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REFLEXÃO

ESPIRITUALIDADE 
NA MEDICINA
Um artigo de Dr. Augusto Pereira, sócio-diretor do HOA,
sobre a importância de princípios espirituais, como a caridade 
na atuação da medicina e no tratamento dos pacientes. >
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Dr. Augusto Pereira 

CRM 5892 GO

Médico oftalmologista e 

sócio-diretor do HOA

ESPIRITUALIDADE 
NA MEDICINA
A CARIDADE COMO OPÇÃO 
DECLARADA PELO BEM

Às vezes vejo-me divagando sobre 
as ações e reações de pessoas que 
fazem parte da história de trabalho 

do HOA.
Profissionalmente, posso dizer que, são 

trabalhadores que acordam logo ao amanhe- 
cer, dispostos a ganhar o pão de cada dia, pes- 
soas sedentas pela cura e qualidade de vida.

Certos acontecimentos são tão surpre- 
endentes que me são rendidas horas de me-
ditação, mas ao olhar sob um ponto de vista 
mais amplo, entendo que, o real significado 
e função do HOA, vão além dos padrões de 
um simples hospital, esse torna-se um espa-
ço de- dicado a resgatar a esperança, a pro-
por- cionar o bem estar e qualidade de vida 
ao ser humano, prevalecendo assim, o sen-
timento de solidariedade e compaixão pelo 
próximo.

Desta forma, posso ratificar que, o HOA 
não é apenas um Hospital de Olhos, ou um 
Centro de Pesquisa e Ensino, é também uma 
escola de humanidade.

Tenho visto profissionais como aten- 
dentes, enfermeiros e médicos, que ao come- 
çarem a trabalhar em um hospital, passam 
a agir com pulso forte, ou até mesmo, com 
aquela indiferença à dor do próximo, um 
comportamento lamentável, considerado a 
tônica da sociedade hodierna.

Todavia, felizmente com o tempo e a 
oportunidade de convivência com essa roti- 
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na, muitos desses profissionais acabam 
por alcançar a redenção do coração huma-
no, porsuavizar tais atitudes e tor- nam-se 
mais afáveis no trato com o paciente. Assim, 
quando ouço falar em ‘espiritualidade nas 
empresas’, logo faço 
referência àquelas pes-
soas que se espirituali-
zam, quando a opção é 
trabalhar pela caridade.

Como disse o Após- 
tolo Paulo em sua 1a. 
Carta aos Coríntios: 
‘’(...) a caridade é a vir-
tude por excelência (...)’’. 
Uma opção declarada 
pelo bem.

Todavia, quando 
optamos por deixar 
nosso individualismo 
e passamos a compar-
tilhar da mesma dor 
do paciente, também 
passamos a dar passos 
largos, rumo ao apren-
dizado e ao fomento 
por uma escala de um 
ser humano integral e 
pleno. 

Tal atitude, nos tor-
na pessoas melho-res, 
capazes de uma convi-
vência agradável com 
o próximo, e consequentemente, capazes de 
transmitir paz de espírito por onde passam.

Sendo assim, eu realmente me sinto me-
lhor quando, diante do erro do companhei- 
ro, mesmo quando sou atingido, vejo brotar 
em mim o perdão, ao invés de mágoas ou 

Quando ouço
falar em

‘espiritualidade
nas empresas’,

logo faço
referência

àquelas pessoas
que se

espiritualizam
quando a
opção é

trabalhar pela
caridade.

rancor; o que considero uma maneira ética 
e inteligente de agir, tanto no ambiente do 
mundo corporativo, quanto no social e fami-
liar, de forma a nos tornar pessoas livres das 
amarras do ressentimento e gências.

Ao perdoar, eu opto 
pelo bem, ao ser indul-
gente, eu o valorizo, e 
ao agir, eis que recebo 
tal ‘bem’ em minhas 
mãos.

O que pode ser 
mais sublime, que ter 
tal bênção concedida a 
um cirurgião de olhos 
no momento em que 
atua?

Sobretudo, hoje, ra-
tifico meu orgulho em 
ser parte integrante do 
HOA, e especialmen-
te, por atuar ao lado de 
profissionais altamente 
qualificados, que traba-
lham alicerçados pelo 
espírito da caridade e 
da compaixão.

Somos profissio-
nais abençoados por 
termos um dom tão su-
blime: cuidar da visão; 
a janela da alma.

Faço votos de um 
Feliz Natal a todos, que o doce sentimento da 
presença de Jesus em nossos corações, seja 
uma conquista diária em nosso trabalho, e 
que possamos seguir sempre o exemplo do 
Divino Mestre.

Coragem, paciência e Fé! ▪
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LASER 
MICROPULSO
A MAIS RECENTE TECNOLOGIA 
PARA O TRATAMENTO DO 
GLAUCOMA 

Dr. Tiago Sena

Médico oftalmologista 

– HOA

Todos nós já ouvimos falar sobre o 
Glaucoma, e quase todos conhece-
mos alguém que tem essa doença, 

mas realmente sabemos o que significa? 
Sabemos quais são suas conseqüências?

O Glaucoma é uma doença Neurode-
generativa do Nervo Óptico; responsável 
pela transmissão da imagem que se for-
ma no olho para o cérebro, onde as fibras 
nervosas desaparecem, ou atrofiam-se ao 
nível do disco óptico, progressivamente. 
Na maioria das vezes, tendo início com 
aquelas responsáveis pela visão periférica. 

