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NESTA EDIÇÃO

CIRURGIA  
REFRATIVA

Segunda entrevista da 
série de entrevistas sobre 
cirurgia refrativa com o 
médico diretor-presidente 
do HOA, Dr. Augusto 
Pereira. 
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O filósofo Teilhard de Chardin afirma que não 
somos seres humanos vivendo uma experiência 
espiritual, somos seres espirituais vivendo uma 
experiência humana, motivo pelo qual deve-
mos fazer valer a pena cada minuto vivido.

Um dos fortes pilares para fundamentar 
a vida é a família, seja ela biológica ou a fa-
mília do coração, formada por aquelas pesso-
as que a vida coloca em nosso caminho.

No final de 2015, o jornal britânico The 
Daily Mirror publicou uma pesquisa  sobre 
pequenas coisas que fazem uma família fe-
liz: passar tempo juntos, rir, ter passatempos em 
comum e respeitar pensamentos e opiniões são 
alguns dos aspectos mencionados.

Da família vêm quase todos nossos pro-
blemas, mas é também a família que oferece 
a criação, o sustento, o abrigo, a força, res-
peito e amor.

Nossa Família HOA é assim – uma fa-
mília diversa, formada de pessoas com suas 
características, suas experiências, suas histó-
rias de vida, suas limitações e qualidades.

Devemos viver essa diversidade procu-
rando trabalhar com o objetivo comum de 
fazermos a diferença com a nossa atuação 
neste hospital – seja como funcionário, mé-
dico, fornecedor, prestador de serviço ou 
usuário.

Nesse sentido, que nossa gratidão che-
gue até Deus por tudo o que já construímos 
juntos. Sejamos cada um aquele que aponta 
caminhos, que traz soluções para os proble-
mas, que se envolve com os projetos, que é 
presença onde for necessário, que melhora 
as relações e deixa sua marca na história do 

HOA.

Dra. Jacqueline Pereira
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ENTREVISTA

CIRURGIA 
REFRATIVA
Segunda entrevista da série de entrevistas 
sobre cirurgia refrativa* com o médico 
diretor-presidente do HOA, Dr. Augusto 
Pereira. Leia mais a seguir. >
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CIRURGIA 
REFRATIVA
SEGUNDA ENTREVISTA DA  
SÉRIE DE ENTREVISTAS SOBRE  
A CIRURGIA REFRATIVA*  
COM DR. AUGUSTO PEREIRA

Dr. Augusto Pereira 

Médico oftalmologista 

e diretor-presidente  

do HOA

3. Quem pode fazer a cirurgia refrativa?
Dr. Augusto – A princípio todo mundo pode 

fazer. Somente um exame oftalmológico 
bem feito e exames pré-operatórios com-
plementares podem evidenciar contrain-
dicações.

4. Existe limite de idade para fazer a cirurgia?
Dr. Augusto – Não, em alguns casos, como 

em crianças, a in-
dicação deve ser 
feita amparada 
por um protocolo 
de pesquisa mé-
dica, devidamen-
te aprovado pelos 
órgãos compe-
tentes. 

5. O que acontece na 
cirurgia?

Dr. Augusto – Logo 
após o exame 
oftalmológico e 
os exames com-
plementares se-
rem feitos, e a 
indicação ser confirmada, o paciente é 
levado ao centro cirúrgico onde é prepa-
rado para o procedimento que demora 
poucos minutos, sendo que a anestesia é 
aplicada em forma de colírio. Na técnica 
PRK transeptelial, o laser é aplicado di-
retamente sobre a superfície da córnea. 
No caso do Lasik, o laser é aplicado di-
retamente no estroma da córnea após a 
remoção de uma fina película superficial 
que é reposta logo depois da ação do laser 
(ceratomileusis).

6. Quanto tempo após a cirurgia o paciente co-
meça a ver bem?

Dr. Augusto – No dia seguinte, após o trata-
mento, o paciente enxerga em torno de 
80%. Uma semana depois, 90%. De 3 a 
6 meses depois, 100% da capacidade vi-
sual retorna. No Lasik, o retorno da visão 
pode ser ainda mais rápido.

