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u me lembro da alegria da minha avó
quando anunciei que havia me ingressado numa faculdade de medicina e que seria um médico. Ela, e quase toda
sua geração de pessoas simples do interior,
via no doutor alguém diferente dos demais.
Existia a idéia de que o médico seria algo
como um ser bondoso, orientador, um sacerdote da bondade, honesto e sábio, de tal
maneira que seria quase imune às agruras
do mundo profano.
Assim que me formei decidi que faria
tudo que pudesse para construir minha biografia profissional naquelas bases.
Para tanto, tive que reunir múltiplas
competências intelectuais, morais e de sentimento, adquiridos em horas e horas de estudo na esfera acadêmica, científica e filosófica.
No decorrer dos dias de trabalho, jornadas árduas e longas, nunca demais para
a energética juventude daquele médico iniciante, fui notando que não bastavam as
duas bases, mental e emocional, ou seja
científica e filosófica da profissão médica.
O QI e o QE, coeficientes de inteligência e
coeficiente emocional, já não promoviam a
base ou o alicerce para a construção de uma
carreira de sucesso. Faltava um aspecto que
apontasse em alguma direção. Foi assim que
percebi que um médico, para vencer os desafios da profissão, precisa acessar a pureza
genuína, tal qual foi exercida pelos nossos
esculápios antepassados. Para tal, é impres-

A medicina é
um campo de
trabalho para o
médico, mas sua
real grandeza
está em vivenciar
a caridade, a
compaixão, e o
fazer ao outro
aquilo que
gostaríamos que
nos fizessem.

cindível considerar 3
aspectos: a ciência, a
filosofia e a espiritualidade. Os dois primeiros
formando a base terrena de um triângulo e o
terceiro acima dos dois,
apontando para cima,
em direção a eternidade e à perfeição.
A ciência e a filosofia vinculam a medicina à Terra, aos homens.
Na figura simbólica do
triângulo, são os dois
ângulos inferiores. A
espiritualidade é o ângulo superior, que liga
o profissional ao Divino, ao perfeito.
A medicina é um campo de trabalho
para o médico, mas sua real grandeza está
em vivenciar a caridade, a compaixão, e o fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos
fizessem.
Quem somos nós médicos?
O quanto influenciamos as questões sociológicas da atualidade?

O quanto estamos preocupados com o corpo
de leis morais com as
quais devemos mostrar
nossa conduta?
Somos pensadores esclarecidos do bem?

A rotina médica
baseada nestas três vertentes é não só uma
usina de obras no bem,
mas também uma benção que transforma
qualquer trabalhador
em um homem sóbrio,
saudável, feliz e especialmente em paz consigo mesmo.
Hoje me lembrando da minha sábia avó,
tenho a certeza da obrigação de refletir nas
minhas ações, não só no trabalho, mas em
todas as situações, o homem ideal, o homem
de bem.
Portanto, queridos amigos, deixo aqui o
convite para que façamos valer a pena esta
curta vida, para que não tenhamos, como
Jonh Keats, escrito na nossa lápide: “Aqui
jaz alguém cujo nome foi escrito na água”. ▪
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NOME DA SESSÃO

CIRURGIA
REFRATIVA
A LASER
AGENDE SUA CONSULTA
NO HOA

U

ma das cirurgias dos olhos mais
conhecidas é a Cirurgia Refrativa.
É um procedimento considerado
simples, que dispensa a necessidade de internação pois é feita através de um equipamento chamado Excimer Laser que utiliza
spots de laser para remodelar suavemente a
superfície da córnea e modificando sua curvatura para corrigir os erros refrativos, como
a Miopia, a Hipermetropia, o Astigmatismo
e a Presbiopia.
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A cirurgia refrativa vem evoluindo em
qualidade todos os anos, e o Hospital Oftalmológico de Anápolis adquiriu uma nova
versão ainda mais atualizada do equipamento Excimer Laser Allegretto WaveLight®
EX500 considerado pelo FDA o mais moderno e preciso do Mundo. O equipamento é capaz de realizar a cirurgia refrativa de
forma personalizada, com o apoio do exame
Topolyzer, isso proporciona melhor qualidade e resultado para o paciente, além de ser
mais seguro. Essa é uma inovação muito importante, pois as características individuais
influenciam muito no resultado da cirurgia.
Agende hoje mesmo sua consulta para saber
da possibilidade de ficar sem os óculos. ▪
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BEM-ESTAR