Devido a isso, o campo visual é redu-
zido em sua periferia para o centro, de 
tal forma que, em um Glaucoma muito 
avançado, enxergamos como através de 
um tubo.

A grande maioria dos Glaucomas, 
está associada a valores de pressão intra-
ocular (PIO) acima da normalidade e, de 
fato, a diminuição dessa pressão é o pilar 
fundamental do tratamento.

Todavia, os tratamentos são diversos; 
sendo o primário mais comum, o uso 
de colírio. Esse tratamento, requer o fiel 
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cumprimento das re-
comendações estabele-
cidas ao paciente, bem 
como, avaliações perió-
dicas freqüentes; o que 
nem sempre é possível. 

Ademais, as tec-
nologias a laser para 
o Glaucoma, foram 
desenvolvidas a fim 
de que sejam evitados 
tratamentos cirúrgicos 
mais complexos; quan-
do não há um bom con-
trole da doença através 
de colírios. 

Entre os avanços 
mais recentes, está o 
sistema de Laser Cy-
cloG6 da Iridex, que 
consiste na aplicação 
de uma sonda na su-
perfície ocular, emitin-
do micropulsos a Laser, os quais, facilitam 
a drenagem do humor aquoso; fluído que 
preenche a câmara anterior do olho com 

A grande maioria 
dos Glaucomas 
está associada a 

valores de pressão 
intraocular acima 
da normalidade 

e, de fato, a 
diminuição dessa 
pressão é o pilar 
fundamental do 

tratamento.

consequente redução 
da pressão intraocular, 
e sem danos às estru-
turas intraoculares. Por 
esse motivo, é possível 
realizar várias sessões, 
se necessário. 

Atualmente, exis-
tem vários estudos 
científicos publica-
dos em periódicos de 
alta confiabilidade, 
os quais sustentam 
a grande efetividade 
dessa técnica; às vezes 
evitando, e até mesmo, 
reduzindo o uso de co-
lírios; o que acaba por 
favorecer uma maior 
qualidade de vida do 
paciente com Glauco-
ma. Essa nova tecnolo-
gia, chega ao Hospital 

Oftalmológico de Anápolis, reforçando seu 
compromisso com o desenvolvimento tec-
nológico, em benefício do paciente. ▪
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Dr. Eduardo 

Damous Feijó 

Especialista em Cirurgia 

Plástica Ocular

Doutorando em Oftal-

mologia – HOA

A IMPORTÂNCIA 
DAS PESQUISAS 
CIENTÍFICAS NA 
MEDICINA

A evolução na medicina, 
novos remédios, equi-
pamentos, técnicas e 

pesquisas, contribuem para o 
tratamento e recuperação de 
diversas doenças, em qualquer 
área médica. 

Esses avanços, permitem 
primordialmente que, pesqui-
sadores e médicos, busquem 
cada vez mais respostas, para 
poderem oferecer alternativas 
e tratamentos eficazes para os 
pacientes

Sobretudo, até a Segunda 
Guerra Mundial, a medicina era 
relevantemente empírica, sem 
qualquer base científica, ou seja, 
era baseada apenas em experi-
ências pessoais, observações e 
crenças; e que este ou aquele 
medicamento, seriam úteis em 
determinada patologia. 

A partir daí, os avanços nas 
pesquisas científicas e na área 
médica começaram a tornar a 
medicina, uma ciência basea-
da em evidências comprovadas 
por estudos científicos.

Desta forma, quando se 
toma um medicamento ou se 
realiza um procedimento mé-

dico, muitas vezes, não se tem 
noção de que, aquela droga te-
nha passado por várias fases de 
pesquisas, antes de estar dispo-
nível ao consumo. 

As fases de uma pesquisa 
são: para adequar a dose; a po-
sologia; a toxicidade; os reais 
benefícios; e os potenciais efei-
tos colaterais. 

Antes de chegar às farmá-
cias, o medicamento é testado 
primeiramente em animais (co-
baias), em seguida, em um gru-
po seleto de seres humanos e, só 
depois de liberado, torna-se dis-
ponível como opção terapêutica. 

É de suma importância a 
realização de pesquisas cientí-
ficas, pois só assim será possí-
vel evoluirmos na medicina.

Os centros de formação de 
profissionais, tais como: Uni-
versidades; Faculdades; e Hos-
pitais de Ensino, devem esti-
mular as pesquisas, como uma 
forma de contribuir para o con-
tínuo crescimento e evolução 
da medicina, e assim, poder 
oferecer tratamentos cada vez 
mais eficazes e minimamente 
invasivos. ▪
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LENTES DE 
CONTATO
UMA INDICAÇÃO EXCLUSIVA 
DO MÉDICO OFTALMOLOGISTA

A adaptação de lentes de contato, é um procedimento ex-
clusivo do médico; trata-se de um ato médico, aprovado 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Assim, para uma adaptação ideal, o paciente deve ser subme-
tido a uma avaliação oftalmológica completa: acuidade visual; re-
fração; biomicroscopia; avaliação do filme lacrimal; fundoscopia; 
ceratometria; dentre outros; para então, avaliar as indicações e 
contraindicações ao uso de lentes de contato.