7. O que pode ocor-
rer de mal?
Dr. Augusto – Este 
é um procedimento 
muito seguro, o ín-
dice de complicação 
é muito pequeno. 
Entretanto, pode 
ocorrer infecção, 
defeitos da cicatri-
zação, pequenos 
graus residuais, pro-
blemas que, quando 
cuidados a tempo, 
são quase sempre fa-
cilmente resolvidos. 
Os pequenos graus 
que podem perma-

necer após o primeiro tratamento podem 
ser corrigidos de 3 a 5 meses depois. Isto 
só ocorre em 1 a 5% dos casos.

8. Quanto custa a cirurgia?
Dr. Augusto – Por ser uma cirurgia personali-

zada, isto é, cada caso é tratado de manei-
ra específica, o preço varia de 2.000,00 
(preço de convênio) a 5.000,00 em casos 
mais complexos. ▪

* Confira a primeira entrevista na primeira edição 

do Informativo Trimestral do HOA.

1. Por que alguém deveria realizar uma Cirurgia Refrativa?
Dr. Augusto – A cirurgia refrativa é um tratamento realizado apli-

cando-se laser “Excimer” no olho do paciente, com o intuito 
de modificar a curvatura da córnea, corrigindo assim as im-
perfeições nos graus refrativos daquele olho.

A cirurgia deve ser realizada na cura de doenças oculares 
como, por exemplo, o caso de ambliopia em crianças com 
grau muito elevado em apenas um dos olhos, que não melho-
ra com tratamento clínico. Outro exemplo é utilizar a cirurgia 
como coadjuvante no tratamento do ceratocone em pessoas 
que serão submetidas a Crosslinking de colágeno corneano. 
A cirurgia refrativa é muito eficaz na remoção de cicatrizes 
das córneas, recuperando até 100% da visão em casos bem 
indicados. Existem casos de iatrogenia, isto é, problemas oca-
sionados por tratamentos anteriores, como a cirurgia do grau 
com bisturi de diamante — muito realizados nas décadas de 
80 e 90 — que evoluíram com hipermetropia e instabilidade 
da córnea, em que se conseguem excelentes resultados ao se 
tratar a córnea com este laser.

No mais, a indicação para a cirurgia refrativa é relativa, ou 
seja, a pessoa se submete ao tratamento para ficar livre ou 
menos dependente dos óculos.

2. Qual o perfil do seu paciente típico para uma cirurgia refrativa?
Dr. Augusto – O perfil típico é o paciente jovem, dinâmico, pra-

ticante de atividades físicas, que está insatisfeito por ter de 
usar óculos e não gosta ou não se adapta ao uso de lentes de 
contato.

A indicação para  
a cirurgia refrativa 

é relativa, ou seja, a 
pessoa se submete 

ao tratamento 
para ficar livre ou 

menos dependente 
dos óculos
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TRABALHO  
EM EQUIPE
QUANDO O TRABALHO 
CONJUNTO EXTRAPOLA A 
SOMA DOS RESULTADOS 
INDIVIDUAIS O PRODUTO 
FINAL É BEM CONECTADO

Dr. Vinicius Stival 

Médico oftalmologista 

– HOA

Somar esforços, alargar horizontes, en-
carar desafios, fortalecer igualdades, 
estender a mão, quebrar paradigmas, 

contornar dificuldades, superar deficiências, 
vencer obstáculos, abrir caminhos, romper 
limites...

Quais são as moti-
vações que utilizamos 
no trato do dia-a-dia?! 

Não é por menos 
que o século 21 está 
sendo chamado de a 
Era do Cooperativismo. 
O declínio do modelo 
de crescimento pessoal, 
autoritário e circunscri-
to dos séculos passados 
inverteu-se em traba-
lho baseado na parceria, 
confiança, tolerância e 
cooperação mútua.

