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NESTA EDIÇÃO

QUE TEMPOS  
SÃO ESTES?

Uma matéria com o 
médico diretor-presidente 
do HOA, Dr. Augusto 
Pereira, sobre os tempos 
atuais. 
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Agradecimento: 
Steve Jobs acreditava que “em um negócio, 

uma pessoa só não pode fazer nada. Você cria 
uma equipe ao seu redor. Sua responsabilidade 
é pela integridade do trabalho da equipe, todos 
efetivamente tentam realizar o melhor trabalho 
possível.”

Aqui no HOA somos assim, formamos 
uma equipe que dá o melhor de si em bus-
ca do melhor atendimento ao nosso cliente. 
Buscamos inovação, treinamento, excelência 
naquilo que fazemos e acreditamos.

Encantar nossos clientes é o nosso grande 
mandamento e juntos com uma equipe har-
mônica e bem treinada com certeza alcança-
remos ótimos resultados. 

Agradeço a toda equipe HOA, pelo com-
prometimento, humanização e vontade de 
sempre fazer o melhor. Juntos atingiremos a 
excelência no nosso atendimento, pois com 
certeza temos fé, paixão e alegria pelo nosso 
trabalho.

Obrigada a todos!

Dra. Jacqueline Pereira
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BLASFÊMIA
Dr. Neves Teodoro descorre sobre, 
constituição, justiça e blasfêmia. >
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Dr. Neves Teodoro 

Rezende de Sousa 

– Advogado especialista 

em Direito do Trabalho

perior a 8 anos, com isso, pela Constituição, 
vivemos em um país que só pode ser preso 
quem cometer crime e for condenado a mais 
de 8 anos de reclusão.

Por outro lado, 
também surgiram ins-
titutos como o Código 
do Consumidor e “apri-
moramento” da Justiça 
do Trabalho, que reco-
nheceram a hipossufi-
ciência do consumidor 
e do trabalhador, em 
outras palavras, quan-
do estes estão envolvi-
dos as garantias cons-
titucionais prevalecem 
para eles.

Como resultado criamos a “indústria 
do dano moral”, uma vez que o consumidor 
não tem despesas para propor uma ação, não 
tem que provar o alegado e não corre risco 

BLASFÊMIA
MAS QUEM VAI BLASFEMAR 
CONTRA A CONSTITUIÇÃO 
CIDADÃ, CLT E CÓDIGO DO 
CONSUMIDOR?

A sede de justiça 
era tanta que 
promulgamos 

uma constituição 
com mais de 

200 artigos [...]

A constituição de 88 representou o 
fim do período ditatorial e nossa ân-
sia por garantias à cidadania, bem 

como nosso repúdio ao autoritarismo e pri-
vilégios aristocráticos que nos permeavam 
desde a colonização. 

Não por menos, foi intitulada de Cons-
tituição Cidadã, trouxe garantias imutáveis, 
chamadas cláusulas pétreas, direito à liber-
dade de expressão, credo e sexual, igualdade, 
propriedade, ampla defesa, etc. 

A sede de justiça era tanta que promul-
gamos uma constituição com mais de 200 
artigos, o que já demonstra nossa ingenuida-
de, tamanha amplitude só serviu para criar 
desproporcionalidade dentro da República e 
daí surgiram leis e mais leis que, na verdade, 
apenas mitigaram a intenção verdadeira da-
quela Constituinte de 1988.

Pela nossa neurose por prisões arbitrá-
rias, instituímos os crimes de menor poten-
cial ofensivo que, grosso modo, inicialmente 
tratava dos crimes cuja pena não fosse supe-
rior a 2 anos, mas como, ao mesmo tempo, 
veio uma legislação que tratava de crimes fe-
derais de menor potencial e tratava de pena 
máxima de 4 anos, pelo princípio constitu-
cional da igualdade e do melhor para o réu, 
passou-se a considerar 4 anos para tudo.

Depois percebeu-se que o Código Penal 
previa que ninguém poderia iniciar em regi-
me fechado, se a condenação não fosse su-

de condenação sucumbencial, com isso, 7 
em cada 10 ações em trâmite hoje são de al-
guma natureza indenizatória.

Hoje o “custo Bra-
sil” torna inviável o in-
vestimento estrangeiro, 
estrangula as média 
e pequena empresas, 
inviabiliza o microem-
preendedor e estimula 
a informalidade sone-
gadora. Enquanto isso, 
somos assombrados 
pelos “criminosos de 
menor potencial ofen-
sivo”, furtos, esteliona-
tos, fraudes, golpes, etc.

