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Agradecimento
Agradecemos á Deus mais um ano em nossas vidas, ao nosso trabalho. NO HOA, 2020
começou com grandes expectativas de ser um ano de visão perfeita um ano 20/20.
No decorrer do tempo, pudemos observar que seria um ano diferente, com muitas
restrições e inúmeras situações inusitadas como a pandemia, ano atípico, novas regras.
Tivemos que nos reinventar, adaptamos a uma nova realidade, muitas perdas, muitas 
fiscalizações, muitas máscaras, EPI’s e álcool gel.

Gandhi falou “nas grandes batalhas da vida,
o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer”.

Juntos venceremos esta batalha e sairemos mais fortes,
mais família, mais cristãos, mais irmãos.
Obrigada a toda família HOA.
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Diretora administrativa HOA
Dr. Augusto Pereira - CRM 5892 
Diretor Presidente do HOA
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Dr. Augusto Pereira – CRM 5892
Médico Oftalmologista
Diretor Presidente do HOA

O mundo 
ditoso e a 
porta do 
coração.

 O ano de 2020 se iniciou com a pandemia. 
Está prestes a terminar e o Coronavírus se espalhou, 
continua em nosso meio e promete seguir 2021 afora, 
convivendo com a humanidade.
Não é a primeira vez que uma pandemia nos assola, e 
nem é a pior. Hoje a ciência, melhor estruturada, téc-
nica e intelectualmente impõe medidas paliativas que 
poupam vidas enquanto aguardamos o tratamento 
definitivo.
 Até agora são cerca de um milhão e quinhen-
tos mil mortes. No século XIV, a peste negra reduziu 
a população mundial em cem milhões de pessoas. A 
gripe espanhola de 1918 matou perto de cinqüenta 
milhões. A morte é terrível, especialmente quando 
atinge uma pessoa próxima, um ente querido.
 Nos últimos dias fizemos uma viagem de 
avião. No saguão do aeroporto, observávamos o com-

portamento das pessoas ao entrar e sair da aeronave. 
O que nos ocorreu, foi que alguma coisa boa o novo 
Coronavírus pode estar trazendo, agregada à dor e à 
solidão impostos pela doença e pelo distanciamento 
social.
 As pessoas aguardavam tranqüilas, pacientes 
e sentadas até serem chamadas para embarcar. De-
pois que o avião pousou, aquela turba descontrolada, 
ansiosa, apressada, que até o ano passado já lotaria 
disputando espaço no corredor do avião, novamente 
esperou sua vez e tranquilamente, ordeira e educada-
mente se levantou, pegou suas bagagens e saiu, não 
sem antes se despedir das outras pessoas e socorrer 
solicitamente os idosos e os incapacitados.
 Estamos mudando? Este ano nos tornamos 
menos beligerantes? Pode 2020 ser qual primave-
ra e fazer brotar no coração dos homens a paz, cuja 
semente foi plantada pelo exemplo vivo de Jesus no 
Outono de dois mil anos atrás, e jazeu desde então, no 
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inverno do egoísmo do coração da humanidade?
 Aqueles momentos de introspecção pessoal, 
de contato com o nosso mais íntimo, a prece indivi-
dual impostos pelo isolamento, pelo medo da morte, 
poderia ter sido o clique?
 O relacionamento cotidianamente forçado 
com nossos familiares, difícil, mas que nos fez sair de 
nós e vivenciar a experiência de dor do próximo e cer-
tificar o quanto eles são importantes em nossa vida, 
pôde germinar uma atitude de compaixão num âmbi-
to social geral?
 A nova atitude das pessoas no aeroporto nos 
enche de esperança!
 Quem sabe paramos com os conflitos conju-
gais, com as batalhas nos trabalhos, com as guerras no 
trânsito, com as contendas religiosas, com as pugnas 
por dinheiro e optamos pela paz?
Será que a semente amadureceu e a paz entre nós 
está a brotar?

 Que mundo será este quando cada um de nós 
tomar a decisão de praticar o bem sempre em todas 
as situações?
 Talvez no fundo, todos nós estejamos cansa-
dos de sofrer e de ver as pessoas sofrerem. 
 Em nome da família HOA, desejamos um final 
de ano de muita reflexão e que 2021 seja o início da pri-
mavera com árvores frondosas de amor, brisas refres-
cantes com o perfume do perdão e esquecimento do 
mal, flores coloridas de humildade e compaixão. Que 
o sol ilumine o mundo de luz e sejamos nós, brilhando, 
energizando, clareando e esclarecendo e refletindo o 
inesquecível Mestre Jesus, que plantou e espera co-
lher hoje em cada pensamento, cada sentimento, cada 
palavra, cada atitude de cada um de nós.
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EIS VOCÊ

HOSPITAL Divino Implantado num terreno
            Abençoado pelo Engenheiro do Amor Uma Estrela 
que se renova
A cada Amanhecer.

EIS VOCÊ

Oásis iluminado
             Onde aqueles que desejam Ver os passarinhos 
cantantes, Não apenas ouvi-los;
Onde aqueles que sentem O Aroma das flores
E desejam admirar sua beleza; Onde aqueles que ouvem
O choro de seu filho nascer E desejam vê-lo
Com todo seu amor;
Onde aqueles que desejam Apreciar a Natureza
E emoldurá-la em sua visão
Como a mais bela Criação da Vida, Procuram por você,
Oásis de Luz!
Sempre pronto, disposto A realizar seus Sonhos!

EIS VOCÊ

A Esperança de um Visão Perfeita A
           Esperança de poder
Sentir e ver a vida
Em toda a sua Plenitude.
 
EIS VOCÊ

Uma Magia,
Uma Luz Brilhante A Iluminar
Cada Alvorecer de Esperança, Uma Estrela Cintilante
Que se destaca
No mais belo Céu Azulíneo, Comandado por dois Anjos E 
sua Equipe,
Escolhidos por Deus Que carregam com Você
A Competência, a Responsabilidade e  o 
Profissionalismo.
E a maior Dádiva Divina: O Amor, muito Amor!
EIS VOCÊ!!!

COLUNA

POESIA

Paciente Zaida Maria
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PLÁSTICA
OCULAR

Prof. Dr. Eduardo Damous Feijó 
Doutor em Oftalmologia pela USP
Chefe do Setor de Plástica Ocular do HOA
Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular

forma acentuando as rugas da testa, os pés-de-gali-
nha, os bolsões palpebrais, o “bigode chinês”, dentre 
outros.  Todo esse processo depende claro de fatores 
genéticos, exposição solar, ingestão excessiva de ál-
cool, tabagismo, assim como descuidos com a pele, 
tais como dormir de maquiagem frequentemente e 
não usar protetor solar. 
         Existem várias alternativas para uma melhora es-
tética na região ao redor dos olhos, as principais são:
 Blefaroplastia: é uma cirurgia que retira o excesso de 
pele e bolsas de gordura na região ao redor dos olhos. 
Pode ser feita na parte superior e/ou inferior. Devolve 
a aparência jovial do olhar. O oftalmologista especia-
lista nessa área terá todo cuidado de não oferecer ris-
co aos seus olhos e isso é um grande diferencial. 
 Toxina botulínica (Botox): é uma substância 
que paralisa a musculatura, dessa forma diminuin-
do as rugas na testa, glabela (entre as sobrancelhas), 
pés-de-galinha. Pode-se elevar a sobrancelha com o 
produto, a duração dele é de aproximadamente 5-6 
meses. 

COMO MELHORAR A
ESTÉTICA FACIAL? 
 As pálpebras, por conterem a pele mais fina 
do corpo humano, são um dos primeiros locais onde 
se percebe o processo de envelhecimento facial. Com 
o passar da idade, ocorre perda do tônus muscular, 
perda de gordura subcutânea e do colágeno facial, fa-
zendo com que a pele fique com menos suporte, tor-
nando-se mais flácida, com rugas mais visíveis e dessa 
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 Laser de Co2 fracionado: é um aparelho de la-
ser que produz microqueimaduras na pele e que desta 
forma estimula a produção de colágeno no local, cau-
sando rejuvenescimento facial importante e ameni-
zando manchas senis na pele do rosto. Pode ser feito 
em conjunto com a blefaroplastia, melhorando muito 
os resultados da cirurgia. 
 Preenchimentos faciais: 
consiste em preencher o rosto 
em locais onde se perdeu gor-
dura facial, devolvendo dessa 
forma o “recheio” e os contor-
nos do rosto. Ameniza também 
o “bigode chinês”, a linha de 
marionete e pode suavizar as 
olheiras também. Dependendo 
do produto sua duração é de 1 a 
2 anos. 
 Fios de PDO: são fios 
que podem fazer tração na pele 
e dessa forma elevar o supercí-
lio, maçã do rosto e outras áreas; 
ou podem somente funcionar como bioestimuladores 
da produção de colágeno facial, devolvendo o turgor 

da pele. 
 Como vimos, existe uma gama de possibili-
dades para suavizar o processo natural de envelhe-
cimento facial. Todas essas técnicas podem ser reali-
zadas isoladas ou em conjunto, potencializando assim 
seus resultados.

Tudo isso também não terá um 
resultado satisfatório se você 
não cuidar da sua pele, usando 
protetores solares, cremes an-
ti-envelhecimento adequados, 
evitar tabagismo e alcoolismo 
em excesso, dentre outros.
 O setor de plástica ocular do 
HOA está pronto para fazer a 
avaliação criteriosa e indicar a 
melhor combinação de proce-
dimentos personalizados para 
cada paciente, expondo os prós 
e contras de cada técnica e expli-
cando os resultados alcançáveis, 
dentro de cada possibilidade e 

sendo o mais natural possível. 
Aguardamos vocês! 

“Existem várias 
alternativas para 

uma melhora 
estética na região

ao redor dos 
olhos...”
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Dra. Daniela Schroff – CRM 22155

OLHO VERMELHO?
PODE SER UVEÍTE!

 As uveítes podem aparecer em qualquer idade 
e em ambos os sexos. Representam 10% dos casos de 
cegueira legal no mundo. No Brasil, são responsáveis 
por 15.7% dos pacientes que frequentam as institui-
ções de reabilitação visual.
 Mas o que é uveíte? É a inflamação da úvea, lo-
cal também conhecido como trato uveal. Para melhor 
compreensão da doença, é necessário entender com 
maiores detalhes essa região do olho.

 O trato uveal é formado por três estruturas: 
íris, corpo ciliar e coroide. A íris constitui a parte co-
lorida do olho que envolve a pupila. O corpo ciliar é o 
conjunto de músculos responsáveis pela acomodação 
do cristalino permitindo a focalização visual de objetos 
próximos e distantes.
 A coroide reveste a área posterior do globo 
ocular desde a extremidade do corpo ciliar até o ner-
vo óptico e se situa entre a parte interna da retina e a 
parte externa da esclerótica. Por possuir células pig-
mentadas e vasos sanguíneos, tem a função de nutrir 
as partes mais internas do olho.

