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O mais novo avanço
no implante de AcrySof IQ.
®

Controle excepcional em um sistema injetor de uso
único que proporciona:
1-3

Injeção suave – o êmbolo TensionGlide™ fornece um nível de resistência
consistente para injetar suavemente com uma única mão.*
1,2

Incisões preservadas – o bocal depth guard preserva a arquitetura
das incisões de até 2,2 mm.
1,3

Implante consistente – a ponta do êmbolo do sistema injetor
UltraSert é projetada para um posicionamento preciso e seguro da
lente no saco capsular.
®

1,3

FAÇA PARTE DESSA EVOLUÇÃO
UltraSert
PRE-LOADED DELIVERY SYSTEM

AcrySof® IQ e Sistema Injetor UltraSert® MS: 80153480174
© 2016 NOVARTIS AP3:BR1608509425-SR-AGO/2016

®

Advancing

CATARACT SURGERY

*De um total de 42 cirurgiões de catarata que testaram protótipos do sistema UltraSert™ em uma situação artificial, a maioria utilizou "suave” para descrever o avanço do êmbolo.
Referências bibliográficas: 1. AcrySof® IQ Aspheric IOL with the AcrySert® pre-loaded delivery system directions for use. 2. AcrySert® delivery system prototype human factor testing, February
2015. 3. Comparative assessment of iol delivery systems. Alcon internal technical report: TDOC-0018957. Efective date 19 May 2015.

EDITORIAL
Imagem: Fabianna Cavalcante

E

xistem muitas maneiras de enfrentar uma crise. Há quem fique
retraído, receoso ou assuma uma atitude tão cautelosa que não
consiga enxergar oportunidades. Nós, da Oftalmed, entendemos

que um momento de crise econômica e política como o que o Brasil viveu
em 2017 pode ser, sim, repleto de oportunidades. Basta estar atento e
preparado. Estamos muito felizes porque, mesmo com o difícil cenário
macroeconômico, conseguimos caminhar firmes e alcançar muitos dos
objetivos que traçamos. Começamos o ano ampliando, modernizando os
equipamentos e deixando ainda mais seguro o nosso centro cirúrgico na
Asa Sul, onde também teremos a criação de uma área de Oftalmopediatria com ambiente especialmente preparado para as crianças e para a
família, além de um novo centro de glaucoma.
Também renovamos nosso parque tecnológico. No departamento de re-

4 • CAPA • OFTALMED ABRE 2018 COM
NOVA UNIDADE EM TAGUATINGA

tina da Asa Sul, o novo aparelho para a realização de tomografia de coerência óptica com angiografia (OCTA) é uma revolução na Oftalmologia
pois permite ao profissional uma visão perfeita dos vasos sanguíneos da
retina sem a necessidade de contraste, trazendo mais conforto especialmente para os pacientes que não podem fazer uso da substância.
Em Taguatinga, estamos nos preparando para a mudança de espaço. Iremos para o shopping Pátio Capital, onde teremos uma estrutura maior,
com mais consultórios e especialidades atendidas, realização de diversos
exames e acesso facilitado não apenas para a população local, mas também das redondezas. Também no Pátio Capital instalamos a nossa central
de atendimento, que reduziu o tempo de espera em 36% e aumentou em
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23% as consultas e exames realizados. Investimos fortemente na qualidade e segurança do atendimento, com equipes especializadas para agilizar a triagem e orientar corretamente cada paciente, reduzindo o tempo
de espera e assegurando a melhor experiência em nossas instalações.
É hora de comemorar, mas também de planejar. Em 2018, muitas novidades irão facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes. Estamos ansiosos para levar os diferenciais do nosso atendimento integral — segurança, tecnologia, profissionais qualificados e conforto — a toda a população

Foto: Tiago Machado

do Distrito Federal. Esse é o nosso compromisso!

