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NESTA EDIÇÃO

CIRURGIA REFRATIVA

Uma entrevista sobre 
a cirurgia que liberta os 

pacientes do uso dos óculos 
com Dr. Augusto Pereira
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ENTREVISTA

CIRURGIA 
REFRATIVA
Uma entrevista com o médico presidente do 
HOA, Dr. Augusto Pereira, sobre a cirurgia 
refrativa, uma de suas especialidades. Leia 
mais a seguir. >
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CIRURGIA 
REFRATIVA
UMA ENTREVISTA SOBRE A 
CIRURGIA QUE LIBERTA OS 
PACIENTES DO USO DOS ÓCULOS 
COM DR. AUGUSTO PEREIRA
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1. O que é cirurgia refrativa a laser, e qual a idade 
mínima para realizar o procedimento?

Dr. Augusto – É um tratamento que os mé-
dicos oftalmologistas fazem, em que se 
aplica o laser na córnea da pessoa para al-
terar o grau. A cirurgia é usada para tratar 
o grau das pessoas que têm hipermetro-
pia, astigmatismo, miopia, presbiopia e 
que querem deixar de usar óculos. A ida-
de ideal é a partir dos 18 anos, quando o 
grau normalmente se estabiliza, ou seja, 
para de aumentar ou de diminuir. 

2. Qual a diferença entre a cirurgia LASIK e a 
PRK? 

Dr. Augusto – São duas técnicas distintas de 
cirurgia para corrigir o grau. A sigla PRK 
vem do inglês e significa Photorefractive 
Keratectomy. A cirurgia diminui a depen-
dência de óculos ou lentes de contato, po-
dendo inclusive dispensar o uso dos mes-
mos. O termo LASIK vem do inglês, que 
significa Laser – Assisted in situ keratomi-
leusis. O laser é aplicado depois que se faz 
o que nós chamamos de Ceratomileusis, 
o que quer dizer, a retirada através de la-
ser ou através de um aparelho que cha-
mamos microcératomo, de uma lamela 
superficial da córnea. Depois da retirada, 
o laser é aplicado na camada intermediá-

ria da córnea (estroma), reposicionando 
em seguida a lamela para sua posição ini-
cial. A PRK que nós fazemos com o laser  
Allegreto no HOA, chama-se transepi-
telial. Retira-se a camada superficial do 
epitélio e aplica-se o laser logo abaixo. A 
parte superficial não é reposta imedia-
tamente, por isso, apesar de a PRK ser 
uma cirurgia mais segura, a recuperação 
da visão é mais demorada, pois depende 
da cicatrização das células que foram re-
tiradas. Na LASIK, a recuperação é mais 
rápida já que a cicatrização é mais rápida. 
Com relação a dor, não existe dor durante 
a aplicação do laser na PRK. Entretanto, 
há alguns pacientes que reclamam de 
dor, ardor, queimação nos olhos, ou de 
uma sensação de que têm cisco nos olhos 
no pós-operatório, durante 1 ou 2 dias. A 
LASIK é praticamente isenta de dor.

3. Qual a probabilidade de o grau voltar?
Dr. Augusto – Para a pessoa que é submetida 

à cirurgia, com a certeza de que o grau 
está estável, essa probabilidade é muito 
pequena. O problema é quando se faz a 
cirurgia e o grau ainda não está estabiliza-
do. O laser só corrige o grau do momento, 
não impede a evolução do mesmo, que 
está predeterminado no código genético.

4. Existe prejuízo para o paciente que queira re-
alizar a cirurgia novamente?

Dr. Augusto – A possibilidade de complica-

Dr. Augusto Pereira 

Médico oftalmologista 

– HOA

ção aumenta. Porém, este procedimen-
to é tão seguro, mesmo sendo realizado 
duas ou mais vezes, que os benefícios su-
peram os riscos e muito. Por isso é uma 
das cirurgias mais realizadas no planeta.