Mas quem vai blasfemar contra a Cons-
tituição Cidadã, CLT e Código do Consumi-
dor?

Só de escrever essas coisas já me sinto 
um pecador... ▪
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BEM-ESTAR

DIA MUNDIAL 
DO DIABETES
Conheça os riscos e saiba que cuidados 
tomar para previnir o Diabetes de acordo 
com Dr. Vinicius Stival. >
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DIA MUNDIAL 
DO DIABETES 
“DIABETES: UMA DOENÇA 
INVISÍVEL”

Dia 14 de novembro ganhou destaque como dia mundial 
de combate ao Diabetes. Varias sociedades médicas se 
envolveram em uma campanha nacional de prevenção, 

diagnóstico e orientações da Doença (Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia/Conselho Brasileiro de Oftalmologia/Sociedade 
Brasileira de Nefrologia/Sociedade Brasileira de Cardiologia/So-
ciedade Brasileira de Geriatria). 

Por se tratar de patologia silenciosa, cerca de 47% dos diabé-
ticos desconhecem ser portadores da doença. Nas fases iniciais, 
o paciente é assintomático. Daí a importância do rastreamento 
precoce e acompanhamento regular para prevenir as formas gra-
ves da doença. Excesso de sede não é só calor, pode ser Diabetes. 
O diabetes frequentemente não é diagnosticado até que ocorram 
complicações da mesma. 

Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estipula-se que cerca de 5,9% da população seja diabética. A Gli-
cemia de Jejum é o exame diagnóstico de escolha e deve ser re-
alizado como rastreamento em todos os indivíduos a partir dos 
45 anos de idade e em todos os adultos (independente da idade) 
com IMC ≥ 25 (índice de Massa Corpórea). Existem duas formas 
de Diabetes Mellitus, a tipo 1 presente em pacientes abaixo dos 35 
anos de idade e a tipo 2 em pacientes acima desta idade.

Devemos lembrar que as complicações do Diabetes são tar-
dias e bastante incapacitantes: retinopatia diabética (cegueira), 
nefropatia diabética (insuficiência renal e diálise) neuropatia dia-
bética (perda de sensibilidade nos membros), microangiopatia 
diabética (pé diabético e gangrena) e doença cardiovascular (in-
farto e derrame). 

O diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo 2 tem aumentado 
e aterroriza muitas pessoas. Importante desmistificar a idéia de 
que o diagnóstico é uma bomba relógio. O Diabetes Mellitus nada 
mais é do que uma oportunidade para repensar o estilo de vida 
e a forma de alimentação. A vida urbana propicia o stress, a falta 

Dr. Vinicius Stival 

Médico oftalmologista 

– HOA

de exercícios físicos, a alimentação pobre em 
frutas e verduras que são preponderantes fa-
tores de risco para doença.

Dentre as alterações oftalmológicas cau-
sadas pelo Diabetes podemos listar: Catarata, 
Glaucoma Neovascular, 
Neuropatia Óptica e Re-
tinopatia diabética. O 
Diabetes é a principal 
causa de cegueira irre-
versível em indivíduos 
entre 20 a 75 anos. As 
formas graves da do-
ença são preveníveis. 
O paciente que faz o 
acompanhamento of-
talmológico regular 
pode se beneficiar do 
tratamento inicial a la-
ser, por exemplo, que impede a evolução do 
quadro para o descolamento de retina. 

Com o avanço da medicina, surgiram 
várias ferramentas para tratamento da Do-
ença. Os principais tratamentos oftalmoló-
gicos disponíveis para Retinopatia Diabética 
são: Fotocoagulação Retiniana a Laser, uso 
das medicações intravítreas antiangiogêni-
cas (Avastin®/Bevacizumabe, Lucentis®/
Ranibizumabe, Eylia®/Aflibercepte) e nos 
casos mais graves, em especial associados 
a descolamento tracional de retina, pode 
ser necessário procedimento cirúrgico de 

Vitrectomia Posterior Via Pars Plana. Atual-
mente, também dispõe-se de uma nova op-
ção para tratamento de casos refratários, é a 
injeção intraocular de um polímero de libe-
ração lenta (Dexametasona/Ozurdex®) com 

resultados satisfatórios 
para casos resistentes 
aos antiangiogênicos.