A NOVA ERA
DAS CIRURGIAS
MINIMAMENTE
INVASIVAS
MENOR AGRESSÃO AO NOSSO
ORGANISMO TAMBÉM NA
OFTALMOLOGIA

A

Dr. Eduardo
Damous Feijó
Especialista em Cirurgia
Plástica Ocular
Doutorando em Oftalmologia – HOA
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s cirurgias minimamente invasivas
se caracterizam pelo fato de causarem menos agressão ao nosso organismo, sem perder em eficiência. São na
maioria das vezes realizadas por instrumental cirúrgico delicado, de pequenas dimensões e com tecnologia de última geração. Este
tipo de cirurgia já está amplamente estabelecido em várias áreas da medicina. Quem não
lembra que eram muito comuns cirurgias
de vesícula com grandes cicatrizes no abdômen? Hoje é possível realizá-la por meio de
laparoscopia, com incisões mínimas e com
a mesma eficácia. Cirurgias cardíacas enormes, hoje são substituídas por angioplastias
coronarianas minimamente invasivas.
Na oftalmologia não é diferente, as cirurgias de catarata (facectomias), que antes
eram realizadas praticamente abrindo-se o
globo ocular inteiro e sem implante de lentes intraoculares, atualmente são realizadas
com incisões cada vez menores e implantes
de lentes cada vez mais sofisticadas permitindo a restauração da visão de longe e perto, na
maioria dos casos. Que falar então da cirurgia refrativa (de grau), antes realizada com

bisturi e com cortes na
córnea, hoje totalmente
modernizada, guiada
por laser e com resultados previsíveis e seguros. Cirurgias de retina
hoje cada vez menos invasivas e com melhores
resultados. Na área de
cirurgia lacrimal, hoje
substituímos a cirurgia
realizada com corte na
pele, pela cirurgia endoscópica com laser e
sem cortes.
São
inúmeros
exemplos que mostram
que a medicina evolui
a passos largos juntamente com a revolução
tecnológica e digital
que estamos vivencian-

As cirurgias
minimamente
invasiva são na
maioria das vezes
realizadas por
instrumental
cirúrgico delicado,
de pequenas
dimensões e com
tecnologia de
última geração.

do. Daqui a alguns
anos, talvez a evolução
das pesquisas com células-tronco
permita
que pessoas cegas possam recuperar a visão
de forma definitiva.
O Hospital Oftalmológico de Anápolis
segue na vanguarda
desses avanços tecnológicos e digitais e disponibiliza para todos
os pacientes o que há
de mais moderno em
termos de tecnologia,
sem deixar de lado sua
principal missão: dar
um atendimento humanizado e individualizado para todos os seus
pacientes. ▪
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OFTALMOLOGIA EM FOCO

CERATOCONE
SAIBA UM POUCO SOBRE
UMA DOENÇA OCULAR
CUJO TRATAMENTO PRECOCE
PODE EVITAR UMA PERDA
SIGNIFICATIVA DE VISÃO
Dra. Adriana Ribeiro
Médica Residente em
Oftalmologia – HOA
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O

ceratocone é uma doença ocular caracterizada por afinamento da córnea e abaulamento anterior em forma de
cone. Trata-se de uma degeneração crônica, bilateral e
assimétrica do estroma corneano cuja incidência anual é de aproximadamente ı por 2000 na população geral.
O ceratocone manifesta-se como miopia progressiva e astigmatismo irregular levando a uma baixa na qualidade visual do
indivíduo acometido. História familiar está presente em cerca de
6-8% dos casos e tem um início típico na puberdade, podendo
progredir até a terceira década de vida. Sua causa permanece desconhecida, mas está associada a fatores genéticos e ambientais,
como síndrome de Down, alergias e o ato de coçar os olhos.
Esta doença é diagnosticada por meio da avaliação oftalmológica no exame clínico realizado no consultório e precocemente
pode ser suspeitada por meio de exames de avaliação da córnea
como topografia e principalmente pela tomografia de córnea,

