Prezados colegas,
Esperamos que estejam todos bem e reforçamos nosso agradecimento pelo trabalho que continuam
desempenhado nestes tempos difíceis.
Em conversa com muitos de nossos colegas ao redor do mundo, identificamos uma lacuna crítica na
comunicação proativa entre nós, médicos, e os pacientes.
No atual cenário, pacientes com a forma neovascular de degeneração macular relacionada à idade (DMRIn) e
seus familiares estão preocupados e apreensivos com o comparecimento às próximas consultas nas clínicas
oftalmológicas. Os pacientes têm enfrentado dificuldades em tentar achar um equilíbrio entre a necessidade de
comparecer às consultas periódicas para preservar a visão, e a ansiedade do risco de exposição.
A segurança e o bem-estar dos pacientes são de suma importância, mas é preciso ponderá-los com o risco de
perda grave da visão ao se deixar de tratar a DMRIn. A interrupção de uma programação de tratamentos
recorrentes durante a pandemia, as restrições aos serviços clínicos e as medidas de distanciamento social estão
entre os aspectos importantes que merecem atenção..
Como primeiro passo, uma explicação clara sobre os protocolos e medidas de prevenção de infecções de cada
clínica, inclusive o que esperar antes, durante e depois da consulta, pode ajudar a aliviar essas preocupações.
Uma rápida avaliação das clínicas internacionais especializadas no tratamento da retina revelou a falta de
orientações e de informações prontamente disponíveis para os médicos se comunicarem com os pacientes no
contexto da COVID-19.
Nós, da Vision Academy, com o apoio da Bayer, criamos um modelo de carta para pacientes e familiares no
contexto da COVID-19. Esse modelo pode ser adaptado para cada situação local e servir como ferramenta de
comunicação proativa, a ser enviada por e-mail ou mensagem de texto para os pacientes, antes das consultas.
É possível adicionar ou excluir aspectos, conforme a necessidade, adaptando-se aos regulamentos e normas
locais, uma vez que o objetivo do modelo é de apenas servir de ponto de partida para cada um desenvolver seu
próprio comunicado personalizado.
Procure incluir as informações consideradas mais adequadas com base nas orientações e diretrizes locais. Para
pacientes com acometimento visual, procure aumentar o tamanho da letra, se necessário.
Esperamos que este modelo seja um recurso útil e desejamos o melhor a todos no momento atual.
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