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Referências Bibliográficas: 1) Patente de Laboratoires Théa. 2) Bula do produto: Hyabak. Registro MS nº 8042140002.
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Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - França. QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: HYABAK® contém uma solução destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contato. Foi concebido: • Para humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de 
secura ou de fadiga ocular induzidas por fatores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de um ecrã de computador. • Nos utilizadores de lentes de contato, permite a lubrificação e a 
hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporcionando um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia. Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK® permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode, assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente 
de contato. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: • Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco. • Não injetar, não engolir. Não utilize o produto caso o invólucro de inviolabilidade 
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Material dirigido exclusivamente a profissionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.
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 A PALAVRA DO PRESIDENTE

 Milton Ruiz Alves faz a avaliação de um ano de 
gestão de sua diretoria e dos desafios que a 
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futuro próximo
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Diretoria da entidade reúne-se com Ministério da 
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CBO 2014
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Patronos do CBO em 2014:
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Um ano após a onda de manifestações 
sociais que chacoalhou o Brasil, a 
maioria das promessas feitas pelo 

Governo Federal e pelo Congresso para 
atender as “vozes das ruas” ainda não saiu 
do papel. Na época, a presidente prometeu 
reforma política, adoção de medidas de res-
ponsabilidade fiscal, e ações para fortalecer 
a saúde, a educação e a mobilidade urba-
na. Desses cinco “pactos” apresentados pelo 
Governo Federal, apenas o da área da saúde 
(“Mais Médicos”) está sendo colocado em 
prática: a criação de 11,5 mil novas vagas 
de graduação em Medicina; de 12,4 mil 
vagas de Residência Médica e obrigação 
imposta aos médicos que optarem por es-
pecializações de fazer de um a dois anos de 
Residência em Medicina Geral da Família 
e Comunidade no SUS. 

Um ano após a eleição da atual Dire-
toria Executiva do CBO apresentamos um 
balanço atual das dez prioridades divulga-
das como compromisso de campanha para 
a gestão 2013/15. 

1. A Comissão de Defesa Profissional 
foi reestruturada com o compromisso de 
defesa intransigente do exercício profis-
sional da especialidade pelos Médicos Of-
talmologistas. Não esqueçamos que cerca 
de 20% da população brasileira tem plano 
de saúde privado e mais de dois terços dos 
oftalmologistas dependem da Medicina 
Suplementar para a sua sobrevivência pro-
fissional; que o Governo Federal editou a 
lei 12.871/2013  “Programa Mais Médi-
cos” que institui o Serviço Civil da Saúde 
obrigatório no SUS e  continua focado no 
enfraquecimento das entidades médicas, 
CFM e AMB, uma vez que à revelia da 
classe e das entidades médicas está de-
terminando a quantidade e qualidade dos 
futuros médicos e especialistas e, assim, es-
tabelecendo as novas fronteiras de relação 
dos médicos com a Medicina Suplemen-
tar! Portanto, sem perda de tempo, o CBO, 
fiel aos seus compromissos de representar 
toda a classe oftalmológica, criou a Comis-
são de Saúde Suplementar que hoje presta 
serviços de assessoria jurídica a todos os 
associados CBO na área da Saúde Suple-
mentar, o que inclui assessoria contábil e 
financeira para os consultórios particulares 
na relação com as operadoras, assessoria 
técnica no trato com diversas tabelas de re-

A Palavra do Presidente
muneração médica (TUSS, Rol da ANS e 
Manual de Ajuste de Conduta), assessoria 
em assuntos relacionados com defesa de 
classe, mercado de trabalho e regulamen-
tação sanitária de consultórios e responde a 
todas as solicitações e dúvidas dos associa-
dos CBO em temas relacionados à Saúde 
Suplementar.

2. O Departamento Jurídico foi rees-
truturado com a criação de rede de apoio 
unindo os esforços de três escritórios de 
advocacia em três regiões do País, focados 
na atuação dos seguintes profissionais: José 
Alejandro Bullón, do Escritório de Advo-
cacia Bullón & Albuquerque Associados, 
de Brasília (coordenador), Frederico Cox, 
no Recife (PE) e Nilo Oliveira Neto, em 
Florianópolis (SC). A experiência acumu-
lada pelo CBO nos diversos campos de luta 
a favor da saúde ocular da população conta 
agora com reedição atualizada do Guia Ju-
rídico CBO, digital e em papel, e sua am-
pla divulgação entre os Médicos Oftalmo-
logistas, com ações de esclarecimento de 
promotores de justiça, juízes e integrantes 
do Ministério Público, bem como dos vá-
rios níveis da Vigilância Sanitária. O tra-
balho em harmonia desses três escritórios 
de advocacia entre si e em conjunto com 
a comissão formada por expressivas lide-
ranças oftalmológicas tem proporcionado 
grande agilidade para a recepção e trata-
mento das informações e para a execução 
de medidas para coibir a ação da optome-
tria não médica. 

