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C

hegamos a edição 90 da Universo Visual! Muitas
vitórias da parceria da Revista com Oftalmologia
Brasileira. Começamos 2016 com assuntos de
grande importância para todos nós.
Em destaque o ensino da especialidade e o papel das
nossas instituições, principalmente o do CBO e o da AMB,
além do nível de excelência do ensino da especialidade
no Brasil. Em tempos de avanços no tratamento e diagnóstico das doenças da retina, o Congresso Mundial de
Retina conta com a colaboração decisiva e importante da SBRV, aliado de peso
na América do Sul, que através da sua diligente diretoria e membros colaborará
para o sucesso do evento.
A cirurgia do glaucoma mais uma vez é destaque, pela sua importância, na
edição 90 da Universo Visual.
Finalmente, uma das atividades mais importantes da oftalmologia, a cirurgia
ocular, é aqui discutida: os centros cirúrgicos oftalmológicos. É inegável que as
cirurgias na nossa especialidade tem características peculiares que a tornam
relativamente diferente de muitas outras. Nosso leitor vai poder ter acesso as
vantagens e desvantagens do centro cirúrgico próprio através da opinião de
médicos, de administradores e da posição da SBAO através de seu presidente,
Ronald Cavalcanti. Poderá ao final tirar suas conclusões e responder a pergunta
que abre e fecha a matéria: vale a pena?
Boa leitura!
Marcos Ávila Editor Clínico

Cairo Regatieri, Presidente do Simasp
2016 fala sobre o evento que abre o
calendário de oftalmologia no Brasil
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C

omeçamos o ano de 2016 tratando de um assunto da maior importância para a classe médica
oftalmológica: a Residência Médica. Atualmente
considerada a melhor forma de especialização em
medicina no Brasil, a modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos funciona em instituições
de saúde sob a orientação de profissionais médicos de
elevada qualificação ética e profissional. Entretanto,
nos últimos tempos, a complexidade da oftalmologia
aumentou muito em função da evolução e inovações
em suas diversas subáreas, decorrentes tanto de grandes estudos epidemiológicos e ensaios clínicos multicêntricos, como de inovações tecnológicas de
instrumentos e de equipamentos, o que tornou o ensino do especialista ainda
mais difícil e desafiador. É o que relatamos na Matéria de Capa desta edição,
onde abordamos as incertezas desse processo de ensino tão desafiador e que
vive em constante transformação.
Na Seção Gestão, dividimos experiências de oftalmologistas que optaram
por construir seu próprio centro cirúrgico. Foram eles que nos contaram as
vantagens e desvantagens em ter um espaço próprio para cirurgias. Ao ler
a matéria, é possível entender todos os nuances que envolvem esta escolha.
Boa leitura!
Flavio Mendes Bitelman Publisher
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entrevista Caio Regatieri

Está aberto
o calendário 2016
Presidente do Simasp fala sobre a 39ª edição do congresso
que terá como temática “Oftalmologia Regenerativa
Divulgação

CHRISTYE CANTERO

E

ntre os dias 25 e 27 de fevereiro, São Paulo
sediará a 39ª edição do Simpósio Internacional
Moacyr Álvaro (Simasp), organizado pelo Departamento de Oftalmologia da Universidade
Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina. A temática do congresso deste ano, que ocorrerá
no Maksoud Plaza Hotel, será Oftalmologia Regenerativa.
A grade científica foi preparada pelo corpo docente do Departamento de Oftalmologia e teve o objetivo de integrar a
pesquisa feita na Unifesp com a prática clínica diária, além
de incluir temas de oftalmologia regenerativa, que a cada
dia torna-se mais presente na prática da oftalmologia.
Durante o evento os participantes terão acesso a
informações como os principais avanços da oftalmologia nos últimos anos, tanto no diagnóstico quanto no
tratamento das principais doenças oculares. Estarão
presentes os principais líderes de opinião de diversos
países, ministrando palestras e liderando discussões em
diferentes subespecialidades da oftalmologia. Sessões de
apresentação de trabalhos científicos serão coordenadas
pelo Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e
Ciências Visuais do Departamento.
Para saber sobre o Simasp 2016, a revista Universo Visual falou com o presidente do congresso, o oftalmologista
Caio Regatieri. Confira a seguir a entrevista com o médico.
E vale lembrar, para conferir a programação completa do
evento, acesse http://simasp.com.br/2016/.

Universo Visual - O que os participantes podem esperar do 39º Simasp 2016?
Caio Regatieri - Este é o congresso que abre o calendário de oftalmologia no Brasil. Em primeiro lugar, vale
ressaltar o tema do congresso, que é Oftalmologia Regenerativa. Vários trabalhos da Unifesp foram baseados no
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Caio Regatieri
uso de células-tronco no tratamento de doenças oculares.
Haverá várias aulas sobre isso.
UV - E quanto ao formato do congresso, permanece
o mesmo? Quais as novidades do evento?
Regatieri - Não, o formato do congresso mudou. Diminuíram as aulas expositivas e este ano grande parte
das aulas terá o formato de painéis. Além disso, os cursos
foram divididos em três categorias. Têm todas as subespecialidades e depois painéis e simpósios. São simpósios
específicos, por exemplo de crosslinking para ceratocone,
e painéis de discussão de casos clínicos.
Os painéis terão dois moderadores, que apresentarão
os casos, e serão nove discutidores. A partir daí se tem
muito mais discussão de caso, que é mais interessante
para quem está assistindo do que uma aula básica, em
que as pessoas vão e falam tudo em 15 minutos.

UV - Como está a grade científica?
Regatieri - A grade científica foi preparada pelo corpo docente do Departamento de Oftalmologia e teve o
objetivo de integrar a pesquisa feita na Unifesp com a
prática clínica diária, além de incluir temas de Oftalmologia Regenerativa, que a cada dia torna-se mais presente
na prática da oftalmologia. Entre os destaques estão o
Curso Internacional de OCT e o de Femtocatarata.
UV - E quanto aos palestrantes internacionais?
Regatieri - Serão 12 palestrantes internacionais, entre eles Peter McDonnell, diretor do departamento de
oftalmologia da Johns Hopkins University School of Medicine, e Antoine P. Brézin, uma das pessoas que mais
entendem de úvea em todo o mundo.
UV - O que mais pode-se destacar da programação
do evento?
Regatieri - São várias atrações, mas podemos destacar, além dos palestrantes internacionais, da grade científica, dos simpósios em temas específicos e das discussões
de caso, a entrega da medalha Moacyr Álvaro aos médicos
que fazem algo de destaque. Este ano receberão a medalha Felipe Medeiros, de San Diego, e Rafael Ernani, médico
da Bahia reconhecido pelos mutirões que organiza.
Outro destaque é a abertura do evento, que terá a
palestra do jornalista Augusto Nunes, vencedor de quatro edições do Prêmio Esso de Jornalismo e que atualmente é colunista da revista Veja, e também mediador
do programa Roda Viva, da TV Cultura.
UV - O que os participantes do evento podem esperar na área de exposição?
Regatieri - Teremos uma grande área de exposição,
com número maior de empresas apresentando seus produtos em relação à edição anterior do evento. Indústrias
como Alcon, Allergan e Abbott estarão presentes.
UV - Sobre o ano que se inicia, o que esperar para a
oftalmologia num momento tão instável política e economicamente para o Brasil?
Regatieri - No que diz respeito à saúde pública, o cenário está cada vez mais difícil. Na Unifesp, por exemplo,
temos condições de fazer 400 cirurgias de retina, mas
por causa do corte de verba na área da saúde, fazemos
apenas 100, por causa da falta de material. Não há tendência de melhora, e o corte do governo federal afetará também a área da saúde. Por outro lado, as pessoas

Palestrantes
Internacionais

S

aiba quem são os especialistas de fora do país que
participarão do Simasp 2016.

Alberto Danton (Chile): Chefe na unidade de ultrassom da
clínica Oftamedica e professor de pós-graduação de oftalmologia na Faculdade de Medicina da Universidad de la Frontera,
em Temuco, Chile.
Antoine P. Brézin (França): Professor de oftalmologia na
René Descartes University Paris e chefe da unidade de oftalmologia no Cochin Hospital, Assistance Publique, Hôpitaux de Paris.
Eduardo José Gil Duarte Silva (Portugal): Professor auxiliar
da Faculdade de Medicina de Coimbra, assistente graduado de
oftalmologia no Hospital Santa Maria (CHLN), em Lisboa.
Felipe A. Medeiros (Estados Unidos): Professor de oftalmologia – diretor do Visual Performance Laboratory da University
of California, em San Diego.
Luiz Izquierdo (Peru): Professor de cátedra de Glaucoma e
Faco da Universidad Industrial de Santander.
Miguel Burnier (Canadá): Professor de oftalmologia, patologia e oncologia – diretor do The Henry C. Witelson Eye.
Pathology Laboratory – diretor do The Melanoma Program –
McGill University, de Montreal.
Peter McDonnell (Estados Unidos): Professor de oftalmologia, professor e diretor do Wilmer Eye Institute da Johns Hopkins
University School of Medicine.
Steven E. Wilson (Estados Unidos): Professor de oftalmologia, diretor do Corneal Research e membro da equipe de
cirurgia de córnea e refrativa, diretor de cirurgia de córnea e
refrativa do programa de Fellowship do Cole Eye Institute, The
Cleveland Clinic.
estão perdendo emprego e, consequentemente, ficando
sem convênio médico, o que faz aumentar a procura pelo
serviço público. Esse é o cenário geral da oftalmologia.
Na área cientifica, tem alguns produtos que vão surgir, como, por exemplo, a lente trifocal. Além disso, foi
incluído no rol da Organização Mundial da Saúde (OMS) o
Ozurdex, indicado para tratamento de DME (Diabetic Macular Edema). Esses lançamentos são bem interessantes.
Mas por outro lado, a atual situação econômica do país irá
impossibilitar o uso disso no âmbito geral, tanto na área
pública quanto privada. Q
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capa

Aprendizado em
constante
transformação
Como será o ensino da oftalmologia na residência
médica na próxima década?
FLÁVIA LO BELLO

A

Residência Médica é considerada a melhor
forma de especialização em medicina no
Brasil. É uma modalidade de ensino de pósgraduação destinada a médicos e funciona
em instituições de saúde sob a orientação de
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Nos últimos tempos, a complexidade da oftalmologia aumentou muito em função da evolução e inovações
em suas diversas subáreas, decorrentes tanto de grandes
estudos epidemiológicos e ensaios clínicos multicêntricos,
como de inovações tecnológicas de instrumentos e de equipamentos, o que tornou o ensino do especialista ainda mais
difícil e desafiador.
Para o professor titular de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina/Unifesp Rubens Belfort Jr., presidente do
Instituto da Visão (IPEPO) e da Academia Brasileira de Oftalmologia, o profissional, ao procurar a Residência Médica,
deve tentar uma instituição onde toda a oftalmologia seja
exercida e ofereça ambiente intelectual e profissional adequado para o seu crescimento. “Ilusório, perigoso e burro
fazer a Residência em um local porque grande número de
cirurgias é realizado ou pacientes atendidos. Evidentemente
depende do provável trajeto e destino do profissional, mas
é importante lembrar que em todas as partes do mundo as
distâncias estão diminuindo e é muito provável que em 20
anos, nos lugares mais remotos, tenha-se a oportunidade
de exercer, aprender e praticar oftalmologia de maneira
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capa

PAULO AUGUSTO DE ARRUDA MELLO:
“O mundo está mudando, dessa maneira
precisa haver uma readequação de todo
o ensino, que vai desde a formação básica
até a Residência Médica”