Quando o trabalho 
conjunto extrapola a 
soma dos resultados 
individuais o produto final é bem conecta-
do graças à permuta, discussão e integração 
dos esforços de cada membro, o que pode 
ser chamado de trabalho em EQUIPE.

Ao entrar no Hospital Oftalmológico 
de Anápolis (HOA) cada detalhe é cuida-
do minuciosamente. O ambiente foi criado 
para lhe oferecer conforto e tranquilidade a 
fim de otimizar o atendimento. Temos uma 
EQUIPE preparada para lhe servir. Sua opi-
nião é muito importante.

A trajetória do HOA é baseada pelo tra-
balho árduo em benefício da comunidade, 
pelo investimento em novas tecnologias, 
pela afinco na segurança dos resultados, 
pelo estudo em pesquisa visando a novos 
conhecimentos. O foco é a valorização do 
capital humano, ético e moral. Conduzidos 
pelo trabalho incansável do seu Fundador, 
Dr. Augusto Pereira, não é exagero dizer que 

estamos no caminho de todas as grandes 
instituições.

O ponto de partida do trabalho em 
EQUIPE consiste em fazer o bem por cons-
ciência, respeito próprio e amor ao próximo. 
De forma simples, cada membro pode es-

pontaneamente produ-
zir e integrar o melhor 
de si.

Os bens imateriais 
são valiosos e intan-
gíveis. Não se trata de 
idealismo mas de rea-
lidade transformada no 
dia a dia. A finalidade 
maior da ciência é ma-
terializar melhorias em 
qualidade de vida para 
o ser humano.

A residência médica 
em oftalmologia chegou 
em Anápolis. Atualmen-
te recebemos o Creden-
ciamento Federal do 

MEC para formar profissionais especialistas 
capacitados. O HOA vislumbra desenvolver 
potenciais, convergir pensamentos,  engajar 
socialmente,  encontrar lacunas não preen-
chidas, agrupar habilidades, colaborar com os 
avanços da medicina, identificar questões e 
prover respostas.

Este hospital foi criado para ser ponto de 
apoio em situações difíceis, oferecendo reta-
guarda ao tratamento das doenças oftalmoló-
gicas. Aqui você poderá contar com o atendi-
mento humanizado de nossa EQUIPE todos 
os dias da semana. Desde a recepção até o 
atendimento médico preparado com o que 
há de mais moderno no diagnóstico e tera-
pêutica ocular.

O Hospital Oftalmológico de Anápolis 
estima pelos princípios e valores da solida-
riedade e ajuda mútua. A cooperação é a me-
lhor alternativa contra a competição. ▪

O ponto de 
partida do 

trabalho em 
equipe consiste 
em fazer o bem  
por consciência, 

respeito próprio e 
amor ao próximo
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VOCÊ É 
PORTADOR  
DA CVS?
CVS = SÍNDROME DO USUÁRIO 
DE COMPUTADOR (COMPUTER 
VISION SYNDROME)

retina. Com a atenção redobrada, durante o 
uso dos monitores, os olhos tendem a piscar 
menos vezes que o necessário para manter a 
lubrificação adequada, o que pode provocar 
ressecamento da mucosa dos olhos, intensi-
ficando os sintomas já mencionados. 

Como podemos evitar essa síndrome 
que se torna mais comum a cada dia, devido 
ao uso indispensável dos computadores no 
trabalho e no lazer? A seguir algumas dicas 
valiosas para que possamos estabelecer um 
ponto de equilíbrio entre seu uso em dema-
sia e o conforto dos olhos e do corpo.
•  Faça uma consulta com seu oftalmologis-

ta de confiança, quando poderão ser diag-
nosticados e tratados problemas visuais 
como miopia, astigmatismo, hipermetro-
pia, presbiopia, olho seco, entre outros 
que em muito podem contribuir para a 
intensificação dos sintomas.

•  Mantenha uma iluminação adequada do 
seu ambiente de trabalho, certificando-se 
de que não há objeto ou luz causando re-
flexo na tela do monitor. Se possível, di-
minua o brilho da tela do monitor, deixan-
do o suficiente para que os textos sejam 
vistos com clareza.