Os portadores de 
qualquer Doença Crô-
nica tendem a ser ne-
gligentes e rebeldes ao 
acompanhamento re-
gular de sua saúde, e 
no Diabetes não é dife-
rente. Em geral, aque-
les que perderam total-
mente a visão por esta 
doença apresentam 

dois principais motivos: ou diagnóstico mui-
to tardio ( 5 anos de Diabetes sem diagnós-
tico) ou não realizaram exame de fundo de 
olho preventivo anual. O melhor tratamento 
é sempre a prevenção. O tratamento para 
retinopatia diabética é eficaz em preservar a 
visão, vale assinalar que, nos casos tardios e 
avançados, a cegueira pode se mostrar irre-
verssível. Se você tem acima de 45 anos, faça 
seu teste de Glicemia. Se você tem diagnós-
tico de Diabetes, faça logo seu exame de fun-
do de olho. O PACIENTE QUE SE CUIDA 
NÃO PERDE A VISÃO. ▪

Devemos 
lembrar que as 
complicações 

do Diabetes são 
tardias e bastante 

incapacitantes.
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REFLEXÃO

QUE TEMPOS 
SÃO ESTES?
Uma matéria com Dr. Augusto Pereira 
sobre os tempos atuais. >
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QUE TEMPOS 
SÃO ESTES?
POR QUE TUDO PARECE ESTAR 
SE DESFAZENDO? 

O  tempo passou num piscar de olhos e aqui estamos nós 
recomeçando mais um ano, perseverando no trabalho 
honesto, no convívio amigo, na descisão de servir e co-

lher os bons sentimentos da oportunidade de servir.
Continuamos assim apesar das obscuras notícias dos meios 

de comunicação, das chacinas hediondas no oriente médio, do si-
lêncio criminoso do resto do planeta, das vergonhosas revelações 
das operações da Polícia Federal, como a lavajato, da violência que 
reina na esquina e até aqui mesmo na porta do nosso ambiente 
de trabalho, da eleição do Trump, da toxicomania, sexolatria.

Que tempos são estes? O que está acontecendo com nossa 
civilização? É o fim dos tempos? Onde falhamos? Onde está a tão 
sonhada felicidade? Falharam as religiões? A ciência?

Por que tudo parece estar se desfazendo? A segurança, a edu-
cação, a saúde, no fundo do poço, como em ruínas?

Num olhar desatento assim nos parece. Mas uma análise filo-
sófica profunda da situação da humanidade atual nos leva a ver-
dadeira religião, propondo um homem espiritual. O ser humano 
em evolução, que atualmente ensaia deixar o estado bárbaro pri-
mário, avançando para um estado superior de plenitude lumino-
sa, conforme conceituado por Carl Gustav Jung.

Este período de transição com abundância de choro e ranger 
de dentes, que vivenciamos, na minha opinião, é consequência 
da falência do materialismo dialético do século passado. Opondo-
-se às religiões, alicerçado numa ciência incapaz de desvendar as 
causas do nosso estado e por isto vazia de substância ética, indu-
ziu o homem a buscar cegamente o lucro a qualquer custo porque 
abriu caminho para o capitalismo selvagem.

Por isto, neste momento, mais que agradecer ou parabenizar 
o grupo HOA, por fazermos parte do movimento de resistência à 
onda negativa, desagregadora, conclamamos a todos a fortalecer-
mos nossa fé e com entusiasmo desenvolvermos o Deus interno 
que dorme em nós, avançando diretamente para nosso estado de 
sublimação. Sejamos a geração nova de seres espiritualizados, 

Dr. Augusto Pereira

Médico oftalmologista  

e diretor-presidente  

do HOA

Uma análise 
filosófica profunda 

da situação da 
humanidade 

atual nos leva a 
verdadeira religião, 

propondo um 
homem espiritual. 

responsáveis pelo progresso da nossa civili-
zação, para um mundo cristificado no qual a 
dor será arquivada, será peça de museu e a 
criatura humana encontrará sua plenitude.

Apesar de estar tão escancarado o lado 
perverso da nossa sombra arquetípica, nun-
ca houve tanto amor como hoje, vivenciado 
nas pequenas ações 
de abnegação, na 
prática do bem com 
renúncia, por mi-
lhões de pessoas, 
das quais fazemos 
parte.