 A inflamação pode acometer parte ou todo 
o trato uveal e, devido a isso, é possível classificar as 
uveítes de acordo com a sua localização. Tal divisão 
também explica a sintomatologia variável da doença.
 A uveíte anterior é a inflamação da íris e 
de parte do corpo ciliar (irite, iridociclite ou ciclite 
anterior). A intermediária envolve a pars plana e o 
humor vítreo (pars planite, hialite ou ciclite posterior). 
A posterior acomete a retina e/ou a coroide (retinite, 
coroidite, retinocoroidite, coriorretinite ou neurorreti-
nite). Quando a inflamação afeta todas essas regiões, 
é denominada panuveíte.
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 Também classificamos as uveítes de acordo 
com as características abaixo:

1. Forma de aparecimento:
a. Súbita
b. Insidiosa

2. Duração:
a. Limitada: menor que 3 meses
b. Persistente: maior que 3 meses

3. Evolução:
a. Aguda: aparecimento súbito e duração limitada
b. Recorrente: episódios repetidos separados por 
períodos de inatividade sem tratamento específico e 
com duração maior que 3 meses
c. Crônica: episódios de recaídas após a suspensão 
do tratamento em menos de 3 meses 

 Em relação à etiologia, cerca de 30-60% 
dos casos são idiopáticos, ou seja, não têm origem 
definida. Outras causas são: doenças de caráter au-
toimune, infecções por vírus, bactérias e protozoários 
(sendo a toxoplasmose de grande relevância em nos-
so meio), medicamentos, produtos químicos, traumas 
oculares, linfomas e metástases.
 Os achados clínicos são variáveis e de-
pendem da localização da inflamação, a qual pode 
acometer um ou ambos os olhos. Na uveíte anterior, 
comumente observamos vermelhidão conjuntival, dor 
ocular intensa, sensibilidade à luz e leve diminuição 
da acuidade visual.
 Na intermediária, a dor não costuma estar 
presente, sendo comum a piora da visão e a presença 
de pontos negros irregulares flutuantes. Na posterior, 
a inflamação do nervo óptico é frequente, ocasio-
nando perda de campo visual, que pode variar desde 
um pequeno ponto cego até uma cegueira total. Na 
panuveíte, os sinais e sintomas descritos se combi-
nam. 

 O diagnóstico da doença é realizado pelo mé-
dico oftalmologista. Além da análise dos sinais e sinto-
mas, é preciso um exame físico minucioso, podendo 
ser necessária a solicitação de exames laboratoriais e 
de imagem, além da avaliação complementar de ou-
tras especialidades médicas, como a reumatologia e a 
infectologia. 
 O tratamento deve ser realizado o quanto an-
tes para se evitar sequelas e é baseado nos achados 
clínicos e na causa da uveíte. Os corticosteroides tó-
picos são utilizados na maioria dos casos, bem como 
os midriáticos (medicamentos que dilatam as pupi-
las). Algumas vezes, podem ser necessários corticos-
teroides via oral ou injetáveis. A depender da causa, 
imunossupressores, antibióticos, antivirais e/ou an-
tifúngicos poderão ser indicados. Ocasionalmente, a 
realização de cirurgia e/ou o uso de laser são aconse-
lhados.
 As uveítes podem lesionar os olhos de maneira 
rápida e causar complicações com risco visual, como 
inflamação da mácula, lesão da retina, glaucoma e ca-
tarata. Dessa maneira, diante de sintomas condizentes 
com o quadro clínico, procure um serviço oftalmológi-
co de referência para melhor avaliação e apropriado 
tratamento.

Referências textuais:
1. LaMattina KC. Uveítes. MSD Manuals. Boston University School of 
Medicine. 2019.
2. Nascimento HM. Uveítes: revisitando o tema. e-Oftalmo.CBO: Rev Dig 
Oftalmol. 2016;2(1):1-26. 10.17545/e-oftalmo.cbo/2015.43
Imagens:
1. https://conteudo.imguol.com.br/c/entretenimento/e7/2019/11/05/
mulher-com-olhos-vermelhos-uveite-conjuntivite-1572962894459_
v2_1254x836.jpg
2. https://image.slidesharecdn.com/oftalmologiacompara-
da-26-04-2016-170704131652/95/uvetes-em-humanos-e-ani-
mais-4-638.jpg?cb=1499174760 
3. https://lh4.googleusercontent.com/proxy/wrCCAN5cob1BjlrrUottZZP-
2VeyumpeP1Qcw6ELciVsX99VftHVjkmUPOusIFDvdEP6cfW-mPlG7tFaZ-
cvHRI7Cdv7uIAur5KeS8q_w-UDQt3KiQhWI_9uI 
4. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Hypopyon.jpg
5. https://www.msdmanuals.com/-/media/manual/home/images/eye_
uvea_pt.gif?mw=350&thn=0&la=pt
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Dr. Francisco Neto – CRM 26078

A PERCEPÇÃO DO 
PRIMEIRO ANO NA 
OFTALMOLOGIA
 Durante os 6 anos de medicina, lidamos com 
diversas patologias e curiosas condições clínicas, al-
gumas mais frequentes, outras mais raras, mas todas 
voltadas para a formação do médico generalista. Não 
à toa, áreas da medicina interna costumam ser nos-
sos primeiros contatos e até acreditamos que esse é o 
nosso caminho.
 Colocar o jaleco, pegar o estetoscópio e o es-
figmomanômetro, e se mandar para os hospitais de 
complexidade terciária. Em outros momentos, os pos-
tinhos são nossos paradeiros, abordando a medicina 
de forma preventiva e estabilização de condições clí-
nicas crônicas mais comuns. Porém... uma paixão sú-
bita me ocorreu:
 Uma decisão repentina: rotina agradável, pro-
cedimentos cirúrgicos extremamente interessantes 
e um contato muito especial com o paciente. Des-
cobri que o procedimento cirúrgico mais realizado 
no mundo é a facectomia – nome técnico da cirurgia 
de catarata. Distante daquela realidade estimulada 
na graduação de medicina, por que não? Deixaria de 
lado a semente por muito tempo cultivada, até então 
o anseio de ser cardiologista. O curioso é que agora 
eu estaria diante da área mais concorrida de muitos 
serviços de Residência Médica. O receio foi enorme.
 A disciplina foi implacável, como em toda 
grande conquista! Mas foram algumas madrugadas 
em branco, revisões incansáveis e repetição de exer-
cícios e provas anteriores na altura do acréscimo que 
viraram o jogo. Deu tudo certo. Aí vou de R1.
 Repentinamente, os exames complementares 
deixaram de ser o hemograma, frações do coleste-
rol, ureia, creatinina e passou a se tornar rotina lidar 
com os termos retinografia simples, biometria, paqui-
metria, curva tensional. O estetoscópio na mochila, 
deu lugar à lente para avaliar o polo posterior. Quem 
já achava artístico suturar, teve que aprender a usar o 
nylon 10.0, mais fino que um fio de cabelo. Fantástico.
 Aliás, descobrimos rapidamente que não exis-
te nada delicado e realmente pequeno. Aceite: falta-
-lhe habilidade e destreza. Sempre. Nossos orientado-
res são verdadeiros ourives do sentido mais delicado 
e complexo do corpo humano. Dá para imaginar um 
ser humano que, utilizando suas habilidades manuais, 

aborda uma cápsula cristaliniana que tem 1/10 da es-
pessura do tal fio de cabelo? Surreal.
 “Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Será 
que eu nasci mesmo para isso?” A complexidade sem-
pre assusta. É chocante. Mas o prêmio: acompanhar 
uma pessoa que só tinha percepção de vultos a vol-
tar a ver feições, cores, paisagens e ser independente 
para atividades diárias.
 “Obrigado meu filho, que Deus abençoe a mão 
e a vida de vocês. Vocês mudaram a minha vida”. O 
olhar contente não mente. E motiva mais que qualquer 
palavra. 
 Esse é o meu propósito.
 “Depois da escuridão, a luz”. Jacques Daviel, 
1762. O cirurgião oftalmológico que primeiro propôs a 
facectomia extracapsular, que revolucionou a técnica 
de cirurgia de catarata.  Acredito que é exatamente 
esse o propósito do oftalmologista: ser luz. Um ano 
vivendo essa área fabulosa: que troca a melhora da 
acuidade e percepção visual por gratidão e sorrisos. 
FRANCISCO DIAS LUCENA NETO 
Residente do 1 ano

Médico Residente do Instituto HOA
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A TRIQUÍASE E DISTÚRBIOS DOS CÍLIOS

 A medicina é reconhecidamente a ciência dos detalhes, mas você já parou para pensar que a simples 
disposição dos cílios podem dar indícios desde pequenas alterações anatômicas, até sinais de patologias sistê-
micas?
 Conceitualmente, os cílios fazem parte da superfície anterior da placa tarsal, mais especificamente da 
lamela anterior, passando entre a parte principal do orbicular do olho e sua parte mais superficial (músculo de 
Riolan), que sai da pele na margem palpebral anterior e faz uma curvatura em direção oposta ao globo. 
 Suas funções são variadas, e a principal seria a defesa ocular, estando em maior número na pálpebra 
superior, aproximadamente o dobro de cílios que na pálpebra inferior. A substituição total de cílios leva cerca 
de 3-5 meses, sendo que pode ser estimulada por condições ambientais, entre elas a extração mecânica – a 
substituição completa do cílio destacado pode ocorrer em apenas 4 semanas.
 As alterações podem ser de número, tamanho, direção, pigmentação e número de fileiras de cílios. A 
alteração mais comum é a triquíase, termo de origem grega de definição: alteração de orientação dos cílios, 
ocorrendo um mau posicionamento posterior, sem alteração de posicionamento dos folículos. As condições 
adquiridas podem estar relacionadas a inflamações crônicas, traumas e procedimentos cirúrgicos prévios. De 
origem congênitas, costumam estar relacionadas a blefarites crônicas e herpes zoster oftálmico.

A. Cílio triquiático único 
B. Triquíase associada ao nó palpebral após cirurgia de calázio

 A queixa clínica é imediata, principalmente se em contato com o tecido com mais terminações nervosas 
livres do corpo humano (córnea). Sensação de corpo estranho, lacrimejamento, secreção mucosa e fotofobia. 
As pálpebras inferiores são as mais afetadas. 
 Evita-se o procedimento na fase aguda da afecção. Esperamos o processo de cicatrização para que seja 
feita a abordagem definitiva, evitando a recorrência das queixas. Porém, muitas vezes, mais de um procedimen-
to pode ser necessário, haja vista ser uma patologia ocular com grande tendência a recidiva. Justamente por 
esse detalhe, a intuitiva depilação com pinça apesar de simples, a recorrência em algumas semanas é invariável.
 Podemos abordar definitivamente utilizando o eletrocautério, fotocoagulação com laser de argônio, 
crioterapia e, em alguns casos mais complexos, até abordar cirurgicamente com a ressecção em cunha ou a 
cirurgia de Van Milligen, se triquíase maior.
 Caso você já tenha notado alguma alteração na pigmentação, tamanho, número de cílios, em maior ou 
menor número, ou caso você faça parte do grupo de pacientes portadores da patologia ciliar mais comum, a tri-
quíase, busque um oftalmologista qualificado, do Hospital Oftalmológico de Anápolis, e solicite uma avaliação.
 Seus cílios protegem seu globo ocular – alguma alteração pode predispor a queixas e micro traumas 
oculares, além de indicar sinais, até mesmo, de doenças sistêmicas.
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ACHADOS RETINIANOS 
EM PACIENTE COM 
COVID-19

tina em condições sistêmicas, como diabetes, doença 
de Parkinson e doença de Alzheimer, além de muitas 
infecções virais. Esse exame não gera dor e pode ser 
realizado em curto espaço de tempo.
 Foram relatadas alterações da retina e do OCT 
em 12 adultos (seis homens e seis mulheres, com ida-
des entre 25 e 69 anos), examinados 11 a 33 dias após 
o início dos sintomas da COVID-19. Todos os pacientes 
apresentaram febre, astenia e dispneia (falta de ar), e 
11 pacientes também apresentaram disgeusia e anos-
mia (falta ou comprometimento do paladar e incapa-
cidade de se sentir odores).
 Dois pacientes foram internados no hospital, 
mas nenhum necessitou de cuidados intensivos. Nove 
pacientes eram médicos e dois eram profissionais de 
saúde. Todos os pacientes apresentavam parâmetros 
sanguíneos normais no momento da avaliação oftal-
mológica. Nove pacientes testaram positivo para SAR-
S-CoV-2 por método de PCR e dois pacientes testa-
ram positivo em testes de anticorpos para COVID-19.
 Todos os pacientes apresentaram lesões re-
tinianas, sendo que quatro pacientes também apre-
sentaram manchas algodonosas e micro hemorragias 
observadas ao exame de fundo de olho.
A acuidade visual e os reflexos pupilares eram normais 
em todos os olhos e não foram detectados sintomas 
ou sinais de inflamação intraocular.
 Trata-se do primeiro relato de achados da reti-
na possivelmente associados à infecção por COVID-19 
em humanos. Esses achados podem estar associados 
a manifestações do SNC (Sistema Nervoso Central) 
descritas em estudos em animais e em eventos neu-
rológicos da COVID-19.
 Como orientações aos pacientes podemos 
informar que o aparelho de OCT e respectivo exame 
estão disponíveis no Hospital Oftalmológico de Aná-
polis (HOA) e que orientamos que os pacientes pós 
COVID-19 passem por avaliação oftalmológica e se-
jam submetidos a uma análise pela equipe da retina 
com a realização de um mapeamento de retina e, caso 
necessário, posterior OCT.