Outra avaliação importante para a escolha do melhor dese-
nho da lente para o paciente é: o exame topografia de córnea; que 
mostra detalhes anatômicos corneanos de fundamental impor-
tância para a condução individualizada dos pacientes.

Desta forma, somente após esses exames médicos feitos, o 
oftalmologista terá condições de escolher a lente adequada para o 
paciente; quem deverá receber as orientações necessárias quanto 
ao uso, manuseio e assepsia das lentes.

Existem vários tipos de lentes de contato, e para cada paciente, 
é feita, exclusivamente pelo oftalmologista, uma avaliação espe-

Dra. Adriana Ribeiro

Médica Residente em 

Oftalmologia – HOA
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cífica, quando são indicadas as lentes mais 
adequadas. 

As indicações, não 
se restrigem à corre-
ção ótica, mas também, 
para fins terapêuticos e 
cosméticos.

Sobretudo, existem 
indicações especiais de 
lentes de contato para 
a correção ótica do erro 
refrativo causado pelo 
ceratocone: doença cor-
neana caracterizada por 
afinamento e protrusão 
da córnea; o que pode 
causar a significativa 
diminuição da acuida-
de visual. 

Nesses casos, na 
maioria das vezes, tan-
to os óculos quanto as 
lente de contato gelati-
nosa, não são capazes 
de corrigir o astigmatismo irregular; causa-
do pela doença. Para a maioria dos pacien-
tes com ceratocone ou outras afecções que 
levam a irregularidades corneanas, a indic-

ção mais adequada é: a de lentes de contato 
rígidas, corneanas, ou esclerais.

Uma lente de con-
tato mal adaptada, ou 
com uso inadequado, 
sem um acompanha-
mento médico, pode 
causar complicações 
oculares com sérios da-
nos à visão do paciente; 
podendo, até mesmo, 
levá-lo à cegueira.

Sobretudo, é im-
portante ratificar que, 
não existe uma receita 
para lentes de contato, 
cada oftalmologista es-
colherá a melhor opção 
de lente, através de exa-
mes médicos específi-
cos e indicados a cada 
paciente. 

Portanto, a adapta-
ção de lentes de conta-

to é um procedimento exclusivo do médico, 
pois requer, para a sua realização, conheci-
mentos de anatomia, fisiologia, patologia, 
indicações e contraindicações. ▪

Existem vários 
tipos de lentes de 

contato, e para cada 
paciente, é feita, 

exclusivamente pelo 
oftalmologista, uma 
avaliação específca, 

quando serão 
indicadas as lentes 
mais adequadas.
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DO PRONTUÁRIO 
MÉDICO NA GESTÃO 
HOSPITALAR
ENTENDA ESTE DOCUMENTO HÁBIL A 
PROPICIAR A ADEQUADA COMUNICAÇÃO 
ENTRE A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

Quando o paciente procura um médico ou um serviço de 
saúde, é esperado que, a assistência prestada, seja com 
qualidade técnica e segurança. Em razão disso, é im-

portante reconhecer que, através da excelente elaboração de um 
prontuário médico, é possível alcançar uma assistência médica de 
qualidade e, consequentemente, uma boa gestão em saúde.

A palavra prontuário, deriva do latim promptuariu; que signi-
fica: “lugar onde se guarda aquilo que deve estar à mão; o que pode ser 
necessário a qualquer momento”.

Dentre as várias definições trazidas pelo Conselhos de Me-
dicina, pode-se precisar o prontuário médico, como sendo um 
documento elaborado pelo profissional de medicina, o qual re-
presenta a ferramenta fundamental para seu trabalho; visto que, 
esse, consiste na união de todas as informações referentes à as-
sistência prestada ao paciente, tais como: anamnese; descrição e 
evolução de sintomas; exames e procedimentos realizados; bem 
como, indicações de tratamentos e prescrições.

Nesse sentido, é importante constatar que se trata de um do-
cumento substancial, não apenas para o médico, mas para o pró-
prio paciente, para o hospital e para toda a equipe assistencial, 
uma vez que: as informações nele inscritas, propiciam o devido 
registro do atendimento; a facilitação do diagnóstico; bem como, 
a definição dos exames que serão necessários, viabilizando um 
tratamento mais eficiente e uma gestão hospitalar mais bem or-
ganizada e eficaz.

Dra. Rafaella  

de Freitas Ferreira

Médica Residente em  

Oftalmologia – HOA

Dra. Rafaella
de Freitas Ferreira

Advogada-OAB/GO 51.919
Dep. Jurídico HOA 
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O prontuário, é um 
o documento hábil a 
propiciar a adequada 
comunicação entre a 
equipe multiprofissio-
nal, assegurando maior 
qualidade e segurança 
na prestação dos servi-
ços médicos, além de, 
poder ser utilizado para 
pesquisas na área da 
medicina.

Desta forma, tam-
bém é possível extrair 
dele, informações des-
tinadas à elaboração de 
estatísticas e indicado-
res, beneficiando as-
sim, o ensino e o plane-
jamento em saúde.