JOSÉ AUGUSTO OTTAIANO:
“Creio que a tendência é o
direcionamento para métodos ativos
de ensino. Ao contrário do método
tradicional, o método ativo parte da
prática e dela busca a teoria”

semelhante às grandes cidades”, enfatiza o médico, salientando que o aprendiz deve também procurar ambientes oftalmológicos onde haja tecnologia atual existente e
constante possibilidade de atualização.
“Devemos lembrar que Residência de três anos e mais
subespecializações geralmente demoram cinco anos para
ser concluídas. Dessa maneira, é preciso muito cuidado
para não encontrar sistemas de residências já totalmente
despreparados”, alerta Belfort Jr., ressaltando que as principais falhas em relação ao ensino da Residência Médica
continuam na inexistência, em quase todos os serviços, de
tecnologia que permita ao residente não apenas observar
(como olhando as vitrines de um shopping center), mas
aprender e praticar procedimentos diagnósticos e terapêuticos. “Alguns exemplos são aprender, e não apenas a
realizar, a interpretar os exames de OCT, ultrassom, avaliações multimodais, bem como diferentes técnicas cirúrgicas. Além disso, é importante pensarmos no ensino da
oftalmologia nas próximas décadas, e não somente daqui
a dez anos, porque o residente de oftalmologia em 2016
continuará atuando pelos próximos 30 anos, pelo menos.
Em 2050, obviamente, ele estará em situação profissional
e social completamente diferente da atual”, afirma.
Na opinião de José Augusto Alves Ottaiano, vice-presidente e coordenador da Comissão de Ensino do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), o ensino da Residência
Médica em oftalmologia no Brasil segue o modelo adota-
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do nas instituições estrangeiras e vem se desenvolvendo positivamente nas últimas décadas. “Acredito que as
principais diferenças são decorrentes de problemas estruturais e econômicos”, declara. De acordo com a visão
do médico, em decorrência destes problemas, os cursos
de especialização apresentam inúmeras dificuldades, em
vários setores, como na contratação e manutenção de
recursos humanos, na aquisição e atualização tecnológica
(equipamentos, material de ensino, etc.), no financiamento para pesquisa e, ainda, nas diferenças regionais, pelas
características geográficas e sociais do país. “O combate
desses problemas poderá proporcionar melhorias nos
cursos de especialização”, avalia o médico.
“O mundo está mudando, dessa maneira precisa haver uma readequação de todo o ensino, que vai desde a
formação básica até a Residência Médica”, enfatiza Paulo
Augusto de Arruda Mello, professor associado de Oftalmologia da Unifesp e ex-presidente do CBO, salientando
que o jovem que entra na faculdade de medicina hoje será
inserido no mercado de trabalho daqui a nove anos. “Devemos pensar, portanto, em como será esse mercado de
trabalho para o médico daqui a nove anos, provavelmente
com muito mais recursos tecnológicos disponíveis; sendo
assim, o jovem precisará ter conhecimento de todas essas
novidades. Esse é o nosso grande desafio”, analisa. Ele
afirma que atualmente existem novas ferramentas, tanto
teóricas quanto práticas, que poderiam estar sendo mais
amplamente utilizadas na Residência Médica. “Existem
também ferramentas importantes para o desenvolvimento de habilidades e para mensuração de capacitação”,
destaca o professor de oftalmologia.
MODELO DE ENSINO TRADICIONAL
Ottaiano comenta que no início do século passado,
Flexner produziu um estudo das condições do ensino
médico nos Estados Unidos, cujas conclusões serviram
de base para a estruturação do ensino e elaboração dos
currículos das faculdades de medicina americanas e, posteriormente, para todo o mundo, inclusive para o Brasil.
Proporcionou também o desenvolvimento do ensino tradicional, centralizado no professor, e com base na sua
experiência clínica e acadêmica. Nesse modelo, os currículos são organizados por disciplinas e, posteriormente,
por departamentos com estrutura autônoma e há pouca
comunicação entre os departamentos. Esse modelo, segundo o especialista, privilegia palestras e conferências,
no qual a transmissão de conteúdo é valorizada. Os estudantes permanecem em uma posição passiva.

Cenário futuro: aprimorando o ensino
da oftalmologia no Brasil

H

á muitos anos o CBO vem “balizando” e estimulando ações de promoção do ensino nos cursos de
especialização em oftalmologia, por meio de publicações, cursos presenciais, cursos a distância,
e-learning, intercâmbio com instituições internacionais, etc. O aprimoramento de todos esses
aspectos associado à ênfase na utilização da tecnologia digital permitirá maior facilidade e democratização
da difusão do conhecimento. “O ensino da oftalmologia continuará melhorando, principalmente influenciado pelas ações de ‘globalização’ que estamos vivendo em todas as áreas. No entanto, há necessidade
de ‘disposição política’ por parte dos governantes para viabilizá-las”, aponta José Augusto A. Ottaiano.
O especialista diz que o CBO, com mais de 70 anos de história, continuará no auxílio e na promoção
do ensino da oftalmologia e na garantia de acesso da população ao atendimento oftalmológico de qualidade. “Na assistência, um dos pilares da missão do CBO é a promoção da saúde ocular. A comissão de
ensino vem estimulando e auxiliando a criação de serviços de especialização de oftalmologia no país,
especialmente em áreas mais carentes, baseando-se em estudos demográficos.” Por outro lado, ele reforça que em relação ao ensino propriamente dito, as premissas recomendadas e exigidas pela comissão
de ensino, associadas às avaliações de caráter continuado deverão ser estimuladas, em conjunto com as
ações contextualizadas acima. “Agradeço antecipadamente o apoio dos oftalmologistas e dos cursos de
especialização em oftalmologia, credenciados ou não pelo CBO, para que juntos possamos aprimorar o
ensino da oftalmologia no Brasil”, finaliza Ottaiano.

FEVEREIRO/MARÇO 2016 universovisual 11

capa

Disseminação da cultura da boa formação médica

D

e acordo com o médico Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira, a AMB tem
disseminado a cultura da boa formação médica, quer na graduação ou na pós-graduação, especialmente a Residência Médica. Ele diz ser evidente a necessidade da educação médica continuada, uma vez
que o conhecimento cresce rapidamente e os profissionais precisam estar sempre atualizados - ter o “estado
da arte” nas áreas em que atuam. “Que trabalhemos com diretrizes/guidelines e busquemos as melhores
evidências científicas para que façamos o melhor pelos nossos pacientes”, declara o médico.
“Consideramos a Residência Médica (RM) o ‘padrão ouro’ para assistência em saúde”, continua Cardoso.
“Percebemos que os programas de RM credenciados pela Sociedade de Especialidade têm qualidade. Não
podemos dizer o mesmo de todos os programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica
(CNRM)”, salienta, afirmando ser fundamental que os programas de treinamento tenham pessoal qualificado, com preceptoria empenhada e valorizada, estrutura do serviço com equipamentos suficientes para
o treinamento, volume adequado de pacientes e número de leitos suficientes. “Técnicas novas e melhores
surgem, necessitando incorporá-las. Jamais devemos nos desviar do conceito de fazer sempre o melhor
possível para os nossos pacientes, com excelente relação médico-paciente, ouvindo-o, esclarecendo dúvidas
e sempre adotando condutas que se sustentam em fortes evidências científicas. Não há segredo para formar
bem. Precisamos entender que lidamos com o que temos de mais precioso: a saúde das pessoas”, enfatiza.
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FLORENTINO CARDOSO: “É fundamental
que os programas de treinamento tenham
pessoal qualificado, com preceptoria
empenhada e valorizada, estrutura
do serviço com equipamentos suficientes
para o treinamento”

Fotos: Arquivo UV

“Creio que a tendência é o direcionamento para métodos ativos de ensino. Ao contrário do método tradicional,
que primeiro apresenta a teoria e dela parte para a prática,
o método ativo parte da prática e dela busca a teoria”, explica Ottaiano, acrescentando que os dois métodos ativos
mais utilizados atualmente em ensino médico são: primeiro,
problematização; segundo, aprendizagem baseada em problemas (PBL: Problem Based Learning). “Nesses métodos,
os alunos participam ativamente na construção do conhecimento. Nesse modelo cognitivista, os objetivos educacionais
consistem em aprender a aprender, sendo dada mais ênfase
aos processos mentais do que ao conteúdo a ser aprendido”,
esclarece o oftalmologista, ressaltando que universidades
como McMaster (Canadá), Maastricht (Holanda) e Harvard
(EUA) adotam atualmente essa metodologia de ensino. “O
ensino na Residência Médica apresenta diferenças do ensino
na Graduação, entretanto, a ênfase em metodologias ativas
deve ser potencializada”, aponta Ottaiano.
Na opinião de Belfort Jr., o modelo de ensino tradicional não está ultrapassado, deixou de existir faz muito
tempo. “O que está sim ultrapassado e ridículo são os
sistemas de avaliação dos residentes para entregar título
de especialista e similares”, critica o professor de oftalmologia. Ele diz que no passado havia apenas o modelo
“Ocidental – Acadêmico”, em que se esperava ensinar tudo para todos para sempre. Segundo o especialista, esse
modelo hoje é cada vez mais superado, sendo substituído
pelo “Operacional”, no qual se ensinam os profissionais a
exercer a profissão no presente e futuro precoce, porém
tratando de dar-lhes oportunidades constantes e frequentes de aprendizado das diferentes maneiras. “E com novos
tipos de elementos dentro das equipes de saúde oftalmológica para valorizar o trabalho do oftalmologista, uma vez
que máquinas e técnicos estarão integrados e trabalhando
em conjunto”, complementa.
Arruda esclarece que os jovens de hoje têm acesso à
informação muito mais fácil do que os de antigamente e
que, com isso, o conhecimento vem aumentando exponencialmente. “Mas que conhecimento teórico esse futuro
médico precisará ter para exercer a oftalmologia? Evidentemente que nos dias atuais o conhecimento é diferente
de dez anos atrás e certamente daqui a dez anos ele será
diferente de hoje; então precisamos pensar como vamos
formar esses futuros profissionais”, pondera o especialista. Ele diz que, por outro lado, a saúde vive uma situação
econômica difícil e que o residente precisa adquirir, além
de conhecimentos técnicos da especialidade, conhecimentos em administração. “E, cada vez mais, ele precisa

RUBENS BELFORT JR: “O profissional,
ao procurar a Residência Médica,
deve tentar uma instituição onde toda
a oftalmologia seja exercida e ofereça
ambiente intelectual e profissional
adequado para o seu crescimento”

aprender a trabalhar em equipe, porque a oftalmologia
é uma área multidisciplinar”, acrescenta.
APRENDIZADO EM CONSTANTE TRANSFORMAÇÃO
Um aspecto importante, segundo Arruda Mello, e
que precisa ser amplamente desenvolvido, é a capacitação do corpo docente. “O mundo está em constante
transformação e quem ensina precisa acompanhar essa
mudança. Creio que não cabe mais uma aula expositiva
de medicina, pois temos na mídia hoje uma série de informações que os jovens podem procurar rapidamente.
Cabe, então, ao professor fornecer as verdades e discutir
esses conteúdos com seus alunos. Dessa forma, temos
que ‘ensinar a ensinar’, porque nem sempre o corpo docente está preparado para isso”, avalia o oftalmologista,
informando que as aulas de medicina atuais são muito
mais uma discussão de conteúdo do que uma aula explanativa. “E o aprendizado não pode perder o aspecto
geral, porque notamos, muitas vezes, que o jovem aluno
não consegue ver o paciente como um todo, mas sim de
uma maneira fragmentada - ele precisa entender que os
olhos do paciente estão inseridos em um organismo e que
o paciente não é apenas um órgão”, declara.
O médico explica que com as mudanças significativas
que estão ocorrendo no mundo e com o desenvolvimento
da medicina (equipamentos sofisticados, telemedicina,
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capa

novos conhecimentos diagnósticos e terapêuticos, etc.)
é necessário fornecer ao aprendiz não só conhecimento
técnico e administrativo, mas também expertise em “high
tech” e em “high touch”, que é a alta tecnologia sem perder
o aspecto ético e humanitário, fundamental para exercer a
profissão. “São tantas tecnologias que o professor não pode
formar apenas um técnico, ele tem que formar um universitário. O técnico sabe como faz, o universitário sabe por que
faz. Isso é importante”, comenta o especialista, enfatizando
que para o futuro é preciso, cada vez mais, dar a estrutura necessária para que o residente possa se desenvolver
continuamente. “O médico é um profissional que nunca
se forma, é um eterno estudante. Temos, portanto, esse
desafio constante da adequação do ensino da oftalmologia
no sentido de manter o especialista sempre atualizado e
apto a praticar uma oftalmologia de excelência.”
“Com certeza daqui a 10-15 anos muitas ou quase todas
as técnicas diagnósticas e cirúrgicas empregadas estarão
superadas”, prevê Belfort Jr. O exemplo mais atual, de acordo com ele, é a revolução nos transplantes de córnea, com a
introdução de novas tecnologias relacionadas ao preparo do
material doador, técnica cirúrgica e manuseio no pós-operatório. “Sem exagero, poderíamos dizer que, talvez, 80%
do que se fazia é para não ser feito mais”, informa o médico, salientando que retina e cirurgia refrativa são outros
exemplos. Além disso, a cirurgia da catarata, estagnada há
vários anos, pode também a qualquer momento sofrer novas transformações. “Os sexagenários de hoje atravessaram
a intracapsular, lentes intraoculares grosseiras e hoje se
encontram em situação completamente diferente”, analisa.
Em termos do aprendizado em si, o especialista diz
que não há ferramentas atuais, teóricas ou práticas, que
substituam o contato durante a Residência com indivíduos
em graus variados e progressivos de experiência. “O R1
precisa aprender com o R2, com o R3, com os tutores e não
apenas com oftalmologistas, mas com outros profissionais que estejam trabalhando. Não há cursinhos teóricos
ou atividades práticas que substituam esse treinamento
real em serviço”, enfatiza. A grande armadilha enganosa do sistema atual de Residência, segundo o médico, é
fazer o residente desperdiçar anos num longo sistema
de Residência, em que ele termina ao final de três anos
ainda despreparado e muitas vezes já desatualizado. “A
tendência, acreditamos, é a existência de sistema inicial
de Residência mais curto, no qual o profissional aprenda
a desempenhar atividades necessárias ao atendimento
da enorme maioria dos pacientes e o sistema permita,
depois dessa Residência de dois anos, já automaticamen-
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Cursos de longa duração
estilo MBA

O

modelo de sucesso da oftalmologia da Escola Paulista
de Medicina nestas décadas é baseado também na
estratégia citada na reportagem por Rubens Belfort
Jr. (sistema educacional pós-Residência) e nos últimos anos
realizou com grande êxito cursos de longa duração estilo MBA
com grande quantidade de conhecimentos e fornecimento de
habilidades para Mácula em 2014, Córnea em 2015 e em 2016
para Glaucoma. “Também nos próximos meses desenvolveremos módulo de atualização vertical em oftalmologia clínica
e cirúrgica para colegas de sucesso profissional”, comenta o
professor de oftalmologia da EPM.
Fontes: http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude
(Ministério da Educação)/Rev Bras Oftalmol vol.68 no.3 Rio
de Janeiro May/June 2009.

te mais um ano de especialização nas grandes áreas da
oftalmologia.”
Belfort Jr. reforça, também, que deverão existir, evidentemente, oportunidades futuras cada vez mais subespecializadas para aqueles que se dediquem a elas. Em sua
opinião, o sistema médico de Residência desperdiça muitos
recursos e, principalmente, tempo das pessoas, adquirindo
conhecimentos inúteis, de vida média curta e, por vezes, já
obsoletos. “Isso se comprova pela procura às vezes caótica de outras oportunidades de aprendizado daqueles que
após três anos de Residência descobrem que estão despreparados para exercer a profissão com sucesso”, declara,
concluindo que o sistema educacional pós-Residência é
fundamental e as oportunidades de ensino de média duração (seis meses a um ano) na formatação de MBA, onde
os profissionais venham uma a duas vezes por mês adquirir
conhecimentos específicos, é o caminho natural. ■

gestão

Centro cirúrgico próprio
é uma boa opção?
Especialistas comentam as vantagens e desvantagens
de ter seu próprio espaço para cirurgias
JOSÉ VITAL MONTEIRO

P

esquisa realizada no último congresso da
Sociedade Brasileira de Administração em
Oftalmologia (SBAO) revelou que 80% dos
médicos oftalmologistas consultados gostariam de construir seu próprio centro cirúrgico.
A expressiva porcentagem dos médicos que têm como
sonho de consumo a direção de um centro cirúrgico, mesmo que o número seja apontado em pesquisa efetuada
em ambiente de congresso oftalmológico, demonstra a
pertinência da pergunta que sempre surge quando se
colocam num prato da balança o sonho e no outro os
recursos necessários para sua realização: Vale a pena?
E a resposta não poderia ser outra: depende!