Fonte: The Lancet - Published Online May12,2020 www.thelancet.
com|journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31014-X/fulltext

 O avanço dos estudos sobre a Covid-19 tem 
trazido como descobertas diversas consequências da 
presença do vírus em diferentes partes do corpo.  Num 
estudo inédito, publicado recentemente no periódico 
inglês The Lancet, o Departamento de Oftalmologia e 
Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp), em conjunto com o Instituto da Visão, identi-
ficou que o novo Coronavírus também pode provocar 
lesões anatômicas na retina, sob o risco de alterações 
oftalmológicas. Foi demonstrado previamente que a 
doença COVID-19 afeta diferentes partes do corpo, 
além de alterações oftalmológicas associadas a doen-
ças externas oculares, como a conjuntivite.
 Segundo o oftalmologista Rubens Belfort Jú-
nior, um dos autores do estudo e presidente da Acade-
mia Nacional de Medicina, até a publicação do estudo 
preliminar, a conjuntivite era a única manifestação da 
Covid nos olhos.
A tomografia de coerência óptica (OCT) é uma técni-
ca de imagem não invasiva usada nesse estudo e tam-
bém útil para demonstrar alterações subclínicas da re-

Dra. Caroline Alencar de Almeida Ramos - CRM 23043
Oftalmologista do Corpo Clínico do HOA
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O QUE É A
NEURO-OFTALMOLOGIA?

 É uma subespecialidade de fronteira entre a 
Oftalmologia e a Neurologia, que estuda as manifesta-
ções oculares relacionadas a doenças das vias ópticas 
e do sistema nervoso central.
 Nossos olhos constituem órgãos sensoriais 
conectados diretamente ao cérebro através do nervos 
ópticos, nobre estrutura localizada na região posterior 
do globo ocular.
 A luz que chega até o fundo dos olhos ainda 
terá um longo caminho a percorrer até ser processada 
pelos neurônios cerebrais no córtex visual, localizada 
no lobo occipital (região posterior do cérebro). Dessa 
maneira, diversas patologias que ocorrem no sistema 
nervoso central podem implicar em alterações visuais, 
muitas vezes sendo uma piora da visão o primeiro sinal 
de uma doença neurológica. 

AS CARACTERÍSTICAS DA BAIXA DE VISÃO PODEM 
SER ESPECÍFICAS NESSES CASOS, E INCLUEM:

- Diplopia (visão dupla)
- Apagamentos transitórios da visão, perda inexplica-
da da visão
- Escotomas no campo visal (manchas escuras na vi-
são)
 Os músculos que realizam a movimentação 
dos olhos e aqueles que definem o tamanho das pu-
pilas também possuem controle nervoso e a harmonia 
de todo o sistema é importante para uma boa visão. 
Assim, os seguintes sinais podem significar alterações 
neuro-oftalmológicas:

- Estrabismo agudo (desvios oculares súbitos)
- Ptose (queda de uma ou de ambas as pálpebras)
- Anisocoria (tamanho diferentes entre as pupilas)

PREPARAÇÃO PARA UMA AVALIAÇÃO
NEURO-OFTALMOLÓGICA:

 Caso já tenha se consultado com outros mé-
dicos anteriormente é importante trazer informações 
como relatórios ou impressões clínicas a respeito do 
seu acompanhamento. Se foram realizados exames 
de neuroimagem (Tomografia Computadorizada, Res-
sonância Magnética) são necessários os filmes ou CD 
para avaliação.
 É provável que as pupilas tenham que ser dila-
tadas durante o exame, provocando sensibilidade à luz 
e embaçamento transitório, por isso pode ser neces-
sária a presença de um acompanhante. Sempre ter em 
mãos os nomes e dosagens das medicações em uso.

A IMPORTÂNCIA DA NEURO-OFTALMOLOGIA:

 A Oftalmologia possui a missão de salvar ou 
reestabelecer visão, mas a Neuro-Oftalmologia possui 
a capacidade ainda de, muitas vezes, preservar a vida. 
Derrames e tromboses cerebrais, tumores do sistema 
nervoso central e esclerose múltipla são patologias 
que podem começar inicialmente com problemas vi-
suais, mas que demandarão uma avaliação holística e 
global do paciente. O pronto reconhecimento é vital 
para evitar a perda irreversível da visão e manutenção 
da saúde.

Dr. George Landim – CRM  19892
Chefe do Dep. de Neuro Oftalmologia do HOA
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TEM UM CISCO NO MEU 
OLHO. O QUE EU FAÇO?
 O corpo estranho, popularmente conhecido 
como cisco, é frequentemente responsável por lesões 
da córnea e conjuntiva (imagem 1), acometendo prin-
cipalmente a população economicamente ativa, entre 
16 e 45 anos. Embora ele possa ser eliminado esponta-
neamente do olho pela lágrima, ocasionalmente pode 
aderir à córnea ou à conjuntiva palpebral e deixar uma 
abrasão residual. Independentemente da origem do 
corpo estranho, é recomendada que uma avaliação 
oftalmológica seja feita o quanto antes, para resolução 
do quadro e redução dos danos.

QUAIS SÃO AS ORIGENS DE CORPO ESTRANHO MAIS 
COMUNS?

 Qualquer partícula em suspensão pode en-
trar no olho e se impactar na superfície ocular. Alguns 
exemplos e fatores de risco: terra/areia (praia, quadras 
de esportes, construção civil, trabalhadores rurais), 
vento/poeira (motociclistas, mecânicos, trabalhado-
res ao ar livre), madeira (marceneiros, carpinteiros), 
metal (metalúrgicos, serralheiros), vidro, maquiagem, 

Dra. Sarah Gonçalves – CRM 23972
cílios, lente de contato, insetos, cascas, farinhas (pa-
deiros), dentre outros. Lembrando que os fios de su-
turas também são corpos estranhos aos olhos que po-
dem gerar incômodo.
 Em particular, é necessário um cuidado maior 
com corpos estranhos resultantes de máquinas de 
alta velocidade (por exemplo: furadeiras, serras, equi-
pamentos que gerem atrito entre metais, marteladas 
ou explosões). Nesses casos, mesmo em traumas 
aparentemente mínimos, pode haver penetração in-
traocular do corpo estranho, necessitando avaliação 
oftalmológica com urgência.

O QUE POSSO SENTIR CASO HAJA UM CORPO ES-
TRANHO NO MEU OLHO?

 O mais clássico é a sensação de arranhamen-
to e vermelhidão. Em alguns casos pode evoluir com 
dor, sensibilidade à claridade, lacrimejamento, edema 
palpebral e até mesmo produção de secreção infec-
tada. A redução da acuidade visual é rara, mas tam-
bém pode estar presente. O diagnóstico e tratamento 
rápidos dos corpos estranhos e das abrasões da cór-
nea podem ajudar a prevenir as infecções. Portanto, 
quanto mais precoce a remoção do corpo estranho e 
instituição de tratamento adequado, menor o risco de 
complicações graves. 
O QUE FAZER IMEDIATAMENTE APÓS CAIR ALGO NOS 
OLHOS?
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 Nos casos de partículas menores e sem impac-
to (como poeira), pode-se usar soro fisiológico para 
lavar os olhos, tendo o cuidado de não aplicar solu-
ções contaminadas ou esfregá-los. Corpos estranhos 
que persistem por mais de 10 minutos dificilmente 
se solucionarão espontaneamente, sendo necessária 
remoção cuidadosa pelo oftalmologista. Não é acon-
selhado o uso de nenhum objeto nos olhos por leigos. 
Não aplicar nada nos olhos se o corpo estranho for 
metálico, vidro, houver sangramento ou vermelhidão. 
Ir ao oftalmologista o mais cedo possível, uma vez que 
há aumento do risco de formação de halo metálico na 
córnea, de aprofundamento do corpo estranho e até 
mesmo de perfuração ocular. Os usuários de lentes de 
contato devem suspender o uso até melhora comple-
ta.

QUAIS AS COMPLICAÇÕES QUE UM CORPO ESTRA-
NHO PODE CAUSAR?

 Felizmente, as células superficiais do olho re-
generam-se rapidamente. Mesmo as grandes abra-
sões tendem a recuperar-se de um a três dias. Entre-
tanto, corpos estranhos localizados profundamente 
na córnea, podem gerar uma pequena cicatriz após 
sua retirada, afetando a visão se localizadas no eixo vi-
sual. Aqueles encontrados na conjuntiva palpebral, po-
dem provocar abrasão da córnea que pioram ao piscar 
(imagem 2). Embora incomum, pode haver infecção 
secundária no local, que exige tratamento antimicro-
biano específico. Caso os sintomas não melhorem em 
até 48 horas após remoção ou caso haja qualquer pio-
ra é necessário retorno para reavaliação. Um acom-

panhamento pelo oftalmologista também pode ser 
necessário a depender do tamanho e da gravidade da 
lesão. 

COMO POSSO PREVENIR DE TER UM CORPO ESTRA-
NHO NOS OLHOS?

 A melhor maneira de prevenir é o uso adequa-
do dos equipamentos de proteção individual (EPIs). 
Os profissionais com exposição laboral às partículas 
(soldadores, jateadores, marceneiros, garimpeiros...) 
devem usar os óculos protetores, de preferência com 
vedação. Os motociclistas devem sempre usar o ca-
pacete com a viseira fechada. Lembrando que antes 
de tocar a região dos olhos as mãos devem ser bem la-
vadas e o ato de esfregar os olhos deve ser eliminado 
do cotidiano. Uma higiene palpebral e ciliar adequada 
também pode prevenir a exposição aos corpos estra-
nhos e irritação ocular.

QUAIS AS OUTRAS CAUSAS DE SENSAÇÃO DE CORPO 
ESTRANHO?

Nem sempre que há a sensação de corpo estranho, 
significa que haja um corpo estranho alojado nos olhos. 
Outras causas fisiológicas e patológicas nas quais um 
desconforto semelhante é comum são: conjuntivites, 
alergias oculares, meibomites (inflamação de glându-
las palpebrais), blefarites, cicatrização pós operatória 
e até mesmo olho seco. Uma avaliação do especialis-
ta é fundamental para um diagnóstico assertivo e um 
tratamento adequado.

Figura 1: Corpo estranho corneano Figura 2: Abrasão corneana por corpo estranho palpebral
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E COMO ESTÁ A SAÚDE 
DA SUA EMPRESA NESTE 
CENÁRIO?
 