5. O que acontece se o paciente mexer o olho 
durante a cirurgia a laser?

Dr. Augusto – Pouquíssimas pessoas con-
seguem ficar sem mexer o olho duran-
te a aplicação do laser. Hoje em dia os 
aparelhos estão preparados para isso. O 
laser Allegreto utiliza um mecanismo 
de rastreamento com raios infraverme-
lhos. A pupila do paciente é marcada, 
e quando o olho se movimenta, o laser 
o acompanha respondendo em menos 
que 8 milissegundos. Isso assegura que 
cada pulso de laser vá para a localização 
desejada na córnea.

6. A cirurgia refrativa trata também da presbio-
pia. Essa cirurgia pode deixar o paciente sem 
óculos com certeza? Se não, por quê?

Dr. Augusto – O intuito do tratamento de 
presbiopia com laser, fazendo o que nós 
chamamos de FCAT, ou a mono-visão 
avançada, é deixar o paciente com mais 
de 40 anos de idade sem usar os óculos 
na maioria das suas atividades. A pessoa 
fica independente dos óculos. Entretanto, 
para alguns, o uso ainda é necessário para 
dirigir a noite ou para leitura com letras 
pequenas em períodos longos de tempo.
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7. Qual o tempo de recuperação visual nas duas 
técnicas LASIK e PRK? E quando o paciente 
pode voltar às atividades normais?

Dr. Augusto – Na LASIK o paciente vai sair 
do centro cirúrgico já enxergando prati-
camente 90%, mas vendo com se fosse 
através de uma neblina de uma nuvem 
ou como se estivesse dentro de uma sau-
na. Após 1 ou 2 meses a visão chega a 
100%. Na PRK, é preciso ficar uma se-
mana com lente de contato, e então, du-
rante uma semana 
a visão ficará bem 
embaçada. Depois 
que a lente for reti-
rada, a visão vai me-
lhorando progressi-
vamente, chegando 
a cerca de 90% em 
um mês, e atingin-
do o seu máximo de 
três a seis meses. É 
bom que o paciente 
que é submetido a 
cirurgia LASIK con-
sidere que irá ficar 
sem trabalhar de 5 a 
7 dias, no mínimo. Com a PRK, ele ficará 
de 7 a 15 dias sem trabalhar.

8. Paciente que tem miopia e astigmatismo con-
segue zerar o grau com a cirurgia refrativa?

Dr. Augusto – Consegue sim, mas existem li-
mites que são estudados pelas anatomias 
e fisiologias da córnea. Às vezes, não há 
como operar uma pessoa com 5,00 graus 
de miopia; e às vezes uma com 12,00 
graus pode ser operada e poderá zerar o 
grau.

9. Quais as vantagens entre as duas técnicas?
Dr. Augusto – A LASIK é uma cirurgia com 

recuperação mais rápida, e praticamente 
indolor. Na PRK a recuperação é mais 
prolongada e mais desconfortável, mas, 

em compensação, quase não existe pos-
sibilidade de complicações.

10. O Laser refrativo tem outra utilidade?
Dr. Augusto – Um Excimer laser como o Alle-

gretto Wave, que conta com aprimorados 
programas como a fotoablação baseada 
na frente de ondas e na topografia corne-
ana, é utilizado para tratamento de doen-
ças corneanas em associação a outras téc-
nicas como o crosslinking de colágeno e 

implante de anel intra-
-estromal. No HOA, a 
principal utilização do 
laser é no tratamento 
das irregularidades da 
córnea em casos de ce-
ratocone, degeneração 
marginal pelúcia,  e em 
cirurgias prévias como 
transplante de córnea, 
correção do grau com 
bisturi (ceratotomia ra-
dial), correção de astig-
matismo assimétrico 
devido à descentraliza-
ção, ou em zonas ópti-

cas pequenas dos aparelhos de laser mais 
antigos. Estes casos tem um resultado ex-
traordinário trazendo grande satisfação 
para os médicos e, principalmente, para 
os pacientes.