Divulgação

Acima e ao lado, imagens
do Centro cirúrgico do
Centro Oftalmológico Tranjan
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NÃO É SÓ ÁREA FÍSICA
O presidente da SBAO, Ronald Cavalcanti, afirma que
no tempo transcorrido em pouco mais de uma geração,
os cirurgiões de catarata, por exemplo, abandonaram o
kit formado por pinça, tesoura, porta-agulha, lupa e crio
portátil (aparelho que congelava o cristalino opacificado
para possibilitar sua extração) e passaram a utilizar equipamentos cada vez mais sofisticados e caros.
“É necessário salientar que a cirurgia ocular não pode
ser realizada em salas usadas para pequenas suturas e drenagem de abscessos. Um bloco cirúrgico para oftalmologia
requer planejamento arquitetônico, financeiro, logístico,
contábil e grandes cuidados na construção, manutenção
e previsíveis ampliações e reformas”, declara.
Para Cavalcanti, o maior erro cometido por muitos oftalmologistas que sonham em construir um centro cirúrgico
em suas respectivas clínicas e consultórios é acreditar que
o bloco cirúrgico seja apenas uma área física. Na verdade,
o especialista considera que a construção e a manutenção
dessa estrutura mudam completamente o funcionamento
e a rotina de qualquer clínica e criam exigências de toda
ordem que o(s) médico(s) envolvido(s) precisa(m) levar
devidamente em consideração. “O planejamento deve incluir o fluxo completo de materiais, esterilização, áreas de
preparo, áreas de repouso pós-anestésico, entre outras
preocupações. Além disso, sua operação tem que estar
nas mãos de uma equipe preparada e capacitada e, consequentemente, com remuneração condizente. Depois da
construção do centro cirúrgico, a vida do médico nunca
mais será a mesma e ele precisa saber disso”, comenta.
O presidente da SBAO informa também que, na mesma
pesquisa realizada no congresso da entidade, mais de 60%
das clínicas atualmente existentes congregam vários médicos oftalmologistas, tendência que deve crescer no futuro
e que também abrange centros cirúrgicos oftalmológicos.
“O uso compartilhado de uma estrutura tão complexa como o centro cirúrgico torna possível a utilização plena
dos recursos tecnológicos e humanos, tornando o modelo
economicamente viável, embora apresente exigências organizacionais maiores e mais aprimoradas”, conclui Cavalcanti.
PLANEJAMENTO
O diretor e proprietário do Centro Oftalmológico Tranjan, Alfredo Tranjan Neto, construiu seu centro cirúrgico há
cerca de 25 anos. Conta que, antes disso, utilizava centros
cirúrgicos de clínicas e hospitais de ponta e que sempre
o receberam muito bem. Entretanto, assinala que havia
inconvenientes mais ou menos constantes, principalmente

Centro de Microcirurgia (CEMIC) da Clínica Oftalmlógica
Guarnieri e Associados

em estruturas hospitalares, onde o processo de preparação
do paciente, seu transporte até a sala de cirurgia e liberação
era demorado, não por desorganização, mas devido ao
gigantismo da estrutura, que envolvia muitas pessoas e
procedimentos, cada qual com ritmo próprio. Mesmo em
centros cirúrgicos de clínicas, com estruturas menores e
mais ágeis, havia horários e protocolos a ser seguidos nem
sempre adequados para si.
“Ao estudar o modelo de negócios da oftalmologia dos
Estados Unidos, pude perceber que o volume de cirurgias
que realizava na época, e que ainda realizo, tornaria a
construção de um centro cirúrgico viável, com vantagens
econômicas, de fluxo de funcionamento, logística, conforto
para os médicos e pacientes e, inclusive, com melhoria na
qualidade dos procedimentos”, explica.
Argumentos semelhantes são apontados pelo médico
oftalmologista Luiz Carlos Guarnieri, diretor da Clínica Oftalmológica Guarnieri e Associados, que há cerca de nove
anos construiu no mesmo edifício, em São Paulo, o Centro
de Microcirurgia – CEMIC. “Fazia cirurgias em hospitais,
ótimos hospitais, mas por vezes ficava até uma hora na
sala dos médicos lendo ou fazendo qualquer coisa, esperando a sala ficar disponível e pronta. Por isso, a busca de
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ALFREDO TRANJAN: “Ao estudar o modelo
de negócios da oftalmologia dos Estados
Unidos, pude perceber que o volume
de cirurgias que realizava na época, e que
ainda realizo, tornaria a construção de um
centro cirúrgico viável”

LUIZ CARLOS GUARNIERI:
“Fazia cirurgias em hospitais, ótimos
hospitais, mas por vezes ficava até uma
hora na sala dos médicos lendo ou fazendo
qualquer coisa, esperando a sala ficar
disponível e pronta. Por isso, a busca de
autonomia foi o principal motivo que me
levou a construir o CEMIC”

autonomia foi o principal motivo que me levou a construir
o CEMIC, mesmo sem a participação dos sócios que tenho
na clínica”, diz Guarnieri.
Na mesma linha, o especialista em Administração
Hospitalar pela FGV, coordenador do curso de MBA em
Administração Hospitalar da Fundação Unimed e diretor
Executivo da XHL Consultoria, Eduardo Regonha, aponta
a autonomia e a possibilidade da melhoria dos serviços
oferecidos ao paciente como os benefícios possíveis na
construção de um centro cirúrgico. “Há várias vantagens
de ter um centro cirúrgico, ligadas ao conforto e qualidade,
à melhoria do atendimento ao paciente, à liberdade do
médico em utilizar os materiais e medicamentos, maior
flexibilidade de horários, ergonomia e disposições e acomodações de acordo com o desejo do proprietário, dentre
outras. Também há o fato de o paciente ser atendido, da
recepção até o pós-cirúrgico, por uma equipe que de alguma
forma já o conhece, o que lhe dá segurança e predisposição
positiva”, salienta.
O administrador, entretanto, também revela o outro
lado da moeda, ao citar que a construção de um bloco
cirúrgico aumenta exponencialmente as responsabilidades
e despesas, já que é necessário responder pela gestão
atendendo a todas as exigências impostas pelos órgãos reguladores, pelo alto investimento na construção e aquisição
de equipamentos, na operacionalização, destacando-se o
alto custo fixo representado pela exigência de profissionais
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de enfermagem, energia elétrica, água, gás, esterilização,
lavanderia, ar condicionado, definição de fluxos de entrada
e saída de pacientes e profissionais e... um longo “et cetera”.
O aumento das responsabilidades e despesas também
entra nas contas de Alfredo Tranjan Neto, que assinala
ainda a situação peculiar da cidade de São Paulo, onde o
custo do metro quadrado é bastante superior ao de outras
capitais brasileiras e que exige grandes investimentos para
instalação em bairros nobres, o que resulta em novos investimentos/inconvenientes causados pelas necessidades
de transporte de integrantes da equipe e de pacientes e
estacionamento. Além disso, segundo Tranjan, a capital
paulista ainda apresenta grande concorrência entre as
clínicas e hospitais, o que joga a favor das seguradoras e
operadoras de planos de saúde nas sempre complicadas
e desgastantes negociações de preços.
CUSTOS E ARQUITETURA
Tranjan Neto considera que a primeira providência que
o médico que deseja montar um centro cirúrgico deve fazer
é um minucioso estudo de custos, com várias alternativas.
Deve responder várias perguntas, tais como: que tipos de
cirurgias serão feitas? Com que tipo de anestesia? Quantos
médicos usarão o bloco cirúrgico? Conhecidos ou desconhecidos? Somente oftalmologistas ou de outras especialidades médicas? Existem centros cirúrgicos semelhantes ao
pretendido na região? Qual a demanda das seguradoras e
operadoras de planos de saúde? Para cada resposta existem
alternativas que viabilizam o negócio, desde que sejam
preenchidas certas condições de rentabilidade.
Depois disso, ele deve contratar um arquiteto que
também esteja familiarizado com as normas da Vigilância
Sanitária para planejar o centro cirúrgico que atenda a todos
os interesses envolvidos e contrate o pessoal adequado
para colocar em funcionamento a estrutura que, lembra,
é muito mais complexa e problemática que uma clínica ou
um consultório.
Explica que seu centro cirúrgico tem o modelo que considera ideal: os melhores equipamentos, com contratos de
manutenção; pessoal altamente qualificado para cuidar de
cada paciente como se fosse o único; sistemática de trabalho
planejada em cada detalhe para manter a qualidade do
procedimento e adequar custos e que é constantemente melhorada; negociações com cada paciente quando é explicado
claramente o que é de responsabilidade das seguradoras e
operadoras, o que será reembolsado (se for o caso), quais
as alternativas e quanto custarão; cinco médicos operando
de forma contínua e alguns outros ocasionalmente; estoque
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NEWTON KARA JOSÉ JR.: “Acredito que o
centro cirúrgico tem um caráter mais voltado
para o administrador que para o médico.
É o administrador que precisa cuidar dos
materiais, funcionários e garantir o êxito
da complexa estrutura”

EDUARDO REGONHA: “O fato de o
paciente ser atendido, da recepção até
o pós-cirúrgico, por uma equipe que
de alguma forma já o conhece, lhe dá
segurança e predisposição positiva”

permanente de 250 a 300 lentes intraoculares. Por outro
lado, considera a concorrência bastante forte e a relação
com as operadoras e seguradoras problemática.
“Nessas condições, o número mágico de cirurgias que
tornam o centro cirúrgico viável economicamente seria
algo em torno de 45 a 50 facoemulsificações por mês,
sem abertura para realização de outras cirurgias oculares
e, principalmente, sem a abertura para médicos de outras
especialidades. Uma cirurgia plástica, por exemplo, ocupa
o centro cirúrgico por quatro a cinco horas e gasta quantidade de material que nós oftalmologistas consideraríamos absurda. Nosso centro realiza cerca de 100 cirurgias
de catarata por mês, 120 cirurgias refrativas, 40 injeções
intravítreas e 25 cirurgias de retina. Calázio e pterígio são
raros por causa da região onde estamos localizados e as
trabeculectomias estão cada vez mais raras, devido aos
avanços do tratamento clínico do glaucoma”, argumenta
Tranjan Neto.
Já seu colega Luiz Carlos Guarnieri é enfático ao afirmar
que se fosse hoje, com o dólar a R$ 4,00, ele não montaria
seu centro cirúrgico. Afirma que a catarata representa 90%
do movimento do estabelecimento, que não realiza cirurgias
refrativas, de retina e estrabismo e que cerca de 80 médicos
se utilizam do CEMIC. “Para cada cirurgia mantenho uma
equipe de 12 pessoas, desde anestesista até faxineira. Tenho
estoque de aproximadamente 350 lentes intraoculares e,
se o paciente exigir uma lente mais sofisticada, depois de
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darmos toda a informação necessária, a lente estará aqui
na hora da cirurgia. Realizamos cerca de 180 cirurgias por
mês, mas a média é ilusória, pois trabalhamos cerca de dez
meses por ano e temos despesas correspondentes a 14. A
pergunta é se vale a pena? Com um pouco de esforço eu
poderia achar melhor aplicação para o capital investido, mas
tenho independência, faço meus horários, consigo impor
um alto padrão de qualidade e controle que não teria em
outro lugar e mantenho um relacionamento espetacular
com os colegas que vêm operar aqui, pois o CEMIC é aberto
para oftalmologistas que tenham referências. Levando
tudo em consideração, vou continuar com o meu centro
cirúrgico, sem responder de forma categórica à pergunta
feita”, conclui Guarnieri.
Na visão do administrador Eduardo Regonha, a situação
de não ter um centro cirúrgico também apresenta vantagens
para o médico, que não adquire a preocupação de tornar
o negócio rentável. Este ponto de vista é compartilhado
pelo professor Livre-Docente da USP Newton Kara José
Júnior, que afirma nunca ter pensado em ter um centro
cirúrgico e que pretende continuar em hospitais e clínicas
de colegas. “Acredito que o centro cirúrgico tem um caráter
mais voltado para o administrador que para o médico. É o
administrador que precisa cuidar dos materiais, funcionários e garantir o êxito da complexa estrutura. Acredito que
seja uma opção mais apropriada para estruturas empresariais de certa importância e não para o médico individual.
Mesmo tendo muitas cirurgias, no meu caso as vantagens
ainda são maiores e os eventuais desacordos de horários
e agenda não chegam a ser inconvenientes sérios”, explica
Kara José Júnior.
Por fim, o especialista em administração Eduardo Regonha complica mais um pouco a equação ao destacar que em
muitas cidades e regiões a construção de centros cirúrgicos
é necessária, mesmo que as perspectivas não sejam as
mais otimistas à primeira vista, mas que a decisão sempre
deve ser precedida de um minucioso estudo de viabilidade.
“O médico sempre pode negociar com outros médicos e instituições e sempre pode estabelecer condições
de boa utilização de um equipamento caro e sofisticado.
Conheço centros cirúrgicos que funcionam uma a duas
vezes por semana, no período da manhã e nessa situação-limite dificilmente o centro cirúrgico se viabilizará, mas
também conheço outras situações onde a criatividade e o
aproveitamento das condições existentes possibilitaram a
superação das dificuldades”, finaliza Regonha.
Enfim, volta-se à estaca zero: Vale a pena?
Depende! ■

