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Os Programas de Qualidade de Vida e Promoção à 
Saúde no ambiente de trabalho direcionam suas 
campanhas na prevenção de doenças cardiovasculares, 
hipertensão arterial, diabetes, obesidade, AIDS, DST 
entres outras.  Poucas se preocupam com a prevenção em 
oftalmologia, esquecendo que a visão é o principal 
sentido do ser humano.

Justamente neste ponto, demonstrando sua preocupação 
com a saúde ocular, é que o IMO entra em ação: nossos 
profissionais se deslocam até as empresas, levando o 
atendimento oftalmológico ao próprio local de trabalho.
O atendimento in company tem por objetivo atender, 
educar, e informar aos colaboradores sobre os problemas 
relacionados com a visão e a importância da prevenção. 
Palestras, exames oftalmológicos preventivos, triagens 
oftalmológicas e até mesmo consultas completas são 
realizados em conjunto com o Programa de Qualidade de 
Vida, SIPATs ou mesmo em campanhas isoladas.

Os benefícios desse programa são muitos: 

• evita a saída do  colaborador  durante o período de 
trabalho para uma  consulta, pois muitas vezes ele está 

trabalhando dor de cabeça, tontura, náuseas , 
lacrimejamento e vermelhidão nos olhos devido a 
alterações na visão. 
• permite o diagnóstico precoce das alterações visuais, 
evitando a progressão das doenças e favorecendo o 
tratamento; 
• evita a fadiga ocular;
• fornece esclarecimentos e informação para os que fazem 
uso contínuo  do computador ;
• auxilia na prevenção de acidentes de trabalho, 
proporcionando conforto  e segurança aos colaboradores;
• fornece a empresa  estatísticas das patologias encontra-
das, que podem servir como subsídio ao departamento 
médico  para propor medidas de saúde adequadas;

É importante lembrar que após a campanha, não existe 
obrigatoriedade do colaborador realizar as suas consultas 
com nossos profissionais, salientando também que não 
indicamos óticas, pois entendemos que a ética e o direito 
a livre escolha são fundamentais na relação 
médico-paciente.

Leve esta ideia a sua empresa. Entre em contato conosco 
para maiores informações sobre estes serviços. 