Dr. Juliano Pereira

Médico oftalmologista  

– HOA

Olhos apresentando ardência, hipere-
mia (olhos vermelhos), prurido (co-
ceira), sensação constante de corpo 

estranho ou de peso nas pálpebras, fotofobia 
(sensibilidade à luz) e lacrimejamento são 
algumas das queixas mais comuns no con-
sultório oftalmológico. Durante a anamnese, 
podem ser identificados importantes fatores 
que nos levam a acreditar que estamos dian-
te de um quadro da Síndrome do Usuário de 
Computador, que além de prejudicar o ren-
dimento profissional e provocar dores lom-
bares e espasmos musculares, pode levar à 
fadiga visual.

Os sintomas são mais recorrentes em 
pessoas que fazem uso excessivo das telas 
de computadores quer seja no trabalho, no 
estudo ou no lazer, especialmente se estas 
atividades são realizadas em ambiente com 
ar condicionado. Outros fatores agravantes 
são o estresse, a fadiga mental, a falta de cor-
reção óptica quando necessária, a má ergo-
nomia das telas em relação ao usuário, entre 
outros.

O usuário de computador necessita fo-
car várias vezes para manter as imagens bem 
definidas, o que sobrecarrega a musculatu-
ra responsável por ajuste de foco da luz na 

• Lembre-se de piscar. Para cada duas horas 
de uso do monitor, é recomendado que 
você pare por 5 minutos e olhe ao lon-
ge, piscando várias vezes, descansando a 
musculatura ocular e permitindo uma re-
tomada da lubrificação natural dos olhos.

•  Faça uso de lubrificantes oculares durante 
o dia, especialmente se é usuário de len-
tes de contato. Pergunte ao seu oftalmolo-
gista sobre a necessidade do uso e qual o 
colírio mais indicado para seu caso.

•  Torne seu ambiente de trabalho mais con-
fortável. Mantenha uma ergonomia ade-
quada do seu local de trabalho: 

 » O topo do monitor deve estar na altura 
dos olhos;

 » A posição do monitor deve estar em 
torno de 70 cm dos olhos;

 » Mantenha a inclinação do monitor em 
cerca de 10 a 20 graus, minimizando 
os reflexos.

•  Durma bem. Uma noite bem dormida 
descansa os olhos e diminui o estresse.

•  Não fume.

•  Seja feliz. A vida é curta e bela. ▪
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O objetivo da cirurgia é criar 
uma nova via de drenagem da 
lágrima para a cavidade nasal, 
restaurando o seu fluxo normal

As obstruções ou “entupimentos” dos canais lacrimais 
são uma patologia frequente nos consultórios de oftal-
mologia. A obstrução impede a drenagem da lágrima 

até a cavidade nasal e por isso manifesta-se por lacrimejamento 
constante, secreção e às vezes tumorações na região do saco la-
crimal entre os olhos e o nariz, podendo atingir um ou ambos 
os olhos.

Essa doença pode se apresentar em crianças recém-nascidas, 
quando na maioria das vezes resolve-se espontaneamente até o 
oitavo mês, ou em adultos, que frequentemente evoluem para 
cirurgia.

O objetivo da cirurgia (Dacriocistorrinostomia) é criar uma 
nova via de drenagem da lágrima para a cavidade nasal, restau-
rando o seu fluxo normal. Existem três técnicas que podem ser 
utilizadas: a via externa, com corte na pele; a via endonasal, sem 
corte na pele, porém realizada por otorrinolaringologistas e a 
mais moderna, realizada em poucos lugares no Brasil, porém 
bastante difundida na Europa e Estados Unidos, a Dacriocistor-
rinostomia realizada com laser diodo através dos canais lacri-
mais. Esta cirurgia já está sendo realizada no HOA por mim, Dr. 
Eduardo Damous Feijó, em conjunto com a Dra. Juliana Caixeta 
(Otorrinolaringologista), com excelentes resultados, menor tem-
po cirúrgico (em média 25 minutos), anestesia local e recupera-
ção muito mais rápida comparada às outras técnicas. 