A abnegação, o 
amor, a caridade es-
tão presos nos senti-
mentos das criaturas 
humanas.

Portanto, siga-
mos com paciência, 
fortalecendo nosso 
espírito no trabalho 
bendito que temos o 
privilégio de realizar 
e que nos sustenta, 
nos dá dignidade, 
respeito, equilíbrio, temperando sempre que 
pudermos com um toque de carinho, boas 
palavras, tendo compaixão com aquele que 
sofre.

Não percamos nosso tempo com mate-
rialismo. Ele faliu. E falhou porque não deu 
sentido à vida.

A nova ordem é esta, a do homem espiri-
tualizado. Amando-nos, ao Deus que habita 
em nós e ao próximo como a nós mesmos. 
Fazendo aos outros aquilo que gostaríamos 
que os outros fizessem conosco. 

A nova ordem é velha conhecida. É aque-
la doutrina simples e preciosa, ensinada há 
dois mil anos pelo Nazareno e que nos cabe 
reviver desenterrando-a dos escombros da 
história da civilização, com uma postura de 
pessoas otimistas.

Só assim nos livraremos e livraremos 
todos das garras 
doentias do mate-
rialismo, causador 
do vazio existencial, 
da depressão e que 
se acompanha do 
medo, da solidão e 
da ansiedade.

Colocando em 
prática a ética do 
evangelho de Jesus, 
faremos uma via-
gem de volta aos su-
blimes tons do amor, 
observados durante 
a presença física do 
mestre inesquecível.

Colocar em prá-
tica a proposta de 
Jesus nos fará grada-

tivamente mais fortes e imunes à culpa, ao 
conflito, à insegurança, à presunção, à im-
potência, enfim imunes à ausência de auto-
amor.

O amor é uma linguagem e seguindo as-
sim, agindo assim, aprenderemos lentamen-
te a falar a linguagem da felicidade.

Que tempos são estes?
São tempos de praticar a linguagem do 

Amor! ▪
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GLAUCOMA
NA MAIORIA DOS CASOS, 
O GLAUCOMA NÃO CAUSA 
SINTOMAS QUE INDIQUEM OS 
PRIMEIROS SINAIS DA DOENÇA

Ainda não se conhecem as causas exatas da hipertensão 
ocular, esta ocorre quando o humor aquoso (líquido 
transparente que circula de dentro para fora do globo 

ocular) não é expelido na mesma quantidade em que é produzido, 
causando o aumento da pressão intraocular e danificando o nervo 
óptico – a parte mais frágil do olho.

Como conseqüência, começam a surgir pontos cegos no cam-
po visual que, em geral, vão afetando de uma forma sutil a visão 
periférica, alastrando–se, aos poucos, para a visão central.

Na fase final do glaucoma, as últimas e mais resistentes célu-
las da visão central se perdem e pode ocorrer cegueira.

Na maioria dos casos, o glaucoma não causa sintomas que 
indiquem os primeiros sinais da doença. Tais sintomas e sinais 
podem passar despercebidos até que ocorram danos mais graves 
no nervo óptico. Assim, a maioria das pessoas afetadas não sabe 
que sofre de glaucoma, já que a perda da visão periférica é pra-
ticamente imperceptível e os sinais de perda da visão central só 
começam a revelar-se numa fase já mais avançada da doença.

Chamamos a atenção para um estudo publicado no British 
Journal of Ophthalmology indicando que haverá 80 milhões de 
pessoas sofrendo de glaucoma em 2020. 

Os números não mentem e impressionam. O glaucoma já é, 
atualmente, a 2a maior causa de cegueira no mundo. No Brasil, 
estima–se que um milhão de pessoas sofram deste mal, de acor-
do com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), sendo que 
2% da população sofrem da doença sem saber, ainda segundo o 
CBO.

Estima- se que a incidência anual de pessoas impactadas seja 
de 2% na população geral e 7% em pacientes após os 70 anos.

Dr.Tiago Pedro Sena Silva

Médico oftalmologista  

– HOA
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Glaucoma de ângulo aberto
É o tipo mais freqüente de glaucoma. O 
aumento da pressão intraocular é lento e 
progressivo e o nervo óptico vai se dani-
ficando aos poucos. Os primeiros sinais 
da doença passam pela lenta perda da vi-
são periférica que, podendo ser somente 
parcial, apenas se consegue identificar 
pelo estudo clínico dos campos. Por ou-
tro lado, o aumento lento e moderado 
da pressão intraocular não causa dor ou 
qualquer outro tipo de sintoma, razão 
pela qual, geralmente, não é percebida 
pelo paciente.