inovação

Impressora 3D usa
imagens de ultrassom para
criar réplicas de bebês
Software que converte arquivo de imagens de ultrassom em
impressora 3D permite a pais portadores de deficiência visual
tocarem seu bebê antes mesmo do nascimento
ELIANA CASTRO

R
Divulgação

ecém-nascido na cidade de Natal, Rio Grande
do Norte, Brasil, o projeto Anatomo3D – impressão anatômica e fetal – inaugura uma
nova geração tecnológica: um software que
converte o arquivo das imagens de ultrassonografia para reprodução em impressora 3D. E, embora
tenha vindo ao mundo depois de apenas seis meses de
gestação, esse software promete contribuir para avanços
no campo da medicina e dar outro sentido à percepção

Professor Allan Martins, mestranda Luana Wandecy,
e o oftalmologista Francisco Irochima
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materna e paterna durante a gestação, em especial para
portadores de deficiência visual.
Os pais dessa nova tecnologia são o oftalmologista Francisco Irochima, o professor Allan Martins – do Departamento
de Engenharia Elétrica da UFRN – e a aluna do Mestrado
Profissional em Ciência, Inovação e Tecnologia (MPInova)
Luana Wandecy, que se dedica à Inovação Tecnológica,
colaboradores da startup Ciência Ilustrada, estúdio incubado na INOVA Metrópole do Instituto Metrópole Digital,
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Para obter a impressão da ultrassonografia em 3D,
a Ciência Ilustrada desenvolveu o software que converte
a imagem do exame, que é armazenada sob a forma de
arquivo DICOM (e que é incompatível para impressão 3D),
para um outro arquivo compatível com as impressoras tridimensionais. O resultado é que com a novidade é possível
obter reproduções em 3D fieis às imagens capturadas pela
ultrassonografia – o que difere de outras tecnologias já existentes, cujas reproduções do bebê são esculturas produzidas
a partir de um molde tirado de imagens ultrassonográficas.
A peça da imagem – feita de plástico ABS – após ficar
pronta na impressora 3D ainda passa por um acabamento
com acetona para regularizar a superfície antes de ser
entregue aos pais. “Vale ressaltar que não conseguimos
reproduzir o corpo inteiro do bebê. A imagem da ultrassonografia 3D é feita em partes – um lado do rosto, um
lado da perna..., dependendo de como as imagens foram
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captadas pelo ultrassom. Também não fazemos reprodução
de fetos. Primeiro, porque, no início da gravidez, o exame
em 3D não costuma ser pedido pelo médico; o mais comum
nessa fase é a ultrassonografia 2D. Depois, porque o feto
ainda não permite uma imagem clara para a impressão”,
explica Irochima.
O projeto Anatomo3D foi idealizado para atender a três
demandas. Entre elas, a dos pais, que, antes dessa tecnologia, podiam escutar os batimentos do feto, ver o perfil do
seu rosto durante a ultrassonografia 3D, mas que ainda não
tinham a experiência de tocá-lo antes do nascimento. E o ato
de poder tocar traz grandes benefícios. Um deles é permitir
aos portadores de deficiência visual terem a experiência de
sentir o seu bebê, e através do toque saberem como ele é.
Outro ponto positivo diz respeito às relações emocionais
dos pais com os bebês que estão sendo gerados – tanto em
situações de normalidade quanto de anormalidade. Apesar
de ainda não haver um consenso em torno desse tema,
algumas pesquisas apontam para repercussões psicológicas
que a ultrassonografia exerce sobre o desenvolvimento do
relacionamento materno e paterno, porque o fato de ver, e
agora poder tocar, permite que esse relacionamento entre
mãe, pai e bebê se estabeleça de forma mais concreta e
não apenas no imaginário.
Um estudo publicado em 2009 pelo Centro de Estudos
Psicologia da Saúde e Divisão de Psicologia ICHCFMUSP*
observou mudanças no sentimento da gestante com re-
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Novo sentido à percepção materna
e paterna durante a gestação, em especial
para portadores de deficiência visual

lação ao futuro filho após a realização de exame de ultrassonografia. “Com relação à comparação dos dois tipos
de exames de ultrassonografia, as gestantes elegeram o
US3D como o melhor, pois acreditavam ter conseguido ver
o bebê, possibilitando o reconhecimento de características
físicas e permitindo imaginá-lo como integrante da família.
O exame da ultrassonografia pode representar um recurso
útil para a formação do vínculo materno-fetal, pois permite
a aproximação da mãe e do bebê. O exame de US3D facilita
ainda mais a identificação do bebê e favorece a projeção
das expectativas maternas, pois as imagens observadas
aproximam-se ainda mais do bebê real. Assim, a mãe começa a fazer leituras, que com certeza têm relação com seus
desejos a respeito desse filho”, diz o trabalho.
O estudo não incluiu, obviamente, a impressão em 3D
do bebê, já que o projeto ainda não existia. No entanto,
recentemente, ao apresentar o projeto Anatomo3D no
Instituto Internacional de Neurociências de Natal, criado

Projeto Anatomo3D em passo a passo
pelos neurocientistas Miguel Nicolelis, Sidarta Ribeiro e
Claudio Mello, a resposta à nova tecnologia foi bastante
otimista. “De acordo com especialistas do instituto, que
atende a muitas gestantes, a maioria das futuras mamães
que recebem a notícia de que seu bebê possui algum tipo
de anomalia tende a negar a notícia, fazendo ´vista grossa´
ao problema. E isso é bastante complicado, porque depois
do nascimento, quando são obrigadas a encarar o fato, o
impacto psicológico é grande: elas não estão preparadas.
Então, para a equipe do instituto, a ideia de tocar o bebê
em uma reprodução que é totalmente fiel à realidade é
um caminho para ajudar a gestante, pois ela e o pai terão tempo de elaborar a questão durante o processo de
gestação, diminuindo o impacto depois do nascimento”,
conta Irochima.
Outras aplicações do projeto Anatomo3D tão importantes quanto a reprodução de bebês em impressão 3D
é a disponibilização de peças anatômicas destinadas aos

cursos da área médica e a viabilização do planejamento e
treinamento cirúrgico com peças personalizadas.
A reprodução de peças da anatomia humana é, sem
dúvida, uma demanda urgente. Especialmente no Brasil,
onde muitos alunos de medicina não têm contato com
diversas partes do corpo humano por falta de cadáveres
destinados a estudos. Fato é que muitas universidades têm
criado campanhas com o objetivo de estimular a doação
voluntária de corpos para pesquisa. Entre os principais
problemas provocados por essa carência de cadáveres
nas universidades brasileiras está a falta de perspectiva
na elucidação e cura de algumas doenças.
“Pretendemos, em breve, fazer tomografia e ressonância do corpo inteiro de um dos integrantes da nossa equipe
e disponibilizar os arquivos trabalhados para a impressão
em 3D, que poderá servir não apenas aos profissionais, mas
também aos estudantes das áreas que exijam conhecimento
profundo de anatomia, criando uma biblioteca de impressão
3D de partes do corpo humano”, conta Irochima. Depois
de comprar o arquivo de imagem, cada um pode fazer a
reprodução em sua própria impressora 3D.
A outra aplicação será direcionada para médicos. Ao
diagnosticar um caso com indicação de cirurgia, pode-se
enviar a ultrassonografia em 3D ou a tomografia da região
a ser tratada e a Anatomo3D faz a conversão da imagem
para que essa parte do corpo possa ser reproduzida em
3D, de modo que o médico possa estudar e treinar antes
da cirurgia, aumentando a possibilidade de êxito.
Os serviços da Anatomo3D, à disposição do público e
de instituições ligadas à medicina, são pagos. “Só assim
o modelo de negócio pode se sustentar e viabilizar a impressão sem custos para as mães com deficiência visual,
que é um dos nossos objetivos”, relata o Dr. Irochima. ■
Para saber mais: www.anatomo3d.com

FONTE:

*Para ler a pesquisa na íntegra acesse: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?pid=S1677-74092009000200002&script=sci_arttext
A pesquisa foi realizada por Melina Blanco AmarinsI; Gláucia
Rosana Guerra BenuteI,2; Roseli Yamamoto Mieko NomuraII,3; Maria
OkumuraII,4; Maria Livia Tourinho MorettoII,5; Mara Cristina Souza de
LuciaI,6; Marcelo ZugaibIII,7
IDivisão de Psicologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo
IIDivisão de Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo
IIIFaculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
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em pauta

Retina em pauta
Congresso Mundial de Retina (Retina World Congress) inova
ao reunir especialistas de todo o mundo para promover a interação
e estimular o conhecimento científico
ADRIANA DO AMARAL

O

Congresso Mundial de Retina (RWC), que
acontecerá de 23 a 26 de fevereiro de 2017,
em Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos,
está sendo celebrado como um marco na retinologia mundial. Pré-lançado no Brasil em
dezembro de 2015, durante o 18º Congresso de Oftalmologia da USP, o anúncio oficial acontecerá no congresso da
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV), que será
realizado em Santos (SP), de 21 a 23 de abril deste ano.
Na vanguarda da mobilização, oftalmologistas brasileiros
unem-se aos colegas estrangeiros para reunir as sociedades
de retina numa federação mundial. Entre eles, o diretor do
iRetina Eye Institute, vice-presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Oftalmologia, secretário da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e diretor de Relações Internacionais da
SBRV, Jorge Rocha e o presidente da SBRV e representante
internacional do board de diretores da Sociedade Americana
de Especialistas em retina, André Gomes.
“Será uma experiência grandiosa, pois o RWC irá quebrar barreiras comuns às fronteiras. Afinal, não se trata de
um congresso americano, europeu, asiático ou brasileiro,
patrocinado por uma sociedade específica. Como um congresso aberto, todos os participantes terão peso semelhante
na hora de apresentar trabalhos, se pronunciar e criar o
formato do evento, que irá evoluir com o passar dos anos”,
afirma Rocha.
Já o presidente da SBRV, Gomes, espera reunir 200
delegados brasileiros nesse primeiro encontro. “Especialistas puros em retina irão debater temas complexos e os
últimos avanços das diferentes regiões do mundo, numa
troca internacional de experiências”, revela.
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UM CONGRESSO IDEALIZADO POR MUITAS MENTES
A proposta é realizar um congresso feito por especialistas para especialistas. E pensar que tudo começou numa
conversa entre Rocha e o presidente da ASRS (American
Society of Retina Specialist), Tarek Hassan. Há três anos,
durante um bate-papo informal na Academia Americana
de Oftalmologia, em Chicago, surgiu a ideia de realizar
um congresso mundial de retina. Desde estão ambos
trabalharam juntos para reunir colegas num objetivo
único. Até que, por coincidência, descobriram que Rishi P.
Singh, oftalmologista da Cleveland Clinic, Estados Unidos,
teve a mesma intenção e estava negociando a realização
do projeto.
Como presidente do Comitê Executivo do Conselho
Fundador do RWC, Singh destaca que é possível promover
uma maior colaboração entre as sociedades de retina
nacionais e regionais, proporcionando um único ponto
focal de intercâmbio de informações para a comunidade
da retina global. “Numa época de mudanças e inovação
muito rápidas relacionadas à retina, nunca foi tão grande
a necessidade de um fórum internacional para o diálogo
científico e educação profissional.”, afirmou Singh em