11. Realizando a cirurgia refrativa, o paciente se 
liberta totalmente dos óculos?

Dr. Augusto – Na maioria das vezes. Quan-
do um oftalmologista decide fazer uma 
cirurgia, ele já fez um estudo detalhado 
e minucioso do olho a ser tratado, con-
traindicando a cirurgia daqueles que po-
dem ter algum problema ou complicação. 
Exames como topografia, tomografia, 
analise de frente de onda, mapeamento 
da retina, possibilitam o máximo de pre-
cisão e segurança no intuito de livrar a 
pessoa do uso de óculos. ▪

Este 
procedimento é 

tão seguro  
que os benefícios 

superam os 
riscos e muito

Motivos 
para fazer 
a cirurgia 
refrativa
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ATENÇÃO AOS SINAIS

A síndrome do olho seco é a segunda 
maior causa de consulta oftalmológi-
ca. Só perde para os vícios de refra-

ção, miopia, hipermetropia e astigmatismo. 
Os sintomas são: coceira nos olhos, ardor, 
irritação, visão embaçada ao final do dia e di-
ficuldade de trabalhar no computador.

É caracterizada pela maior evaporação ou 
deficiência na produção da lágrima que tem 
a função de proteger a superfície do olho. O 
diagnóstico só pode ser feito por um oftalmo-
logista e a falta de tratamento aumenta o risco 
de lesões na córnea, conjuntivite e alergia.

CAUSAS E FATORES  
DE RISCO

As lágrimas são compostas por três camadas:
A aquosa tem a função de lavar, nutrir e 

proteger a superfície do olho; a lipídica lubri-
fica e diminui a evaporação, e a proteica fixa 
o filme lacrimal na superfície ocular. Qual-
quer alteração em um desses componentes 
causa a síndrome do olho seco. Mulheres 
e idosos são mais acometidos. Um levanta-
mento da OMS (Organização Mundial da 
Saúde) mostra que o olho seco atinge três 
mulheres para cada homem. A idade tam-

SÍNDROME DO 
OLHO SECO
SE CARACTERIZA PELA MAIOR 
EVAPORAÇÃO OU DEFICIÊNCIA 
NA PRODUÇÃO DA LÁGRIMA
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bém influi, porque a redução dos hormônios 
reprodutivos interfere na produção lacrimal. 
As principais causas e fatores de risco da sín-
drome do olho seco são:

• Uso prologando de computador e smart- 
phones;

• Usar lente de contato além do período re-
comendado;

• Baixa umidade do ar;

• Poluição ambiental;

• Exposição ao sol sem proteção ocular;

• Dieta rica em carboidratos, gordura e car-
ne bovina;

• Menopausa;

• Uso de anti-histamínicos, anti-hiperten-
sivos, antidepressivos, antitérmicos e 
analgésicos;

• Traumas químicos pelo contato da lágri-
ma com maquiagem, filtro solar e outros 
cremes;

• Doenças na superfície do olho, reumatis-
mo e síndrome de Stevens-Johnson (uma 
reação alérgica muito grave á medica-
mentos).

PREVENÇÃO – 8 DICAS 
IMPORTANTES 

A síndrome do olho seco pode ser prevenida 
com alguns cuidados no dia a dia. Confira:

• Descanse os olhos do computador – Os 
olhos ressecam quando estamos à frente do 
computador porque ao fixarmos a tela dimi-
nuímos o número de piscadas. Um descan-
so a cada 1 hora é importante para reduzir o 

cansaço visual e o ressecamento dos olhos.

• Retire as lentes de contato – Usar lentes 
além do prazo, ou dormir com elas, pode 
ser danoso à visão. Isso porque, a insis-
tência no tempo prolongado de uso da 
lente altera sua textura, coloração e trans-
parência por causa da maior fricção na 
superfície da córnea. A chance de ter uma 
úlcera é 10 vezes maior em quem usa len-
te danificada. Lentes hidrofílicas retiram 
água da lágrima e, 
por isso, o uso de 
lubrificantes ocular 
(lágrima artificial) é 
essencial. 

• Mantenha a umida-
de do ambiente – 
Use equipamentos 
umidificadores lem-
brando de manter 
o ambiente aberto 
para não propagar 
fungos no ar, ou co-
loque vasilhas com 
água durante a estia-
gem. Evite ambien-
tes com ar condicio-
nado sempre que for 
possível.

• Use óculos nas atividades externas – Eles 
evitam o contato com poluentes e radia-
ção UV (Ultravioleta), sobretudo quando 
as lentes têm filtro solar.

• Dieta adequada – Uma dieta a base de 
peixes, ingesta de nozes ou semente de li-
nhaça reforça a camada oleosa da lágrima 
e ajuda a evitar o ressecamento ocular.