 Não poderíamos ignorar a atual situação do 
mundo em relação ao Vírus COVID19. E eu, como es-
pecialista econômica-financeira, atuante como conta-
bilista, venho de alguma forma contribuir para que a 
situação financeira do nosso país continue caminhan-
do, mesmo que de forma lenta.
 Trago algumas dicas para serem analisadas e 
colocadas em práticas para que sua empresa não seja 
colocada em crise, ou possa sair dela.
 • Concessão de benefícios governamentais:
 Verifique junto ao seu contador, todos os be-
nefícios e ajudas que foram propostas pelo governo 
brasileiro. Neles podemos de alguma forma aliviar os 
custos fixos da sua empresa de forma legal, sem ter 
prejuízos futuros. Alguns deles foram relacionados à 
folha de pagamento de funcionários, outros à prorro-
gação de alguns tributos. Isso faz com que seu fluxo 
de caixa não fique defasado.
Em alguns produtos ou grupos de atividades até hou-
ve redução de impostos. Claro que todos devem ser 
analisados para ver qual se encaixa no perfil de sua 
empresa.
 • Acesso à linha de crédito:
 Verificar junto ao banco em que sua empresa 
movimenta, ou até em outros bancos, as propostas 
que foram liberadas. As linhas de créditos para em-
préstimos com condições especiais, como carências, 
taxas de juros menores que 1%. Podendo esse valor 
entrar em sua empresa como um fluxo de caixa e in-
vestimento para crescimento e para suportar os mo-

mentos de crise. Essa proposta tem condições mais 
favoráveis que antecipações de cartões de créditos, 
descontos de cheques e outras que já podem estar 
sendo praticadas mensalmente pela sua empresa.
 • Contato direto com cliente:
 Redução de custos que podem estar relacio-
nados à presença do cliente na empresa! Dependen-
do do ramo de atividades da sua empresa, encaixar o 
máximo de serviços ou vendas através de aplicativos, 
internet e telefone, em que não haja a necessidade do 
cliente ir a sua empresa! Isso faz com que o seu custo 
de manutenção seja reduzido, e o laço com o cliente 
seja estreitado, através de contatos diários, e resolu-
ção de problemas on-line. É o momento de atrair os 
seus clientes on-line, criar ferramentas e inovações de 
delivery, home-oficce, Home Care e outras condições. 
Pensando que podemos aumentar o valor dos seus 
serviços e produtos devido à qualidade e cuidados 
para chegar até esse cliente.
	 •	Corte	de	custos	ou	valores:	
 Deve ser feita uma análise minuciosa quan-
do for optar por fazer o corte de custos, nem sem-
pre essa é a melhor opção. Ele não pode ser tratado 
como principal objetivo financeiro de uma empresa, 
tem que ser detalhado para não correr o risco de, ao 
invés de estar cortando esses custos, estar cortando 
valores da empresa. O que seriam esses valores? Se-
riam a percepção de marca, o ambiente confortável, 
o diferencial que seu concorrente não tem, desde um 
ambiente agradável ao cliente e também ao seu cola-
borador.
 • Serviço ou produto x margem de lucro:
 Qual serviço e produto lhe dá mais retorno? 
Ou tem uma maior margem de lucro? Invista financei-
ramente neste, aplique maior tempo, especialize-se 
no que lhe dá uma maior margem de lucro, especifica-
mente neste momento de crise, isso é ser eficiente.
 • Joint venture:
 É hora de fazer parcerias, fortalecer o merca-
do. Se o seu produto ou serviço gera um custo alto, 
e não é seu produto ou serviço principal, acione seu 
concorrente; talvez para ele, esse seja o produto ou 
serviço mais forte. Faça parceria, e ganhe comissão 
em cima da venda casada, que seria a venda do seu 
produto juntamente com a do seu concorrente, tendo 
somente lucros sobre o fornecido pelo concorrente, 
que agora é parceiro.
 Pratique os tópicos acima com cautela, lem-
brando que todas as dicas devem ser analisadas con-
forme o planejamento de sua empresa. Conheça seu 
negócio, conheça seus números. Tenha profissionais 
de qualidade dentro da sua organização, eles fazem a 
diferença na análise e na tomada de decisões.

Christianne Felicio Rodrigues Paixão
Contadora, especialista em contabilidade hospitalar e 
Perita  econômica financeira.
Equipe Contábil do HOA.
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FUMAR PREJUDICA
OS OLHOS?
 Tabagismo é a prática de queimar tabaco e 
ingerir a fumaça produzida. Nesse processo o indiví-
duo fumante inala a nicotina, uma substância capaz de 
causar, entre outros malefícios físicos, a dependência 
física e psicológica. O tabaco pode ser usado de di-
versas maneiras, de acordo com sua forma de apre-
sentação: inalado (cigarro, charuto, cigarro de palha); 
aspirado (rapé); mascado (fumo-de-rolo). O consumo 
de tabaco é responsável pela morte de cerca de 5 mi-
lhões de pessoas ao ano e aumenta a chance de: cân-
cer, doença coronariana, doença pulmonar obstrutiva 
crônica e acidente vascular cerebral. Mas isso você 
talvez até já sabia. Mas será que fumar pode afetar os 
olhos?
 A nicotina contida no cigarro é uma substân-
cia vasoconstritora, ou seja, diminui a capacidade de 
transporte de oxigênio pelo corpo. E ainda, aumenta 
a produção de agentes oxidantes estimulando o pro-
cesso de envelhecimento de nossas células. Por isso 
o paciente tabagista pode apresentar precocemente 
uma pele mais flácida e enrugada. 
 O estresse oxidativo, causado no olho pela ni-
cotina, acelera o aparecimento de catarata, especial-
mente dois de seus variados tipos: a catarata subcap-
sular e a catarata nuclear. A subcapsular, mesmo nas 
fases iniciais, pode diminuir muito a visão, principal-
mente em ambientes muito iluminados.
Além de catarata, pode afetar também a retina, a par-
te do fundo do olho que permite captar as imagens 
que você vê para serem levadas até o córtex visual (re-
gião do cérebro) para serem interpretadas. Nela induz 
a degeneração da mácula (região que é responsável 
por enxergar o que está no centro do olhar) levando à 
chamada Doença Macular Relacionada a Idade (DMRI) 
e, quando essa região está doente, a visão é prejudi-
cada e a pessoa pode ter dificuldade na leitura, ver o 
rosto das pessoas ou a intensidade das cores.  
 No paciente que tem diabetes mellitus, o taba-
gismo piora as alterações de hipóxia tecidual (oxige-

Dra. Bruna Angelina – CRM 22938

nação do olho) e pode agravar a retinopatia diabética. 
Pode ainda afetar o nervo óptico, causando a neuro-
patia tabaco-álcool que geralmente causa perda visu-
al bilateral, indolor e lentamente progressiva. E mais, a 
fumaça do cigarro pode irritar a superfície ocular, cau-
sando crises de alergia e olho seco. E mais, por preju-
dicar a recuperação dos tecidos, recomenda-se que 
o tabagismo seja interrompido por algumas semanas 
antes e após cirurgias. Por todos esses motivos, pode-
mos afirmar que o tabagismo prejudica, sim, os olhos.
 Tabagismo não combina com saúde, tabagis-
mo não combina com saúde ocular!
 Sistema Nacional de Transplantes e inserção 
na fila de espera.
 O transplante de córnea jamais seria possível 
se não fosse pela generosa atitude de um doador de 
órgãos. Para ser um doador, a família deve ser infor-
mada para que ela possa autorizar a doação das cór-
neas, que devem ser retiradas em até seis horas após 
a morte. A doação não acarreta gastos à família do 
doador. O Banco de Olhos fica responsável pelos cus-
tos envolvidos. A doação pode trazer de volta a opor-
tunidade de um paciente recuperar sua visão, um dos 
sentidos mais nobres que alguém pode ter.
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DR. GEORGE ALENCASTRO 
CRM 19892 Médico Residente em Oftalmologia – HOA

10 CUIDADOS
ESSENCIAIS COM AS
LENTES DE CONTATO (LC)
 
As lentes de contato são uma ótima opção para cor-
reção de erros refrativos como miopia, hipermetropia 
e astigmatismo e em alguns casos têm uso terapêuti-
co ou estético. Entretanto, são necessários cuidados 
básicos a fim de evitar complicações como infecções, 
desconforto ocular e perda da qualidade visual.

HIGIENE DAS MÃOS
É recomendado lavar as mãos com sabonete neutro 
antes da colocação e antes da retirada das lentes de 
contato. É importante secar as mãos com toalhas que 
não soltem fiapos e ter uma higiene adequada das 
unhas.

INSERÇÃO E RETIDADA DAS LENTES DE CONTATO
Ao colocar e retirar as LC, inicie sempre pela mesma 
lente (direita ou esquerda). Dessa forma, evita-se pos-
síveis trocas, uma vez que cada olho tem sua própria 

prescrição. Para facilitar a retirada das LC pode-se 
pingar colírio lubrificante.

LIMPEZA DAS LENTES DE CONTATO
A limpeza de forma adequada das lentes de contato é 
de extrema importância. Utilizar apenas soluções lim-
padoras específicas para LC, recomendadas pelo seu 
oftalmologista. Essas soluções têm como finalidade a 
eliminação dos micro-organismos patogênicos, redu-
zindo o risco de infecções. A limpeza deve ser realiza-
da antes da colocação e logo após a retirada das lentes 
de contato realizando fricção suave sobre as mesmas. 
Não é recomendado uso de quaisquer outras subs-
tâncias, tais como soro fisiológico, água de torneira ou 
água boricada.

LIMPEZA DO ESTOJO
Deve-se limpar o estojo das lentes de contato pelo 
menos uma vez por semana, utilizando uma escova 
de dente nova e água quente, não é necessário utili-
zar sabão. A troca do estojo deve ocorrer no máximo 
a cada 6 meses. O estojo sujo pode causar infecções 
nos olhos.

Dra. Raiane Cristina Ferreira Castro
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TROCANDO LENTES
 Não tenho receio em afirmar que vivemos um 
momento ímpar na história da humanidade. É fato que 
esta não é a primeira pandemia que se tem notícia, 
tampouco a primeira doença que se alastra de forma 
alarmante pelo mundo. Peste bubônica, varíola, gripe 
espanhola, essas são apenas algumas das doenças 
pela qual a humanidade passou.
 Entretanto, ainda que as enfermidades men-
cionadas possuam alto índice de mortalidade, e a 
ocorrência de endemias seja constante nos dias atu-
ais, a COVID-19 pegou de surpresa a sociedade con-
temporânea. A geração que tudo planeja, tudo contro-
la, e, até pouco tempo, parecia que tudo previa. 
 Do dia para a noite, vimos nossas rotinas mais 
simplórias serem afetadas pelo Coronavírus. E aquele 
abraço apertado que muitas vezes não dávamos em 
virtude da pressa, de repente, teve de ser adiado. A 
visita àquele amigo distante, sempre postergada para 
um momento mais tranquilo, agora, se vê forçada a 
esperar. E quantas comemorações, chás-de-bebês, 
bodas de ouro, colações de grau, que por muitas ve-
zes nos pareciam enfadonhas e cansativas, agora nos 
fazem falta o convite. 

Laís de Castro Fidelis P. Bezerra- OAB/GO 53825
Departamento Juridico do HOA

MAQUIAGEM E USO DE LENTES DE CONTATO
Recomenda-se fazer a maquiagem após a colocação 
das LC para reduzir o risco de sujar as LC. É recomen-
dado retirar primeiramente as LC, e posteriormente 
realizar a retirada da maquiagem ou cremes faciais. 

EVITAR DORMIR COM AS LENTES DE CONTATO
Sabe-se que dormir com as LC é o principal fator de 
risco para desenvolver úlceras infecciosas. Aumen-
tando em 10 a 15 vezes o risco de ceratite infecciosa 
quando comparado aos pacientes que não dormem 
com LC.

EVITE BANHO DE PISCINA COM AS LENTES DE 
CONTATO
É importante ressaltar que banho de piscina com o uso 
de LC aumenta o risco de infecções oculares.

RESPEITE O PERÍODO DE DESCARTE
Cada lente possui um período de validade. As lentes 
podem ser de descarte diário, quinzenal, mensal e até 
mesmo anual. Esse prazo deve sempre ser obedecido, 
de acordo com as especificações do fabricante e con-
forme orientação médica.

SUSPENDER O USO DAS LENTES DE CONTATO SE 
HOUVER IRRITAÇÃO OCULAR
Pacientes que apresentam sintomas de irritação ou 
desconforto ocular devem suspender o uso das LC e 
procurar atendimento oftalmológico para avaliação e 
orientação quanto ao uso das mesmas.

TER ÓCULOS DE RESERVA
É aconselhável que os usuários de lentes de contato 
tenham um par de óculos reserva, uma vez que, em 
casos de conjuntivite, por exemplo, o usuário deve 
substituir as lentes de contato por um par de óculos.