O PRIMEIRO DESAFIO: ORGANIZAR A FEDERAÇÃO MUNDIAL DE RETINA
Reunir todas as sociedades de retina numa federação
é um desafio que está sendo muito bem aceito pela comunidade oftalmológica. Visando um fórum democrático,
os organizadores do RWC estão convidando os colegas,
através das sociedades de retina espalhadas pelo mundo,
a formarem a Federação Mundial de Retina. Para se filiar,
basta assinar o Termo de Adesão. Até o momento, 14 delas
já haviam se unido ao grupo até o início de fevereiro.
Segundo Singh, a Federação é a semente que irá germinar uma ideia muito boa e o congresso será o divisor
de águas, pois existe uma carência de estudos. “Com o
compartilhamento do saber, somaremos conhecimento
sem ninguém ter de abrir mão da regionalidade. O nosso
estatuto, sem fins lucrativos, ajuda a fomentar a cooperação
com outros grupos. O que nos permite trabalhar em conjunto sobre os objetivos comuns da educação global”, revela.
Já para o diretor de Relações Internacionais da SBRV,
Jorge Rocha, a proposta é engrandecer e melhorar tanto a
ciência como as pesquisas relacionadas, a educação referente à especialidade e estreitar a relação com a indústria.
“Sobretudo, o que podemos fazer para diminuir a carência
a especialistas e atendimento aos pacientes”, acrescenta.
OS FRUTOS DA COLABORAÇÃO MUNDIAL
Para a oftalmologista Anat Loewenstein, professora
do Departamento de Oftalmologia da Sackler School of

RISHI P. SINGH: “Numa época
de mudanças e inovação muito rápidas
relacionadas à retina, nunca foi tão
grande a necessidade de um fórum
internacional para o diálogo científico
e educação profissional”

Fotos: Divulgação

comunicado oficial, convidando os especialistas em retina
a participarem do congresso.
O Conselho de Fundadores tem se reunido a cada
dois meses e o RWC acontecerá bianualmente, nos anos
ímpares. “Buscamos não somente a aplicação clínica,
mas a pesquisa básica da especialidade. Ou seja, ocupar
um espaço que é demanda muito grande na nossa área”,
pontua Gomes.
Já Rocha afirma que tudo se tornou possível “porque
nós nos encontramos (Singh), conversamos e fizemos a
coisa acontecer. Justamente, a proposta da RWC é unir
pessoas e viabilizar objetivos comuns”, conta.
E a SBRV está na linha de frente na organização do
RWC graças à sua atuação mundial, que vem ganhando
cada vez mais o respeito da oftalmologia internacional, e
tem somado esforços e contabilizado resultados. “Somos a
terceira maior sociedade de retina em número de associados e temos um peso na comunidade internacional graças
à produção científica”, salienta Rocha.

ANDRÉ GOMES: “Especialistas puros
em retina irão debater temas complexos
e os últimos avanços das diferentes
regiões do mundo, numa troca
internacional de experiências”

JORGE ROCHA: “Como um congresso
aberto, todos os participantes terão
peso semelhante na hora de apresentar
trabalhos, se pronunciar e criar
o formato do evento, que irá evoluir
com o passar dos anos”

Medicine, da Universidade de Tel-Aviv, Israel, o que a atraiu
nesse projeto foi a oportunidade única de ajudar a moldar
um esforço internacional focado em pesquisa, educação,
medicina clínica e ciência básica relacionadas à retina.
Dentre tantos desafios, o presidente da SBRV destaca
que a retinologia atual tem como prioridade a prevenção
da cegueira que ameaça cidadãos economicamente ativos, como a retinopatia diabética, as oclusões venosas da
retina e a degeneração macular relacionada à idade. “São
doenças evitáveis, e é fundamental diminuir os números
com assistência acessível e de qualidade”, explica Gomes.
Por fim, lembrando que ninguém quer ficar cego, Rocha
complementa: “quanto mais soubermos sobre as doenças, melhor. O nosso objetivo sempre foi e sempre será
congregar”. ■
Mais informações em www.retinaworldcongress.org
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glaucoma

Qual o papel dos
anticoagulantes orais nas
cirurgias de glaucoma?

Arquivo pessoal

Muitos pacientes idosos podem necessitar de uma
cirurgia filtrante, estando em tratamento concomitante
com anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários

Vanessa Maria Paletta Guedes
Chefe do Serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora;
Especialista em glaucoma (Universidade de Paris, França)

O

glaucoma é uma doença cuja prevalência aumenta
com a idade e manifesta-se com outras patologias
sistêmicas encontradas nessa faixa etária. Esses pacientes, eventualmente, vão necessitar de uma cirurgia
filtrante, estando em tratamento concomitante com
anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Esse tratamento
pode atrapalhar o sucesso da cirurgia filtrante à medida que há risco
de sangramento até mesmo durante a anestesia local, no per e no
pós-operatório.1,3
A escolha de suspender o uso dos anticoagulantes depende de
vários fatores. No Brasil, um estudo foi realizado por Prata e cols.,2
que mostrou que a maioria dos membros da Sociedade Brasileira
de Glaucoma suspende o uso dessa medicação sete dias, em média,
antes do procedimento cirúrgico antiglaucomatoso e o retorna no
dia seguinte à cirurgia. No entanto, não há consenso na literatura
quanto a real necessidade dessa suspensão, do número de dias e de
quando retornar com a medicação.
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glaucoma

A recomendação do uso do antiagregante plaquetário
ocorre principalmente nos casos de arritmia cardíaca por
fibrilação atrial, patologias valvulares e na prevenção de
doenças tromboembólicas venosas. A interrupção expõe
o paciente ao risco de acidentes tromboembólicos graves,
como Acidente Vascular Cerebral, Trombose Valvular,
Embolia Pulmonar, etc.4-6
Os novos anticoagulantes orais, como rivaroxabana
(Xarelto), dabigatrana (Pradaxa), apixabana (Eliquis) são
a nova geração de anticoagulantes orais diretos. Essas
moléculas possuem uma atividade anticoagulante eficaz
e são destinadas a substituir a antivitamina K (AVK) em
certos casos. O risco de hemorragia dessas moléculas é
semelhante ao da AVK e não há consenso sobre quanto
tempo parar antes de um procedimento oftalmológico.
Se alguns estudos retrospectivos sugerem um risco maior
de complicações hemorrágicas em caso de uma cirurgia
de glaucoma em uso de anticoagulantes, da mesma maneira não há nenhum estudo grande que mostre a real
necessidade dessa suspensão.5
Nesse contexto, a Sociedade Francesa de Oftalmologia
recomenda a seguinte avaliação, levando em conta, claro,
os riscos-benefícios para cada paciente de acordo com:
1. Contexto oftalmológico: o estado da neuropatia
ótica glaucomatosa, acuidade visual do paciente, a técnica cirúrgica a ser realizada ou se seria melhor uma
técnica dita minimamente invasiva ou um procedimento
de endociclofotocoagulação, se há história de hemorragia
em cirurgia prévia, se será um caso de reintervenção, a
escolha da anestesia, se vai ser peri ou retrobulbar ou se
será uma anestesia tópica.
2. Contexto geral: tipo de anticoagulante, aspirina,
AVK, novos anticoagulantes orais, risco de acidentes tromboembólicos graves. A substituição por um tratamento
injetável (heparina em dose curativa) será necessária
em caso de risco de doença tromboembólica grave ou
recidivante ou em um paciente tratado com fibrilação
atrial ou com fatores de risco trombóticos (escore CHADS 2
superior ou igual a 2, idade superior a 75 anos, hipertensão
arterial, diabetes, insuficiência cardíaca, antecedente de
acidente vascular cerebral, etc.).
Em caso da necessidade de suspensão, a Sociedade
Francesa de Oftalmologia recomenda:
1. Cirurgia programada: catarata, glaucoma, transplante de córnea e retina: Suspender o anticoagulante
na véspera e no dia da cirurgia. Em caso de anestesia
peribulbar, preferir uma única injeção. A anestesia tópica
ou subtenoniana não gera risco.
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2. Cirurgia programada: pálpebras, vias lacrimais,
estrabismo e órbitas: suspender cinco dias antes da cirurgia. A substituição por uma heparina injetável em dose
curativa só será necessária três dias antes, em caso de
paciente de risco.
3. Cirurgia de urgência: não há nenhum antídoto até
o momento. Em caso de hemorragia, uma dose de complexo protrombínico de 25-50 U/kg já foi proposta, mas
sem nenhuma eficácia comprovada. Não há dados em
oftalmologia.6
Concluindo, o glaucoma é uma patologia de difícil
controle e, muitas vezes, a cirurgia será o último recurso
a fim de se evitar a cegueira. Por isso, para o cirurgião
e para o paciente, a cirurgia deve ter os menores riscos
possíveis. Uma avaliação minuciosa sistêmica, com risco
cirúrgico pré-operatório, é muito importante para que o
cirurgião possa avaliar a escolha da técnica, da anestesia
e a eventual suspensão de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cobb CJ, Chakrabarti S, Chadha V, Sanders R. The
effect of aspirin and warfarin therapy in trabeculectomiy. Eye
(Lond) 2007;21:598-60.
2. BalbinoM, Boin P, Prata TS. Perioperative
management of anticoagulante users scheduled for
glaucoma surgery: a survey among the Brazilian Glaucoma
Society members. Arq Bras Oftalmol 2013;76(6):363-5.
3. Law SK, Song BJ, Yu F, Kurbanyan K, Yang TA, Caprioli
J. Hemorrhagic complications from glaucoma surgery in
patients on anticoagulation therapy or antiplatelet therapy.
Am J Ophthalmol 2008;145:736-46.
4. Alwitry A, King AJ, Vernon SA, Anticoagulation
therapy in glaucoma surgey. Grassefes Arch Clin Exp
Ophthalmol 2008;246:891-6.
5. Bonhomme F, Hafezi F, Boehlen F, Habre W.
Management of antithrombotic therapies inpatientes
scheduled for eye surgery.
Eur J Anaesthesiol 2013;30:449-54.
6. Samama CM, Ripart J, Renard G. www.sfar.org/
article/1108/prposition-de-gestion-des-nouveauxanticoagulants-oraux-directs-aod-en chirurgieophtalmologique. ■

ABRIL 2015 |
ano XIII | n o 84
| Jobson Brasil

MAIO/JUNHO

o
| Jobson Bras
XIII | n 85
2015 | ano

il

un ive rso

vis ua l.c

univ erso visu

al.c om. br

INOVAÇÃO

om .br

Jornalismo cie
ntí
A importância fico.
de
comunicar a ciê
para não especi ncia
alistas

ção sim,
Recomendaseja médica.
desde que ta que
on
Estudo ap que se
s
brasileiro am o fazem por
ic
ed
idos
autom
de conhec
indicação

CAPA

JULHO/AGOSTO 2015 | ano XIII | no 86 | Jobson Brasil

universovisual.com.br

CAPA

GL AUCOMA

Agência Internacional
para a Prevenção
da Cegueira (IAPB):
40 anos de combate
à cegueira evitável

odos de
Novos mét rima neural
da
avaliação rafia de
og
com tom óptica
coerência

GLAUCOMA

CAPA

REVISTA
GLAUCOMA
Nº 19

o
| Jobson Brasil
| ano XII | n 82
DEZEMBRO 2014

univ erso visu

GESTÃO

al.co m.br

il
Jobson Bras
| no 83 |
| ano XIII
MARÇO 2015
FEVEREIRO/

iro
O mercado brasile o
tat
de lentes de con
UV84_ Capa.in

dd 1

DEZEMBRO 2015
| ano XIII | no
89 | Jobson Brasil

CATARATA

A cegueira por
catarata no Brasil

26/05/15

18:04

un ive rso

vis ua l.c

om .br

:
Sorocaba
Olhos de
Banco de chamento
fe
e
as
qu
ia
do
e referênc
a entidad

CAPA
univ erso visu

al.c om. br

GESTÃO

impacto da
Qual o real científica
atualizaçãolmologista?
para o ofta

CAPA

LIO’s multifoca
is nas
cirurgias de cat
arata e todas
as novas tecno
logias que
envolvem o pro
cesso de
escolha e definiç
ão
lente para o pac da melhor
iente

CAPA

INOVAÇÃO

GESTÃO

Os desafios e dil
emas
que envolvem
os cur
de residência em sos
oftalmologia no
país
05/12/14 17:50

UV89_ Capa_o

k.indd 1

Assine a revista Universo Visual gratuitamente
e mantenha-se atualizado sobre os principais avanços da
oftalmologia no Brasil e no exterior
www.universovisual.com.br

Aparelho
inovador uso
programa
correto de
colírios
18/02/15

15:00

retina

Medicina personalizada:
impacto nas terapias
da retina

O poder dos alvos geneticamente definidos no
desenvolvimento de terapias da retina está começando
a dar frutos. Qual o próximo passo?
Thomas A. Ciulla, MD, MBA, Indianápolis
Trabalha na seção de retina do Midwest Eye Institute, e é membro do corpo docente
clínico voluntário do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Indiana.

Artigo adaptado do original “Personalized Medicine: Impact on Retina Therapies - The
power of genetically defined targets in the development of retinal therapies is beginning
to bear fruit. Where it’s headed next”, publicado na Review of Ophthalmology, de maio
de 2015.Ophthalmology, julho de 2015.