Os sócios Dr. Sebastião José Ferreira Neto,
Dr. Celso Boianovsky e Dr. Sérgio Saraiva
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OFTALMED INAUGURA NOVA
UNIDADE EM TAGUATINGA EM 2018
Imagem: Fabianna Cavalcante

Clínica vai dobrar capacidade de consultas e exames em
todas as especialidades oftalmológicas

Fachada da nova unidade em Taguatinga

M

ais espaço, conforto, tecnologia e pro-

e exames e atenda com qualidade não apenas à

fissionais qualificados. Estas são al-

população de Taguatinga, mas também de todas

gumas das novidades que a Oftalmed

as regiões vizinhas, como Ceilândia, Samambaia,

oferecerá a seus clientes, a partir do início de

Park Way de Águas Claras, Areal, Riacho Fundo,

2018, na nova unidade que vai inaugurar no

Núcleo Bandeirante e Vicente Pires.

shopping Pátio Capital, em Taguatinga.

Todas as especialidades da oftalmologia serão

A mudança para o novo local vai permitir que a clí-

atendidas: catarata, cirurgia plástica, glaucoma,

nica dobre a sua capacidade de realizar consultas

oftalmologia geral, oftalmopediatria, refrativa

Clínica Oftalmed
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Dr. Sebastião José Ferreira Neto,
especialista em Retina

Dr. Celso Boianovsky,
especialista em Catarata

Dr. Sérgio Saraiva,
especialista em Córnea e Refrativa

e córnea e retina e vítreo. De acordo com o só-

da Oftalmed, Dr. Sérgio Saraiva, oftalmologista

cio da Oftalmed e especialista em retina e vítreo,

especialista em córnea e refrativa.

Dr. Sebastião José Ferreira Neto, a expansão é fru-

ATENDIMENTO INTEGRAL E
retribuir o reconhecimento pelo nosso trabalho ESPECIALIZADO
to do aumento da demanda da região. “Queremos

com um espaço mais moderno e um serviço mais
rápido e eficiente”, explica.

DIAGNÓSTICO PRECISO

A integração entre os profissionais de cada especialidade é um dos diferenciais mais importantes
para uma avaliação completa e precisa de cada
paciente. Por isso, na Oftalmed os médicos oftal-

O diagnóstico preciso é essencial para a escolha

mologistas trabalham em conjunto e, diariamen-

do melhor tratamento. Por isso, os pacientes da

te, discutem os casos atendidos.

nova Oftalmed Taguatinga poderão contar com
mais de 20 tipos de exames.

“Dialogar com os colegas para aprofundar o diagnóstico é muito importante porque amplia e qua-

“A nossa maior preocupação é com o paciente.

lifica a compreensão de cada caso, permitindo a

Estamos investindo para oferecer não só uma

tomada mais precisa de decisões e a escolha mais

estrutura melhor, mas também exames com a

assertiva dos tratamentos que serão necessários”,

garantia de diagnóstico preciso e com os melho-

ressalta o oftalmologista especialista em catarata,

res equipamentos do mercado”, ressalta o sócio

Dr. Celso Boianovsky, também sócio da Oftalmed.

www.oftalmed.com.br
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DIFERENCIAIS DA
NOVA OFTALMED
TAGUATINGA
•Localização estratégica
e de fácil acesso:
shopping Pátio Capital.
•Atendimento às populações de Taguatinga, Ceilândia,
Samambaia, Park Way de Águas Claras, Areal, Riacho
Fundo, Núcleo Bandeirantes e Vicente Pires.
•Capacidade duplicada para a realização de
consultas e exames.
•Atendimento a todas as especialidades
oftalmológicas.
•Parceria para estacionamentos de clientes.
•Acessibilidade para pessoas com
dificuldade de locomoção.

Imagem: Fabianna Cavalcante

Consultórios amplos e confortáveis

Nova recepção trará mais conforto para os pacientes

Clínica Oftalmed
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“Nosso compromisso com a inclusão e
a acessibilidade de todos os clientes é
inegociável. Trabalhamos para levar
o melhor serviço a todo o Distrito
Federal, crescendo com qualidade e
de forma sustentável.”
Ana Carolina Garcia, gerente
comercial da Oftalmed

MAIS PERTO E MAIS ACESSÍVEL
Um dos diferenciais da Oftalmed é estar presente
em diversos pontos do Distrito Federal — Asa Sul,

interno, que facilitará o trânsito de idosos e
pessoas com dificuldade de locomoção pelas
dependências da clínica.