O ceratocone
manifesta-se
como miopia
progressiva e
astigmatismo
irregular levando
a uma baixa na
qualidade visual
do indivíduo
acometido.

como o Pentacam. A
suspeita da doença ou
um familiar com ceratocone requer um
acompanhamento regular e frequente a fim
de realizar um diagnóstico precoce.
O paciente com ceratocone pode necessitar de correção visual
como óculos, lentes de
contato ou intervenção cirúrgica. Exames
periódiocos devem ser
realizados no intuito
de identificar se a doença está progredindo.
Nesses casos a realização do Crosslinking –
procedimento cirúrgico que permite aumentar a resitência da córnea – pode ser neces-

sária para estabilização
da doença. É importante lembrar que se a doença em evolução não
for tratada, o portador
da doença pode evoluir
para descompensação
corneana e necessitar
até mesmo de transplante de córnea e um
prognóstico visual incerto.
Portanto, o ceratocone é uma doença relativamente comum no
dia-a-dia do consultório dos oftalmologistas
que, sendo tratada a tempo pode permitir
que o indivíduo não tenha uma perda significativa da visão. ▪
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OLHOS SAUDÁVEIS

CONJUNTIVITE
TUDO QUE VOCÊ PRECISA
SABER

A

Dr. Flávio Pereira
Machado
Médico Residente em
Oftalmologia – HOA
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conjuntiva é uma fina membrana transparente que cobre a parte branca dos olhos (esclera) e o interior das
pálpebras. Dá-se o nome de conjuntivite ao processo inflamatório da conjuntiva. A conjuntivite é considerada dentre as
doenças oculares a mais comum, tendo como principais causas
as infecções virais ou bacterianas e os processos alérgicos.
As conjuntivites virais são causadas frequentemente pelo
adenovírus, o mesmo vírus responsável pelo resfriado comum.
Já as conjuntivites bacterianas são comumente causadas pelo Staphylococcus aureus. Ambas as formas, viral e bacteriana, são extremamente contagiosas. Entretanto, a conjuntivite alérgica não
é contagiosa, sendo desencadeada por uma reação exacerbada do
organismo a um alérgeno irritante.
O contágio ocorre por contato direto com secreções e objetos contaminados ou pelo ar em ambientes fechados. A única
barreira que separa nossos olhos do contato direto com o meio
ambiente é uma fina camada aquosa chamada filme lacrimal. A
baixa umidade do ar resseca essa barreira natural nos deixando
vulneráveis. Este fato explica o aumento na ocorrência de surtos
de conjuntivite durante os períodos mais secos do ano. A tendência à aglomeração em ambientes fechados durante o inverno
também facilita a propagação da doença.
Os sinais e sintomas podem variar muito a depender do tipo
da conjuntivite. Ambas podem apresentar olho vermelho e irritação ocular. Nas virais, geralmente, ocorre lacrimejamento intenso, nas bacterianas, é comum a produção de secreção purulenta com olhos pregados ao despertar; e nas alérgicas, o principal
sintoma é a “coceira”. Com o uso de um microscópio ocular, o
oftalmologista consegue observar outros sinais importantes para
o correto diagnóstico.
Os cuidados importantes para evitar a propagação da doença
são: afastar-se de ambientes com aglomeração de pessoas, lavar
constantemente as mãos, evitar tocar os olhos, não compartilhar
toalhas de rosto ou travesseiro, utilizar para limpeza ocular apenas lenços descartáveis e desinfetar com álcool objetos de uso comum como controle remoto e maçanetas.