Referência Bibliográfica:
ALVES, M. R. et al. Lentes de Contato. 3. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica: 
Guanabara Koogan, 2013.
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 Mas não foi somente no âmbito pessoal que 
fomos afetados, mas também no emocional, no psi-
cológico, e, quanto mais, no profissional. De repente, 
o home office passou de uma alternativa para a única 
opção. E, neste momento de isolamento forçado, até 
mesmo o colega impertinente do trabalho parece-nos 
fazer falta. 
 Entretanto, por óbvio, o privilégio de “ficar 
em casa” não é inerente a todas as profissões. Pelo 
contrário, nunca os médicos, enfermeiros e técnicos 
hospitalares foram tão solicitados e necessitados, 
lembrando-nos que a medicina, mais do que uma pro-
fissão, é um chamado à solidariedade. 
 Neste cenário, a rotina dos Hospitais foi drasti-
camente afetada, em um primeiro momento prioriza-
ram-se aqueles com o escopo de atender a COVID-19, 
enquanto o funcionamento dos demais foi restringido 
para momento posterior. Contudo, o momento poste-
rior parece postergar-se ainda mais, por mais redun-
dante que isso possa ser. 
 Por essa razão, coube à sociedade fazer aquilo 
que ela sabe fazer melhor, mas muitas vezes se esque-
ce: adaptar-se. Por ora, o aperto de mão foi substituí-
do por um aceno com a cabeça, ou, dependendo, até 
mesmo uma cotovelada – veja só, quem imaginaria 
que um dia a cotovelada seria um cumprimento edu-
cado? Aprendemos que o sorriso não se dá somente 
com os lábios, mas também com os olhos. E que lavar 
as mãos, espirrar corretamente e álcool gel, não fazem 
mal a ninguém. 
 E assim, bem como à sociedade, coube tam-
bém ao Hospital Oftalmológico de Anápolis se ade-

quar. Os corredores sempre cheios de movimento, 
agora se encontram mais tranquilos. A quantidade de 
atendimentos por dia teve de ser reduzida. Na entra-
da, à saudação alegre da recepcionista acresceu-se o 
álcool gel e o termômetro digital. 
 Mas, acompanhando o atual momento, que 
parece durar como os meses de agosto, evidencia-
-se ainda mais o zelo, o cuidado e a vocação. Afinal 
de contas, a pandemia chegará a um fim, e o cuida-
do considerado “cotidiano” com a saúde não pode ser 
esquecido, as visitas de rotina não podem cessar, e a 
prevenção a todas as outras doenças deve continuar 
sendo levada a sério. Ainda existe o glaucoma, o cera-
tocone, a catarata, e o grau, na lente de muitos, con-
tinua aumentando. E esses problemas, em que pese 
não seja COVID-19, são igualmente importantes para 
o bem estar e saúde do indivíduo. E é por isso que, 
como a sociedade, o HOA não parou, mas adaptou-se. 
Encerro concluindo que o momento que vivemos é 
único, e serve-nos para ensinar mais sobre nossa so-
ciedade, como funciona, como deverá funcionar, mas 
também serve para mostrar-nos o quanto tínhamos 
à disposição, e não desfrutávamos. Que um abraço 
apertado faz falta sim. E o colega chato do trabalho? 
Até ele tem suas qualidades!
A verdade é que o mundo mudou. E nós devemos 
mudar com ele também, aproveitando a presente si-
tuação para fazer com a vida o que sempre devemos 
fazer com nossos óculos: trocar periodicamente as 
lentes antigas por novas, para que nos permitam ver, 
cada vez mais, o que realmente importa.

Laís de Castro Fidelis P. Bezerra
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Dra. Mirna de Melo Dias - CRM 23155

ÁLCOOL EM GEL E 
QUEIMADURA OCULAR
 Substâncias antissépticas à base de álcool se 
tornaram um escudo de proteção em meio à pandemia 
do Coronavírus. Geralmente são utilizadas na forma 
de líquido ou gel e na concentração de 70%. Ao entrar 
em contato com os olhos, estas substâncias podem 
provocar queimaduras em toda a parte externa do 
olho, como pálpebras, conjuntiva e córnea. 
 A forma de queimadura pode ser direta: ao 
esguichar o produto nas mãos, este pode atingir 
acidentalmente os olhos; ou indireta: levar as mãos, 
sem que o produto esteja completamente seco, ao 
contato com os olhos ou ao esfregar vigorosamente 
as mãos próximas ao rosto.
 Os sinais e sintomas ocasionados pela 
queimadura muitas vezes são dramáticos; a depender 
da extensão da lesão, são eles: dor leve a intensa, 
ardência, queimação, vermelhidão e lacrimejamento.
 É importante lavar os olhos imediatamente 
com água limpa ou soro fisiológico após a queimadura 
por pelo menos 10 minutos. Esta é uma questão crucial, 
pois a irrigação abundante ajuda a neutralizar a lesão e 
evitar mais danos aos tecidos oculares. Após a lavagem 
inicial, procure imediatamente o oftalmologista a fim 

de uma avaliação cuidadosa da extensão e gravidade 
da lesão para prevenir o acometimento da visão.

CUIDADOS COM OS OLHOS:

• Mantenha os olhos fechados enquanto pressiona o 
bico do desinfetante e enquanto esfrega as mãos.
• Certifique-se de que o desinfetante seja mantido 
abaixo do nível dos olhos durante o uso.
• Evite usar desinfetantes em uma sala fechada com o 
ar condicionado ligado.
• Caso ocorra irritação, procure imediatamente seu 
oftalmologista.
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HORDÉOLO EXTERNO
O FAMOSO “TERÇOL”
 O hordéolo é uma inflamação aguda na região 
palpebral e que pode afetar tanto a pálpebra superior 
quanto a inferior. 
 É denominado hordéolo externo quando ocor-
re acometimento do folículo piloso ou das glândulas 
localizadas na margem palpebral e hordéolo interno 
quando está relacionado ao comprometimento de 
glândulas palpebrais mais profundas.
 Ele se manifesta através de um nódulo aver-
melhado, doloroso e que pode cursar com edema pal-
pebral e lacrimejamento associados.
 O diagnóstico é feito através de consulta e 
exame clínico cuidadoso sem a necessidade de tes-
tes ou exames complementares na grande maioria dos 
casos.
 É importante diferenciar de outras condições 
que também podem cursar com acometimento pal-
pebral, principalmente o calázio. 
 O calázio também se manifesta como uma no-
dulação na região palpebral, contudo, tende a ser mais 
crônico e não costuma apresentar dor e vermelhidão, 

além de ser uma condição que  pode exigir diferentes 
intervenções.
 Apesar do hordéolo se configurar como uma 
condição relativamente benigna e com resolução es-
pontânea, ele não está isento de complicações, além 
da possibilidade de estar relacionado a outras condi-
ções oculares mais graves.
 Frente a isso, é essencial que haja uma avalia-
ção do oftalmologista tanto para identificação de ca-
sos mais graves, quanto exclusão de outras condições 
que podem se manifestar de forma semelhante ao 
hordéolo.
 Algumas medidas podem ser tomadas para 
alívio do quadro até a avaliação oftalmológica, como 
uso de compressas mornas na região por cerca de 15 
minutos em torno de 4 vezes ao dia, evitar apertar o 
local visando a retirada do nódulo e não realizar o uso 
de qualquer tipo de medicamento ou substância sem 
a prescrição médica.
 Também é importante ficar atento aos sinais 
de alarme que possam exigir uma avaliação médica 
mais precoce ou até mesmo retorno imediato para re-
avaliação. Sinais esses como ausência de melhora do 
quadro após duas semanas, aumento significativo da 
nodulação gerando restrição da mobilidade ocular ou 
diminuição da acuidade visual, assim como um edema 
afetando outras regiões da face.

Dra. Ana Carolina Poloniato– CRM 24553
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CIRURGIA REFRATIVA
 A cirurgia refrativa com excimer laser é uma 
das cirurgias oculares mais realizadas em todo o mun-
do.  Corrige ametropias como miopia, astigmatismo, 
hipermetropia e presbiopia. 
 Essa cirurgia está indicada para pacientes que 
queiram reduzir a dependência do óculos e/ou lentes 
de contato e que não tenham contraindicações. De 
maneira geral, é necessário ter idade mínima de 18 a 
21 anos, estabilidade do grau, curvatura e espessura 
da córnea suficiente para a ablação com o laser. 
 Existem técnicas cirúrgicas variadas, as quais 
têm suas indicações individualizadas para cada caso.
 No pré-operatório é necessário que seja reali-
zado consulta e exame oftalmológico completo, além 
de exames complementares. 
 Durante a consulta, o oftalmologista é capaz 
de entender as expectativas e objetivos do paciente, 

Dra. Adriana Ribeiro Almeida - CRM-GO: 19192 
Oftalmologista
Dep. de Cirurgia Refrativa

avaliar a necessidade de cada caso, tipo de ametro-
pia (grau), identificar possíveis alterações que possam 
necessitar de tratamento antes da cirurgia, como olho 
seco, altercações palpebrais, dentre outros. 
 Algumas contraindicações podem ser relativas 
e devem ser avaliadas individualmente com o médico 
oftalmologista.
 O procedimento tem duração de alguns minu-
tos, a anestesia é realizada por meio de colírio anes-
tésico e o paciente não precisa ficar internado após o 
procedimento. 
 A recuperação da visão ocorre dentro de al-
guns dias a semanas, dependendo, dentre outros fa-
tores, da técnica utilizada. 
 A alta precisão das plataformas atuais do laser 
permite a correção da visão de maneira muito satis-
fatória. A cirurgia refrativa é um procedimento extre-
mamente seguro e eficaz e, quando bem indicada, as 
complicações são mínimas. 
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Dr. Tiago Sena – CRM 14784
Chefe do Dep. de Glaucoma

OFTALMOLOGIA EM 
ÉPOCA DE COVID-19
 Estudos recentes têm demonstrado a presen-
ça do novo Coronavírus na conjuntiva de pacientes 
internados. A conjuntivite foi reconhecida como um 
dos primeiros sinais que podem ser manifestados na 
síndrome respiratória aguda grave causada pelo novo 
vírus. Ainda não é possível saber com exatidão quais 
são as incidências de conjuntivite em pacientes con-
taminados, devido aos imensos desafios nessa pande-
mia sem precedentes.
 No entanto, mesmo antes de ser declarada a 
pandemia, as principais associações de oftalmologia, 
entre elas o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e a 
Academia Americana de Oftalmologia, estavam aten-
tas à disseminação do vírus e às suas repercussões 
sistêmicas e oculares.
 Como oftalmologistas, temos que estar aten-
tos à identificação de pacientes com risco de infecção 
pelo novo vv para auxiliar os dados de coleta e infor-
mação sobre a doença.
 Além disso, é nosso dever tomar os devidos 
cuidados para minimizar os efeitos, em todos os as-
pectos sociais e sanitários, sobre algo extremamente 
importante: a preservação da visão.