3. A Comissão de Ensino agilizou o 
credenciamento de instituições com con-
dições de ministrar Cursos de Especializa-
ção, uma vez que nos últimos três anos, 15 
novos Cursos foram credenciados, contem-
plando estados anteriormente desprovidos 
de centros formadores de Oftalmologistas. 

4. A Prova Nacional de Oftalmologia 
CBO/AMB 2015 estará mais focada na 
prática da Especialidade. A realização da 
Prova de Suficiência em Categoria Especial, 
em 3 de setembro, durante o XXI Con-
gresso de Prevenção da Cegueira e Rea-
bilitação Visual / II Congresso de Oftal-
mologia da Língua Portuguesa, no Recife, 
certamente, propiciará aumento no núme-
ro de médicos especialistas com título, re-
sultando em ganhos para a saúde ocular de 
qualidade da população. 
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Milton Ruiz Alves
 Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
 Gestão 2013/ 2015

O CBO tem mantido 
presença forte 
em Brasília e, 
também, no cenário 
internacional. 

5. A Educação Continuada foi enri-
quecida com a disponibilização on line de 
aulas proferidas nos Congressos, Jornadas, 
Simpósios. A reestruturação do novo site 
CBO recém disponibilizado foi concebida 
para facilitar o acesso do associado CBO a 
todo tipo de informação. 

6. O Acesso dos Oftalmologistas ao 
CBO ainda depende da remoção de todas 
as barreiras estatutárias que hoje impedem 
o Colega Oftalmologista que não optou 
pela carreira acadêmica de exercer cargo 
administrativo no CBO. O processo elei-
toral está sendo reformulado para permitir 
que um número maior de colegas possa in-
fluenciar na escolha da nova Diretoria Exe-
cutiva (gestão 2015/17).

7. A Ouvidoria foi reestruturada para 
diminuir a distância entre o CBO e o Co-
lega Oftalmologista. A Comissão de Saúde 
Suplementar vem respondendo a todas as 
perguntas dos associados CBO em temas 
relacionados à Saúde Suplementar. O ad-
vogado José Alejandro Bullón tem res-
pondido a todas as indagações de natureza 
jurídica. A reestruturação do site do CBO 
agilizará o bom trabalho que o Dr. Breno 
Barth vem realizando na Ouvidoria. 

8. Em relação ao Choque de gestão 
ressalta-se  que o sistema de gestão de qua-
lidade do CBO acaba de ser recertificado na 
normativa ISO 9001:2008. A administra-
ção do CBO está sendo feita com isenção, 
transparência e respeito no trato dos recur-
sos humanos e financeiros da instituição. 

9. No que tange ao Fortalecimento 
da Representação do CBO temos apoia-
do e recebido apoio das entidades médicas 
CFM, AMB, FENAM e ANMR, além de 
nossa atuação firme junto ao Executivo e 
Legislativo. O CBO tem mantido presen-
ça forte em Brasília e, também, no cenário 
internacional. 

10. Dessa forma temos cumprido o 
Compromisso assumido de lutar com 
todas as forças para que a Oftalmologia 
brasileira continue praticada por Médicos 
Oftalmologistas devidamente registrados 
nos Conselhos Regionais de Medicina; tra-
balhado com as Sociedades Oftalmológicas 
filiadas; incentivado a pesquisa e envolvido 
a Oftalmologia brasileira em programas 
destinados a promover a Saúde Ocular da 
população. 

Nesse sentido, no dia 07 de maio, no Dia 
Nacional da Saúde Ocular e da Prevenção 
da Cegueira e Dia do Médico Oftalmolo-
gista, o CBO protocolou junto ao Minis-
tério da Saúde o Projeto “Mais Acesso á 
Saúde Ocular” concebido com os seguintes 
objetivos: 1) ampliação da inserção do Mé-
dico Oftalmologista nas unidades de aten-
dimento do SUS, a fim de aumentar a oferta 
na área da Saúde Ocular; 2) diminuição da 
carência de Médicos Oftalmologistas nas 
regiões prioritárias para o SUS, a fim de re-
duzir as desigualdades regionais na área da 
Saúde Ocular; e 3) fortalecimento da políti-
ca de educação permanente com a integra-
ção ensino-serviço, por meio da atuação do 
CBO e seus Serviços Credenciados de Es-
pecialização em Oftalmologia na supervisão 
acadêmica das atividades desempenhadas 
pelos Médicos Oftalmologistas. 

Resultados práticos: atualmente, o 
CBO acompanha a elaboração do “novo” 
SUS na área da Oftalmologia e não abre 
mão da inserção do Médico Oftalmologista 
dentro do atendimento de Atenção Básica. 
Afinal, somos cerca de 17 mil Médicos Of-
talmologistas, número suficiente para tratar 
com dignidade toda a nossa população. Os 
resultados sólidos dessa a atuação incansável 
e permanente do CBO certamente muda-
rão para melhor a realidade do novo Siste-
ma Nacional de Saúde.
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O Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia obte-
ve a confirmação de 
sua recertificação na 

normativa isO 9001:2008 em 
21 de julho, quando a empre-
sa dQs do Brasil ltda. expediu 
documento em que constata 
que a entidade implementou e 
mantém um sistema de gestão 
de qualidade.