Estamos à disposição para tirar suas dúvidas e fazer uma 
avaliação completa das vias lacrimais e indicar a melhor conduta 
para cada caso. ▪

CIRURGIA DE VIAS 
LACRIMAIS A LASER
A OBSTRUÇÃO DOS CANAIS LACRIMAIS 
IMPEDE A DRENAGEM DA LÁGRIMA ATÉ A 
CAVIDADE NASAL E POR ISSO MANIFESTA-SE 
POR LACRIMEJAMENTO CONSTANTE

Dr. Eduardo Damous Feijó 

Médico oftalmologista  

– HOA
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GLAUCOMA
FATORES DE RISCO, 
CLASSIFICAÇÕES E ESTATÍSTICAS

Segunda principal causa de cegueira no mundo (segundo a 
Organização Mundial da Saúde – OMS), o glaucoma é uma 
doença multifatorial complexa, com características especí-

ficas, em que ocorre um dano ao nervo óptico e perda progressi-
va e irreversível do campo visual. Este dano óptico geralmente é 
causado por um aumento da pressão dentro do olho (pressão in-
traocular ou PIO), mas pacientes com níveis normais de pressão 
intraocular também podem desenvolver glaucoma.

O fato é que não existe um nível específico de pressão ocular 
elevada que definitivamente cause o glaucoma. E também não há 
um nível menor de pressão intraocular que possa eliminar por 
completo o risco de uma pessoa de desenvolver o glaucoma. É por 
isso que o diagnóstico precoce e tratamento do glaucoma são as 
chaves para prevenir a perda de visão.

Como é uma doença de caráter hereditário, os familiares de 
portadores de glaucoma precisam fazer sempre os exames pre-
ventivos.

Além da hereditariedade, também são considerados perten-
centes ao grupo de risco:
• Indivíduos com mais de 40 anos de idade – o risco de ser por-

tador de glaucoma aumenta com a idade; 

• Etnia negra – os indivíduos desta etnia tendem a desenvolver 
o glaucoma numa idade inferior à média da população e a pro-
babilidade de ser afetada é quatro vezes maior em relação aos 
brancos;

• Altos míopes – indivíduos míopes que usam lentes acima de 
seis graus também estão sujeitos a um risco maior de desen-
volver a doença;

• Diabéticos – Pacientes que tiveram trauma ocular ou doenças 
intraoculares.

Dr.Tiago Pedro Sena Silva

Médico oftalmologista  

– HOA
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HÁ DIFERENTES 
TIPOS DE 
GLAUCOMAS:

Glaucoma crônico de ângulo aberto
Ocorre em 80% dos casos e não apre-
senta sintomas no início. No entanto, se 
não for tratado precocemente, o pacien-
te pode perder totalmente a visão com o 
passar dos anos.

Glaucoma agudo
Caso de emergência clínica. Pessoas 
com esse tipo de glaucoma apresentam 
aumento súbito da pressão ocular. Os 
sintomas incluem dor intensa e náusea, 
assim como vermelhidão ocular e visão 
embaçada.

Glaucoma de ângulo fechado
Em geral ocorre em pacientes hiperme-
tropes. Cursa com episódios de aumen-
to de pressão intraocular, muitas vezes 
acompanhados de sensação de peso no 
olho ou borramento visual unilateral 
transitório. Necessitam de tratamento es-
pecífico, que inclui iridotomia a laser.

Glaucoma de pressão normal
Nesse tipo de glaucoma, o dano ao nervo 
óptico e o estreitamento da visão lateral 
ocorrem em pessoas com pressão intrao-
cular normal.

Tanto nos casos de glaucoma de ângulo 
aberto como de pressão normal, rara-
mente o paciente apresenta sintomas 
bem definidos, como dor nos olhos ou a 
redor deles e alteração da visão. 