• Use lubrificantes oculares – Faça o uso 
sempre que precisar tomar medicamen-
tos ou sentir os olhos ressecados.

• Cuidado com a higiene dos olhos – Lim-
pe bem a base dos cílios com produtos 
neutros, sobretudo se houver uso de ma-
quiagens. O contato com a química dos 
cosméticos pode quebrar o filme lacrimal 
e causar conjuntivite tóxica.

• Hidratação adequada – Consumir água 
em quantidade apropriada também é es-
sencial para a saúde do olho. 

TRATAMENTO

Manter os olhos lubri-
ficados é essencial para 
a saúde ocular. Mas 
atenção, o uso indiscri-
minado de colírios para 
melhorar o conforto 
pode causar graves da-
nos aos olhos, embora 
todos dêem uma sen-
sação imediata de alívio 
nos sintomas. 

Estudos mostram 
que toxicidade dos con-
servantes pode piorar a 
irritação ocular mesmo 
quando se trata de lu-

brificantes oculares. Por isso antes de ins-
tilar qualquer colírio nos olhos consulte 
seu oftalmologista. Hoje existe a opção de 
lubrificante com ‘‘conservante virtual’’ que 
se transforma em água quando entra em 
contato com a superfície do olho. Por isso, 
pode ser instilado sempre que sentir algum 
desconforto. Não desaparecendo o sintoma 
consulte um especialista. No início, algu-
mas doenças oculares têm sintomas seme-
lhantes. ▪

Referência: Adaptis.

O uso 
indiscriminado 
de colírios para 

melhorar o 
conforto ocular 

pode causar 
graves danos 

aos olhos  
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OLHOS SAUDÁVEIS

CATARATA E SUAS 
POSSIBILIDADES 
O TRATAMENTO DA CATARATA 
CONSISTE NA TROCA DO 
CRISTALINO POR UMA LENTE 
ARTIFICIAL TRANSPARENTE

A catarata é uma opacidade que aco-
mete o cristalino, a lente natural do 
olho, tornando a visão turva, em-

baçada, proporcionalmente ao grau de opa-
cidade da lente, podendo causar perda total 
da visão, sendo, inclusive, a maior causa de 
cegueira reversível do mundo, segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS). 

Alguns fatores estão intimamente rela-
cionados ao surgimento e piora dessa opaci-
dade, entre outros:

• envelhecimento natural – catarata senil;

•  exposição a raios ultravioleta;

•  uso prolongado de certos medicamentos 
como corticosteroides;

•  traumatismos oculares;

•  fumo;

•  estresse.

Dr. Juliano Pereira

Médico oftalmologista  

– HOA
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O tratamento da catarata consiste na troca 
do cristalino, que não mais está apto a exercer 
sua função refrativa e acomodativa, por uma 
lente artificial transparente que proporciona-
rá, no pós-operatório, uma visão nítida, de-
volvendo ao paciente, qualidade de vida, por 
vezes, há muito não experimentada.

A cirurgia de catarata, ao contrário do que 
se ouve na informalidade, é um procedimen-
to extremamente complexo, que exige do ci-
rurgião, além de muitas 
horas de treinamento 
e capacitação, extrema 
destreza nos movimen-
tos e delicadeza dos sen-
tidos da visão, audição, 
devendo manter uma 
concentração por vezes 
fora dos padrões da nor-
malidade.

Entretanto, tal pro-
cedimento tornou-se 
extremamente seguro, 
em virtude da evolução 
das técnicas cirúrgicas 
e da fantástica moder-
nização dos aparelhos e insumos, isto é, 
dos elementos essenciais para a realização 
da cirurgia de catarata, a facoemulsificação. 
Graças a essa evolução, associada à experiên-
cia dos cirurgiões através dos anos, as com-

plicações têm ocorrido cada vez com menos 
frequência, sendo, na maioria das vezes, re-
solvidas ainda no ato cirúrgico, sem deixar 
qualquer sequela física ou refracional para o 
paciente.