Sobretudo, é cer-
to que, trata-se de um 
documento de grande 
relevância para: a se-
gurança do paciente; a eficiência de seu tra-
tamento, assim como, a eficácia da gestão 
hospitalar. Então, esse, configura-se como 

A palavra 
prontuário 

deriva do latim 
promptuariu 
que signifi ca: 

“lugar onde se 
guarda aquilo 

que deve estar à 
mão; o que pode 

ser necessário 
a qualquer 
momento”.

um  compilado de in-
formações, referentes à 
assistência prestada ao 
indivíduo, influencian-
do na organização dos 
registros e na comuni-
cação entre os setores 
da equipe multiprofis-
sional.

Por isso, em razão 
da notável importância 
conferida a esse docu-
mento, inclusive pelo 
Código de Ética Médica 
e pelo Conselho Fede-
ral de Medicina, é que, 
o Hospital Oftalmológi-
co de Anápolis, priori-
za a qualidade de seus 
prontuários médicos, 
os quais devem ser ade-
quadamente preenchi-
dos e bem organizados, 
garantindo assim, uma 

assistência médica eficiente e segura a seus 
pacientes, além de uma gestão eficaz em 
saúde entre seus colaboradores. ▪
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CONJUNTIVITES
A IMPORTÂNCIA DO EXAME FEITO PELO 
MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA DETECTAR 
A GRAVIDADE DA DOENÇA

Dra. Bruna Angelina

Médica Residente em 

Oftalmologia – HOA

Conjuntivite, é a inflamação da conjuntiva: tecido que re-
cobre a parte interna das pálpebras, e a parte anterior da 
esclera; parte branca do olho. 

As conjuntivites podem ser classificadas como infecciosas e não 
infecciosas. As infecciosas, são causadas: primeiramente, por vírus, 
seguido de bactérias; e mais raramente, por fungos e protozoários. 

A transmissão das conjuntivites infecciosas, geralmente ocor-
re pelo contato do olho com o agente causador que pode perma-
necer: em objetos (canetas, maçanetas, etc); e locais como pisci-
nas e lagoas por vários dias. A conjuntivite, não infecciosa, mais 
comum, é a alérgica. 

Sintomas como: hiperemia ocular (olho vermelho); prurido 
(coceira); secreção aquosa/purulenta; e sensação de areia nos 
olhos, podem ocorrer em qualquer tipo de conjuntivite. 

Sobretudo, outras doenças podem dar os mesmos sintomas, 
confundindo o paciente e/ou, o profissional da saúde, não oftal-
mologista. Por isso, a biomicroscopia, realizada pelo oftalmolo-
gista, é fundamental para diagnosticar corretamente a conjuntivi-
te, e por conseguinte,  estabelecer o tratamento adequado. 

Desta forma, pelo exame, o oftalmologista ainda é capaz de: 
excluir doenças mais graves, consideradas como diagnóstico di-
ferencial da conjuntivite; determinar a necessidade, ou não, de 
afastamento do trabalho, evitando a proliferação da doença. ▪
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CROSSLINKING 
PARA PACIENTES 
COM CERATOCONE

Dr. George Alencastro

Médico Residente em  

Oftalmologia – HOA

INDICADO PARA O 
TRATAMENTO DE CERATOCONE, 
ESTE PROCEDIMENTO VISA: 
IMPEDIR A PROGRESSÃO DA 
DOENÇA, COMBINANDO 
ALTA TECNOLOGIA, E MENOR 
DESCONFORTO NO PÓS-
OPERATÓRIO.

O ceratocone, é um distúrbio da córnea, considerado como 
uma distrofia contínua e progressiva, onde: ocorre afina-
mento central ou paracentral, e geralmente, inferior do 

tecido. Essa alteração, resulta no abaulamento anterior da córnea, 
o que acaba por modificar sua estrutura usual, e deixando-a em 
formato similar ao de um cone. Na maioria dos casos, a doença 
tem início na adolescência, acometendo ambos os olhos, mas de 
forma individualizada, o que faz com que, cada olho, se encontre 
em um estágio diferente da doença.

O Crosslinking, é um moderno tratamento cirúrgico, que tem 
como finalidade: aumentar a resistência da córnea; e promover 
maior estabilidade dessa estrutura, vital para a visão. 

O fortalecimento desse tecido, é fundamental para minimizar 
a progressão do ceratocone, e com isso, retardar, ou até mesmo, 
evitar um futuro transplante de córnea.

Se analisarmos o que ocorre em uma visão molecular, no 
procedimento de Crosslinking, observa-se que, haverá o fortale-
cimento das fibras de colágeno; que representam as ‘pontes’ de 
sustentação da córnea, pela indução de ligações covalentes entre 
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as moléculas estruturais. 
Com o aumento da resistência cornea-

na, há uma diminuição da elasticidade, re-
duzindo assim, a chance de progressão do 
abaulamento da córnea. Entretanto, justa-
mente essa alteração na forma corneana, é a 
responsável pelo alto astigmatismo, e baixa 
visão.

Desta forma, apesar de considerada uma 
técnica recente no Brasil, essa, vem sendo 
realizada, com bons resultados, há uma dé-
cada na Europa. Então, estima-se que, cerca 
de 500 mil pacientes com ceratocone, já se 
beneficiaram com o tratamento do pelo Cros-
slinking no mundo. 