N

este livro, The Creative Destruction of Medicine,
Eric Topol, o renomado médico e autor, descreve
como os sensores sem fio em nossos organismos,
exames de imagem, tecnologia da informação e genômica irão convergir para “digitalizar” cada um de nós
e permitir o uso da medicina personalizada a um custo
mais baixo.1 Esta convergência contestadora irá “destruir
criativamente” a medicina, porque muitas práticas médicas
comuns se tornarão obsoletas; por exemplo, não mais
poderemos realizar triagem em massa para o câncer de
cólon ou câncer de mama, ou promover um tratamento
em massa da hiperlipidemia, mas poderemos sim realizar
a triagem ou tratar aqueles pacientes que estão de fato
em risco baseados em seu perfil genético. Esta é a base
da medicina personalizada, e este conceito chegou aos
tratamentos da retina.
A medicina personalizada surgiu em 1997, quando
o Food and Drug Administration aprovou pela primeira
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vez um tratamento com alvo molecular, o rituximabe, da
IDEC Pharmaceuticals, um anticorpo monoclonal contra a
proteína CD20 encontrada nas células B, para o tratamento
do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivas. No
ano seguinte o FDA concedeu pela primeira vez aprovação
simultânea para o tratamento direcionado, a terapia para
o câncer de mama Herceptin, da Genentech, com seu teste
diagnóstico complementar, HercepTest, para identificar
os pacientes elegíveis com nível elevado do receptor do
tipo 2 do fator de crescimento epidérmico humano (HER2).
A era da medicina personalizada na retinopatia foi
anunciada por uma descoberta genética revolucionária. Durante toda a evolução, milhões de mutações se
acumularam no genoma humano e aproximadamente
12 milhões destes locais foram identificados. Essas variações, conhecidas como Polimorfismos de Nucleotídeo
Único (SNPs), são mudanças de uma única base em uma
sequência de DNA que ocorrem com relativa frequência

na população humana (> 1%). Os estudos de associação
(CFH, CFI, CFB, C2, C3), metabolismo do oxigênio (ARMS2),
genômica (GWAS) comparam todo o genoma de casos ao
metabolismo do colesterol (LIPC, ApoE, CETP, ABCA1) e
genoma de controles para encontrar associações entre
matriz extracelular (TIMP3, COL8A1). Os algoritmos que
os SNPs ou outras variações e doenças genéticas. Esta
incorporam esses SNPs, juntamente com os fatores não
abordagem difere da abordagem dos genes candidatos, na
genéticos, tais como idade, tabagismo, status do olho
qual a variação nos genes candidatos preespecificados é
contralateral e índice de massa corporal, podem avaliar
comparada aos fenótipos. O primeiro GWAS bem-sucedido
o risco de um paciente de progredir para DMA avançada.13
Usando esta abordagem, o Dr. Carl Awh e associaocorreu na degeneração macular relacionada à idade,
dos reanalisaram recentemente os dados do Estudo de
foi publicado em 2005 e avaliou 116.204 SNPs em 96
Doenças Oculares Relacionadas à Idade para obter uma
pacientes com DMA e 50 controles. Este revolucionário
abordagem de medicina personalizada para suplemenestudo observou que uma variante comum no gene do
tação nutricional na DMA.14,15 No
fator H do complemento estava forestudo AREDS, os participantes
temente associada à DMA, sendo
foram randomicamente designaque os indivíduos homozigóticos
dos para placebo ou suplementapara o alelo de risco apresentavam
ção dietética com antioxidantes
risco aumentado de DMA por um
(-caroteno, 15 mg; vitamina C, 500
fator de 7,42.
A era da medicina
mg e vitamina E, 400 UI), zinco
A cascata de complemento do
personalizada na
(80 mg como óxido de zinco e cosistema imunológico contribui pabre 2 mg) e antioxidantes e zinco
ra o desenvolvimento da DMA. O
retinopatia foi anunciada
combinados. Dos 2.258 indivíduos
sistema de complemento está enpor uma descoberta
com doença categoria 3, 995 disvolvido na formação de drusas;3-7
genética revolucionária.
fragmentos bioativos de compopunham de informação genética e
nentes do complemento (C3a e C5a)
foram analisados quanto ao CFH
Durante toda a evolução,
são encontrados nas drusas de pae ARMS2. Os autores concluíram:
milhões de mutações
cientes com DMA e podem induzir
“Nesta análise, os pacientes sem
se acumularam no
expressão de VEGF.3 Normalmente,
alelos de risco para CFH e com um
a cascata do complemento detecta
ou dois alelos de risco para ARMS2
genoma humano e
e destrói as bactérias transportadas
obtiveram benefício máximo da
aproximadamente 12
pelo sangue. Ela pode ser ativada
suplementação com zinco apenas.
milhões destes locais
através de uma via dependente de
Pacientes com um ou dois alelos
anticorpo (“via clássica”), ou de forde risco para CFH e nenhum alelo
foram identificados
ma independente do anticorpo (“via
de risco para ARMS2 obtiveram
alternativa”). O C3 é fundamental
máximo benefício da suplemenpara ambas as vias; quando ativatação com antioxidantes apenas;
do, leva à produção do complexo de ataque à membrana
o tratamento com zinco foi associado ao aumento da
(MAC) que rompe as membranas bacterianas invasoras. O
progressão para DMA avançada. Essas recomendações
CFH é um inibidor natural da ativação do C3, que controla
podem levar a melhores resultados através de terapia
a inflamação não específica. As variações genéticas no CFH
guiada por genótipos.”14
Esta abordagem guiada por genótipos para suplepodem levar à modulação menos eficaz da atividade da via
mentação nutricional gerou alguma controvérsia, uma
do complemento e a uma maior precipitação da proteína
vez que outros especialistas destacaram que o AREDS
do complemento encontrada nas drusas.7
A DMA tem uma contribuição genética excessivamente
não foi desenhado para avaliar esta questão, e que esta
forte, com cerca de 15 SNPs sendo responsáveis pela
análise estatística secundária pode não ser apropriada
maior parte do risco da doença.8-12 Os testes disponíveis
para justificar uma mudança nas diretrizes atuais. 16,17
no mercado avaliam um “swab” da bochecha quanto a
No entanto, esta abordagem de medicina personalizada
SNPs dentro das quatro principais vias metabólicas envolpara suplementação nutricional representa um início
vidas na patogênese da DMA: a cascata do complemento
interessante, que requer pesquisa adicional.
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Em um estudo, a informação sobre genótipos envolNa DMA úmida, duas abordagens estão sendo atualvendo alelos de risco complementares mostrou se correlamente estudadas, uma injeção intravítrea e uma injeção
cionar à resposta ao tratamento na atrofia geográfica. Em
sub-retiniana de um AAV contendo genes que codificam
129 indivíduos com atrofia geográfica, o estudo MAHALO da
as terapias com fator de crescimento endotelial antiGenentech/Roche avaliou lampalizumabe, um fragmento
vascular. O domínio extracelular secretado de sFlt-1,
de anticorpo monoclonal que inibe a via complementar
uma isoforma solúvel do receptor do VEGF do tipo 1, é
alternativa ligando-se ao fator D do complemento. No mês
um antagonista da proteína de ocorrência natural do
18, foi relatada uma redução de 20,4% na progressão da
VEGF. Genzyme está estudando uma terapia genética
área de atrofia geográfica no braço de todos os pacientes
com injeção intravítrea de AAV2-sFlt-1 para o tratamento
que receberam lampalizumabe mensalmente em relação
da DMA úmida. Avalanche Biotech está estudando uma
ao braço combinado com placebo.
terapia genética com injeção subNo entanto, na subpopulação posi-retiniana única para o tratamento
tiva para o fator de complemento I
da DMA úmida. AAV2-sFlt-1 con(CFI), ocorreu uma redução ainda
siste do vetor AAV2, que contém
maior de 44%. Com base nesses
um gene que codifica sFlt-1, para
resultados Fase II positivos, a Geeliminar ou limitar a necessidade
nentech/Roche iniciou estudos Fase
de terapia anti-VEGF injetável. Seu
A terapia genética
III Chroma/Spectri de lampalizurecente estudo Fase IIa com 12
na retina envolve a
mabe na atrofia geográfica e irá
meses de duração na DMA úmida
incorporar testes com genótipos.
incluiu 21 indivíduos no grupo de
injeção de vetores virais
Algum dia, o tratamento da atrofia
tratamento e 11 indivíduos no gruque transfectam
geográfica pode envolver um teste
po controle, os quais receberam
células-alvo com DNA
complementar de medicina persoduas injeções mensais iniciais de
nalizada para testar genótipos, a
ranibizumabe, seguidas por injepara produzir
fim de selecionar subpopulações
ções de resgate de ranibizumabe
as proteínas desejadas
de pacientes com resposta positiva.
com base em critérios preespeA forma final de medicina percificados. Os indivíduos tratados
sonalizada na doença da retina
mostraram melhores resultados
envolve a alteração genética das
em comparação com os indivíduos
células da retina. A terapia genética na retina envolve
de controle em vários critérios, incluindo alteração na
a injeção de vetores virais que transfectam células-alvo
melhor acuidade visual corrigida, alteração na espessura
com DNA para produzir as proteínas desejadas. Um veda retina e número de injeções de resgate.
tor viral comum é o vírus adeno-associado, que não
Atualmente, há vários estudos avaliando a terapia
causa doença. A substituição do gene foi estudada mais
genética na doença da retina, incluindo a neuropatia
extensamente na amaurose congênita de Leber, uma
óptica hereditária de Leber; atrofia de giro da retina;
distrofia recessiva autossômica da retina caracterizada
coroideremia; retinosquise ligada ao cromossomo X; e
por diminuição grave da visão, nistagmo e eletrorretidoença de Stargardt. No futuro, é evidente que a medicinograma severamente extinto seis meses após o nasna personalizada irá mudar drasticamente o tratamento
cimento. Um grupo estudou extensamente a terapia
dos distúrbios da retina. O prognóstico de Eric Topol
genética sub-retiniana na forma RPE65 de LCA usando
sobre a destruição criativa da medicina pode muito bem
vírus adeno-associado 2 recombinante (rAAV2) portanser percebido na clínica especializada em retina, onde
do o gene RPE65. A função visual melhorou em todos
a informação genética irá determinar a melhor forma
os pacientes em diferentes graus, e as sensibilidades
de tratar o paciente certo, na hora certa, com a terapia
de cones e bastonetes aumentaram significativamente
certa, por vezes até mesmo alterando a composição genos olhos estudados, mas não nos olhos de controle; no
nética da retina para prevenir a necessidade de terapia
entanto, a degeneração dos fotorreceptores continuou
com injeções repetidas. Esta abordagem pode aumentar
a progredir nos anos seguintes, apesar da melhora da
significativamente a qualidade do tratamento, baixando
acuidade visual.18-21
potencialmente os custos.
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Problemas regulatórios e de
pagamento envolvidos nos testes diagnósticos
complementares personalizados