Normalmente, os pacientes apenas são 
alertados para a questão quando a perda 
já se estende à sua área de visão central, 
mais perceptível. Os verdadeiros sinto-
mas só surgem nas fases tardias da do-
ença, quando o tratamento, por norma, 
já é problemático e a recuperação visual 
difícil ou mesmo impossível.

Esse tipo de glaucoma também pode, por 
vezes, ser de tensão normal. Nesse caso, 
os danos ao nervo óptico e perda de vi-
são progressivos ocorrem com a pressão 
intraocular em níveis normais ou abaixo 
dos normais.

Glaucoma Congênito
É um tipo de glaucoma crônico e pouco 
freqüente, mas grave pela limitação visu-
al que pode impor desde o nascimento e 
por toda a vida. Nesse caso, as crianças 
nascem com um defeito no ângulo do 
olho que reduz a velocidade habitual de 
drenagem do humor aquoso. Essa mal-
formação resulta em maior pressão in-
traocular, que pode conduzir à perda da 
visão por danos no nervo óptico ou a um 
olho dilatado (buftalmia). O olho de uma 
criança dilata em resposta à pressão in-

traocular aumentada, uma vez que é mais 
flexível que o olho de um adulto. Essas 
crianças apresentam habitualmente sin-
tomas evidentes, tais como olhos turvos, 
sensibilidade à luz e lacrimejo excessivo.

O diagnóstico precoce e o tratamento com 
medicamentos ou cirurgia são cruciais 
para preservar a visão dessas crianças.

Glaucoma Secundário
É um glaucoma crônico que, via de regra, 
desenvolve–se a partir de complicações 
de outras doenças. Pode resultar de um 
ferimento ocular (antigo ou recente), de 
uma inflamação da íris, de diabetes, de 
catarata ou de uma suscetibilidade a es-
teróides (orais, injetáveis ou em gotas). 
Pode também ser associado a um desco-
lamento de retina ou a uma oclusão ou 
bloqueio da veia central da retina. Por ou-
tro lado, o glaucoma pigmentar é um tipo 
de glaucoma secundário, mais comum 
em jovens do sexo masculino, provocado 
pela dispersão do pigmento da íris, que 
entope o sistema de drenagem.

Os números 
não mentem e 
impressionam. 
O glaucoma já 

é, atualmente, a 
2a maior causa 

de cegueira 
no mundo.

Glaucoma de ângulo fechado
É um tipo de glaucoma relativamente raro. Nesses casos, a pres-
são intraocular do paciente, até então normal, aumenta de forma 
aguda e repentina. Trata–se de uma verdadeira emergência oftal-
mológica, que pode conduzir rapidamente, atingindo valores in-
viáveis para a manutenção funcional das células do nervo óptico.

No glaucoma de ângulo fechado, os sintomas são tão fortes que 
não há como passarem despercebidos. O oftalmologista deve ser 
procurado imediatamente e o diagnóstico é, geralmente, óbvio.

Uma crise repentina pode ser associada com uma dor no olho ou 
dor de cabeça severa, olho vermelho, náuseas, vômitos, diminui-
ção da visão e visão de halos em torno das luzes. Crises agudas, 
que não cedem com o uso de medicamentos, podem ser aliviadas 
pela cirurgia ocular que restaura a drenagem. ▪
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SATISFEITO COM 
SEU RESULTADO?
MEDIR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO  
DE ALGUÉM É DIFÍCIL

A evolução nas cirurgias refrativas, cuja 
finalidade basicamente é eliminar de vez o 
uso de óculos para correção de ametropias, 
isto é, erros refracionais, trouxe muitas van-
tagens para uma grande parte da população 
que não suporta ser dependente do uso dos 
óculos, principalmente para a leitura rápida, 
nos supermercados, nos restaurantes, no 
trabalho, para a prática de esportes, sobretu-
do radicais, natação, etc.