O tratamento pode durar uma ou mais
semanas a depender do tipo e da gravidade
da conjuntivite. O seu oftalmologista decidirá qual a melhor estratégia terapêutica para o
seu caso, podendo ser
através do uso de colírios contendo antibióticos, antiflamatórios,
antialérgicos ou uma
associação de medicamentos. Em alguns
casos, ocorrerá a formação de membranas
esbranquiçadas no interior das pálpebras, estas membranas devem
ser completamente removidas pelo oftalmologista.
Além dos medicamentos, o uso de óculos
escuros e a aplicação de
compressas frias sobre
as pálpebras fechadas
pode aliviar o desconforto ocular. Para o adequado controle da forma alérgica, é muito
importante identificar e remover objetos que
acumulam poeira como cortinas e tapetes,
além de restringir o contato com animais
domésticos.

Alguns costumes populares são frequentemente relatados por pacientes que se
“automedicam” e alguns destes procedimentos podem agravar a situação além de serem
muito perigosos. É um
mito o tratamento com
uso ocular de leite materno e a aplicação local
de objetos metálicos
como moedas e alianças. Além de não trazer nenhum benefício
essas substâncias podem agravar o quadro.
Nenhuma substância
pode ser introduzida
nos olhos sem prescrição médica.
Existem diversos
outros tipos de conjuntivite além das formas
abordadas neste texto.
A maioria delas possuem um bom prognóstico, ou seja, evoluem para a cura sem
deixar sequelas, mas algumas conjuntivites,
se não tratadas, podem evoluir para cegueira. Portanto, na suspeita de qualquer alteração ocular, procure seu médico oftalmologista e siga rigorosamente o tratamento. ▪

A conjuntivite
é considerada
dentre as doenças
oculares a mais
comum, tendo
como principais
causas as
infecções virais
ou bacterianas
e os processos
alérgicos.
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INFORMAÇÃO

GLAUCOMA
10 PERGUNTAS E RESPOSTAS
FREQUENTES SOBRE GLAUCOMA
1. O que é glaucoma?
Glaucoma é uma doença ocular caracterizada pela lesão do
nervo óptico e consequente diminuição do campo de visão.
Na maioria das vezes, está associada à pressão intraocular elevada. Se não for tratado corretamente, pode levar à cegueira.
O Glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível do mundo, é uma doença crônica que dura toda a vida, é necessário
que o paciente mantenha a continuidade do tratamento, reduzindo a pressão e evitando uma maior perda de visão.

Dra. Aline Maria Preihs
Médica Residente em
Oftalmologia – HOA
Preceptor
Dr Tiago Pedro Sena
Departamento
de Glaucoma
– HOA