A realização da cirurgia de catarata é indi-
cada quando a opacidade do cristalino causa 
embaçamento na visão do paciente, diminuin-
do-lhe a qualidade de vida. De acordo com a 
técnica cirúrgica atual, o ideal é que a cirurgia 

seja realizada assim que 
possível, após o diagnós-
tico, não permitindo que 
a catarata fique muito 
madura, o que dificulta-
ria a realização do pro-
cedimento com segu-
rança, elevando os riscos 
de complicações, que 
podem ser irreversíveis, 
ainda que raro.

Uma das grandes e 
mais significativas evo-
luções na cirurgia da ca-
tarata foi, sem sombra 
de dúvidas, o desenvol-

vimento das lentes intraoculares, uma con-
tribuição valiosa do médico inglês Dr. Harold 
Ridley (Harold Lloyd Nicholas Ridley), inven-
tor da primeira lente intraocular, implantada 
primeiramente no ano de 1949, que permite 

Cada caso deve 
ser avaliado 

individualmente, 
para que haja a 

indicação da lente 
mais adequada 
para cada olho

Olho com catarata Olho normal

Visão com catarata

aos pacientes, nos dias de hoje, vivenciarem não apenas a resolução da 
turvação visual, mas também a maravilhosa experiência de enxergar 
de longe e de perto sem o auxílio de óculos ou lentes de contato e com 
uma excelente qualidade visual.

Há, atualmente, uma grande variedade de lentes intraoculares 
disponíveis e outras tantas ainda em aperfeiçoamento e evolução, 
capazes de corrigir hipermetropia, miopia e presbiopia (vista can-
sada), associadas ou não a astigmatismo. Além de substituírem o 
cristalino natural opacificado, proporcionam satisfatória visão para 
longe e perto. São as lentes multifocais asféricas, denominadas de 
lentes premium.

Cada caso deve ser avaliado individualmente, para que haja a in-
dicação da lente mais adequada para cada olho, devendo a escolha ser 
realizada por você, em conjunto com seu oftalmologista de confiança.

Medir o nível de satisfação de uma pessoa é uma tarefa comple-
xa, pois os fatores são imensuráveis em se tratando de seres huma-
nos; contudo, um bom relacionamento médico-paciente, uma dose 
de atenção, carinho e compaixão para com o próximo podem traduzir 
uma página bem escrita e sem rasuras da história de cada um de nós.

Finalmente, devo dizer que, ainda que mergulhados num mar 
de infinitas possibilidades e jubilosas modernidades, a Perfeição Di-
vina jamais será atingida, podendo ser por nós apenas copiada e que 
Deus nos abençoe em nossas tentativas. ▪

Visão normal
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COLUNISTA CONVIDADO

ARQUITETO, 
ENGENHEIRO OU 

DECORADOR? 

MAS POR QUE CONSTRUIR UMA 
VARANDA, UM ESPAÇO GOURMET, 
UMA CASA, OU FAZER UMA 
REFORMA SEM CONTRATAR  
UM ARQUITETO?

Sabe aquela varanda que só pode ser 
utilizada a noite, pois a maior parte do 
dia ela recebe sol forte? Possivelmen-

te, ela não foi projetada por um arquiteto. 
Mas por que construir uma varanda, um es-
paço gourmet, uma casa, ou fazer uma refor-
ma sem contratar um arquiteto? Parece que 
o grande problema está no mal entendimen-
to da nossa profissão.

Já estou acostumado com pessoas me 
chamando de engenheiro, principalmente 
quando estou gerenciando uma obra. Outras 
me perguntam “mas arquiteto não é o mes-
mo que decorador?” ou “mas engenharia e 
arquitetura não são a mesma coisa?”. Bom, 
de fato, não existe muita informação no mer-
cado sobre nossa profissão, até porque a ar-
quitetura foi, por muito tempo, associada à 
elite. Vamos lá.