E

xistem barreiras significativas ao desenvolvimento de testes
diagnósticos complementares, que são tão cruciais para o
progresso da medicina personalizada. Embora 30% de todos os
fármacos em Fase III de testes se baseiem em um biomarcador para
determinar quais pacientes respondem ao medicamento, os modelos
tradicionais de pagamento não estão alinhados em vários níveis em
relação aos diagnósticos pela medicina personalizada.
Primeiramente, as estruturas de codificação e pagamento existentes,
frequentemente estruturadas anos atrás, não descrevem de forma
precisa os novos testes diagnósticos complementares ou o seu valor.
Por exemplo, se já existia um código CPT para um teste diagnóstico
semelhante, ele pode não estar adequadamente alinhado ao novo teste
diagnóstico ou pode oferecer um reembolso muito baixo para viabilizar
o teste economicamente.
Em segundo lugar, o ambiente regulatório não está estruturado para
a integração de um teste diagnóstico complementar complexo e
dispendioso aos novos paradigmas de tratamento. Por exemplo, um
teste diagnóstico deve ser aprovado pelo Food and Drug Administration
antes que possa ser realizada uma submissão de código para nova CPT,
o que é bem-sucedido apenas em 70% das vezes, requerendo de 18 a
24 meses, e muitas vezes produzindo um reembolso apenas modesto.
Consequentemente, o reembolso frequentemente não é suficiente para
cobrir o custo do teste.
Em terceiro lugar, obter a aprovação para um novo teste diagnóstico
é extremamente complexo. A supervisão dos testes diagnósticos
e medicamentos é feita por diferentes órgãos, que historicamente
mostraram ser mal integrados e envolvidos em um processo de aprovação
complexo. Os medicamentos são regidos pelo Centro de Avaliação e
Pesquisa de Medicamentos, que analisa as novas submissões de drogas
(NDAs), e pelo Centro de Avaliação e Pesquisa de Produtos Biológicos
(CBER), que rege os agentes biológicos, tais como hemoderivados,
produtos à base de tecido, proteínas terapêuticas e vacinas. Os
testes diagnósticos são regidos pelo Centro para Dispositivos e Saúde
Radiológica (CDRH), sob a supervisão da FDA e pelos Centros de Serviços
Medicare e Medicaid, que são independentes do FDA.
Em quarto lugar, para produtos diagnósticos in vitro, há duas vias que
levam à aprovação: a via 510K para a classe II, dispositivos de menor risco;
e a via de aprovação pré-comercialização para dispositivos de maior risco,
classe III. A maioria dos IVDs de triagem, diagnósticos e diagnósticos
prognósticos é classe II, ao passo que os IVDs para selecionar pacientes
para produtos terapêuticos específicos são classe III. Consequentemente,
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considerando essas vias complexas e variadas, é difícil determinar o
tempo para obter aprovação de um novo produto terapêutico juntamente
com seu teste diagnóstico complementar.
Além disso, não se sabe quem é responsável pelo pagamento dos testes;
os custos significativos destes testes diagnósticos podem ser pagos pelos
convênios tradicionais, por grupos de defesa do paciente ou sociedades
especializadas, como no caso da fibrose cística, ou pelas companhias
farmacêuticas que se beneficiam do uso bem-sucedido de sua medicação.
Finalmente, as decisões de cobertura diferem um pouco entre o CMS e
os seguros-saúde particulares. Para o CMS, os processos de codificação e
pagamento são influenciados por sociedades de subespecialidades, que
frequentemente protegem o interesse de seus membros. Para os segurossaúde particulares, os comitês, familiarizados com os tratamentos,
mas não familiarizados com os testes diagnósticos complementares,
influenciam essas decisões.
No futuro, a estratégia de pagamento mais simples para os testes
diagnósticos complementares é o “bundled payment” à companhia
farmacêutica. Os testes diagnósticos complementares influenciaram
mais de 60% das decisões de tratamento críticas em 2011, mas foram
responsáveis por apenas 2% das despesas com cuidados à saúde em
todo o mundo. Uma vez que as quimioterapias ou agentes similares
específicos do paciente, que muitas vezes são administrados por longos
períodos de tempo, podem custar muito mais do que o teste diagnóstico
complementar realizado uma única vez, a companhia farmacêutica pode
estar em melhor posição para administrar os “bundle payments” e avaliar
a adequabilidade de testes diagnósticos complementares concorrentes.
Um “payment bundle” resolve de diversas maneiras o modelo de
pagamento não alinhado no caso dos testes diagnósticos complementares.
Primeiramente, o “bundle” em si agrega valor ao associar diretamente
o teste diagnóstico complementar ao tratamento, evitando todos
os problemas de tempo e mão de obra envolvidos no faturamento,
cobrança e pagamento. Em segundo lugar, simplificando o processo de
reembolso, o “bundle” promove testes e subsequente tratamento rápido
e apropriado, na forma de medicina personalizada paciente-específica,
melhorando a qualidade do atendimento dos pacientes. Em terceiro
lugar, o “bundle” beneficiaria tanto a companhia farmacêutica como a
companhia fabricante dos testes diagnósticos, uma vez que seus produtos
seriam mais rapidamente adotados na prática clínica, promovendo o
uso adequado de seus produtos. Finalmente, isto estimularia ainda
mais a indústria de testes diagnósticos complementares, melhorando
sistematicamente a medicina personalizada.
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notícias e produtos

Alcon lança AcrySert
Pre-loaded Delivery System

Imagens: Divulgação

A Alcon acaba de lançar no mercado brasileiro o novo
AcrySert Pre-Loaded Delivery System. Esse dispositivo permite que a substituição do cristalino por lentes intraoculares AcrySof IQ seja realizada de forma mais segura, eficiente
e confiável. O controle de um sistema manual de implante
de lentes intraoculares, aliado aos benefícios de um injetor
pré-carregado, oferecem ao oftalmologista durante a cirurgia de catarata mais segurança, devido a total esterilidade
da LIO (lente intraocular), menor possibilidade de dano à
lente e menor risco de contaminação, eficiência, pois minimiza o tempo de preparo do dispositivo e confiança, pois
este sistema é pre-carregado com a AcrySof IQ, a plataforma de lente intraocular mais implantada no mundo.

Segundo Patricia Pera, Gerente de Produto da divisão
Cirúrgica, a Alcon sempre esteve à frente das inovações,
buscando tecnologias que tragam maior eficiência para o
procedimento de catarata e melhores resultados refrativos
e qualidade de vida para os pacientes. “O AcrySert representa um novo padrão nos implantes das lentes AcrySof IQ.
O cirurgião oftalmologista terá a sua disposição um sistema injetor pré-carregado de uso único que com três passos
simples garante uma injeção suave, implante consistente,
e preserva as incisões de até 2,2 mm sem forçá-las. É uma
evolução no processo de implante das lentes intraoculares”, afirma.
AcrySof® IQ MS-80147540138

Gestão na área da saúde
A importância da gestão nos hospitais vem ganhando
espaço nos últimos anos. O crescimento e as transformações vividas na área da saúde apontam para a necessidade
de profissionais capazes de relacionar o cuidar do paciente
com princípios de administração, incorporação de tecnologia, inovação e comunicação, entre outros.
Diante dessa realidade, o Instituto Sírio-Libanês de
Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) criou a especialização em
Gestão da Atenção à Saúde, destinada aos profissionais
com nível superior e atuação nas áreas pública e privada.
O objetivo é oferecer uma capacitação voltada para uma
gestão que seja compromissada e de alto desempenho à
frente das organizações.
A pós-graduação conta com médicos e professores renomados, entre eles Antonio Carlos Onofre de Lira, Gonzalo Vecina Neto, Gilson Caleman e Álvaro Nagib Atallah.
O programa analisa a complexidade do sistema de saúde e
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coloca a necessidade das pessoas como centro do processo de trabalho. Também busca gerar um novo significado
para as relações entre usuários e colaboradores, atenção
primária e especializada, organizações públicas e privadas,
além de discutir o papel do Estado na regulação do sistema,
para a obtenção de melhores resultados.
A integração entre a teoria e a prática também é exercida no cenário da “POLIS”, uma cidade simulada, utilizada como referência para ampliação de conhecimentos,
aprofundamento e compreensão de contextos e cenários
da atenção à saúde do Brasil.
Ao todo, o curso possui 50 vagas e a seleção dos candidatos acontecerá por meio de análise de currículos, trajetória profissional e entrevistas.
Mais informações no site https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/-/especializacao-em-gestao-da-atencao-a-saude

CANAL LACRIMAL OBSTRUÍDO
É COMUM EM BEBÊS
Situação relativamente comum em bebês, o
lacrimejar constante não é uma condição perigosa, mas requer atenção, pois pode ser indício de
obstrução dos ductos nasolacrimais, os pequenos
canais no canto dos olhos que funcionam como
um dreno. “Os ductos lacrimais excretam o excesso de fluido do olho, enviando-o para a cavidade
nasal. Normalmente, quando a criança nasce o
canal já está aberto ou abrirá após o nascimento.
No entanto, em cerca de 1/3 dos bebês, o canal
permanece fechado dando a falsa impressão que
a criança chora o tempo todo ou tem algum quadro infeccioso nos olhos”, explica Patrícia Moitinho
Ferreira, chefe do setor de Cirurgia Plástica Ocular
e Vias Lacrimais do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). De acordo com a oftalmologista, isso
não traz nenhum desconforto para a criança, mas
é importante manter os olhos sempre limpos para
evitar contaminação e conjuntivite.
A boa notícia é que na maioria das vezes o problema resolve espontaneamente, sem qualquer
tratamento. Em outros casos, é possível fazer uma
massagem no canto do olho para resolver o problema. “Se a obstrução do ducto nasolacrimal permanecer até o primeiro ano de vida, recomenda-se
fazer uma sondagem da via lacrimal. O procedimento consiste na introdução de uma haste delicada através do ducto, que rompe mecanicamente
a membrana e torna o caminho da lágrima livre de
obstáculos. Esse procedimento é muito simples e
seguro”, conclui a médica.
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BAUSCH+ LOMB LANÇA TRÊS
NOVAS LENTES
A Bausch+ Lomb lançou, em janeiro, três novas lentes:
Biotrue One Day, Soflens Daily e Renu, a fim de expandir o
portfólio e atender as diferentes necessidades do mercado
consumidor.
Os produtos, disponíveis em todo o Brasil, se diferenciam pela qualidade e tecnologia empregadas na fabricação. “As lentes foram desenvolvidas para atender a todos
os tipos de clientes, desde os que buscam a praticidade
e tecnologia das lentes diárias Biotrue One Day e Soflens
Daily, quanto àqueles que preferem lentes mensais com
ótimo conforto e qualidade de visão, como no caso das
lentes Renu”, explica Fernando Chadi da Silva, analista de marketing.
Segundo Fernando, a expectativa com o lançamento das três lentes é suprir uma necessidade do mercado
por lentes modernas e com tecnologias inovadoras, como por exemplo, o material Hypergel da Biotrue One
Day, a correção de aberração esférica da Soflens Daily e a alta transmissibilidade de oxigênio da lente Renu.
Biotrue One Day: Com descarte diário, a lente Biotrue one day oferece visão em alta definição e possui
filtro UV. Tem o mesmo conteúdo aquoso da córnea, 78% de água e imita a camada lipídica da lágrima, promovendo mais conforto e hidratação por até 16 horas de uso contínuo. O material é o Hypergel, uma evolução
do hidrogel e do silicone hidrogel.
Soflens Daily: Produzida com o material hidrogel, possui a exclusiva tecnologia Comfort Moist, com bordas
finas e arredondadas que garantem mais conforto durante o uso. O seu desenho asférico (bordas das lentes
mais planas) proporciona visão em alta definição. De descarte diário, é uma boa opção para pessoas que
usam as lentes ocasionalmente.
Renu: É uma lente de silicone hidrogel com descarte mensal. Possui a tecnologia Comfort Moist que aumenta
o conforto durante o uso, devido à sua redução de espessura central e bordas arredondadas, proporciona
visão em alta definição e permite alta transmissibilidade de oxigênio.
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Transplante de córnea coloca mais de 10 mil
pessoas na lista de espera no Brasil
Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos apontou que no Brasil entre janeiro e junho de 2015, cerca de 6.585 pessoas realizaram o
transplante de córnea no país. São Paulo com 2.289 transplantes e Minas Gerais com 668 são os estados que mais
realizaram o procedimento. O que muitas pessoas não
sabem é que em alguns casos o transplante pode ser evitado, como por exemplo, em casos de ceratocone - doença que provoca alterações na curvatura da córnea e gera
uma progressão da Miopia e do Astigmatismo – e que atualmente é a principal causa de transplantes de córnea no
Brasil, respondendo por 70% dos casos.
Hoje no país cerca de 10.300 pessoas estão na fila de
espera, porém a evolução nos tratamentos referente ao
ceratocone, já diminuiu em 44% o número de candidatos
ao transplante de córnea.
“Novos procedimentos para tratar a doença podem
evitar o transplante de córnea que é muito difícil aqui no
Brasil por causa da fila muito grande a espera de doadores. Com essas novas técnicas e cirurgias muito rápidas, a
pessoa tem a volta da sua visão e a qualidade de vida restaurada”, explica Renato Neves, Presidente da Sociedade
Brasileira de Ceratocone.
Segundo ele, um diagnóstico precoce do ceratocone, ajuda a obter resultados satisfatórios. “O ceratocone
tem 4 graus evolutivos e dependendo da severidade da
doença o paciente pode perder a visão, resultando na ne-

cessidade de um transplante de córnea. Mas com os tratamentos atuais é possível diagnosticar o problema com
uma topografia corneana e interromper o progresso do
ceratocone com um diagnóstico precoce, ajudando no tratamento”, afirma.
Há mais de 5 anos, quando o paciente não conseguia
boa visão ou adaptação a lentes de contato, indicava-se o
transplante de córnea. Com o desenvolvimento de tecnologias na área, o transplante de córnea em função do ceratocone se tornou o último recurso. Hoje é possível optar
pelo implante de um anel nas córneas.
“Através do implante de anel intracorneano, também
chamado Anel de Ferrara, é possível corrigir a curvatura com
um fortalecimento da córnea, restaurando o seu formato
arredondado. A técnica consiste na implantação de dois segmentos de arco de acrílico especial na córnea, melhorando o
conforto e a visão do paciente”, explica o especialista.
Uma outra técnica para tratar a doença é o Crosslink
que se vale da aplicação de um colírio para estimular novas ligações entre as moléculas de colágeno, aumentando
a resistência estrutural da córnea.
“É feito um tratamento cirúrgico no crosslink, que
tem como objetivo endurecer a córnea para melhorar a
estabilidade. Aplicamos um colírio a base de vitamina B6
(Riboflavina), ativada através de um feixe especial de luz
ultravioleta para a maior união das fibras de colágeno, estabilizando assim a evolução do ceratocone”.