Águas Claras e Taguatinga — para oferecer como-

“Nosso compromisso com a inclusão e a acessi-

didade e o melhor atendimento a seus clientes,

bilidade de todos os clientes é inegociável. Tra-

com o menor deslocamento.

balhamos para levar o melhor serviço a todo o

A nova unidade no shopping Pátio Capital é mais
um investimento nesse sentido, pois está situada em uma região de fácil acesso por meio de
transportes públicos, e também porque uma
parceria entre a Oftalmed e o shopping vai garantir benefícios para quem precisar estacionar
seu veículo.
Além disso, o projeto arquitetônico de dois
andares inclui a instalação de um elevador

Distrito Federal, crescendo com qualidade e de
forma sustentável”, finaliza a gerente comercial
da Oftalmed, Ana Carolina Garcia. •

SERVIÇO
Oftalmed Taguatinga
Endereço: Shopping Pátio Capital,
Taguatinga – DF.
Telefone: (61) 2191-9191.

www.oftalmed.com.br
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REFRATIVA

MÍOPES CORREM MAIS RISCO DE
DESCOLAMENTO DE RETINA

M

etade da população mundial
será míope até 2050. É o
que diz um estudo produzido

por um grupo internacional de cientistas
e publicado pela revista Ophthalmology,
uma das mais importantes publicações
científicas do mundo sobre a saúde da
visão. A estimativa é que, em pouco mais
de 30 anos, 4,75 bilhões de pessoas —
aproximadamente 50% dos habitantes do
planeta — terão a doença.

Pacientes com miopia possuem retina mais frágil e suscetível ao descolamento

Clínica Oftalmed

Foto: Karina Zambrana

Em pessoas com miopia, uma das principais epidemias
da visão, a retina é mais frágil
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No olho de quem tem miopia, a imagem é focada à
frente da retina, o que faz com que a visão de objetos distantes pareça turva. Isso ocorre quando a
córnea — superfície frontal transparente do olho
— é curva demais ou, mais comumente, quando o
olho é mais longo do que o normal. A distorção
é geralmente compensada pelo uso de óculos ou
lentes de contato e pode, em alguns casos, ser
corrigida por meio de cirurgias a laser.
Mas a dificuldade para ver à distância também traz
outro risco importante: boa parte dos pacientes
míopes possui a retina — estrutura do tecido nervoso que reveste a parte interna do olho — mais

Dr. Sérgio Saraiva, especialista em Córnea e Refrativa

frágil e, por esta razão, apresenta mais chance de
sofrer com o seu descolamento.

dos sócios da Oftalmed. “Movimentos bruscos e

“Os míopes costumam ter o tamanho do olho
maior que o considerado normal e, por isso, reti-

traumas também são possíveis causas de descolamento”, acrescenta.

nas mais finas. O seu eventual rompimento pode

Ao descolar-se do olho, a retina para de receber

fazer com que o vítreo — substância gelatinosa e

nutrientes e pode atrofiar, causando danos maio-

viscosa localizada entre a própria retina e o cris-

res e mais difíceis de reverter na capacidade de en-

talino — extravase e descole a retina parcial ou

xergar. Por isso, é importante que, ao sentir qual-

totalmente”, revela o Dr. Sérgio Saraiva, oftal-

quer tipo de alteração na visão, o paciente procure

mologista especialista em córnea e refrativa, um

imediatamente um médico oftalmologista. •

RISCOS E TRATAMENTOS
Além do alto grau de miopia, também são fatores de risco para a doença:
•cirurgia anterior de catarata;
•glaucoma;
•trauma nos olhos, na face ou
na cabeça;
•diabetes descompensado;

•tumores;
•processos inflamatórios;
•história familiar da doença; e
•degeneração do vítreo própria
do envelhecimento.