Caso você esteja começando sua obra, 
seja ela comercial ou residencial, ou até 
mesmo rural, o profissional mais adequado 
a entrar em contato é o arquiteto. Primeiro, 
ele pode fornecer uma consultoria sobre a 
compra do terreno ideal, tanto em relação a 
posição do sol e aos gastos com movimento 
de terra. Segundo, ele é o profissional res-
ponsável por definir a melhor localização e 
forma da edificação, levando em conta a es-
tética, a funcionalidade e os fluxos, os três 
pilares do projeto arquitetônico. Terceiro, 
ele pode, após a finalização do projeto, fazer 
levantamento de custos e elaborar cronogra-
ma da obra, fazendo com que o sonho da 

Danilo Garcia

Arquiteto e urbanista 

responsável pelas obras de 

reforma e ampliação do 

HOA
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nova edificação seja vinculado à realidade 
financeira do cliente. Quarto, ele pode ser o 
responsável pela execução da obra, prezando 
pela qualidade dos serviços e dos acabamen-
tos. E, por último, ele pode projetar todos os 
moveis e bancadas do edifício, fazendo com 
que exista uma identidade visual entre inte-
rior e exterior. Bom, mas e o engenheiro e o 
decorador?

O engenheiro civil é o responsável por 
todos os cálculos estru-
turais e pelos projetos 
complementares, como 
elétrico, hidráulico, sa-
nitário, estrutural, de 
alarme, de rede, etc. 
Ele pode ser também o 
responsável pela obra. 
Já o decorador é aquela 
pessoa com bom gosto, 
geralmente autodidata 
que auxilia na escolha 
de móveis, cores, reves-
timentos, etc. Aqueles 
que são graduados são 
chamados de designer de interiores. Esses 
profissionais são ideais para renovação de 
um ou mais ambientes, mas não para refor-
mas, uma vez que não são habilitados para 
trabalhar com questões estruturais, como 

abertura de paredes ou retirada de vigas e 
pilares.

O arquiteto e urbanista (o curso chama-
-se Bacharelado em Arquitetura e Urbanis-
mo) pode optar por uma grande variedade 
de funções e carreiras. Entretanto, as mais 
comuns são três: 

1. Arquitetura de interiores, onde ele es-
pecifica revestimentos, cores, móveis plane-
jados, mobília, bancadas, gesso, iluminação 

e paisagismo. Esses 
profissionais são gran-
demente reconheci-
dos por seus trabalhos 
expostos em mostras 
como Casa Cor e Morar 
Mais; 

2. Projeto de edifi-
cações, onde se planeja 
o edifício desde sua im-
plantação no terreno, a 
distribuição dos am-
bientes, a ventilação e 
iluminação através das 
aberturas, os fluxos, a 

definição do tipo de estrutura a ser utilizado, 
a forma e a cobertura; 

3. Urbanismo, onde o profissional se de-
dica ao planejamento da cidade e seu cresci-
mento, lidando com legislações ambientais, 

Caso você esteja 
começando sua 

obra o profissional 
mais adequado a 
entrar em contato 

é o arquiteto

códigos de obras, aprovação de novos bairros, mudança da estrutura 
viária, etc. Geralmente, o arquiteto que trabalha com obras geren-
cia as edificações de autoria própria, o que é de extrema relevância, 
uma vez que é o profissional que conhece bem cada parte do projeto, 
fazendo com que a obra atenda as expectativas e não seja descarac-
terizada. 

Agora que está claro que arquiteto nem é decorador e nem enge-
nheiro, fica a recomendação de sempre contratar um arquiteto quan-
do se for pensar em uma nova edificação ou em qualquer mudança 
nas edificações existentes, para não acontecer o que é tão comum na 
nossa sociedade: o puxadinho. ▪

Exemplos de obras feitas 

por um arquiteto
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BELEZA & BEM-ESTAR

PLÁSTICA 
OCULAR
A Cirurgia Plástica Ocular é uma especialida-
de da oftalmologia na qual o HOA atua com 
bastante propriedade. Leia mais a seguir. >
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R PLÁSTICA 
OCULAR
O PROCEDIMENTO RECONSTRÓI 
FUNCIONAL E ESTETICAMENTE  
A REGIÃO OCULAR

Dr. Eduardo Damous 

Fontenelle Feijó

Cirurgião oftalmologista

 – HOA

A Cirurgia Plástica Ocular é uma especialidade da oftal-
mologia na qual o HOA atua com bastante propriedade. 
Através de um corpo médico reconhecidamente quali-

ficado, aliado a uma estrutura técnica composta pelo que há de 
mais avançado e seguro no mundo, o HOA está apto a atender 
as necessidades dos pacientes.