O procedimento cirúrgico é minima-
mente invasivo, sendo realizado com anes-
tesia tópica; uso de colírios. Sua duração, é 
de aproximadamente 30 minutos, não ha-
vendo, necessidade de internação ou jejum, 
quando já realizado. 

Essa técnica, consiste na aplicação de co-
lírio a base de Riboflavina (Vitamina B), que 
será ativada por meio de um feixe especial 
de luz ultravioleta, determinando a contra-
ção das fibras de colágeno.

Ademais, é primordial que, seja feita 
uma análise detalhada, caso a caso, para ava-
liar se o paciente está apto ao procedimento, 
e quais serão seus maiores beneficiários.

Habitualmente, os pacientes que apre-
sentam estágios leves a moderados da doen-
ça, possuem melhor estabilização da mes-
ma, mas estudos recentes, mostram bons 
resultados em casos mais avançados. 

Sobretudo, o tratamento de Crosslinking 
é um grande avanço na terapêutica no Cera-
tocone, além de uma luz de esperança para a 
visão de nossas crianças e jovens. ▪
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HEMORRAGIA 
SUBCONJUNTIVAL
UM EVENTO EXTREMAMENTE COMUM

Dra. Mirna de  

Melo Dias

Médica Residente em 

Oftalmologia – HOA

A hemorragia subconjuntival, conhecida como “derrame 
no olho”, é uma condição benigna, em que ocorre um 
sangramento circunscrito, abaixo da conjuntiva; mem-

brana transparente que reveste a parte interna das pálpebras, e o 
branco do olho, devido a ruptura de pequenas veias. 

Entretanto, essa, aparece como uma mancha, vermelho-vivo, 
na região branca do olho, que muitas vezes, apresenta uma apa-
rência preocupante ao paciente. Trata-se de um evento extrema-
mente comum, que geralmente, decorre de um pequeno trauma, 
podendo ser tão discreto, que leva o paciente a não recordar-se do 
mesmo. 

Essa, também pode ocorrer: após uma crise de tosse ou vô-
mito; de hipertensão arterial; de diabetes mellitus; ou através do 
uso de medicamentos como corticoides ou anticoagulantes. Tipi-
camente, não apresenta sintomas, e não cursa com problemas vi-
suais, apesar de sua aparência. 

Desta forma, por ser uma condição benigna, o tratamento 
é realizado com lubrificantes oculares e compressas frias, desa-
parecendo lentamente, ao longo de 2 ou 3 semanas. Por isso, é 
importante consultar o oftalmologista, para que seja realizado o 
diagnóstico de forma correta, e assim, excluídas possíveis doenças 
oculares. ▪
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OFTALMO-
LOGIA GERAL
ENTENDA SUA IMPORTÂNCIA 
E SAIBA A FREQUÊNCIA 
IDEAL PARA VISITAR SEU 
OFTALMOLOGISTA

O termo ‘oftalmologia’, vem de origem grega ophthalmós 
(olho) e logus (estudo, palavra); portanto, entende-se por 
oftalmologia, o estudo dos olhos. É uma especialidade 

médica voltada para o estudo, diagnóstico e tratamento de alte-
rações do olho, desde: cirurgias; tratamentos medicamentosos; 
erros de refração; e distúrbios da visão.

A Oftalomologia Geral, é a consulta voltada tanto para adul-
tos, quanto para crianças. É quando o especialista: fará a medida 
da visão do paciente; avaliará a refração (grau do olho); medirá a 
pressão intraocular (necessário para prevenir o glaucoma); visu-
alizará as estruturas do olho e seus anexos; bem como, o fundo 
do olho.

O exame oftalmológico, é indicado anualmente, pois será esse 
que: determinará a necessidade das correções refracionais, assim 
como, os possíveis exames completares e/ou intervenções para 
manutenção da saúde ocular.

As alterações visualizadas em consulta e exames, determina-
rão novas avaliações, assim como, acompanhamentos subsequen-
tes nas demais subespecialidades da oftalmologia, tais como: ca-
tarata; córnea; retina; plástica ocular; glaucoma; estrabismo; etc.

Sobretudo, é de extrema importância entender que, os olhos, 
e as demais estruturas do corpo humano estão ligados entre si. 
Que, fatores como doenças de base: hipertensão arterial; diabetes; 
alterações da tireoide; dentre outras; são alterações predisponen-
tes a distúrbios visuais, fazendo-se necessário, ter o acompanha-
mento das especialidades envolvidas, sempre associado à busca 
pela manutenção da saúde, e bem estar de nossos pacientes. 

Visite seu oftalmologista anualmente! ▪

Dr. Fábio Ramos 

Caiado

Médica Oftalmologista 

– HOA

Dr. Fábio Ramos 
Caiado

Médico Oftalmologista 
- HOA 
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Dra Rayssa Medeiros Léda

Médica Residente em  

Oftalmologia – HOA

CATARATA
ALÉM DOS ASPECTOS 
ANATÔMICOS E CIRÚRGICOS

A catarata, é atualmente, a principal causa de cegueira no 
mundo. Ela consiste na opacificação do cristalino, a lente 
natural do olho. No entanto, felizmente, é uma causa re-

versível, pois, após o tratamento cirúrgico, a grande maioria dos 
pacientes, volta a enxergar tão bem, quanto antes da doença. 