A indicação do tratamento depende diretamente do tipo, gravidade e extensão do
descolamento. A fotocoagulação com laser e a criopexia (congelamento) de áreas mais
frágeis da retina impede a passagem do vítreo e favorece sua fixação. Caso o vítreo tenha
extravasado, o tratamento é cirúrgico.

www.oftalmed.com.br
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ÁGUAS CLARAS

GLAUCOMA E OFTALMOPEDIATRIA:
AS NOVAS ESPECIALIDADES DA
OFTALMED EM ÁGUAS CLARAS

Fotos desta matéria: Karina Zambrana

Incorporação de especialidades aumentou
o total de atendimentos de glaucoma em
32% e de oftalmopediatria em 45%

Clínica Oftalmed
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“A ampliação no atendimento favoreceu muito o
acompanhamento de glaucoma para os pacientes
de Águas Claras. Agora, na unidade é possível fazer
exames complementares, como campimetria,
verificação da curva de pressão, medir a pressão
intraocular e também testes provocativos.”
Dr. Marcos Ferraz, oftalmologista
especializado em glaucoma

A

unidade da Oftalmed em Águas Claras
conta agora com atendimento especializado em oftalmopediatria e glauco-

ma. A expansão, realizada este ano, já trouxe um
aumento no número total de consultas ofertadas
pela clínica em seus três endereços — Asa Sul, Taguatinga e Águas Claras.
No atendimento em glaucoma, o crescimento foi
de 32%, enquanto o volume de crianças atendidas
pela oftalmopediatria foi elevado em 45% em comparação com 2016. Para comportar as novidades
oferecendo todo o conforto e comodidade necessários, o espaço físico da clínica também cresceu e
o número de consultórios aumentou 25%.
“A ampliação no atendimento favoreceu muito o

A oftalmopediatra Dra. Manuella Nader e o
especialista em glaucoma Dr. Marcos Ferraz

acompanhamento de glaucoma para os pacientes

A oftalmologista especializada em glaucoma,

de Águas Claras. Agora, na unidade é possível fa-

Dra. Isabella Saraiva, conta que, como muitos pa-

zer exames complementares, como campimetria,

cientes que precisam de acompanhamento nes-

verificação da curva de pressão, medir a pressão

ta área são pessoas idosas, poder acessar um

intraocular e também testes provocativos. Certa-

serviço qualificado mais próximo da residência

mente é uma comodidade que faz a diferença para

é um diferencial importante. “Facilita muito na

quem está em tratamento”, afirma o Dr. Marcos

hora que o paciente precisar de uma consulta de

Ferraz, oftalmologista da Oftalmed especializado

emergência, trocar o colírio ou mesmo reavaliar

em glaucoma.

o tratamento”, acrescenta.
www.oftalmed.com.br
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MAIS SERVIÇOS POR MAIS TEMPO
A chegada de novos profissionais para compor o
time de lentes de contato e marcações de exame
também ampliou a oferta de serviços. O horário de
funcionamento da unidade acompanhou as mudanças e foi estendido em uma hora: agora a clínica
está aberta das 8 às 19 horas.
Somadas, as ampliações da equipe e do espaço —
que fica em uma localização central, próximo ao
Shopping Águas Claras e perto da estação de metrô Águas Claras — permitiram que fossem instalados novos e modernos equipamentos. O resultado?
Biomicroscopia examina as estruturas externas do globo ocular

A Oftalmed Águas Claras consegue realizar até
1.000 consultas e mais de 1.500 exames ao mês.
A chegada da oftalmopediatria, com foco em
crianças e adolescentes de zero a 15 anos, também facilitou a vida das famílias de Águas Claras.
“É possível realizar todos os exames oftalmológicos no recém-nascido e avaliar estrabismo
nas crianças, fazer topografia de córnea, procedimentos muito importantes para esse público
específico. Ter esse serviço com tanta qualidade
bem perto de casa é um auxílio muito grande
para pais e responsáveis”, conta a Dra. Manuella
Nader, oftalmopediatra da Oftalmed. •