ZEISS apresenta o novo Campo Visual HFA 3
O novo HFA 3 chega ao Brasil combinando tudo o que a oftalmologia
sempre apreciou em um Humphrey com mais do que poderiam imaginar
para um exame mais rápido, fácil e confiável.
A Tecnologia de Lente Líquida incorporada ao HFA 3 corrige instantaneamente o poder de refração de cada paciente na realização do exame
reduzindo o tempo de preparação do e a chance de erro na troca da lente
antes da realização do exame.
O novo HFA 3 será apresentado no SIMASP 2016.
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LENTES DE CONTATO E OS CUIDADOS NO VERÃO
Na temporada mais quente do ano, a maior
exposição a ambientes ao ar livre, como piscinas
e praias, pode aumentar a vulnerabilidade em relação a doenças oculares para usuários de lentes
de contato
Durante este período, quem necessita de óculos, muitas vezes, opta por usar lentes de contato,
tanto pela maior praticidade, como pela estética.
Entretanto, os cuidados com estes itens devem
ser enfatizados pelo risco de complicações devido ao mau uso e conservação.
A médica oftalmologista, especialista em Córnea e Lentes de Contato da equipe do H. Olhos
– Hospital de Olhos Paulista, Helena Oliveira, explica que não é aconselhável utilizar as lentes de
contato com frequência durante o banho de mar
ou piscina. “O ideal é evitar a exposição, mas caso
isso não ocorra, existem lentes mais adequadas
para esta situação como, por exemplo, as de descarte diário. Em tese, elas possuem menor risco
de contaminação, pois a cada dia será utilizada
uma lente que estará armazenada em recipiente
estéril”, ressalta.
Deve-se também atentar para os cuidados básicos de higiene, forma de manuseio e prazo de
validade das lentes. É importante lavar bem as
mãos antes de manuseá-las, bem como utilizar
bancada igualmente limpa. As lentes não devem
ser limpas com água ou água boricada em nenhu-

44 universovisual FEVEREIRO/MARÇO 2016

ma hipótese. Pode-se usar o soro fisiológico em
situações excepcionais. “É de extrema relevância utilizar o produto correto diariamente para a
limpeza adequada”, comenta a Helena. Ela explica também que, a princípio, as lentes podem ser
utilizadas por até 12 horas/dia, mantendo sempre
o acompanhamento médico para avaliar o paciente durante o período de uso. Importante lembrar
também que não é recomendado dormir com as
lentes, pois aumenta o risco de complicações.
Outro ponto de atenção diz respeito às viagens de avião. O ideal é utilizar os óculos, pois
nas aeronaves o ar torna-se mais seco. Caso as
lentes sejam indispensáveis, deve-se procurar
o oftalmologista, para adequada orientação e
prescrição de colírios lubrificantes.
Caso surja algum tipo de irritação ocular, vermelhidão, dor, secreção ou desconforto à presença da luz, o médico deve ser procurado. “Nestes
casos, é importante investigar a presença de processo inflamatório ou infeccioso, principalmente
as úlceras de córnea. Caso não haja tratamento
adequado em tempo hábil pode haver complicações mais graves”, finaliza a médica.
É importante enfatizar que a adaptação de
lentes de contato deve ser feita pelo médico oftalmologista, pois ele irá avaliar se há indicação
de uso e qual o tipo adequado de lente para cada
paciente.

Novartis lança aplicativos
que ajudam pacientes com
deficiência visual
Mais de 35 milhões de pessoas vivem com deficiência
visual no Brasil, de acordo com o IBGE. Para melhorar a
qualidade de vida desses pacientes, a Novartis desenvolveu
três aplicativos com diferentes funções que auxiliam a rotina
de quem enfrenta dificuldades para enxergar.
Os apps ViaOptaNav e ViaOpta Daily acabam de ganhar
versões em português e estão habilitados com tutoriais de
áudio. Isso proporciona mais independência e confiança
para a realização das tarefas como leitura, identificação
de objetos e instalações de acessibilidade. Já o ViaOptaSim
simula oito doenças oculares, entre elas Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI), principal causa de perda de visão em idosos, e Edema Macular Diabético (EMD),
doença que mais causa cegueira em idade produtiva, ambas condições tratáveis e potencialmente reversíveis. O
app auxilia os profissionais de saúde a educar os pacientes
sobre deficiência visual.
Outra novidade é que os apps foram adaptados para
relógios inteligentes, como o AppleWatch, permitindo ao
usuário navegar com orientação de voz e vibração de seu
acessório.

ViaOpta Daily: Reúne seis diferentes funções para ajudar no dia a dia, como previsão do tempo, lupa, detector de
cores e o reconhecimento de pessoas e itens de uso diário,
tais como dinheiro e objetos. Com ajuda do dispositivo, o
usuário aponta a câmera para uma direção e, após alguns
segundos, a narração irá informar o que está em sua frente,
auxiliando-o a se localizar em ambientes desconhecidos.
ViaOpta Nav: ViaOptaNav é capaz de identificar informações sobre instalações específicas de acessibilidade em
torno dos usuários com deficiência visual, como pavimentação tátil, cruzamentos e semáforos com som. Ele ainda
determina a sua posição exata e encontra destinos ou pontos
de referência próximos, localizando, por exemplo, farmácias, hospitais e bancos.
Além disso, é o primeiro aplicativo de navegação ponto
a ponto disponível para smartwatches, como Apple Watches ou dispositivos Android Wear. Baseado em pontos de
referência, o ViaOpta Nav passa a guiar os usuários a seus
destinos com segurança.
ViaOpta Sim: Simula a visão de oito doenças oculares
como glaucoma, retinopatia diabética, edema macular diabético, tração vítreo macular e oclusão da veia central da
retina. O simulador auxilia os profissionais de saúde a educar os pacientes sobre a deficiência visual e a importância
de procurar um especialista aos primeiros sinais da doença.
Os apps estão disponíveis para Android (http://migre.
me/rg590 ) e IOS (http://migre.me/rg59o).

Luciano Marques é o novo diretor geral da Alcon Brasil
A Alcon anuncia Luciano Marques como novo Diretor Geral da Alcon Brasil. O
executivo irá substituir Camila Finzi, que foi promovida a Presidente da Alcon na Região
da América Latina e Caribe (LACAR), sediada no Texas, EUA.
Luciano possui mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica atuando
no Brasil e no exterior. O executivo iniciou sua carreira na Novartis Brasil em 1999
como gerente nacional de Vendas para a Ciba Vision e ocupou cargos de liderança na
companhia, incluindo a posição de Diretor de General Medicines na Argentina, Head de
Marketing na Espanha e desde 2011 atuava como presidente da Novartis na África do Sul.
Antes de ingressar na Novartis, ele passou por outras empresas do setor como Roche
e Chiesi Farmacêutica.
Como diretor da Alcon Brasil, Luciano terá como prioridade consolidar ainda mais a
posição da empresa como líder na área de saúde dos olhos no país e ampliar o acesso da
população à medicamentos inovadores e uso de novas tecnologias que melhorem a visão
e a qualidade de vida dos pacientes.

FEVEREIRO/MARÇO 2016 universovisual 45

notícias e produtos

CHEGA AO MERCADO
A PRIMEIRA LÁGRIMA
ARTIFICIAL COM
CMC + ÁCIDO HIALURÔNICO

Allergan inicia a venda
do EYEDROP nas farmácias
de todo o Brasil
A partir de fevereiro, os pacientes brasileiros que utilizam colírios poderão contar com uma ajuda para instilar
colírio. Trata-se do EYEDROP, o primeiro aplicador de
soluções oftálmicas desenvolvido no Brasil, que tem o
objetivo de preservar a saúde ocular dos pacientes, evitar
o desperdício de colírio e estimular a adesão ao tratamento. O projeto foi desenvolvido pelo designer Sidney
Rufca, diretor de Negócios & Design da Vanguard Design,
em parceria com a Allergan.
Estudo divulgado na Revista Brasileira de Oftalmologia
mostra que até 65% dos pacientes apresentam dificuldade
na aplicação dos colírios e 38% erram a primeira gota. De
cada dez, quatro não acertam o alvo. Um problema, principalmente, para pacientes com Glaucoma, pois uma gota desperdiçada pode representar um dia de tratamento perdido.
O EYEDROP será disponibilizado para venda nas farmácias de todo o Brasil, junto aos produtos de saúde ocular
e lentes de contato.
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Pacientes que sofrem com olho seco, agora contam
com uma opção de colírio mais hidratante. Trata-se da
nova fórmula do OPTIVE, fabricado pela Allergan, a
única lágrima artificial do mercado indicada para pacientes que apresentam diferentes graus da doença,
que combina dois dos principais agentes do conforto
ocular: ácido hialurônico e carboximetilcelulose.
As substâncias ajudam a lubrificar e a hidratar os
olhos, proporcionando mais conforto e alívio de longa
duração aos pacientes. Ao instilar o novo colírio, em
geral, o paciente não apresenta sensação de embaçamento. Outro benefício é que o OPTIVE pode ser usado
por pessoas que utilizam lentes de contato.
Além dos dois agentes, outra substância de destaque adicionada à composição do produto é o Purite,
conservante exclusivo da Allergan que apresenta toxicidade mínima aos tecidos oculares e não altera a
morfologia da córnea. A grande vantagem é que se
dissolve em substâncias que existem naturalmente
nas lágrimas.
As lágrimas artificiais têm um papel muito importante: hidratar a superfície ocular e evitar que a área
fique seca, protegendo os olhos da ação de agentes
externos, como bactérias e partículas de poeira. Assim, quando o olho fica seco, significa que há algum
problema na produção do filme lacrimal, o que pode
causar não só ardência e sensação de areia nos olhos,
como problemas mais graves na visão.
“Ao não ser diagnosticado previamente e tratado
adequadamente, o olho seco pode evoluir para uma
lesão na superfície ocular podendo causar até mesmo
a perda da visão”, explica Myrna Serapião dos Santos,
oftalmologista e Vice Chefe do Setor de Doenças Externas Oculares e Córnea do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP.
OPTIVE é um produto livre de prescrição médica e
pode ser encontrado no mercado brasileiro em duas
apresentações: de 10 e 15 mL. Porém, a Allergan alerta
que o diagnóstico e tratamento corretos do olho seco
devem ser feitos pelo oftalmologista.
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39º Simpósio Internacional
Moacyr Álvaro – Simasp

25 a 27

Hotel Maksoud Plaza
São Paulo/SP

www.simasp.com.br/2016

Curso Básico de Oftalmologia
do Hospital de Olhos do Paraná

15/02
a
18/03

Curitiba/PR

www.hospitaldeolhosdoparana.com.br

XXII Congresso da Sociedade
Norte-Nordeste de Oftalmologia

10 a 12

Hotel Jatiúca – Maceió/AL

www.oftalmomaceio2016.com.br

Congresso da Sociedade
Brasileira de Uveítes

11 e 12

Goiânia/GO

www.uveitesbrasil.com.br

VIII Jornada de Oftalmologia
do Hospital São Rafael

18 e 19

Hospital São Rafael
Salvador/BA

www.ceosr.com.br/jornada

VI Simpósio de Atualização
do Hospital Banco de Olhos
de Porto Alegre

01 e 02

Porto Alegre/RS

www.hbo.br/simposio

7ª Jornada Paulista
de Oftalmologia

07 a 09

Ribeirão Preto/SP

Tel.: (16) 3289-5005

41º Congresso da Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo

21 a 23

Santos/SP

www.retina2016.com.br

41º Congresso da Associação
Paranaense de Oftalmologia

29 e 30

Curitiba/PR

www.congressoapo.com.br

Encontro Anual da Association
for Reserch in Vision and
Ophthalmology

01 a 05

Seattle – Washington/EUA

www.arvo.org

2016 ASCRS Congress

06 a 10

New Orleans – Lousiana/EUA

www.ascrs.org

11º Simpósio Internacional
de Glaucoma da UNICAMP

20 a 21

Hotel Maksoud Plaza
São Paulo/SP

www.simposioglaucomaunicamp.com.br
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Uma aventura no fim
do mundo
Os brasileiros começam a descobrir as belezas da
Antártida. O continente gelado fica a poucas horas de
viagem e promete o deslumbramento de um território
praticamente intocado pela presença humana

Divulgação

FLAVIO BITELMAN
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e fato, a Antártida é outro mundo, e para nós, brasileiros,
menos distante do que se pode imaginar. A viagem de avião
termina em Ushuaia, na pontinha sul da Terra do Fogo, que
é o extremo sul da Argentina, onde faz divisa com o Chile.
De lá parte uma expedição, pois é esse mesmo o sentido da
viagem, no navio Ushuaia que leva apenas oitenta passageiros de modo a
aproveitar da melhor maneira possível a carga de informações prestadas
pelos especialistas que fazem parte da tripulação estável do navio: geólogos,
ornitólogos, biólogos marinhos e da fauna que habita a vastidão de mais
de dez milhões de quilômetros quadrados do continente. Só para cruzar
o Canal de Drake o navio leva mais de um dia e, ancorado, transforma-se
em base de onde os passageiros saem três a quatro vezes diariamente
em botes especiais para conhecer as maravilhas que a natureza operou.
As pessoas podem caminhar pelas geleiras sem medo de a superfície
se romper, como ocorre no Ártico, pois é terra, digo, terra firme, coberta
de gelo, com, em média, quatro quilômetros de espessura. As pessoas se
extasiam com a beleza que não tem a mão do homem, icebergs das mais diversas formas e algumas das 35 espécies de aves, algumas das 37 de baleias,
focas, pinguins em sua aparentemente interminável marcha pelas geleiras.
Nas viagens que se realizam ente outubro e março, o verão do hemisfério sul, mas assim mesmo com temperaturas bem abaixo de zero, de cada
oitenta passageiros, sempre menos de cinco são brasileiros. Os demais são
europeus e asiáticos, curiosos para saber o que há bem abaixo dos trópicos.
E aos estrangeiros juntou-se um novo contingente: jovens israelenses
recentemente dispensados do serviço militar obrigatório que se aventuram
pela Patagônia, chilena e argentina, e bem mais para o sul.

AURORAECO www.auroraeco.com.br
TERRA MATER EXPEDIÇÕES www.terramater.com.br
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Alcon
SAC 0800 707 7993
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Ophthalmos
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Johnson & Johnson
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Allergan
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Optolentes
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