O documento, assinado 
por Michael dreschel, diretor 
executivo da Geschäftsführer 
dQs Holding GmbH (Frankfurt, 
Alemanha) e dezée Mineiro, 
diretora executiva para o Brasil 
e América latina da empresa 
certificadora, leva o número 
488956 QM08 e atesta que 
“através de uma auditoria do-
cumentada em um relatório, foi comprovado que o sistema de 
Gestão cumpre os requisitos da seguinte norma: isO 9001:2008. 
A recertificação é válida até 20 de julho de 2017.

A iniciativa de normatizar processos internos da entidade 
teve início em 2011 com o objetivo de encontrar mecanismos 
que pudessem avaliar e estruturar as atividades e profissionalizar 
processos internos do conselho. A forma encontrada para con-
cretizar tal objetivo foi adequar o CBO aos requisitos do sistema 
de Gestão de Qualidade da normativa isO 9001:2008. 

depois de meses de estudos, foi elaborado o sistema de 
Gestão de Qualidade (sGQ) que ratificou os principais pontos de 
atuação da entidade, que na linguagem da norma em questão 
recebe o nome de “escopo”: Aprimoramento do ensino, estímulo 
a pesquisa em Oftalmologia e defesa profissional dos Oftalmo-
logistas. A certificação inicial foi obtida em 13 de julho de 2011. 

O “Fator de impacto” da revista Ar-
quivos Brasileiros de Oftalmolo-
gia passou de 0,379 em 2012 

para 0,440 em 2013, o que equivale em 
crescimento de aproximadamente 16% 
neste tipo de medição acadêmica.

Os números figuram na edição de 
2014 do Journal Citation reports (JCr) 
e baseia-se em estatísticas de dados de 
citação. O fator de impacto é uma medi-
da que demonstra a média de citações de artigos científicos 
publicados em determinada revista, servindo como parâme-
tro para avaliar e comparar periódicos de uma mesma área. 

CBO obtém recertificação na 
norma ISO 9001:2008

Aumenta Fator de Impacto dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
Quanto maior for o fator de impacto de 
uma revista, maiores serão as chances 
do artigo ser acessado.

“A notícia do aumento de nosso fator 
de impacto foi muito grata para todos 
os editores da revista, uma vez que faz 
parte da política editorial da publicação 
não utilizar-se de qualquer artifício para 
aumentar artificialmente este número. 
O número ainda é baixo e a revista tem 

potencial para torna-lo muito maior, mas a tendência para o 
crescimento é muito positiva”, declarou o editor Chefe dos 
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, Wallace Chamon.

O processo foi iniciado na 
gestão de paulo Augusto de 
Arruda Mello para quem a re-
certificação é motivo de motivo 
de orgulho para todos os mé-
dicos oftalmologistas do país, 
já que indica a continuidade de 
processos de profissionaliza-
ção e aprimoramento interno.

“O sGQ, dentro da norma-
tiva isO 9001:2008, analisa 
se existe  estrutura adequada 
para o êxito dos processos de 
funcionamento de uma organi-
zação. sua implantação ajuda 
a focar em melhoria contínua 
desses processos. É a compro-
vação de que o CBO não está 
“inchando”, mas sim crescendo 
em estrutura e profissionalis-
mo. em resumo, esta recerti-

ficação mostra a grandeza de nossa entidade e garante maior 
credibilidade em nossos procedimentos relacionados aos asso-
ciados, patronos e fornecedores”, declarou paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, atual coordenador do Conselho de diretrizes e Gestão 
(CdG) do CBO.

A expressão isO (international Organization for standardiza-
tion) 9001 designa conjunto de normas técnicas que estabele-
cem modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, 
qualquer que seja o seu tipo ou dimensão. essa família de normas 
estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos in-
ternos, a maior capacitação dos colaboradores, o monitoramento 
do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, 
colaboradores e fornecedores, em processo contínuo de melhoria 
do sistema de gestão da qualidade. Aplicam-se a campos tão dis-
tintos quanto materiais, produtos, processos e serviços.
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A 
implantação da assistência oftalmológica na Atenção 
primária como caminho seguro para acesso amplo e re-
solutivo à saúde Ocular da população: esta foi a principal 
reivindicação que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

levou ao secretário nacional de Atenção à saúde (sAs), Fausto 
pereira dos santos, em 24 de julho, numa audiência que contou 
com a participação do presidente do CBO, Milton ruiz Alves, do 
tesoureiro da entidade, Mauro nishi, do assessor especial Carlos 
Heler ribeiro diniz, do Coordenador Geral de Média e Alta Com-
plexidade do Ministério da saúde, José eduardo Fogolin passos e 
do próprio pereira dos santos, a segunda autoridade no organo-
grama do Ministério da saúde, abaixo apenas do próprio ministro.

para o Milton ruiz Alves, a atenção básica de amplo acesso e 
com caráter resolutivo seria a realidade desejável para qualquer 
área de Atenção à saúde, não apenas na Oftalmologia.