2. Quais os sintomas provocados pelo glaucoma?
80% dos glaucomas não apresentam sintomas no início da
doença, então é uma doença de início assintomático na grande maioria das vezes, pois a perda visual só ocorre em fases
mais avançadas. Ele compromete primeiro a visão periférica
(lateral), então o campo visual vai estreitando lenta e progressivamente até transformar-se em visão tubular (central).
Os sintomas como dor ocular intensa, baixa da visão, observação de halos coloridos em torno da luz, náusea e vômito
ocorrem na crise aguda de glaucoma, que é uma urgência oftalmológica.
3. Como faço para saber se tenho glaucoma?
Para isto você deve consultar seu oftalmologista regularmente
(mínimo uma vez ao ano). O exame oftalmológico completo já
é capaz de levar à suspeita e até mesmo, confirmar a doença.
Durante a consulta, ele fará exame do fundo do olho e medida
da pressão intraocular.
Contudo, o oftalmologista geralmente solicita alguns exames
para fechar o diagnóstico, determinar a forma do glaucoma,
o estágio da doença e assim melhor programar o tratamento.
Exames como campimetria, paquimetria, curva tensional, retinografia e tomografia ajudam a elucidar esses tipos de casos.
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4. Todas as pessoas podem ter glaucoma?
Sim, qualquer um pode ter glaucoma, mas existem fatores de
risco para o glaucoma, como:
• idade acima dos 40 anos
• histórico familiar positivo
• raça negra
• pressão intraocular elevada
• alto grau de miopia
• pessoas que tenham sofrido traumas oculares
• uso prolongado de medicamentos à base de corticóides
5. Glaucoma é hereditário?
Ter familiares que possuam a doença é um dos principais fatores
de risco para o Glaucoma, por isso os parentes devem passar por
avaliação para diagnóstico precoce de Glaucoma.
Eles apresentam um risco 6 vezes maior de desenvolver a doença
ao longo da vida. Logo, o fator genético é muito importante.
6. Glaucoma tem cura?
Embora não exista cura para o Glaucoma, na maioria dos casos,
a doença pode ser controlada satisfatoriamente com tratamento
apropriado. O Glaucoma é uma doença traiçoeira, por ser assintomática. Quanto mais rápido se descobrir e iniciar o tratamento,
menor será a perda de visão.
7. Qual é o melhor tratamento para o glaucoma?
O tratamento ideal é aquele que melhor proporcionar o controle da doença, ou seja, ausência de progressão da lesão do nervo
óptico daquele determinado paciente. Pode ser feito através de
colírios, laser ou cirurgias.
O oftalmologista que deve avaliar e definir qual o melhor método
para cada paciente com Glaucoma.
8. Qual o intervalo ideal entre consultas para o controle do glaucoma?
O acompanhamento deve ser o mais individualizado possível, ele
depende da agressividade da doença, da fidelidade do paciente ao
tratamento, por exemplo, se faz uso correto e contínuo dos colírios, entre outros fatores.
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9. É normal sentir muita dor nos olhos mesmo fazendo tratamento do
glaucoma?
As medicações utilizadas para controle da pressão ocular podem
causar diversos efeitos colaterais, como vermelhidão, inchaço
palpebral, sensação de areia, cílios alongados, dor, entre outros.
Nesse caso, de muita dor, pode-se avaliar a opção de troca da medicação por outra que seja mais confortável. Isso varia de paciente para paciente. E sempre sob orientação oftalmológica.
O importante é não se descuidar da adesão aos colírios. Muitas
pessoas deixam de seguir as recomendações do médico, primeiro
por ainda ter uma boa visão central, segundo pelos efeitos colaterais e depois pelo alto custo dos medicamentos.
10. Existe um tempo determinado para a pessoa portadora de glaucoma
perder a visão?
O objetivo do tratamento do glaucoma é preservar a visão e qualidade de vida do paciente. A obediência ao tratamento proposto
pelo oftalmologista é importante, pois o glaucoma é uma doença
que não tem cura, mas tem controle. Seguramente os pacientes
que não fazem o tratamento adequado evoluem para a cegueira. ▪
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SAÚDE INFANTIL

TESTE DO
OLHINHO
EXAME DE ESTREMA IMPORTÂNCIA
QUE DEVE SER REALIZADO EM
TODOS OS RECÉM-NASCIDOS

E
Dr. George Alencastro
Médico Residente em
Oftalmologia – HOA
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ste exame, também conhecido como Teste do Reflexo Vermelho, deve ser realizado em todos recém-nascidos nos
primeiros dias de vida. Ele é de extrema importância na
prevenção de doenças oculares que podem levar a cegueira infantil e até mesmo patologias que ameaçam a vida do bebê.
No Brasil, estima-se que existam cerca de 35.000 crianças cegas e aproximadamente 140.000 com baixa visão. De modo geral,
cerca de metade dessas crianças são cegas devido a causas evitáveis, ou seja, aquelas em que podemos prevenir ou tratar para
garantir uma boa visão – e é aqui que o Teste do Olhinho mostra
sua necessidade!
É um teste simples, indolor e rápido. O médico Oftalmologista examinará, através de um aparelho específico, o reflexo vermelho dos olhos do bebê, que é o reflexo que vem do fundo dos
olhos, através das pupilas, quando estas são submetidas a uma
fonte de luz. Este reflexo é o mesmo que muitas vezes observamos em fotografias com flash.
O Reflexo Vermelho normal possui tons de vermelho e laranja, e mostra que as principais estruturas internas do olho estão
transparentes, permitindo que a retina (fundo do olho) seja atingida pela luz de forma normal. Quando há alguma alteração na
estrutura do olho, geralmente não se observa o reflexo ou este não
se apresenta com os tons de vermelho habituais.
Como é feito: o teste pode ser realizado com a criança no colo
dos pais, em um ambiente escurecido. O médico Oftalmologista
colocará uma fonte luminosa em direção aos olhos da criança e
vai observar o reflexo vermelho e as possíveis alterações. Atualmente utiliza-se cada vez mais a dilatação das pupilas para o exame, assim já podemos observar características do nervo óptico e
alterações dos vasos do fundo do olho e prevenir outras possíveis
causas de cegueira.