 O oftalmologista convive com diversas doen-
ças oculares infecciosas, que apresentam manifesta-
ções em outras partes do organismo.
 A ceratoconjuntivite epidêmica, um tipo de 
conjuntivite que afeta a córnea e a conjuntiva, é a prin-
cipal causa de conjuntivite infecciosa no mundo. Ela 
é causada por adenovírus e está frequentemente as-
sociada a quadros gripais. Uma das principais carac-
terísticas das conjuntivites causadas por vírus é a sua 
transmissibilidade.
 Embora não seja de notificação compulsória, 
esse comportamento faz com que o oftalmologista já 
esteja muito familiarizado com as práticas de proteção 
individual dos pacientes e dos profissionais de saúde.
Para evitar a contaminação pelo Coronavírus ou outros 
agentes patológicos, deve-se redobrar os cuidados 
com a higienização das mãos e evitar o máximo possí-
vel levá-las aos olhos.
 Óculos devem ser lavados frequentemente 
com água e detergente neutro.  Quem usa lentes de 
contato está familiarizado com os cuidados necessá-
rios para evitar contaminação, e o líquido usado para 
higienizar e armazenar as lentes será o suficiente para 
matar o vírus, caso ele entre em contato com as lentes. 
 A grande acessibilidade das redes sociais e dos 
aplicativos de mensagem fez com que a disseminação 
de informações sobre a Covid-19 falsas, verdadeiras, 
positivas e negativas tenha ocorrido de maneira avas-
saladora.
 O filtro sobre esse tipo de informação tornou-
-se um desafio imenso e a orientação para a popula-
ção sobre dados reais de maneira serena é pratica-
mente igual a enxugar gelo.
 No Hospital Oftalmológico de Anápolis -HOA 
foi instituído um processo rigoroso para auxiliar o 
diagnóstico e acompanhamento de problemas ocu-
lares de maneira segura. Além de espaçamento de 
atendimento e protocolos de prevenção para todos os 
pacientes e profissionais de saúde.
 A pandemia marca um momento de transfor-
mação. Mesmo fisicamente separados, estamos em 
um momento em que a união é mais importante do 
que nunca.
 Juntos, sairemos mais fortes e mais prepara-
dos, apesar das perdas muitas vezes irreparáveis. Te-
mos que nos apoiar nesse momento de crise que afeta 
a nós e a nossos entes queridos. Isso vale não somente 
para a família e amigos, mas para todos nós, indepen-
dentemente de fronteiras.
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Dr. Nilo Borges – CRM 19344

TRAUMATISMOS 
OCULARES NO ESPORTE
 São frequentes os casos de traumatismos 
oculares que chegam ao pronto socorro. Os que re-
presentam maior risco para os olhos são os que utili-
zam bolas pequenas como tênis, ou os praticados em 
grupo como futebol e basquete, nos quais se pode re-
ceber um golpe de outro participante.
 Eles podem ser de diferentes tipos e afetar di-
versas estruturas.

Contusão periocular: devido a um impacto nos teci-
dos ao redor do globo ocular.

Fratura orbitária: parecida com a anterior, mas asso-
ciada à fratura dos ossos podendo afetar os músculos 
extraoculares.

Lesões palpebrais: contusões ou feridas que podem 
afetar as pálpebras e as vias lacrimais.

Lacerações conjuntivais: feridas na conjuntiva com 
ou sem hemorragia que pode atingir esclera ou os 
músculos extraoculares.

Erosões corneanas: é o traumatismo mais frequente. 
É bastante doloroso, mas geralmente se resolve rapi-
damente.

Corpos estranhos: podem afetar a córnea, conjunti-
va ou a esclera. A origem geralmente é o terreno da 
partida. 

Feridas penetrantes: são devidas a traumatismos que 
afetam toda a espessura da parede ocular, produzindo 
alteração visual. Afetam a córnea e a esclera, podendo 
ocorrer o encarceramento de estruturas na ferida ou a 
saída de todo conteúdo do globo ocular.

Corpos estranhos intraoculares: são pouco frequen-
tes na prática desportiva. Quando existem, são asso-
ciados a feridas penetrantes.

Rotura ocular: Consecutiva a um trauma importante 
com aumento da pressão intraocular de forma abrup-
ta. São infrequentes no esporte.

Queimadura química: são produzidas pela entrada 
de produtos químicos nos olhos. Incomuns na prática 
esportiva.

Há uma grande quantidade de traumatismos que são 
inevitáveis, mas alguns podem ser preveníveis com o 
uso de equipamento de proteção adequado às carac-
terísticas de cada esporte. Ao ocorrer algum ferimen-
to citado acima, procure um pronto socorro oftalmo-
lógico imediatamente. 
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Dr. Leopoldo De Almeida – CRM 23026
Corpo Clinico do HOA

OLHO SECO E AUMENTO DAS 
IRRITAÇÕES OCULARES DEVIDO 
AO USO DE MÁSCARAS FACIAIS 
DURANTE A PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS.

 O uso generalizado de máscaras faciais é es-
sencial para combater a disseminação da COVID-19, 
mas está dando origem a um novo fenômeno: relatos 
crescentes de olho seco e irritações oculares. Um co-
mentário publicado esse mês na revista Ophthalmolo-
gy and Therapy foi o primeiro a questionar o surgimen-
to de olho seco associado ao uso da máscara facial em 
pacientes antes assintomáticos.
 Em uma revisão recente, especialistas da 
CORE (Centre for Ocular Research and Education) 
divulgaram nota em que alertam os oftalmologistas 
sobre o reconhecimento do olho seco associado à 
máscara (mask associated dry eye – MADE).  O MADE 
pode afetar pessoas que já tem sintomas de olho seco 
crônico,  idosos que tipicamente já têm uma pior qua-
lidade do filme lacrimal, usuários de lentes de con-
tato e pessoas que usam máscara por muitas horas 
principalmente em ambientes com ar-condicionado 
ou enquanto usam telas. Além disso, pode estimular 
que as pessoas cocem os olhos para que tenham alí-
vio temporário dos sintomas, aumentando as chances 
de levarem as mãos no rosto e consequentemente a 
chance de infecção pelo Coronavírus.
 As máscaras reduzem significativamente a 

propagação do ar para fora. No entanto, o ar exalado 
ainda precisa se dispersar; quando uma máscara fica 
frouxa contra o rosto, a rota provável de escape é para 
cima. Isso força um fluxo de ar sobre a superfície do 
olho, criando condições que aceleram a evaporação 
do filme lacrimal, levando a embaçamento intermiten-
te, ardência, sensação de secura e ao desconforto. Se 
esse processo for mantido continuamente por horas 
e dias, pode resultar em irritação ocular e/ou inflama-
ção.
 Além desse fato, alguns profissionais da saú-
de, que colocam máscaras presas ao nariz para evitar 
o escape de ar, também se queixam de irritação ocu-
lar. Nesses casos, a suposição é de que a fita aderida 
à pele da parte superior da bochecha ou da pálpebra 
inferior poderia interferir com a excursão normal da 
pálpebra inferior, possivelmente induzindo um ectró-
pio mecânico com lagoftalmo secundário.
Dicas para minimizar o desconforto ocular devido ao 
uso das máscaras:
• Certifique-se de que a máscara seja usada de for-
ma adequada, especialmente com óculos ou óculos 
de sol. A borda superior da máscara deve estar devi-
damente ajustada ao nariz, evitando tocar a pálpebra 
inferior, de modo que nunca interfira no ato de piscar 
ou que não tracione a pálpebra inferior para baixo.
• Prefira máscaras com modelo anatômico ou com 
dispositivos de ajuste nasal. Ajuste corretamente o 
clip nasal, que já vem na própria máscara, a fim de evi-
tar que suba a umidade do nariz e da boca em direção 
aos olhos.
• Aperte a máscara: ajuste os elásticos ou laços para 
amarrá-la para que ela fique bem rente ao rosto e evite 
que o vapor escape em direção aos olhos.
• Para usuários de óculos: Puxe a máscara para cima 
do nariz o mais alto que puder (verifique se ainda está 
embaixo do queixo e se não interfere no piscar) e dei-
xe seus óculos descansarem em cima da máscara.  O 
peso dos óculos pode bloquear o fluxo superior do ar 
evitando o embaçamento das lentes e o ressecamen-
to da superfície ocular.
• Vedar a máscara com fita adesiva específica para 
uso na pele. Usar fita do tipo micropore para “colar” a 
parte superior da máscara no nariz. Nunca utilize fita 
adesiva comum e em caso de alergia ou sensibilidade 
ao produto, desconsiderar essa opção.
• Utilize colírios lubrificantes conforme orientação do 
seu médico oftalmologista.
• Limite o tempo em ambientes com ar condicionado e 
faça pausas regulares nos dispositivos digitais.



30

 Usar a máscara com responsabilidade, mesmo 
quando tiver que lidar com sintomas de ressecamento 
dos olhos, é uma parte essencial para superar a pan-
demia global do coronavírus. A boa notícia é que seu 
médico oftalmologista é capaz de identificar e abordar 
todos os sintomas relacionados ao olho seco provo-
cado pelo uso das máscaras. Além disso é uma ótima 
oportunidade para atualizar e intensificar os cuidados 
com sua saúde ocular, principalmente nesse momento 
em que orientação científica sólida é mais necessária 
do que nunca.

Referências bibliográficas:
1- Moshirfar M, West WB Jr, Marx DP. Face Mask-Associated Ocular Irri-
tation and Dryness. Ophthalmol Ther. 2020;9(3):397-400. doi:10.1007/

s40123-020-00282-6
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Augusto José De Oliveira Pereira
Estudante

O BRASIL E O MUNDO EM 
TEMPOS DE PANDEMIA 
 As diferenças nos unem. Essa frase pode ser 
interpretada de várias formas, mas um olhar singular 
sobre ela nos permite dar um passo a mais na acei-
tação do momento que estamos vivendo agora. Cada 
pessoa apresenta um sentimento, um lar, um desejo, 
uma resposta para as atuais circunstâncias, porém o 
irônico é que tais diferenças se mostram únicas no 
momento em que há tanta união pela desunião.
  Para sobreviver, é necessário perceber que 

não estamos sozinhos nessa jornada; olhar com uma 
visão singular tanto para nosso irmão mais próximo, 
quanto para aqueles que estão na mesma situação 
do outro lado do planeta, entretanto quem disse que 
somos como os outros animais? O ser humano quer 
viver, além de sobreviver, e para isso o calor humano é 
imprescindível! Mas como? Se tudo que há é isolamen-
to e tantas diferenças? 
 É nesse instante que pensamos nosso lugar 
nisso tudo. As diferenças nos unem. É o momento de 
exercer a empatia, a solidariedade para com o próxi-
mo, para com nosso amigo que deixou este mundo 
por causa da enfermidade... São tempos sombrios, 
alguns alegam, mas eu particularmente penso nisso 
como uma oportunidade de crescimento, tanto pes-
soal quanto social. Estamos finalmente aprendendo a 
olhar e pensar o outro sem ao menos sair de casa!
 Certamente, há aqueles que veem a Pandemia 
como uma punição divina, uma mancha escura no co-
ração do planeta, ou um completo caos... sinceramen-
te, não importa! O que vale são nossas ações peran-
te o que nos é apresentado: como viver o hoje e não 
sonhar com o amanhã? Como querer tanto que 2019 
volte, ou 2018? Sofrer ou sorrir juntos ou sozinhos em 
seus lares? Os pensamentos são infinitos! A diversi-
dade é o que nos torna mais que especiais, humanos. 
Vamos viver o hoje.
 Vamos aprender a valorizar o hoje! Tempos 
difíceis são de ouro, porque sempre nos levam a dias 
melhores.