Já o assessor especial do CBO, Carlos Heler ribeiro diniz, 
recordou que a política nacional de Atenção em Oftalmologia 
(pnAO), lançada em 2008, definiu, como metas fundamentais, 
a estruturação da Atenção Básica e a Organização de redes de 
Atenção em Oftalmologia. A sAs logo após a edição da pnAO, 
lançou portaria regulamentando e descrevendo os níveis de aten-
dimento de complexidade secundária e terciária, não tocando na 
atenção primária. 

“A diretoria CBO esteve com o secretário da sAs cobrando 
que, mesmo após seis anos do lançamento da política nacional 
de Atenção em Oftalmologia, ainda não se tem a regulamentação 
e, portanto, não se tem ações de saúde ocular no âmbito da Aten-
ção primária”, declarou.

O atendimento oftalmológico no sUs restringe-se à execu-
ção de cirurgias e procedimentos diagnósticos especializados 
de maior complexidade. O atendimento oftalmológico geral que 
inclui a refração, ações de prevenção, promoção de saúde e ou-
tras ações que poderiam ser do escopo de um atendimento de 
Atenção Básica não se encontra estruturado ou previsto dentro 
da regulamentação da pnAO.

“esta falta de política governamental na área da atenção bási-
ca em Oftalmologia faz com que a ametropia não corrigida seja a 
principal causa de deficiência visual no país, enquanto que o Mi-

CBO prossegue na reivindicação de inserir a 

Oftalmologia na Atenção Básica do SUS

nistério da saúde utiliza grande parte de seu orçamento de 2014 
para financiar mutirões de cirurgia de catarata em carretas”, assi-
nalou o tesoureiro do CBO.

durante a reunião de 24 de julho, foi reafirmada a preocupa-
ção do CBO em ampliar o acesso à saúde ocular, detalhada no 
projeto "Mais Acesso à saúde Ocular”, protocolado no Ministério 
da saúde em 07 de maio, que lista quinze propostas para acabar 
com os gargalos do atendimento oftalmológico no âmbito do sUs.

O secretário da sAs mostrou-se acessível á argumentação 
do CBO. novas reuniões estão sendo agendadas para aprofundar 
a discussão sobre este tema fundamental para a saúde ocular 
brasileira com a participação de integrantes do departamento de 
Atenção Básica - dAB e a secretaria de Gestão do trabalho e da 
educação na saúde – sGtes, divisões do Ministério da saúde.

“lutar para que a assistência oftalmológica seja parte 

da Atenção primário do sUs é fundamental para a saúde 

ocular da população e de interesse direto do Oftalmolo-

gista pois o governo tem a conduta de responsabilizar o 

profissional médico pelas mazelas de nosso sistema de 

saúde. O “programa Mais Médicos” pode, em um futuro 

próximo, transformar-se em “Mais esquiascopistas”. se 

a principal causa de cegueira em nosso meio é a falta 

de óculos para a correção dos vícios de refração, temos 

que oferecer melhores caminhos ao invés de aguardar 

que o governo, através de alguma medida provisória ou 

protocolo sUs, legalize profissionais clandestinos ou que 

importe de outros países”, concluiu o presidente do CBO, 

Milton ruiz Alves. 

Participantes da reunião na Secretaria de Atenção à Saúde
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ão mais de 600 palestrantes nacionais e  
31 internacionais, provenientes da 
Europa, Estados Unidos e América 
Latina que brindarão aos participantes 
com uma dinâmica e interativa 

programação científica. Serão abordados 
temas que atendem as necessidades da pratica diária do 

oftalmologista, contemplando também casos desafiadores  
e as mais recentes descobertas da Oftalmologia. Serão mais de  
1.500 apresentações e 400 horas/ aula, com programa dirigido  
para todos, desde residentes a subespecialistas.

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia da Língua Portuguesa

Um grande congresso para atender todas as expectativas
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Em Algumas horas, estaremos todos no Recife participando do Congresso CBO 2014  
e construindo o mais importante evento oftalmológico do continente deste ano.  

Serão ao todo mais de 1.500 apresentações distribuídas em 400 horas/aula nas quais a 
Oftalmologia atual e futura serão objeto de intensa troca de conhecimentos e debates.

A 
programação científica do XXi Con-
gresso Brasileiro de prevenção da 
Cegueira e reabilitação visual / 
ii Congresso de Oftalmologia da 
língua portuguesa foi amplamen-

te discutida pela Comissão Científica do CBO 
por dois anos. de acordo com seu coordenador, 
Wallace Chamon, os integrantes da comissão 
tiveram como preocupações escolher os temas 
mais relevantes para proporcionar as melhores 
condições de atualização dos conhecimentos 
aos colegas, escolher os especialistas mais 
preparados cientifica e pedagogicamente para 
expor os temas escolhidos e planejar a melhor 
estrutura para o desdobramento do evento. 

