jlljonllações, elltre em colllato:
Gimbel Eye FOUlrtlalio,,; P.O. Box 36, SlalÍlJII G:
A/bel1a, Cll1radá T3A 2G1.

• Poderia dizer-nos o que o sr. considera
a razão para o .'ieu sucesso?
Nós atribuímos tudo à bênção divina. Há
três áreas nas quais temos nos esforçado
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