32

Dr. Fábio Caiado – CRM 16850

OFTALMOLOGIA
X

PANDEMIA
Nesse momento tão delicado na história é importante 
iniciar o debate da necessidade e da importância de 
cuidarmos uns dos outros sem que esqueçamos de 
cuidar de nós mesmos. O combate à pandemia e ao 
COVID 19 passa pela necessidade de nos mantermos 
saudáveis e em condições de auxiliar aos que preci-
sam.
 Nosso organismo funciona como uma máqui-
na com diversas engrenagens com muitas peças que 
trabalham em busca do funcionamento perfeito. Da 
mesma forma acontece com o mundo e a sociedade. 
Estamos diante de um evento que afetou o mundo 
como um todo, daí o termo Pandemia (conforme di-
cionário é uma enfermidade endêmica disseminada). 
Como não poderia ser diferente o olho e a oftalmolo-
gia não foram poupados.
 Nas atualizações mais recentes da relação 

SARS-CoV-2 e olho já existem comprovações, não só 
da transmissão através dos olhos, lágrimas e secre-
ção como de episódios de conjuntivite e reativações 
das uveítes. Já temos publicações no The lancet, de 
colegas oftalmologistas da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP), apontando lesões de retina 
também causadas pelo vírus.
 A rota principal de transmissão se dá via 
aerossol em função da proximidade. A importância 
de abordar o tema é não esquecer que o cuidado e a 
prevenção são tão importantes quanto a manutenção 
do acompanhamento e/ou diagnóstico precoce de 
novas patologias envolvendo o aparato ocular.
 O uso de EPIs (máscaras, óculos, proteto-
res de lâmpada de fenda, face shields), bem como 
lavagem das mãos e o uso de álcool gel devem ser 
empregados no intuito de mantermos a assistência e 
acompanhamento dos que necessitam.
 É com empolgação e até ansiedade que vejo 
que a batalha apesar de difícil e longa, será vencida. 
Tenho o prazer e a oportunidade de trabalhar em um 
centro com tecnologia de ponta e estrutura voltada 
para a manutenção e preservação da saúde, princi-
palmente no que diz respeito a visão.
 Acompanhamento médico oftalmológico 
deve ser mantido, sempre com os devidos cuidados 
e com a certeza da assistência voltada para que a 
“máquina homem” e o mundo superem a Pandemia e 
enxerguem um futuro mais promissor.
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Dr. Fernando Augusto de Melo Alves – CRM 20846

“LENTE SUJA”

 Com a disseminação das cirurgias de catarata 
e o implante da lente intraocular, o termo “ter a lente 
suja” é muito utilizado para expressar uma opacidade 
de cápsula posterior, sendo este o termo adequado. 
Este termo nada mais é do que uma opacificação da 
região posterior do saco capsular, local onde é implan-
tada a lente durante a cirurgia de catarata.
 No procedimento de cirurgia de catarata, ou 
facectomia, o cristalino – lente natural no interior do 
nosso olho – é substituído por uma lente intraocular. 
O cristalino fica localizado no interior do saco capsular 
e, durante a cirurgia, é aspirado e o saco capsular per-
manece íntegro, servindo de suporte para a nova lente 
intraocular. Dessa forma, após o implante dessa len-
te, o saco capsular permanece exposto a fenômenos 
como fibrose e opacificação, contribuindo para uma 
redução importante da qualidade visual.
 A opacidade de cápsula posterior após a cirur-
gia de catarata é um achado frequente no dia a dia do 
oftalmologista. Normalmente a queixa do paciente é a 
“recidiva da catarata” associado a algum grau de insa-

tisfação em relação à cirurgia realizada e, claro, piora 
importante da qualidade de visão.
 Essa opacidade é a complicação pós-operató-
ria mais comum da cirurgia de catarata. Antigamente 
já foi chamada como “catarata secundária”. Ocorre 
em 20 a 40% dos pacientes e geralmente entre dois 
e cinco anos de pós operatório. A idade é um fator de 
risco para a ocorrência, sendo maior em pacientes jo-
vens. Também são considerados fatores de risco as 
doenças inflamatórias, glaucoma, diabetes, uveítes e 
cataratas traumáticas.
As queixas dos pacientes podem variar desde baixa 
progressiva da visão, perda de contraste, presença de 
halo e glare. A principal queixa relatada é a piora sub-
jetiva na qualidade visual. A sensação é semelhante a 
olharmos por uma janela opaca, onde é possível ver os 
objetos, mas sem nenhuma definição, sem contornos 
ou cores. 
O tratamento da opacidade de cápsula posterior é 
basicamente realizado com Nd:YAG laser. O termo 
adequado para o tratamento  chama-se capsulotomia 
posterior com YAG laser. Consiste em um procedi-
mento a laser, que fará uma pequena abertura na cáp-
sula posterior do saco capsular – local onde houve a 
formação da opacidade – havendo liberação do eixo 
visual e restabelecendo a visão. É um procedimento 
indolor, porém comumente se utiliza anestésico tópi-
co (colírio em gotas) minutos antes do procedimento.

Figura 1 Opacidade de Capsula Posterior antes e 
após tratamento com YAG Laser.

 Piora da qualidade visual após a cirurgia de 
catarata é motivo para procurar seu oftalmologista de 
confiança. A Opacidade de cápsula posterior é uma 
complicação frequente após a cirurgia de catarata e, 
até o momento, não há um método preventivo eficaz 
em 100% dos casos. Porém o tratamento existe, é efi-
caz e restabelece a qualidade da visão.
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Dr. Flávio Pereira – CRM 21207
Departamento de Catarata do HOA

ESCLARECENDO 
DÚVIDAS SOBRE 
CATARATA
O que é catarata?
Catarata é o embaçamento da lente natural dos olhos, 
ou seja, quando a lente natural torna-se opaca. Essa 
lente se chama cristalino e está localizada logo atrás 
da pupila. As pessoas afetadas enxergam através de 
uma névoa que vai se tornando cada vez mais densa. 
Na maioria dos casos a evolução é lenta e o paciente 
não percebe que está perdendo a visão, só se dan-
do conta nas fases mais avançadas. Se não for trata-
da, a catarata pode levar à cegueira. Entretanto, com 
as técnicas cirúrgicas modernas, a lente natural tur-
va pode ser substituída por uma lente artificial 100% 
transparente e, assim, devolver a visão clara e nítida 
ao paciente.

Quais são as causas da catarata?
A causa mais comum da catarata é o envelhecimento. 
Com o passar dos anos o cristalino vai perdendo sua 
transparência e elasticidade, além de se tornar maior 
e mais denso. Essas modificações estão relacionadas 
com alterações metabólicas do cristalino e podem ser 
aceleradas pelo tabagismo, pela exposição solar ex-
cessiva, diabetes, entre outras causas.
A catarata também pode ocorrer em pacientes jovens, 
devido a traumas oculares ou uso de medicamentos. 
Há também a catarata congênita que ocorre ao nasci-
mento (casos raros). 

Como é feito o diagnóstico da catarata?
O diagnóstico da catarata é muito simples para o of-
talmologista. O paciente acometido terá a acuidade 
visual reduzida, diminuição da sensibilidade ao con-
traste, desconforto em ambientes muito iluminados e 
um cristalino opaco. Para visualizar o cristalino, o of-
talmologista utiliza um microscópio conhecido como 
lâmpada de fenda. Em cataratas muito avançadas a 
opacidade pode ser vista a olho nu.

Como é o tratamento da catarata?
A má notícia é que infelizmente não é possível curar 
a catarata com colírios, comprimidos ou terapias al-
ternativas. A catarata também não pode ser corrigida 
com óculos. 
A boa notícia é que a cirurgia de catarata é segura e 

rápida. No passado, a cirurgia era realizada através de 
um grande corte, por onde o cristalino era removido 
por inteiro e necessitava de vários pontos. Atualmen-
te, com o auxílio de um facoemulsificador, o cristalino 
é fragmentado por ondas de ultrassom em pequenos 
pedaços, que são então sugados por uma bomba de 
vácuo para dentro do aparelho. Toda a cirurgia é feita 
através de duas minúsculas incisões, uma de 1mm e 
outra de 2mm. Após a remoção do cristalino, a lente é 
introduzida dobrada através da incisão maior. Na téc-
nica moderna (facoemulsificação) não há necessida-
de de pontos, a recuperação é muito mais rápida e o 
resultado visual é muito melhor.
A cirurgia de catarata é um dos procedimentos cirúr-
gicos mais realizados no mundo, com baixíssimos ín-
dices de complicações. É um procedimento de rotina 
para os oftalmologistas, realizado sob anestesia local 
e sem internação. O paciente tem alta no mesmo dia e 
retorna no dia seguinte para iniciar o acompanhamen-
to pós-operatório.

Qual o momento ideal para realizar a cirurgia?
No passado, as pessoas relutavam em ser operadas e 
só operavam quando a catarata já estava muito avan-
çada. Hoje sabemos que uma catarata avançada é 
muito mais difícil de ser operada, tornando a cirurgia 
mais arriscada. A catarata avançada é muito dura, é 
maior e tem uma cápsula frágil, dificultando muito o 
trabalho do cirurgião. O ideal é operarmos quando o 
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paciente já está sendo prejudicado pelo embaçamen-
to visual, mas ainda tem uma catarata moderada.

Quais os tipos de lentes intraoculares disponíveis?
Ao final da cirurgia, o cirurgião precisa fixar uma lente 
dentro dos olhos para substituir a lente natural que foi 
removida. Essa lente é definitiva e ficará no interior dos 
olhos por toda a vida. As opções de lentes podem ser 
divididas em: lentes de foco único e lentes multifocais.
 
As lentes de foco único são as fornecidas pelos planos 
de saúde. Com elas o paciente terá, quando estiver 
sem os óculos, uma visão boa para longe, mas muito 
ruim para perto. Porém, com os óculos, terá uma visão 
de excelente qualidade para longe e perto.
 As lentes multifocais não são fornecidas pe-
los planos de saúde. Estas lentes conseguem dividir 
os raios de luz em múltiplos focos, dando ao paciente 

uma visão boa para longe e perto, sem a necessidade 
de óculos. Entretanto, devido à divisão dos raios de luz, 
há uma pequena perda na “qualidade” da visão, mas 
que passa desapercebida pela maioria dos pacientes. 
São indicadas para quem deseja ter uma independên-
cia maior dos óculos e não se importam se ocorrer 
uma leve redução na “qualidade” visual.
 Esse foi apenas um resumo. Existem diversos 
modelos de lentes premium no mercado e cada uma 
tem suas vantagens e desvantagens. Infelizmente, não 
há uma lente perfeita que devolva a visão de quando 
se era jovem, pois na juventude o cristalino conseguia 
fazer o ajuste dinâmico do foco e, por enquanto, ne-
nhuma lente foi capaz de devolver esse ajuste na prá-
tica.
 Visite seu oftalmologista anualmente, ele sa-
berá indicar o momento ideal para a cirurgia e a lente 
mais adequada para o seu perfil.
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Ilana de Freitas Pinheiro
Mestra em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular- UNIFESP
Habilitação e Reabilitação Visual no Departamento de
Visão Subnormal do HOA

FISIOTERAPIA EM
OFTALMOLOGIA
 A Fisioterapia é uma ciência da saúde e estu-
da, previne e trata distúrbios cinéticos funcionais in-
tercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, 
ou seja, o fisioterapeuta tem como objetivo preservar, 
manter, desenvolver e/ou restaurar a integridade de 
órgãos, sistemas ou funções. 
 O olho é um órgão com múltiplas funções e 
pode apresentar alterações importantes. Portanto, o 
fisioterapeuta devidamente habilitado é capaz de in-
tervir em determinadas condições na área da oftalmo-
logia, contribuindo para melhora da funcionalidade e 
qualidade de vida das pessoas.
 Em 2007, a Portaria 2916/2007 do Sistema 
Único de Saúde (SUS) incluiu na categoria “procedi-
mentos” a Assistência Fisioterapêutica em Oftalmolo-
gia, para os casos de pacientes com alterações oculo-
motoras centrais, com comprometimento sistêmico e 
com alterações oculomotoras periféricas.
 A Portaria 3.128 de 24 de dezembro de 2008, 
também do SUS, que define as redes estaduais de 
atenção à pessoa com deficiência visual, inclui o fisio-
terapeuta como profissional indispensável na equipe 
de Reabilitação e Habilitação Visual.