Além disso, a comissão e cada um de seus 
integrantes também estabeleceu como priorida-
de a apresentação dos diversos temas em di-
ferentes graus de profundidade, para preencher 
as expectativas de todos os congressistas, tanto 
daqueles que pretendem obter os conhecimen-
tos práticos para utilização imediata nas clínicas 
e consultórios como dos que pretendem apro-
fundar pesquisas e discussões sobre os rumos 
da especialidade.

 

O primeiro dia do evento será dedicado qua-
se que integralmente a realização do dias es-
peciais de 1) Catarata; 2) Cirurgia refrativa; 3) 
Córnea e doenças externas; 4) Glaucoma; 5) 
refração e lentes de Contato; e 6) retina. O 
dia especial é uma modalidade de apresenta-
ção característica dos congressos do CBO na 
qual a atualidade de um grande tema da Oftal-
mologia e exposta numa maratona de oito horas. 
em 2014, pela primeira vez, a participação no 
dia especial está incluída na taxa de inscrição 
do congressista.

Catarata
A programação do dia especial de Catarata 

será dividida em quatro blocos: 1) O estado da 
Arte em Casos especiais; 2) três Horas e Meia 
de Femtosegundo; 3) novas técnicas e tecno-
logias e 4) truques e dicas para a resolução de 
Complicações intraoperatórias. todos os blocos 
serão seguidos de debates e discussões, quan-
do a participação dos congressistas será incen-
tivada.

03 de setembro03 de setembro

Atendimento multiprofissional aos 
deficientes visuais será tema de 
atividade no primeiro dia do congresso
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O dia especial de Catarata tem a coordenação de Carlos 
Gabriel de Figueiredo e Walton nosé.

Cirurgia Refrativa
Os coordenadores Bruno Machado Fontes e Carlos Heler 

ribeiro diniz decidiram dividir a programação em quatro blocos, 
entremeados com tempo mesas redondas nas quais especialis-
tas discutirão os pontos apresentados e os congressistas terão 
oportunidade de enviar perguntas. Os blocos são: 1) novas tec-
nologias (excimer laser, femtosegundo, lasik etc); 2) presbiopia 
e Cirurgia refrativa intraocular; 3) Cirurgia refrativa em Casos 
especiais; e 4) Crosslinking.

Córnea e Doenças Externas
O dia especial de Córnea e doenças externas é coordena-

do por denise de Freitas e sidney Júlio de Faria e sousa. As 
palestras também serão divididas em quatro blocos e, ao fim de 
cada um, haverá uma mesa redonda sobre o tema mais polêmico 
dentre os que foram apresentados e espaço para a realização de 
perguntas e exposição de dúvidas. As discussões serão divididas 
nos seguintes conjuntos: 1) diagnóstico em doenças externas 
Oculares e Córnea; 2) Ceratocone de A a Z; 3) Avanços no tra-
tamento Clínico das doenças externas Oculares e Córnea; e 4) 
Avanços no tratamento Cirúrgico das doenças externas Ocula-
res e Córnea.

Glaucoma
Os coordenadores do dia especial de Glaucoma, Francisco 

eduardo lopes de lima e remo susanna Júnior, decidiram divi-
dir a programação em palestras independentes e, com bastante 
ênfase, na apresentação e discussão de casos clínicos. A pro-
gramação também prevê espaço para perguntas e participação 
da plateia. entre os pontos que serão abordados nas palestras 
encontram-se aplicação clínica da genética, cálculo o compor-

tamento da pressão intraocular ao longo do dia, neuroproteção, 
tratamento do glaucoma durante a gravidez, estudos oculares e 
sistêmicos das medicações antiglaucomatosas e cirurgias anti-
glaucomatosas.

Refração e Lentes de Contato
Coordenado por Adamo lui netto e Harley edison Amaral 

Bicas, a programação do dia especial de refração e lentes de 
Contato foi dividida em cinco módulos, separados por espaços 
para discussão e apresentação de experiências pessoais rela-
cionadas com os temas expostos. 

O módulo i será sobre “Questões de refratometria Ocular”, 
com palestras sobre valor dióptrico, ametropia, correções ópticas 
e acomodação; o módulo ii sobre “prescrições Ópticas diferen-
ciadas”; o terceiro módulo tem como tema “lentes de Contato 
em Córneas irregulares”; as palestras do módulo iv versarão so-
bre “lentes de Contato Hidrofílicas especiais” e, finalmente, o 
último módulo apresentará palestras sobre “lentes de Contato 
e saúde Ocular”.