Na maioria dos casos, a doença progride 
lentamente, sem que o paciente note a 

perda gradual da visão periférica. Nor-
malmente, a visão vai piorando das late-
rais para o centro do campo visual.

Glaucoma secundário
Glaucoma decorrente de outras doenças 
ou trauma ocular. Em certos casos, estão 
associados com cirurgia ocular ou cata-
ratas avançadas, lesões oculares, alguns 
tipos de tumor ou uveíte (inflamação 
ocular). Da mesma forma, os corticoste-
roides – usados para tratar inflamações 
oculares e outras doenças, podem desen-
cadear o glaucoma em algumas pessoas 
se usados indiscriminadamente.

Glaucoma congênito
A criança que nasce com glaucoma, ge-
ralmente apresenta sintomas caracterís-
ticos, como olhos embaçados, sensibi-
lidade à luz, lacrimejamento excessivo, 
globo ocular aumentado e córnea grande 
e opaca. O pediatra pode fazer este diag-
nóstico. Essas alterações são decorrentes 
do aumento da pressão intraocular que 
podem acontecer já durante a gestação. 
O tratamento sugerido é a cirurgia, que 
caso seja feita precocemente pode apre-
sentar bons resultados.

O diagnóstico 
precoce e 

tratamento 
do glaucoma 
são as chaves 

para prevenir a 
perda de visão.

ESTATÍSTICAS NACIONAIS  
E MUNDIAIS
• A doença atinge hoje 2% dos brasileiros (cerca de 1 milhão de 

pessoas), chegando a dobrar acima dos 40 anos e a triplicar após 
os 70.

• Na Europa, 9,5 milhões de pessoas têm a doença, que é responsá-
vel por 20% dos casos de cegueira na União Europeia.

• Estima-se que mais de 2,2 milhões de americanos têm o glauco-
ma, mas apenas metade das pessoas sabe que têm a doença.

• O glaucoma já provocou a cegueira em 7 milhões de pessoas no 
mundo todo. Atualmente 120 milhões de pessoas sofrem de glau-
coma.

• Estimativas indicam que o número total de casos suspeitos de 
glaucoma gire em torno de 60 milhões no mundo inteiro. ▪

PRESSÃO 
INTRAOCULAR

LESÕES NO 
NERVO ÓPTICO

GLAUCOMA

1 milhão  
de  

brasileiros

7 milhões  
de cegos  

no mundo

60 milhões  
de casos  

no mundo
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SISTEMAS 
INTEGRADOS
ENTENDA O QUE MOVE UM 
GRUPO SEMPRE EM EVOLUÇÃO 
COMO O GRUPO HOA

Gabriel Pereira

Escritor, músico,  

acadêmico de direito

Numa empresa como o HOA a organização do grupo não 
é um sistema isolado, é parte de vários e diferentes sis-
temas integrados. O trabalho de cada pessoa afeta o tra-

balho de todas.
Cada um dos indivíduos enfatiza seus objetivos, levando em 

conta sua forma de analisar a realidade. Entretanto, todos estão 
sincronizados aos objetivos em comum, que constituem os ba-
luartes da instituição, os quais poderíamos elencar a boa-fé, a 
honestidade, a empatia, a pureza, a ética e o princípio do amor. 
Queremos ajudar o próximo e isso nos une em laços fortes, a cada 
dia de árduo trabalho.

É através desse processo que se reúnem as condições para o 
crescimento individual, grupal e organizacional, através de um 
processo aceito voluntariamente por todos. É claro que isso tudo 
depende muito de uma liderança eficaz, o que se distingue do 
autoritarismo da chefia.

Iniciativas vindas de cada trabalhador valioso são incentiva-
das, assim como dicas para melhorar a convivência e a gerência 
de todos.