O QUE PODE SER
DIAGNOSTICADO?
Catarata Congênita:
a catarata pode acometer recém-nascidos
e o diagnóstico precoce é muito importante para o desenvolvimento da criança,
pois necessita de tratamento cirúrgico
imediato – se não tratada pode levar à cegueira.

Glaucoma Congênito:
doença hereditária que leva a um aumento da pressão dos olhos, levando a
alterações que diminuem a transparência ocular e levando a baixa visão, se não
diagnosticada a tempo, pode levar à cegueira.

Tumores oculares:
o principal é o Retinoblastoma, um tumor maligno que acomete o fundo do
olho, e se não tratado, ameaça a vida da
criança.

Retinopatia da Prematuridade:
afeta bebês prematuros e nascidos com
peso inferior a ı.500g, se não diagnosticado pode levar ao descolamento de retina e cegueira.

Opacidades Congênitas da Córnea:
a córnea, parte mais externa e transparente do olho, fica opaca e não permite
a entrada de luz para o interior do olho,
prejudicando o desenvolvimento da visão.
Devemos ter em mente a necessidade de
estar sempre vigilante quanto a quaisquer alterações nos olhos dos bebês, já que algumas
destas doenças que causam cegueira não estão presentes ao nascimento. Assim o exame
oftalmológico de rotina e a comunicação entre os pais, o Pediatra e Oftalmologista deve
ser encorajada, a fim de preservar a boa visão e o desenvolvimento saudável de nossas
crianças. ▪
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REFLEXÃO

O QUE SÃO
MÉDICOS
RESIDENTES?
Conheça a função dos médicos residentes do HOA. >
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GRUPO HOA

O QUE SÃO MÉDICOS
RESIDENTES?
ENTENDA QUEM SÃO E COMO SUA
PRESENÇA NO HOSPITAL JUNTO AOS
PRECEPTORES PROPORCIONAM UM
MELHOR SERVIÇO À COMUNIDADE

S
Dra Rayssa Medeiros Léda
Médica Residente em
Oftalmologia – HOA
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e você já visitou o Hospital Oftalmológico de Anápolis,
pode ser que, em algum momento, tenha se deparado com
alguma situação do tipo: tem vaga na agenda do Dr., mas
ele é residente. Você sabe o que é um médico residente?
De acordo com o decreto n° 80.281, de 05 de setembro de
1977, a residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde, sob a orientação de
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional,
sendo considerada o “padrão-ouro” da especialização médica.
Em outras palavras, o residente é um médico já formado, que
está se especializando em uma área específica da medicina (no
nosso caso, a oftalmologia). Os residentes trabalham de forma
integrada com seus preceptores, que estão sempre atentos e disponíveis para qualquer dúvida ou intervenção necessárias.
Para que um hospital ofereça um programa de residência
médica, é necessário que esse seja credenciado pela Comissão

Os residentes
trabalham de
forma integrada
com seus
preceptores, que
estão sempre
atentos e
disponíveis para
qualquer dúvida
ou intervenção
necessárias

Nacional de Residência
Médica. Essa comissão
é composta por membros do Ministério da
Educação (MEC), em
que tanto o hospital
quanto os próprios residentes são avaliados
periodicamente, de forma que o padrão gold
standard seja mantido.
A presença da residência médica estimula
os membros da equipe a
estarem constantemente se atualizando com
novos
conhecimentos, tecnologia e meios
de aprimoramento no
campo da oftalmologia.
Além de aulas ministradas no próprio hospital,
os residentes também
marcam presença em congressos, cursos, jornadas, adquirindo mestria no intuito de aprimorar o atendimento de seus pacientes.
Percebe-se, pois, que a presença da residência no hospital traz
consigo mobilização de saberes, técnicas e aperfeiçoamento de toda
a equipe, proporcionando assim um serviço cada vez melhor à população de Anápolis. ▪
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NOME DAEVENTOS
SESSÃO
ÚLTIMOS