Retina
A programação científica do dia especial de retina será di-

vidida em oito módulos entremeados com discussão de casos 
clínicos e debates: 1) dMri; 2) Células tronco, cirurgia para 
moscas volantes e vitrectomia de pequeno calibre; 3) Cirurgia 
vitreorretininana; 4) Meu caso cirúrgico mais interessante dos 
últimos dois anos; 5) retinopatia diabética. 6) temas polêmicos 
- neuroproteção, antibiótico tópico, células tronco e terapia geni-
ca em doenças retininas; 7) Meu caso clínico mais interessante 
dos últimos dois anos; 8) doenças vasculares com comparação 
entre tratamento, protocolos de tratamento e retinopatia da pre-
maturidade.

O dia especial de retina é coordenado por Carlos Augusto 
Moreira Júnior e Marcos Ávila. 

Outras atividades
O primeiro dia de programação científica do congresso CBO 

2014 também será marcado pela realização do Curso de Abor-
dagem Multidisciplinar do deficiente visual, no qual palestran-
tes convidados estarão abordando os vários aspectos do aten-
dimento médico e social a este tipo de paciente. O curso, que 
será aberto à comunidade e contará com a participação de re-
presentantes de várias organizações e entidades, tem o objetivo 
de capacitar o profissional  a identificar e planejar ações e pro-
cedimentos de atendimento integral aos pacientes. A atividade 
terá oito horas de duração e será distribuída em quatro blocos 
diferentes, nos quais haverá espaço para debates e para apre-
sentação de depoimentos.

O dia será completado pelo Curso para Auxiliares, que tem 
o objetivo de transferir conhecimentos para os integrantes das 
equipes de apoio para aprimorar o atendimento aos pacientes 
(atividade com procedimentos e valores para inscrição diferen-
ciados – veja no site do congresso) e o exame de suficiência em 
Categoria especial para Obtenção do título de especialista em 
Oftalmologia, prestado por 422 candidatos.
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04 de setembro04 de setembro
O segundo dia do evento terá como highlights a apresenta-

ção do tema Oficial do congresso, o simpósio Global e os sim-
pósios de prevenção da Cegueira. Além disso o congressista 
poderá participar de simpósios por conteúdo, painéis (normais e 
interativos) e Cursos de instrução.

O tema Oficial do CBO 2014, “refração Ocular: necessida-
de social”, será relatado por Milton ruiz Alves, Keila Monteiro de 
Carvalho, liana ventura, silvana Artioli schellini e Mauro nishi e 
será atividade única na segunda parte da manhã (veja matéria 
na página 15).

O simpósio especial Global  Cataract, Cornea 
and Refractive Surgery Around the World, reunirá 
palestrantes do CBO, da Associação Brasileira 
de Catarata e Cirurgia refrativa (BRASCRS), 
da American Society of Cataract and Refractive 
Surgery (sCrs) e da Asociación Latinoamerica-
na de Cirujanos de Catarata, Segmento Anterior 
e Refractiva (ALACCSA) num grande painel de 
apresentações e debates abordando, entre ou-
tros pontos, o calculo de lentes intraoculares, 
biometria, comparação de resultados entre os 
vários tipos de lentes, utilizações do laser de femto-
segundo, catatara pediátrica e o futuro da cirurgia de catarata.  
A programação será enriquecida com a apresentação e discus-
são de casos.

Outro ponto de destaque da programação do dia será a rea-
lização de três simpósios de prevenção da Cegueira onde serão 
apresentados projetos em andamento em todo o mundo, inova-
ções e novos conceitos e as necessidades dos vários países e 
continentes na atualidade em termos de prevenção da cegueira 
e reabilitação visual.

Os simpósios por Conteúdo cobrem, em formato de aulas 
de dez minutos por 
duas ou quatro horas, o 
conhecimento conso-
lidado e atualizado em 
cada tema abordado. 
A Comissão Cientifica 
teve como preocupa-
ção fundamental dar 
ao congressista a pos-
sibilidade de reciclar 
seus conhecimentos 
de maneira didática e 
utilizar o conhecimen-
to adquirido de forma 
imediata. 

no segundo dia do 
CBO 2014 serão rea-
lizados simpósios por 
Conteúdo de Adminis-
tração em Oftalmolo-
gia, Catarata, Cirurgia 

refrativa, Córnea, estrabismo, Glaucoma. On-
cologia Ocular, Órbita, refração, retina, Uveítes 
e vias lacrimais.

Os painéis, formato de apresentação de gran-
de sucesso nos congressos do CBO, foram modi-
ficados e dinamizados para 2014. são montados 
para a discussão de temas, casos e conceitos con-

troversos, onde um coordenador, um apresentador e cinco espe-
cialistas discutem suas respectivas visões sobre o ponto aborda-
do. têm o objetivo de estimular o embate de ideias e opiniões e 
provocar o questionamento diagnóstico e terapêutico.