A cirurgia estética das pálpebras alcança resultados bastante 
expressivos e, hoje, é um importante aliado na busca por uma 
melhor autoestima e satisfação pessoal.

Os benefícios desse procedimento incluem:

• A possibilidade de eliminar as bolsas sob os olhos;

• Remover o excesso e a flacidez da pele das pálpebras superio-
res e inferiores;

• E adquirir uma expressão mais leve, alegre e jovial.

A cirurgia plástica ocular atua também de forma restauradora 
e no processo de recuperação pós-traumas.

O procedimento reconstrói funcionalmente e esteticamente a 
região ocular, sendo também indicado no tratamento de tumores, 
alterações vasculares, paralisia facial, neuropatias e outras pato-
logias que venham a alterar a aparência ou a qualidade funcional 
dos olhos.

Seja qual for a necessidade ou desejo do paciente, no depar-
tamento de Plástica Ocular do HOA, ele terá respostas precisas 
para as suas dúvidas e irá passar por u minucioso exame pré-ope-
ratório que vai determinar a melhor indicação e as expectativas de 
resultados. ▪

A cirurgia estética das pálpebras alcança 
resultados bastante expressivos e, hoje, é 
um importante aliado na busca por uma 
melhor autoestima e satisfação pessoal.
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ÚLTIMOS EVENTOS

TREINAMENTO 
NR35, DIA DA 
SECRETÁRIA, 
DIA DAS 
CRIANÇAS, DIA 
DO MÉDICO E 
SIPAT 2015
Confira a seguir os últimos eventos orgulho-
samente realizados pelo HOA. >

TREINA- 
MENTO 
NR35
  14/09/15  
Nos dias 14 e 15 de setembro realizamos o 
Treinamento NR35 para funcionários que tra-
balham em altura, com engenheiro em segu-
rança do trabalho Saulo.
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S DIA DA  
SECRETÁRIA
  26/09/15  
O HOA, visando a melhoria do atendimento 
aos seus pacientes, organizou a realização do 
evento em comemoração ao dia da secretária, 
na churrascaria Los Pampas com apresenta-
ção sobre atendimento e ética da Dra. Jacque-
line Pereira, no dia 26 de Setembro. DIA DAS 

CRIANÇAS
  03/10/15  
O HOA realizou no dia 3 de outubro, uma co-
memoração ao dia das crianças, com recreação 
infantil, brincadeiras educativas, comes e be-
bes, e atendimento a crianças encaminhadas 
pela Secretaria da Educação de Crianças Caren-
tes para possíveis diagnósticos oftalmológicos.
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Ú
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EV
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TO

S DIA DO 
MÉDICO
  18/10/15  
No dia 19 de outubro realizamos um café da 
manhã no HOA em comemoração ao Dia do 
Médico (dia 18 de outubro).

SIPAT 2015
  16 a 20/11/15  
Na semana do dia 16 ao dia 20 de novembro, 
o HOA proporcionou para seus funcionários a 
SIPAT 2015, Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. Tivemos uma palestra 
diferente a cada dia da semana.
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HUMANOS
Humanos

Máquinas do prazer e do pensar,

Ao mesmo tempo, tão pequenos e tão grandes.

Seu sofrimento, criado pela sua própria lucidez, queima sua 
alma, de maneira natural e instintiva.

Enquanto fisicamente são pequenos,

em seu espírito reside a imensidão universal da inspiração 
e do pensamento,

transcendendo seu corpo através da arte.

Suas vidas se tornam completas quando se apaixonam, seja 
pelo que for.

Criando e recriando sua maneira de tentar viver e tentar so-
breviver.

Onde quer que estejam, eles tem o costume de se apegar a 
coisas aparentemente irracionais,

mas que para eles, fazem o maior sentido do mundo. Sua 
felicidade costuma se mostrar nos sorrisos sinceros,

e suas emoções, quando muito fortes, costumam vazar pe-
los olhos na forma de gota.

Esses que vivem de paixão, emoção, raciocínio e prazer, são 
apenas animais,

mas com um pequeno toque divino: sua humanidade.

Fonte: Livro Deriva

Autor: Gabriel Pereira

Escritor, músico, acadêmico 

de direito