Não é sem motivo que a união faz a força, mas também não 
somos formigas. Apesar do aparente sucesso evolutivo das formi-
gas, em sua ordem fenomenal, não somos iguais a elas devido a 
nossa liberdade. Escolhemos entre uma ação e outra, mudamos 
de idéias diversas vezes, e dito isso, ganhamos responsabilidade 
sobre nossos atos. Um formigueiro na Idade Média é igual ao 
formigueiro de hoje, mas nós mudamos, mudamos muito. E é 
exatamente por esse motivo que devemos manter a mente aberta, 
a sugestões, a novas formas de ver o mundo ou de tratar melhor 
nossos pacientes, para usarmos essa característica, essa humani-
dade, a nosso favor. A diversidade move o mundo, já diriam os 
filósofos, então que tratemos de respeitá-las, pois elas podem ser 
nosso maior tesouro. ▪
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CRUZADINHA
DESCUBRA SE VOCÊ ESTÁ POR DENTRO  
DOS TERMOS OFTALMOLÓGICOS

1. Qual é o ramo da medicina que investiga e trata as doenças relaciona-
das à visão, aos olhos e seus anexos?

2. Qual é o ramo da oftalmologia que trata dos defeitos da visão sensorial 
e motora?

3. Qual é o nome dado às cirurgias para corrigir miopia, hipermetropia, 
astigmatismo e presbiopia?

4. Qual é a denominação dada a qualquer opacidade do cristalino, que 
não necessariamente afete a visão?

5. Como se chama o tipo de alteração ocular que desalinha os olhos para 
direções diferentes e representa a perda do paralelismo dos olhos?

6. Qual é o nome da doença que causa aumento da pressão intraocular e 
danos ao nervo óptico?

7. Qual é a subespecialidade que cuida das afecções do nervo óptico e das 
vias ópticas, ou seja, regiões do cérebro responsáveis pela visão?

8. O que serve para a mesma proposta corretiva que os óculos convencio-
nais, porém é mais leve e virtualmente invisível?

9. Qual é a subespecialidade da oftalmologia que trata dos problemas 
relacionados às pálpebras, vias lacrimais e órbita, não só do ponto de 
vista estético, como também reparador?

10. Qual é o nome da parte interna e posterior do olho que é preenchida 
por uma substância gelatinosa e transparente, que se encontra em con-
tato com a superfície da retina?

11.  Qual é a membrana sensível à luz (fotossensível) localizada sobre a 
superfície interna da parte posterior do olho?

12. Qual é o nome da parte anterior transparente e protetora do olho? ▪

1. Oftalmologia/ 2. Ortóptica / 3. Refrativa / 4. Catarata / 5. Estrabismo / 6. Glaucoma  

7. Neuroftalmologia / 8. Lentes de contato / 9. Plástica Ocular / 10. Vítreo / 11. Retina / 12. Córnea 
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ÚLTIMOS EVENTOS

SÉRIE DE 
PALESTRAS, 
INAUGURAÇÃO DO 
ANFITEATRO DO 
HOA, CONSULTAS 
OFTALMOLÓGICAS
Confira a seguir os últimos eventos orgulhosamente 
realizados pelo HOA. >

SÉRIE DE PALESTRAS 
PREVENTIVAS EM 
EMPRESAS DO DAIA
  diversos dias   
Desde fevereiro de 2016, o HOA realiza diversas palestras em diferentes empre-
sas e escolas profissionalizantes do DAIA (Distrito Agroindustrial de Anápolis) 
com o tema Prevenção a Acidentes Oftalmológicos no Ambiente de Trabalho.

ALISUL,  

palestrante  

Dr. Aline 

19/02/16

Doce Vida,

palestrante

Dr. Aline 

03/03/16

ISOESTE,  

palestrante  

Dr. Diogo 

15/03/16

IDEAL FARMA, 

palestrante Dr. 

Diogo 31/03/16
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INAUGURAÇÃO 
DO ANFITEATRO 
DO HOA
  31/03/16  
No dia 31 de março tivemos a inauguração do Anfiteatro do 
HOA, com palestra do Dr. Augusto Pereira e a presença de 
um público grande e entusiasmado.