Com muita qualidade visual, a grande 
maioria dos pacientes submetidos a pro-
cedimentos cirúrgicos refrativos, emocio-
nam-se quando se percebem livres para 
enxergar bem sem uso de óculos ou lentes 
de contato, muitos destes, ainda que com 
resultados aquém do esperado pelos cirurgi-
ões. Por outro lado, são observadas pessoas 
irritadas e surpreendentemente insatisfeitas 
com resultados excelentes, do ponto de vis-
ta médico. Muitas destas pessoas, não têm a 
percepção que quando as cirurgias refrativas 
eram realizadas com bisturis, há muito pou-
co tempo, inclusive, com resultados terríveis 
quando comparados aos de hoje, raramente 
se observava alguém insatisfeito.

Os tempos mudaram. Nossos avós sa-
boreavam a vida com uma expectativa mui-
to baixa, comparada às expectativas atuais e 

certamente eram mais felizes. Uma pessoa 
muito sábia me disse uma vez, sentado na 
cadeira do consultório, após ter ouvido de 
mim uma frase cheia de orgulho, por um re-
sultado além das minhas expectativas. Dis-
se-lhe eu: pai, seu resultado está perfeito (afi-
nal, ele havia enxergado tudo de longe e de 
perto após as cirurgias às quais fora subme-
tido, sem maiores dificuldades). Sua respos-
ta, para mim uma lição: não, não está perfeito, 
está muito bom. Perfeito era quando eu tinha 
12, 13 anos de idade. 

Pisando em ovos, assim os oftalmologis-
tas têm enfrentado a prática clínica diaria-
mente, afinal lidamos com uma das maio-
res preciosidades do ser humano, a visão, a 
capacidade de perceber a beleza do mundo, 
a vantagem de saborear com os olhos o que 
Deus nos proporcionou ao criar um planeta 
com tantas riquezas.

Sobre pisar em ovos, os créditos são da-
dos aos que não se contentam com o mui-
to bom e esperam a perfeição de filhos que, 
presenteados pelo Criador com o dom da 
medicina, buscam “criar”, da melhor manei-
ra possível, dentro das melhores possibilida-
des atuais.

E você, está satisfeito? ▪

Dr. Juliano Pereira

Médico oftalmologista  

– HOA

É rotina médicos se depararem com clientes extremamente 
satisfeitos com resultados cirúrgicos, mesmo que aqueles 
ainda se sintam frustrados com a qualidade aquém de suas 

expectativas como médicos. Outras tantas vezes se frustram por 
se depararem com um resultado além do esperado e com um pa-
ciente extremamente insatisfeito.

Medir o nível de satisfação de alguém é difícil! 
A evolução tecnológica, associada às novas técnicas cirúrgicas 

trouxeram, dentro da oftalmologia especificamente, um enorme 
salto em relação a poucas décadas passadas.

Quando as cirurgias de catarata eram realizadas no momento 
em que os pacientes já estavam praticamente sem visão, enxer-
gando apenas vultos ou apenas percebendo a luz se direcionadas 
aos olhos, isto é, quando as cataratas já estavam hipermaduras, 
endurecidas e extremamente opacas, o índice de satisfação era 
enorme, mesmo com um pós-operatório difícil, com alto índice 
de infecção e uso de óculos “fundo de garrafa” para uma visão 
razoável. Atualmente, as cirurgias são realizadas com uma du-
ração média de 10 a 15 minutos – mesmo com cataratas duras 
– anestesia tópica e uso de lentes intraoculares fantasticamente 
evoluídas que não apenas devolvem a visão com qualidade mas 
proporcionam ainda uma visão para longe e perto, sem a necessi-
dade do uso de óculos, na maioria das vezes, corrigindo miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e presbiopia (vista cansada). Ainda 
assim, muitos médicos relatam pessoas insatisfeitas, com resul-
tados muito além do esperado.

O fato de pessoas estarem apresentando baixa acuidade visual 
por catarata mais precocemente, por motivos variados e estarem 
sendo operadas ainda numa faixa etária economicamente produ-
tiva, contribui muito para casos de insatisfação mesmo com cirur-
gias bem-sucedidas.
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Otávio Porto

Estudante de economia

ECONOMIA PESSOAL
O QUE É ECONOMIA?

A palavra “economia” deriva da junção dos termos gregos 
“oikos” (casa) e “nomos” (costume, lei) resultando em 
“regras ou cuidado da casa, do lar”.

Todos nós já encontramos dificuldades em administrar nossas 
finanças seja por descuido, imprevistos ou falta de organização, a 
solução para uma melhor gestão do dinheiro é planejamento.

E COMO FAZER UM BOM 
PLANEJAMENTO?