Temos disponíveis inúmeras lentes intraoculares: monofo-
cais, multifocais, peça única, três peças, tóricas, acrílicas, de sili-
cone, polimetilmetacrilato, etc.

Mas hoje, nesse texto, meu foco não é discutir sobre qual len-
te é melhor, sobre fazer anestesia tópica ou periocular, sobre qual 
acuidade visual é recomendada para indicação da facoemulsifica-
ção com implante de lente intraocular. 

Hoje, quero falar sobre a gratidão dos pacientes no pós-ope-
ratório de catarata pelo SUS. São aqueles pacientes carentes, com 
dificuldades financeiras, cujo acesso ao sistema de saúde, é restrito. 

Alguns demoram tanto a vir, que quando nos procuram, já 
estão literalmente cegos. Felizmente, essa é uma doença que tem 
cura. É gratificante ver: a surpresa dos pacientes quando eles, de 
fato, voltam a enxergar; assim como, o sorriso em cada consulta 
de retorno, no pós-operatório. 

Gostaria de relatar três casos que particularmente me marcaram: 
Um deles, foi o de uma senhora que tinha 20 graus de mio-

pia, em cada olho. Apesar de sua catarata não ser tão densa, sem 
óculos ou lente de contato, a visão da paciente era extremamente 
ruim. Devido ao alto grau de miopia, optou-se por não colocar len-
te intra-ocular. A paciente evoluiu no pós-operatório, obtendo-se 
visão 100%. Essa paciente, sempre vinha muito feliz em todos os 
retornos. Em um deles, ela me disse a seguinte frase: “todos os 
dias eu rezo pela senhora. A senhora pode um dia me esquecer, 
mas eu nunca vou te esquecer.”

No segundo caso, outra paciente, veio com uma catarata tão 
avançada, mas tão avançada, que quase bateu na parede quando 
foi entrar no consultório sozinha. Andava com os braços à frente, 
tamanha a dificuldade visual. Essa, também evoluiu perfeitamente 
após a cirurgia. No dia da alta, ela me disse: “você não faz ideia 
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da alegria que eu estou hoje! Posso te dar um 
abraço?” É claro que não neguei o abraço!

E, por fim, no terceiro caso, outra pa-
ciente, também com catarata avançada em 
ambos os olhos, com 
procedimento sem in-
tercorrências, me mar-
cou pela frase dita no 
retorno: “Doutora, eu 
queria muito te agrade-
cer. Eu voltei a ver o ros-
to dos meus filhos, por 
sua causa”.

A emoção tomou 
conta do consultório! 
Como se conter diante 
dessa declaração? 

E, é ouvindo frases 
como essa, que para-
mos para pensar em 
quão maravilhoso é esse 
dom que Deus nos deu. 
O dom de fazer voltar a 
enxergar! O dom de de-
volver a luz aos olhos dos pacientes! 

Todavia, é claro que, como seres huma-
nos, estamos propensos a erros, e assim, 
acabamos por sentir que, não demos o nos-
so melhor, mas quando com há benção de 

Alguns pacientes 
carentes demoram 

tanto a vir, que 
quando nos 

procuram, já estão 
literalmente cegos. 
Felizmente, essa 
é uma doença 
que tem cura. 

Deus, tudo dá certo. 
A gratidão, porém, é tão intensa, que 

mesmo diante de tantas dificuldades, perce-
bemos o quanto vale a pena, e que não nos 

veríamos fazendo outra 
coisa!

Sobretudo, peço 
desculpas, pelos mo-
mentos em que não 
conseguimos dar o nos-
so melhor.

E, em nome dos 
residentes, agradeço a 
todos os pacientes: por 
todas as demonstrações 
de gratidão e carinho, 
pelos abraços, assim 
como, pelos presentes: 
bolo, garrafinha, toalhi-
nha, tempero, pipoca 
gourmet, queijo, doce, 
terço, etc.

 Agradeço a todos 
os pacientes por: de-

positarem em nós sua confiança, por nos 
indicarem a seus entes queridos, e por nos 
colocarem, diariamente, em suas oraçoes. 
Somos gratos e nunca nos esqueceremos de 
vocês! Mais uma vez, obrigada! ▪
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Senhoras e Senhores,
Vejo que, as mudanças ocorrem depres-

sa, tanto do lado de dentro, quanto do lado 
de fora. 

Vejo que, cada vez mais rapidamente, 
observamos as coisas boas que tanto ama-
mos indo embora. 

Essa realidade é difícil, não podemos 
mentir! Cada um de nós, enfrenta isso tudo 
do seu jeito. 

Cometemos erros durante esse proces-
so, e às vezes, até mesmo chegamos a piorar 
tudo. 

Pois é! Sabemos como é dura a vida! 
Sabemos de nossa luta! Sobretudo, hoje, é 
dessa luta que vou falar. A união faz a força 
meus amigos!

É exatamente por estarmos nessa luta, 
que devemos proteger aquilo que nos real-
mente importa, proteger àqueles a quem 
tanto amamos. 

Não importa como esteja sua família; 
lute por ela! Não importa o que ele ou ela 
fizeram; não desista tão facilmente! 

É difícil pra você, e é difícil pra mim, e 
por que não seria pra aquele que errou?! 

“Vamos juntos lutar pelo bem das pes-
soas!” 

Qual foi a última vez que você escutou 
isso? 