 Mas afinal, o que faz o fisioterapeuta na oftal-
mologia? A Fisioterapia tem duas principais frentes 
de atuação: a chamada “Fisioterapia Ocular ou Of-
tálmica”, que trata principalmente os distúrbios ocu-
lomotores (músculos que movimentam os olhos) e a 
Fisioterapia na Reabilitação e Habilitação Visual, que 
aborda os casos de baixa visão e/ou cegueira, decor-
rentes de alguma doença como toxoplasmose ocular, 
catarata congênita, retinopatias diversas, glaucoma e 
outras patologias que podem levar à perda visual.
 A Fisioterapia Ocular pode ser definida como 
um “conjunto de práticas terapêuticas com o objetivo 
de avaliar e tratar as disfunções visuais e oculomo-
toras, observando sempre sua influência no controle 
postural humano”. O fisioterapeuta pode atuar:  nas 
paralisias oculomotoras (III, IV e VI pares de nervos cra-
nianos) decorrentes de patologias neurológicas como 
AVE (acidente vascular encefálico), TCE (traumatismo 
cranioencefálico) dentre outras; em alguns tipos de 
estrabismos; diplopia (visão dupla); insuficiência de 
convergência, cansaço visual, cefaleia (dor de cabeça) 
de origem ocular e várias outras alterações que envol-
vem os olhos.
 Já a Fisioterapia na Reabilitação e Habilitação 
Visual tem como principal objetivo potencializar e res-
gatar o máximo da visão funcional, principalmente de 
crianças com baixa visão através da estimulação visu-
al; realizar treino de orientação e mobilidade, nos ca-
sos de pessoas com baixa visão severa e/ou cegueira 
total, além de contribuir para o treinamento de auxílios 
ópticos, prescritos pelo médico oftalmologista.
É imprescindível que o fisioterapeuta seja devidamen-
te capacitado e atue em sintonia com o médico oftal-
mologista. Juntos, os profissionais podem definir qual 
o melhor tratamento para cada tipo de situação apre-
sentada pelo paciente. 
 O Hospital Oftalmológico de Anápolis (HOA), 
com seu pioneirismo, além de possuir o primeiro 
Centro de Visão Subnormal de Anápolis, é o primeiro 
a oferecer o serviço de fisioterapia em oftalmologia, 
contribuindo sobremaneira para a melhora da funcio-
nalidade e qualidade de vida das pessoas que apre-
sentam disfunções oculomotoras e baixa visão. 
 Quer saber mais? Procure o Departamento de 
Visão Subnormal e Reabilitação Visual do HOA e fale 
com a fisioterapeuta.
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Dr Elcio Caetano – Anestesiologista - CRM 5354

ANESTESIA EM
OFTALMOLOGIA
  A anestesia é considerada uma das maiores 
descobertas da medicina data de 1846 no HOSPITAL 
DE HAVARD UNIVERSITY, MASSACHUSETS. Com isso 
tornou-se possível a realização de cirurgias sem o 
sofrimento da dor. A existência da anestesia possibi-
lita a realização das mais simples aos mais complexos 
procedimentos cirúrgicos, portanto, é de fundamen-
tal importância a presença do anestesiologista na 
hora da cirurgia.
 Trata-se de uma área que evoluiu bastante 
nas últimas décadas, não só em razão da grande 
quantidade de medicamentos disponíveis mas tam-
bém do grande avanço tecnológico dos recursos de 
monitorização, garantindo assim maior segurança do 
paciente.
 As cirurgias oftálmicas são atualmente as 
mais realizados em todo mundo. A grande maioria 
dos procedimentos oftálmicos são realizados sob 
anestesia regional, em regime ambulatorial. Para 
acompanhar essa evolução, a anestesia oftálmico 
conta com avançar importantes nas técnicas anes-

tésicas e também com o desenvolvimento de novos 
fármacos e anestesias locais, garantindo assim a alta 
precoce e segura dos pacientes.
 Na abordagem do paciente para cirurgia oftal-
mológica, especialmente os de faixa etária avançada, 
alguns aspectos devem ser levados em consideração, 
como:

 -  Aspecto psicológico – esperança de voltar a enxer-
gar.
 - Estado físico – Pacientes diabéticos, hipertensos, 
refropatas, corionariopatas. Pacientes que fazem uso 
de antiagregantes plaquetários e anticoagulantes.
- Ansiedade – que pode levar a crise hipertensa, des-
ritmias cardíacas e até infarto do miocárdio.
Devido a todos esses fatores a presença do aneste-
siologista constitui num fator decisivo para aumentar 
a segurança do ato anestésico- cirúrgico.
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COMO EVITAR 
SURPRESAS COM UM 
BOM PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO?
O que considerar em um Planejamento Financeiro?

 A falta de planejamento financeiro atinge a 
grande maioria das empresas no Brasil. No ano de 
2020 não foi diferente, principalmente quando nos 
deparamos com a situação que surpreendeu a todos 
os negócios no primeiro semestre.
 No âmbito empresarial os desafios são fre-
quentes para conseguir o sucesso da empresa, sendo 
ela pequena, média ou grande. Vencer as adversida-
des é uma barreira que todo gestor precisa superar 
para realizar o que foi planejado, o que resulta em sair 
da adversidade mais forte do que quando entrou.
 Para ser específico, um dos principais pilares a 
que o gestor precisa se atentar é a relação entre fatu-
ramento e o controle de gastos, para manter o fluxo de 
caixa positivo da empresa, dando base para a correta 
formação do preço de venda, tendo como parâmetro 
os custos de produção.
 Tratando-se de planejamento financeiro, uma 
das principais dúvidas dos gestores é separar cada 
gasto entre despesas, custos e investimentos e, para 
isso, segue uma breve explicação:
 Despesas, são os gastos que estão envolvidos 

diretamente com a gestão e manutenção do negócio 
e não estão envolvidos com a produção. Alguns des-
ses gastos são: o escritório, salários da administração, 
manutenção da estrutura, bem como o aluguel, inter-
net e outros gastos frequentes que não variam de for-
ma rápida.
 Por outro lado, o entendimento de custos é 
totalmente o inverso das despesas, pois são ligados 
diretamente à produção, ou seja, são todos os valores 
que irão oscilar de acordo com a quantidade produzi-
da ou quantidade de clientes atendidos, como a ma-
téria prima, honorários e até custos de fretes que são 
inseridos diretamente no produto.
 O Investimento é diferente dos dois primeiros 
itens, ele se configura por ser um gasto que tem por 
natureza ocorrer principalmente no início da atividade 
empresarial, porém não tem uma frequência definida 
após o início das atividades. Na criação de uma em-
presa, o investimento pode ser   o aluguel pago ante-
cipado no ato da assinatura do contrato de locação, 
reformas, e até o fornecedor referente às primeiras 
compras para compor o estoque. Para compreender 
melhor, um dos principais gastos que se caracterizam 
como investimento ocorrem na expansão de uma ma-
triz ou   até mesmo na implementação de uma filial, 
o que gera a compra de equipamentos, veículos para 
transporte, e outros bens, como ar 
condicionado, mesas e cadeiras para o escritório, 
computadores e impressoras.
 Agora que já revisamos sobre os gastos, va-
mos abordar sobre o capital de giro, tendo o fornece-
dor como um dos principais geradores da necessidade 

Neto de Paula /  Consultor EmpresarialOtávio Lima / Diretor Financeiro, consultor do HOA 
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a ser fornecido seria a capacitação empreendedora 
dos gestores de micro, pequenas e médias empresas, 
de acordo com a realidade de sua região e atividade.   
 Muitos empresários conseguem o empréstimo 
sem ter um planejamento claro para o uso deste re-
curso e como pagar pelo capital tomado.
 Segundo o IBGE, 6 em cada 10 empresas fe-
cham as portas nos seus primeiros anos de negócios, 
evidenciando a necessidade de uma seriedade maior 
no planejamento financeiro na hora de implementar a 
ideia do negócio. Um fator importantíssimo, mas por 
diversas vezes ignorado, é separar as contas da pes-
soa física das contas da pessoa jurídica (empresa), é 
como se fosse uma lei que determina sucesso empre-
sarial, é definir o valor do salário (pró-labore) para os 
administradores/sócios, evitando assim retiradas de 
valor financeiro que comprometam o caixa do negó-
cio.
 Nos últimos meses vimos uma situação atípi-
ca, muitas empresas foram surpreendidas com a pan-
demia, o que levou por meio de decretos em alguns 
Estados ao Lockdown ou ao revezamento do comér-
cio local. Esses acontecimentos contribuíram muito 
para o crescimento das estatísticas de fechamento 
das empresas. As que ficaram fechadas por 60 dias ou 
mais dificilmente conseguiram se manter, porém se o 
manual das boas práticas de gestão estivesse sendo 
seguido à risca, a situação não teria chegado a esse 

desse investimento. Um bom exemplo da importância 
desse capital é quando o gestor precisa pagar o for-
necedor sem ter ainda recebido pela venda realizada; 
como um lojista que vende um produto no cartão de 
crédito dividido em 10 vezes sem juros, sem a possi-
bilidade de fazer antecipação dos recebíveis, sem ao 
menos ter recebido a primeira parcela daquela venda.
 Para reforçar a importância de fazer um pla-
nejamento financeiro, dados publicados pelo Sebrae 
Nacional informam que quase 1 milhão de empresas 
fecharam as portas desde o início de 2020 e a prin-
cipal causa apontada é a falta de Capital de Giro para 
dar segmento ao negócio e superar os momentos em 
que as vendas caem, mas os gastos não.
 A maioria dos empresários não dá a devida 
importância para a NCG (Necessidade do Capital de 
Giro), sendo assim, a empresa já inicia as suas ativida-
des errando pela falta de planejamento do Capital de 
Giro.
 No Brasil, grande parte das empresas tem sua 
saúde financeira comprometida, devido ao reflexo da 
falta de educação financeira pessoal, o que natural-
mente vai refletir na gestão financeira da empresa. A 
falta de cuidado das instituições e do governo em re-
lação à melhoria da gestão das empresas leva os em-
presários a imaginar que a única solução plausível para 
o seu negócio é o empréstimo de recurso financeiro 
intermediado pelos bancos, porém o melhor incentivo 
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 Os assuntos citados ao longo do artigo, de-
monstram que o gestor precisa buscar conhecimen-
to, se capacitar e buscar apoio com especialistas para 
ajudar na gestão da empresa. Em caso de dúvidas, 
fale com um consultor ou estrategista que domine 
muito bem as áreas de finanças, de planejamento, 
processos, custos e tributos, que podem muitas ve-
zes inviabilizar o negócio.
 Para finalizar, deixaremos alguns pontos de 
atenção para ajudar com o sucesso do seu negócio:

- Mantenha o estoque necessário
- Separe mensalmente parte do lucro para o capital 
de giro
- Negocie sempre com os fornecedores
- Busque melhorar o produto otimizando o preço
- Foque em inovação
- Fique de olho acompanhando as principais tendên-
cias do mercado
- Invista em marketing e conheça o seu público alvo.
- Mantenha a equipe sempre atualizada e motivada 
através de treinamentos  e cursos
- Renegocie as dívidas fugindo de juros exorbitantes.
- Negocie as taxas das vendas no cartão com o banco 
e evite antecipar os recebíveis
- Provisione despesas com décimo terceiro, tributos 
e férias de funcionários.

FONTE: SEBRAE/SP, acesse em: https://www.sebrae.com.br/
Sebrae/ Portal%20Sebrae/UFs/SP/Anexos/causa_mortis_2014.

pdf

ponto, com inúmeros portas fechadas.
 O Planejamento financeiro deve ser feito com 
muita responsabilidade, encarando a seriedade, tam-
bém deve ser cumprido com muita disciplina e boas 
tomadas de decisões para não comprometer um ne-
gócio que pode ser um grande sucesso nos próximos 
anos.
 É fundamental encarar a realidade  e olhar o 
mercado como ele é, observando movimentos, an-
tecipando possíveis problemas e se adaptando aos 
clientes e ao mercado.
  O gestor que pretende levar o seu negócio a 
um nível de excelência precisará mapear as despesas, 
os custos de produção e todos os investimentos ne-
cessários para os meses seguintes, podendo, assim,  
melhorar seu fluxo de caixa, projetando faturamento e 
provisionando despesas.
 Tendo consciência de que toda empresa en-
frenta sazonalidade, ou seja, variação entre receitas 
e gastos, compreendemos a importância do plane-
jamento financeiro de cada centavo que entra e sai 
da empresa, para que possamos  tomar as melhores 
decisões possíveis, pensando sempre em maximizar 
o lucro e evitar os prejuízos, atingindo, assim, o seu 
ganho máximo, que é o ponto ótimo de sua produção.
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