É recomendado reservar pelo menos um dia para realizar o 
planejamento mensal, sempre deixando uma reserva de 10 a 20% 
dos rendimentos para poupança ou investimentos que podem no 
futuro impedir uma criação de uma dívida que comprometa boa 
parte do seu orçamento e deixar sua vida econômica menos con-
fortável. Atualmente, com auxilio da tecnologia dos smartphones, 
podemos controlar todo o orçamento da casa por um aplicativo 
que fornece estatísticas precisas e mostra onde podemos “enxu-
gar” nossas contas. Um exemplo é o aplicativo GuiaBolso que per-
mite adicionar despesas e receitas e propor limites de gastos para 
cada despesa como contas a pagar, lazer, compras, alimentação 

e principalmente gastos com cartão de crédito que, atualmente, é o 
vilão das finanças pessoais pela facilidade de se utilizar um crédito 
pré-aprovado, porém com juros altos.

O melhor caminho para o bom planejamento é sempre estabe-
lecer limites mensais para os gastos, respeitando o teto e usando as 
sobras para poupar ou investir.

ONDE INVESTIR?

Atualmente, temos a inflação maior que o rendimento da pou-
pança, isso significa que o dinheiro na poupança na verdade está se 
desvalorizando. As alternativas mais comuns são investimentos de 
renda fixa do próprio banco. É aconselhável procurar o gerente de in-
vestimentos do seu banco e encontrar o produto ideal para seu perfil, 
analisando tempo de retirada do capital e risco, pois, quanto maior o 
rendimento, maior o risco ligado a ele.

Outra dica importante é ficar atento às taxas bancárias que po-
dem parecer baixas mas, somadas, representam uma parcela signifi-
cativa dos seus rendimentos, assim como taxas de administração dos 
investimentos. É recomendada a pesquisa em vários locais buscando 
melhores taxas. ▪
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AS ESCOLHAS 
DE UM LÍDER
O QUE É UM BOM LÍDER? 

Gabriel Pereira

Escritor, músico,  

acadêmico de direito

O que é um bom líder? Quais atributos ele deve ter? Em-
preendedorismo? Carisma? Visão? Estudo? Dinhei-
ro? Ele deve ser sábio? Se sim, o que é isso? 

Há quem diga, acertadamente, que o verdadeiro líder é aque-
le que sabe fazer escolhas.  Stan Toler, em seu livro “Minutos 
de motivação para líderes”, diz que o líder que faz a diferença é 
aquele que tem uma vontade pessoal para fazer a coisa certa, “faz 
escolhas firmes – escolhas morais, escolhas espirituais, escolhas 
éticas, escolhas certas.”

Claro, ele é meio que o cabeça, mas a verdade é que não é só 
ele quem pensa, pois seus conselheiros ali estão a lhe conceder 
conhecimento. 

A verdade é essa mesma, o líder é quem faz escolhas, en-
tretanto, pouquíssimas pessoas sabem que essa é a tarefa mais 
difícil. 

Escolher entre o bom e o ruim é fácil, entre o péssimo e o 
maravilhoso, tranquilo. Agora, entre duas opções excelentes, a 
coisa complica, assim como entre duas péssimas. Ou você quer 
os dois ou nenhum. Necessariamente, a renúncia vai ocorrer. 

Existem infinitas situações em que você perde inevitavel-
mente e aí é que o bicho pega. 

Ninguém quer perder. Ninguém quer correr o risco.
Ninguém quer a responsabilidade. 
Tudo tem seu bônus e seu ônus, e o ônus de ser líder é saber 

que o destino de todos os liderados está na sua mão, assim como 
pegar pra si o peso da responsabilidade que vem da escolha. E 
fazer escolhas exige sabedoria.

Há uma antiga lenda chinesa em que um discípulo pergunta 
para seu grande mestre da vida– “O que é preciso para ser sábio?” 

O mestre responde calmamente– “Sábio é quem sabe fazer 
boas escolhas”.