Uma das maiores inovações dos congressos do CBO foi a 
criação do painel interativo, no qual os assistentes podem, atra-
vés de transmissores de sinais eletrônicos “votar” nas questões 
que estão sendo debatidas.

em 04 de setembro serão realizados painéis de córnea, visão 
subnormal e estrabismo e painéis interativos sobre dMri, casos 

desafiadores em lentes 
de contato, oftalmologia 
pediátrica, uveítes, cirur-
gia refrativa e catarata.

no mesmo dia será 
realizado o painel CBO/
CrM, onde haverá um 
julgamento simulado 
semelhante ao que é 
realizado nos conselhos 
regionais de medicina. 
por fim, também ocorre-
rão Cursos de instrução 
abordando córnea, ci-
rurgia, cirurgia refrativa, 
catarata, glaucoma, re-
tina, educação médica, 
propedêutica, oftalmo-
pediatria e glaucoma, 
além de curso sobre 
prontuário eletrônico.
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05 de setembro05 de setembro

Uma das atividades mais esperadas do CBO 2014 será o 
simpósio World Ophthalmology: Seeing the Future, dividido em 
quatro módulos onde o futuro da especialidade em seus vários 
aspectos será o tema dominante. 

será dividido em quatro módulos, o primeiro dos quais, co-
ordenado por rubens Belfort Junior e Bruce spivey, tem como 
temas principais a cegueira na infância; impacto econômico no 
sistema publico de saúde do Chile do sistema de tratamento da 
retinopatia diabética; restauração da função visual através da re-
abilitação; Oftalmologia no mundo atual e cuidados visuais no 
século XXi.

na segunda parte, coordenada por Wallace Chamon e paulo 
elias Corrêa dantas, haverá apresentações sobre novos concei-
tos para a educação médica na Universidade da Califórnia; bolsa 
de educação médica; segurança e eficiência do femtosegundo; 
erros médicos e a segurança do paciente na Oftalmologia e as 
implicações econômicas, éticas e legais no uso de medicações 
off-label em Oftalmologia. em seguida, sob a coordenação de 
Ana luisa Hofling-lima e richard l. Abbott, serão realizadas 
apresentações e discussões sobre “evento sentinela”; assis-

tência oftalmológica nos diferentes países latino-americanos; 
tratamento de úlceras de córnea complexas e aprimoramento 
de refração de liOs premium. O último módulo do simpósio, co-
ordenada por peter J. Mcdonnell terá o glaucoma como ponto 
central dos debates.

no mesmo dia será realizado o simpósio de Oftalmologia da 
língua portuguesa, coordenado por Marco Antônio rey de Fa-
ria (CBO) e paulo torres (presidente da sociedade portuguesa 
de Oftalmologia) que reunirá oftalmologistas do Brasil e portu-
gal para discutir os avanços científicos da especialidade e os 
problemas enfrentados pelos oftalmologistas nos dois lados do 
Atlântico.

no mesmo dia ocorrerão os simpósios especiais de Ortópti-
ca e de Banco de Olhos, voltados para públicos com interesses 
mais específicos.

As atividades ligadas às comissões e atividades do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia também preencherão boa parte da 
programação do terceiro dia de congresso. Haverá o simpósio 
CBO Jovem, o simpósio dos Arquivos Brasileiros de Oftalmolo-
gia, reunião da Comissão CBO Mulher, da Comissão de saúde 
suplementar, da Comissão de ensino, um encontro entre médi-
cos oftalmologistas e representantes da Agência nacional de 
vigilância sanitária (AnvisA), curso sobre saúde suplementar 
e simpósio de Ética Médica, reunindo palestrantes do CBO e do 
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Coordenadores do Dia Especial

Catarata: Cirurgia refrativa:

Carlos Gabriel
de Figueiredo

Bruno Machado
Fontes

Walton Nosé Carlos Heler Ribeiro 
Diniz

Córnea e Doenças externas: glauComa:

refração e lentes De Contato: retina

Denise de Freitas Francisco Eduardo  
Lopes de Lima

Adamo Lui Netto Carlos Augusto 
Moreira Júnior

Sidney Júlio de Faria 
e Sousa

Remo Susanna Júnior

Harley Edison  
Amaral Bicas

Marcos Ávila

 Conselho Federal de Medicina. no mesmo dia haverá a Assem-
bleia Geral dos associados do CBO e a reunião do Conselho 
deliberativo da entidade (veja edital na página 14).

Além dessas atividades, o congressista poderá optar por 
participar de simpósios por conteúdo de catarata, trauma, retina, 
glaucoma, tecnologia e córnea, lentes de contato, cirurgias com-
binadas, cirurgia refrativa, plástica ocular, oftalmologia pediátrica, 
visão subnormal, ensino da oftalmologia e neuroftalmologia e 
dos vários painéis, painéis interativos e cursos de instrução que 
fazem parte da programação científica do dia.