ÚLTIMOS EVENTOS

UM RESUMO
DO QUE
ACONTECEU
EM 2017
Confira a seguir os últimos eventos orgulhosamente realizados pelo HOA. >
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PÁSCOA
16/04/17
No dia 16 de abril de 2017 realizamos um evento em comemoração à Páscoa no Anfiteatro do
HOA.
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NOME DA
SESSÃO
ÚLTIMOS
EVENTOS

DIA DO
OFTALMOLOGISTA
07/05/17
Realizamos, no dia 7 de maio, a comemoração
do Dia do Oftalmologista no HOA.
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DIA DAS
MÃES
14/05/17
Realizamos um evento em comemoração ao Dia das Mães no dia 14 de
maio no Anfiteatro do HOA.
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ÚLTIMOS EVENTOS

FESTA
JULINA
08/07/17
Realizamos, no dia 8 de julho, uma grande festa julina
para os médicos, funcionários e amigos do HOA.
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ÚLTIMOS EVENTOS

DIA DA SECRETÁRIA
30/09/17
Comemoramos o Dia da Secretária no
dia 30 de setembro no Anfiteatro do
HOA.

30

31

32

ÚLTIMOS EVENTOS

DIA DO
MÉDICO
18/10/17
Reunimos os médicos do HOA para celebrar juntos o Dia da Médico no dia 18
de outubro.
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ÚLTIMOS EVENTOS

DIA DAS
CRIANÇAS
21/10/17
Fizemos uma festa em comemoração
ao Dia das Crianças (12 de outubro)
no dia 21 de outubro no HOA.
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ÚLTIMOS EVENTOS

ANIVERSARIANTES
DO HOA
várias datas
Confira as fotos das comemorações
desse ano dos aniversariantes do HOA.
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ÚLTIMOS EVENTOS

DIA DO
DENTISTA
25/10/17
Dia 25 de outubro comemoramos o Dia
do Dentista no Anfiteatro do HOA.
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ARTE & POESIA

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,
Poesia retirada
do livro ‘Deriva’,
de Gabriel Pereira,
escritor, músico,
acadêmico de direito

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
sobreviver.
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
pelos 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.
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AGRADECIMENTO

AGRADECIMENTO

C

hegamos até vocês – nossos pacientes, corpo médico, funcionários, fornecedores – com esta edição repleta de informações interessantes e úteis. Nosso objetivo é sempre trazer
novidades, agregar valores aos que atuam no HOA, possibilitar o
entrosamento e facilitar a convivência.
Temos a convicção de que somos uma grande família e, como
tal, nos sentimos responsáveis uns pelos outros e estamos prontos a
cuidar, ajudar e apoiar uns aos outros.
Nossos agradecimentos a todos pela dedicação, solicitude e comprometimento. Quero fazer um agradecimento especial à residência
médica do HOA, ao Dr. Andre Pena pela competente coordenação
desta equipe dedicada. Também aos preceptores, a nossa gratidão.
À enfermeira Lana Paula, o nosso reconhecimento pela excelente
abnegação e empenho.
Cada um, a seu tempo, com suas habilidades, valores e aptidões
fazem da equipe do HOA uma referência garantindo o alto padrão
de excelência na área da Oftalmologia alcançado pelo hospital. Possamos continuar nesta escalada ascendente de feitos e conquistas
em benefício daqueles que aportam nos nossos consultórios.
Finalizo com as palavras de Paulo aos romanos: “Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós: se é a profecia, exerçamo-la em harmonia com a fé; se é o serviço, pratiquemos
o serviço; se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino; se é o
dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com
simplicidade; quem preside, presida com solicitude; quem se dedica
a obras de misericórdia, faça-o com alegria.” (Rm 12, 6-8)
Que cada um de nós continue exercendo seu papel, único e importante para a nossa familia HOA.
Um grande abraço,

Dra. Jacqueline Pereira
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