SERVIÇO

Mapeamento de retina avalia fundo do olho e suas estruturas

Clínica Oftalmed

Oftalmed Águas Claras
Endereço: Avenida das Araucárias, nº
1.665, 1º andar – Águas Claras – DF.
Telefone: (61) 2191-9191.
Funcionamento: de segunda a sexta,
das 8h às 19h, e aos sábados, das
8h às 12h.
Serviços: Oftalmologia clínica, oftalmopediatria, retina, catarata, plástica
ocular e glaucoma.
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APROXIMAÇÃO COM USUÁRIOS É
FUNDAMENTAL PARA EVOLUÇÃO
DA SAÚDE SUPLEMENTAR
Assegurar o direito à saúde de aproximadamente 72 mil usuários é uma das árduas
missões da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Na entrevista a seguir, o coronel
QOPM Rogério Brito de Miranda, chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao
Pessoal da instituição, explica como ela atua para assegurar garantir a assistência
dos integrantes da corporação e seus familiares e destaca como a saúde suplementar
pode qualificar os serviços que oferece.

Foto: Karina Zambrana

1 - Na sua avaliação, quais as perspectivas para o desenvolvimento da saúde
suplementar em 2018 e pelos próximos
anos? Que papel os planos e convênios de
saúde deverão desempenhar no sistema
de saúde brasileiro?
O foco na corporação é a prestação direta de serviços em saúde ou, por meio do
setor complementar, quando em procedimentos e exames que não são prestados
diretamente pela PMDF. De toda sorte,
tem-se observado no cenário brasileiro
um contínuo desenvolvimento do setor privado na área de saúde, o que tem permitido ao setor público se beneficiar desses
avanços para fazer frente, por exemplo,
aos serviços de média e alta complexidade. Outra vertente que pode ser citada é a
utilização das organizações sociais em parceira/convênio com o setor público, com o
objetivo de agilizar processos de compra
de materiais, medicamentos, insumos e
equipamentos, bem como de contratação

O coronel QOPM Rogério Brito de Miranda, chefe do
Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF

www.oftalmed.com.br
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e gestão de pessoal com maior eficiência e qua-

nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal

lidade, assim fortalecendo o papel gerencial da

ele já possui, de imediato, cobertura à assistência

administração pública.

médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social por meio de seus órgãos

2 - Como a Polícia Militar tem trabalhado para

de saúde, quais sejam, centro médico, centro de

ofertar assistência suplementar à saúde de

assistência social e centro odontológico. Se, no

seus integrantes?

entanto, a corporação não tiver disponível algum
serviço de saúde especializado, o Policial Militar

A Polícia Militar do Distrito Federal, enquanto ins-

poderá procurar atendimento na rede credenciada

tituição pública, está adstrita às imposições legais.

que a PM tem com diversos hospitais, clínicas e la-

Neste ínterim, a lei nº 10.486/2002 determina que

boratórios. Os benefícios acima se estendem aos

seja prestada assistência médico-hospitalar, mé-

dependentes e pensionistas, bastando, para tanto,

dico-domiciliar, odontológica, psicológica e social

que estejam cadastrados na Diretoria de Pessoal

ao militar e seus dependentes, essa é a regra ge-

Militar. Se ainda não estiverem, faz-se necessá-

ral. Não obstante, existem situações que excep-

rio requerer por meio da seção administrativa da

cionam a prestação de saúde ao âmbito interno da

Unidade Policial Militar em que o militar trabalha

corporação e, em algumas situações, o militar e

para que a documentação seja encaminhada à re-

seus dependentes poderão receber atendimento

ferida diretoria. Cabe lembrar que, por determina-

de saúde em outras instituições, como por exem-

ção legal, os dependentes e pensionistas da PMDF

plo, em atendimentos de urgência ou emergência;

utilizam os serviços de saúde na modalidade de

quando a organização hospitalar da corporação

coparticipação, com percentuais de indenização

não puder atender; e quando a organização hos-

que variam conforme o grau de parentesco ou re-

pitalar da própria PMDF, não dispuser de servi-

lação de dependência com o militar, nos termos

ço especializado. Acerca dessa última hipótese,

dos arts. 32 a 34, da Lei Federal nº 10.486/2002.