Então, seja o primeiro a ajudar àquele 
que está do seu lado.

Vejam bem meus camaradas! Estamos 
perdendo a batalha, pois o objetivo do mal, 
é que percamos nossos corações em trevas. 

Então, vos peço! Por mais que esteja do-
endo, por mais difícil que seja, acorde e ve-
nha lutar pelo bem! 

O mundo inteiro precisa da sua pequena 
boa ação. 

O primeiro passo é seu! 
E sim, todos sabemos que é difícil... 
Mas é por isso que você vai desistir?! ▪

Gabriel Pereira

Advogado – HOA
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PAIXÃO PELA 
MÚSICA
MINHA TRAJETÓRIA  
COMO CANTORA

Minha paixão pela música, começou quando vi pela pri-
meira vez na vida, um violão, aos 5 anos, me apaixonei! 
Vendo meu interesse, meu pai presenteou-me com 

um, em meu aniversário.
Então, iniciei no curso de violão, e comecei a aprender tocar. 

No início, eu apenas tocava, mas minha mãe dizia: “Minha filha, 
mas tem que cantar também!”; e assim comecei a cantar. 

Aos 10 anos, fiz minha primeira apresentação em público no 
show de talentos da minha escola. Confesso que me surpreendi, 
pois sempre fui muito tímida, e ao finalizar minha apresentação, 
todos me aplaudiram de pé. Um momento inesquecível e bastan-
te emocionante! Foi quando me apaixonei ainda mais, pela músi-
ca. Foi como se eu tivesse me encontrado! 

A partir desse momento, as oportunidades foram aparecen-
do, e as portas foram se abrindo. As coordenadoras me chama-
vam para cantar em todos os eventos que ocorriam na escola, e 
assim, as coisas foram fluindo.

Aos 16 anos, participei do meu primeiro festival com uma 
música autoral. Foi uma experiência incrível, pois consegui che-
gar na final, entre os 10 melhores. Aos 17, participei do mesmo 
festival, e cheguei entre os 10 primeiros mais uma vez.

Tentei entrar no The Voice Brasil, e por duas vezes, fui sele-
cionada nas regionais. Todavia, infelizmente, não passei! Sobretu-
do, continuo na tentativa e tenho fé que um dia chegarei lá. 

Aos aos 19 anos, comecei a cantar profissionalmente em bares 
e restaurantes de Anápolis, assim como, em alguns eventos fecha-
dos do HOA, através da Dra. Jaqueline e Dr. Augusto, que sempre 
me deram várias oportunidades, e acreditam no meu trabalho.

Sou grata por tudo isso, pois essas oportunidades me ajuda-
ram a crescer como profissional e como pessoa. Hoje, estudo, 
vivo e respiro música, e sou muito feliz por fazer o que gosto, 
pois sempre foi meu sonho, trabalhar com aquilo que amo. Não 
me vejo fazendo outra coisa que não seja cantar! ▪

Sarah

Música e cantora
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UM RESUMO 
DO QUE 
ACONTECEU 
EM 2018
Confi ra, a seguir, os últimos eventos, 
orgulhosamente realizados pelo HOA. >
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CONFRATER- 
NIZAÇÃO
  15/12/17   
 No dia 15 de dezembro de 2017, realizamos,
 no Anfiteatro do HOA, um evento de confra-
 ternização de Fim de Ano.
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RESIDENTES
 07/02/18  
Realizamos, no dia 7 de fevereiro, a formatura 
dos médicos residentes do HOA. 
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PALESTRA ÉTICA  
E ATENDIMENTO 
AO CLIENTE
 23/02/18  
Realizamos, no dia 23 de fevereiro, a palestra sobre 
Ética e Atendimento ao Cliente no HOA. 
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NOVOS 
RESIDENTES
 01/03/18  
Realizamos, no dia 1 de março, a comemoração 
da chegada dos novos médicos residentes do 
HOA. 
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DIA INTER-
NACIONAL 
DA MULHER
 08/03/18  
Comemoramos, no dia 8 de março, no Anfitea-
tro do HOA, o Dia Internacional da Mulher.
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PALESTRA 
SOBRE PGRS 
E LAVAGEM 
DAS MÃOS
 28/03/18  
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PÁSCOA
 28/03/18  
Comemoramos a Páscoa, no dia 28 de 
março, no Anfiteatro do HOA.
 

CAFÉ DA MA-
NHÃ ALCON
 24/04/18  
Confraternização da equipe do HOA, com café da 
manhã, no dia 24 de abril.
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PRIMEIROS  
SOCORROS 
EM OFTAL-
MOLOGIA
 27/04/18  
Realizamos, no dia 27 de abril, no Anfiteatro 
do HOA, a palestra de Primeiros Socorros em 
Oftalmologia.
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DIA DO OFTAL-
MOLOGISTA 
 07/05/18  
Festa em comemoração ao Dia do Oftalmologista, dia 7 
de maio, no HOA.
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DIA DAS 
MÃES 
 11/05/18  
Realizamos, no dia 11 de maio, no HOA, um
evento em comemoração pelo Dia das Mães.
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NOÇÕES 
BÁSICAS 
EM OFTAL-
MOLOGIA
  30/05/2018  
Palestra sobre Noções Básicas em Oftalmolo-
gia, no Anfiteatro do HOA.
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ACIDENTES 
COM MATE-
RIAIS BIOLÓGI-
COS E PERFU-
ROCORTANTES
  28/06/2018  
Palestra sobre Acidentes com Materiais Biológicos e Per-
furocortantes, no Anfiteatro do HOA.