Ú
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SOFTEEH-CURSO TECNOLÓGICO 

palestrante Dr. Aline

colaboradores Denise e Hefrayn 

01/04/16

Colégio Tecnológico de Anápolis

palestrante Dr. Juliano  

colaboradora Denise Brito  

06/04/16

Companhia Metal Gráfica Paulista 

palestrante Dr. Hevellyn

colaboradora Denise Brito

11/04/16



24 25

CONSULTAS 
OFTALMO-
LÓGICAS 
EM ABRIGO
  09/04/16  
No dia 9 de abril, o HOA realizou um evento 
de consultas oftalmológicas com distribuição 
de kits de higiene pessoal no Abrigo São Vi-
cente de Paula em Anápolis.

CURSO 
DE FACO
 março de 2016  
Dr. Augusto Pereira participou do 
Curso de Facoemulsificação básico e  
avançado no Hospital Sírio Libanês em 
São Paulo.

PALESTRA 
SOBRE DIS-
CO ÓPTICO
  26/04/16  
O médico oftalmologista do HOA, Dr. Tiago 
Sena, proferiu pa lestra com o tema Disco Óp-
tico – Glaucoma, no dia 26 de abril de 2016,  
no anfiteatro do HOA.

RESIDÊN-
CIA HOA/
ALCON
  27/04/16  
Realizamos a primeira palestra de Residência 
HOA/ALCON com o tema Olho Seco, com  
a palestrante Dra. Adriana Ribeiro, no Vesúvio.
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S DIA DAS 
MÃES
  08/05/16  
No dia 8 de maio, o HOA celebrou o Dia das 
Mães junto com todas as funcionárias mães 
que trabalham no hospital.

PALESTRA SO-
BRE ACIDENTE 
COM MATERIAL 
BIOLÓGICO
  07/05/16  
No dia 07 de maio, o HOA realizou a palestra com o 
tema Acidente com Material Biológico com a palestrante 
enfermeira Lana Paula.
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S PALESTRA  
SOBRE 
ÉTICA
  27/05/16  
Realizamos no HOA a palestra com 
o tema Ética com o palestrante Ga-
briel Pereira, acadêmico de direito.

QUALIDADE 
NO ATEN-
DIMENTO
  27/05/16  
Dra. Jacqueline Pereira proferiu palestra 
com o tema Qualidade no Atendimen-
to no Anfiteatro do HOA.

POSSE  
DA CIPA
  27/05/16  
Posse da Cipa (Comissão 
Interna de Prevenção de Aci-
dente de Trabalho) realizada 
no Anfiteatro do HOA.

INAUGU-
RAÇÃO DO 
LE CAFÉ
  27/05/16  
O HOA agora conta com um delicioso 
espaço gastronômico servindo uma varie-
dade de cafés, sucos e lanches especiais.
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S XIV CONGRESSO 
INTERNACIONAL
  04/06/16  
A equipe do HOA foi participar do XIV Congresso Internacio-
nal de Catarata e Cirurgia refrativa realizado em São Paulo.

CURSO BÁSICO 
E AVANÇADO 
DE CATARATA
  07/06/16  
Dr. Augusto Pereira liderou a primeira aula do Curso 
Básico e Avançado de Catarata no anfiteatro do HOA.



LÁGRIMA
É na aurora que precede o amanhecer,

e nos primeiros raios do sol nascente que cortam o céu
de maneira tímida e singela

que os sentimentos mais profundos de um minúsculo 
ser sensível

se separam de seu espírito gritante e se materializam 
em sais minerais e em água,

escorrendo lentamente no início,

mas o aumento de sua massa

e a intensidade sísmica do abalo desnorteador
da contemplação ao colossal,

eleva a sua velocidade.

E da íris ao queixo a gota mágica viaja docemente, 
pacificamente, perfeitamente.

Até que se separa de sua origem, 

e volta para a imensidão do universo,

em forma de retribuição à vida,

e a todas as suas belas, emocionantes e aventureiras
experiências!

Fonte: Livro Deriva

Autor: Gabriel Pereira

Escritor, músico,  

acadêmico de direito
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