é com fulcro nela que a PMDF lança seus editais
para credenciamento na área de saúde e forma

4 - Como a PM atua para qualificar o atendi-

uma rede credenciada que supre as demandas de

mento oferecido aos seus integrantes da ativa,

saúde de seus usuários.

reserva e familiares?

3 - Quantas vidas são atualmente cobertas pela

A prestação da saúde aos beneficiários da Polí-

PM? Como se dá a adesão a esta cobertura?

cia Militar do Distrito Federal é uma imposição
legal. A assistência médico-hospitalar, médico-

Atualmente a PMDF cobre cerca de 72 mil vidas.

-domiciliar, odontológica, psicológica e social

Atinente à adesão aos benefícios do sistema de

ao militar e seus dependentes é prestada por

saúde da corporação, quando o militar ingressa

intermédio de organizações do serviço de saú-

Clínica Oftalmed
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de da respectiva corporação, inclusive, é esta a

pessoal lançou editais para credenciamento em

redação do artigo 32 da Lei Federal que rege a

diversas áreas de especialidades médicas, en-

matéria. Nesse sentido, o departamento de saú-

tão, a comissão permanente de credenciamento

de e assistência ao pessoal não poupa esforços

na área de saúde atua tão somente homologan-

para que os atendimentos sejam realizados da

do as clínicas e hospitais que cumprem todos os

melhor maneira possível, mesmo com todos os

requisitos para habilitação.

percalços existentes, como o reduzido número de profissionais de saúde — são apenas 66

5 - De que modo os convênios e as instituições pri-

médicos para aproximadamente 72 mil vidas. O

vadas de saúde podem interagir para qualificar o

serviço de atendimento ao usuário (S.A.U), fun-

atendimento aos usuários dos seus serviços?

ciona no centro médico e está disponível para
que os usuários possam efetuar suas reclama-

Auferir o nível de satisfação do usuário, mais do

ções, elogios e sugestões, e tudo o que é ali tra-

que um mecanismo para se progredir naquilo a

tado é apreciado pela chefia do departamento

que se propõe, é uma obrigação do gestor que

de saúde para que a aproximação do público

busca excelência na sua atividade. Nesse sentido,

com a gestão da saúde se converta em uma

é estritamente necessária a aproximação com

melhor prestação de serviços médicos. Além

o usuário. Muitas vezes é da pessoa que está na

disso, o agendamento de consultas, que antes

ponta da linha que surgem as melhores ideias para

era realizado somente no centro médico, agora

se tornar cada vez mais eficiente. Com o advento

pode ser realizado on-line, pelo sistema forneci-

do amplo acesso à tecnologia e à Internet, não me

do pela PMDF. Todas essas implementações são

parece inviável que os softwares e aplicativos, so-

fruto do esforço conjunto de uma equipe que,

bretudo os de smartphones, possam, como fer-

além de gestora do sistema de saúde, também

ramenta, servir à avaliação dos convênios e como

é usuária, ou seja, tem interesse direto na quali-

janela para sugestões e melhorias nos serviços

dade do serviço prestado.

prestados. Outro mecanismo, inclusive já explorado na PMDF, são as redes sociais como Instagram

No que tange às instituições conveniadas com a

e Facebook. Essas redes, na PMDF, são utilizadas

PMDF, é importante relatar que, diferentemente

como canais de transmissão de informações úteis

da seara privada, o administrador da coisa pú-

ao usuário, inclusive no que tange ao conhecimen-

blica não está adstrito tão somente à sua con-

to de como funciona a gestão do departamento de

veniência e oportunidade, mas ao estrito cum-

saúde e do centro médico. Nós gravamos vídeos

primento do que a lei manda. Nesse sentido, os

educativos curtos, de no máximo 40 segundos,

critérios empregados são impessoais e os mais

que explicam ao policial e a seus dependentes

objetivos possíveis. Atualmente, por exem-

questões de interesse relativas à área de saúde. O

plo, o departamento de saúde e assistência ao

feedback é muito positivo! •

www.oftalmed.com.br