“E como aprender a fazer boas escolhas?” –retrucou o aluno.
“Fazendo más escolhas” –Respondeu o mestre. 
Muitas vezes, o segredo é que não tem segredo e o truque é 

a mente aberta. 
Poucos sabem, mas o líder é aquele que leva o peso das esco-

lhas nas costas. 
Pode parecer fácil. Não é. ▪
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ÚLTIMOS EVENTOS

SÉRIE DE 
PALESTRAS  
E DATAS 
COMEMORATIVAS
Confira a seguir os últimos eventos orgulhosamente 
realizados pelo HOA. >

ERGONOMIA 
NO AMBIENTE 
DE TRABALHO
  05/08/16   
A palestrante Priscila proferiu no dia 5 de agosto de 2016 
palestra com tema Ergonomia no Ambiente de Trabalho 
no Anfiteatro do HOA. 
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COMO 
MANUSEAR 
INSTINTORES 
DE INCÊNDIO
 23/08/16  
Realizamos no dia 23 de agosto, o treinamento 
“Como manusear extintores de incêndio” com o pa-
lestrante Gilson. 

DIA DA 
SECRETÁRIA
 29/09/16  
Realizamos um evento em comemoração ao Dia da 
Secretária no dia 29 de setembro no anfiteatro do 
HOA. 
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DIA DAS 
CRIANÇAS
 08/10/16  
Realizamos um evento em comemoração ao 
Dia das Crianças no dia 8 de outubro no HOA.
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PRIMEIROS 
SOCORROS EM 
OFTALMOLOGIA
  17/10/16  
Palestra no Daia realizada na empresa Germani com Dr. Da-
nillo Fernandes dia 17 de Outubro sobre Primeiros Socorros 
em Oftalmologia.

JANTAR LA-
BORATÓRIO 
GENOM 
 27/10/16  
Dia 27 de Outubro ocorreu um jantar na Chur-
rascaria Los Pampas oferecido pelo Laborató-
rio Genom para os médicos oftalmologistas 
e residentes. Palestra sobre o colírio Hyabak 
com Dr. Danillo Fernandes.
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SAÚDE 
BUCAL NA 
INFÂNCIA
  21/11/16  
Palestra realizada dia 21 de novembro, 
durante a SIPAT» Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho.
Tema: Promoção da Saúde Bucal na 
Infância» Prevenção Odontológica
Palestrante: Dra. Denise Amaral

O OLHAR 
NA VISÃO 
PSICANA-
LÍTICA
  22/11/16  
Palestra realizada dia 22 de novem-
bro, durante a SIPAT» Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho
Tema: O olhar na visão Psicanalítica
Palestrante: Psicóloga Carla Berti 
Bonesso

HIGIENIZAÇÃO 
DAS MÃOS
  23/11/16  
Palestra realizada dia 23 de novembro, durante a SI-
PAT» Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho
Tema: Higienização das mãos e cuidados com perfuro 
cortantes 
Palestrante: Enfermeira Mariana CCIH-HEG  
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NR 32
  24/11/16  
Palestra realizada dia 24 
de novembro, durante a 
SIPAT» Semana Interna 
de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho
Tema: NR 32
Palestrante: Enfermeira 
Sônia HEG DST/AIDS

  25/11/16  
Palestra realizada dia 25 de novem-
bro, durante a SIPAT» Semana In-
terna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho
Tema: DST/AIDS
Palestrante: Enfermeira Vanessa

Ú
LT

IM
O

S 
EV

EN
TO

S



37

CONFRATER-
NIZAÇÃO 
DE NATAL
  25/12/16  
2016 foi um ano de muitas conquistas para 
o Hospital e seus colaboradores. Confira as 
fotos da Confraternização de Natal realizado 
pelo Hospital Oftalmológico de Anápolis.
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APRESENTA-
ÇÃO DA EQUI-
PE JURÍDICA
  02/02/17  
Realizamos no dia 2 de fevereiro a apresentação da 
equipe jurídica do HOA com uma palestra sobre 
Regimento Interno no Anfiteatro do HOA com a 
palestrante Dr. Neves, advogado.
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O ÉTICA E EXCE-

LÊNCIA NO 
ATENDIMENTO 
AO CLIENTE
  01/03/17  
Realizamos no dia 1o de março uma palestra sobre Ética 
e Excelência no Atendimento ao Cliente no Anfiteatro do 
HOA com a palestrante Dra. Jacqueline Pereira.

CHEGADA 
DOS NOVOS 
RESIDENTES
  06/03/17  
Celebramos a chegada e demos as boas vin-
das aos novos residentes do HOA no dia 6 de 
março de 2017.
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DIA INTER-
NACIONAL 
DA MULHER
  08/03/17  
Comemoramos o dia 8 de março, dia interna-
cional da mulher no HOA.
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