42

QUALIDA-
DE DE VIDA
  25/07/2018  
Palestra sobre Qualidade de Vida, no 
Anfiteatro do HOA.
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DIA DOS 
PAIS
  13/08/2018  
No dia 13 de agosto, no HOA, celebramos
o Dia dos Pais.
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MEIO AMBIEN-
TE E SUSTEN-
TABILIDADE
  29/08/2018  
Palestra sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
no Anfiteatro do HOA.
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PALESTRA 
MARKETING
  14/09/2018  
No dia 14 de setembro, realizamos para os fun-
cionários do HOA, uma palestra sobre Marketing.
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DIA DA 
SECRETÁRIA
  28/09/2018  
No dia 28 de setembro, comemoramos no 
HOA, o Dia da Secretária.
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DIA DAS 
CRIANÇAS
  06/10/2018  
No dia 6 de outubro, fizemos no HOA, 
um evento em comemoração pelo Dia 
das Crianças.
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DIA DO MÉDI-
CO E LANÇA-
MENTO PLAN-
TÃO 24 HORAS
  18/10/2018  
No dia 18 de outubro, realizamos o Lançamento do 
Plantão 24 horas, juntamente com a comemoração 
pelo Dia do Médico.

Ú
LT

IM
O

S 
EV

EN
TO

S



49



50

SIPAT
  2018  
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho do HOA.Ú
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PALESTRAS 
EMPRESAS
  diversas datas  
Palestras ministradas, em Empresas, pelos fun-
cionários do HOA.
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ANIVERSA-
RIANTES 
DE 2018
  diversas datas  
Comemoramos, mensalmente, as datas de Ani-
versário de todos os funcionários  do Hospital.
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Algo mais no Natal
Senhor Jesus! 
Diante do Natal, que te 
Lembra a glória, na manjedoura,
Nós te agradecemos:
A música da oração;
O regozijo da fé;
A mensagem de amor;
A alegria do lar;
O apelo á fraternidade;
O júbilo da esperança;
A benção do trabalho;
A confiança no bem; 
O tesouro de tua paz; 
A palavra da boa nova;
E a confiança no futuro!...
Entretanto, Ó Divino Mestre
De coração voltado para teu coração, 
Nós te suplicamos
Algo mais!...
Concede-nos, Senhor o dom inefável
Da humildade para que 
Tenhamos a precisa coragem de 
Seguir-te os exemplos!
Emmanuel. ▪
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AGRADECIMENTO 

No Dia da Secretária, no HOA, pudemos falar sobre Cristo, o 
Líder dos Líderes, e perceber o quanto Jesus em sua simpli-
cidade nos revelou sua grandiosa liderança:

Ele nasceu numa manjedoura, simples e se superou de forma 
esplêndida. Não é porque nascemos em família simples, que não 
podemos nos superar, crescer, vencer nossas dificuldades, e realizar 
nossos sonhos, não importa de onde começamos, mas sim, a gran-
deza final de nossa obra.

Até os 33, viveu com seus pais como aprendiz de carpinteiro, 
uma profissão simples, mas ao mesmo tempo, construtiva, detalhis-
ta, e que requer paciência e disciplina. 

Ou seja, uma pessoa simples, com atividades simples e rotinei-
ras, como as nossas. Teve seus colaboradores, homens simples, pes-
cadores, que sabiam apenas pescar, mas que foram grandes líderes, 
e exemplo para toda a humanidade.

Naquela época quando um rei vencia a guerra, ele exigia que ajo-
elhassem para ele, e que lavassem seus pés. Jesus não! Ele lavou os 
pés de seus discípulos, mostrou a humildade e igualdade para com 
seus colaboradores. 

E hoje, mesmo sem pedir, milhares de seguidores ajoelham-se, 
a todo instante, por Ele e para Ele.

Jesus ensinava por meio de estórias, ele ensinou a parábola das 
sementes, da qual podemos fazer uma analogia aos colaboradores 
de hoje:

As sementes que caem entre os espinhos, não crescem, e nem 
dão frutos, essas, representam as pessoas, os colaboradores, que em 
tudo veem dificuldades e negatividades. 

As sementes que caem em terreno seco, representam àqueles 
colaboradores que não se encaixam, que não acrescentam, que não 
aceitam, e nem trazem melhorias, novas ideias.

As sementes que caem em terra fértil, representam os colabora-
dores acessíveis, flexíveis, comprometidos, interessados que vestem 
a camisa da empresa, e com certeza, dão excelentes frutos.

Sobretudo, seguir os exemplos e ensinamentos de Cristo, com 
certeza, diferencia um líder, aquele que propõe e jamais impõe suas 
idéias e suas crenças.

Feliz Natal a todos! Na certeza que 
podemos comemorar com Jesus, um ano 
em que terminamos melhores do que 
quando começamos.

Agradeço a Deus e a família HOA 
que fizeram parte da história do HOA 
neste ano de 2018.

Dra. Jacqueline Pereira
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