05 de setembro05 de setembro
O último dia da programação científica do CBO 2014 será 

dedicado aos simpósios das várias sociedades de subespeciali-
dades filiadas ao CBO, a realização de cursos práticos e de cur-
sos da comunidade e ao simpósio international Agency for the 
prevention of Blindness (iApB).

veja a programação completa no site
http://www.congressocbo.com.br/cbo2014/pt/programacao/programa-cientifico

 

veja a programação completa no site
http://www.congressocbo.com.br/cbo2014/pt/programacao/programa-cientifico
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Com base no contido no parágrafo único 
do artigo 12 e no artigo 25 do Estatuto 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

– CBO, o Presidente da entidade, abaixo assi-
nado, no uso de suas atribuições legais, con-
voca os associados para a Assembleia Geral 
dos Associados e a Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo, a se realizar no dia 
05 de setembro próximo vindouro, às 18h10 em 
primeira convocação e às 18h40 em segunda, 
na sala Tabocas, do Centro de Convenções 
de Pernambuco, na cidade de Recife, durante 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual e II Congresso 
de Oftalmologia de Língua Portuguesa, de 3 a 
6 de setembro de 2014.

Segue abaixo a pauta da reunião cujo quó-
rum, conforme preconizam os artigos 10 e 30 
do Estatuto deste Conselho, é maioria absoluta 
dos presentes em primeira convocação e qual-
quer número em segunda, sendo consideradas 
aprovadas as decisões que contarem com o voto 
da maioria simples presentes.

1)  Abertura dos trabalhos;
2) Leitura, apreciação e aprovação da ata da última reunião;
3) Apresentação do balanço contábil de 2013/2014;
4)	 Escolha	do	Tema	Oficial	para	o	XXIII	Congresso	Brasileiro	de	Prevenção	da	Cegueira	e	Reabilitação	

Visual de 2018;
5)	 Escolha	da	cidade	sede	para	o	XXIII	Congresso	Brasileiro	de	Prevenção	da	Cegueira	e	Reabilitação	Visu-

al de 2018;
6)	 Divulgação	do	XXXVIII	Congresso	Brasileiro	de	Oftalmologia	/	2015	–	Florianópolis	-	Santa	Catarina;
7)	 Informes	da	Comissão	de	Ensino;
8) Assuntos diversos.

São Paulo, 16 de julho de 2014, 

PAUTA:

Participam e votam nas reuniões do Conselho Deliberativo os portadores do título 
de especialista em oftalmologia expedido pelo CBo/amB, quites com a anuidade do 
CBo em 2014 e que sejam (art. 23):
 
 I) Conselheiro Vitalício:  Associado Titular que, através da carreira universitária e de concurso 

público de provas e títulos, seja portador de um dos seguintes títulos:  Professor Catedrático, 
Professor Titular, Professor Adjunto, Livre Docente ou Doutor em Medicina.

 II) Conselheiro Destacado:  Associado Titular, em pleno exercício de um dos seguintes cargos:
 a) Presidente do Departamento de Oftalmologia de uma das Federadas da AMB
 b) Coordenador de Curso de Especialização credenciado pelo CBO;
 c) Presidente de uma das Sociedades Oftalmológicas filiadas ao CBO.

Participam e votam nas Assembleias: todos os associados, no gozo de seus direitos 
(art. 7º  e  § 1º do art. 45).
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r
efração Ocular: necessidade social” 
é o tema Oficial do XXi Congresso 
Brasileiro de prevenção da Cegueira 
e reabilitação visual. O tema oficial 
será apresentado em 04 de setem-

bro, em horário exclusivo e o livro correspon-
dente tem como relatores Milton ruiz Alves, 
Mauro nishi, Keila Monteiro de Carvalho, liana 
ventura, silvana schellini Artiolli e newton Kara 
José.

A obra aborda os aspectos sociais, econô-
micos e clínicos da refração, os custos econô-
micos, sociais e humanos provocados pela defi-
ciência em programas de realização de exames 
de refração e as sugestões para eliminar o  
déficit de prescrição de lentes corretivas no 
Brasil.

Entre os pontos estudados 
no Tema Oficial do 

Congresso CBO2014 estão:

n estimativa global da baixa visão por erro re-
fracional não corrigido;

n estimativa global do custo da correção óp-
tica da baixa visão por erro refracional não 
corrigido;

n estimativa da magnitude e custo da corre-
ção óptica da baixa visão de perto por pres-
biopia não corrigida no mundo;

n estimativas da magnitude e do custo da cor-
reção da baixa visão por erro refracional não 
corrigido no Brasil;

n estimativas da magnitude e do custo da 
correção da baixa visão por presbiopia não 
corrigida no Brasil;

n detecção e tratamento dos erros de refra-
ção no grupo etário de 0 a 06 anos de idade

n detecção e tratamento dos erros de refra-
ção no grupo etário de 07 – 14 anos de ida-
de;

n detecção e tratamento dos erros de refra-
ção no grupo etário de 15 anos ou mais de 
idade;

n Armações e lentes oftálmicas de baixo cus-
to;

necessidade social
REFRAÇÃO
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Tema Oficial do XXl Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
e ll Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa.

Milton Ruiz Alves
Mauro Nishi
Keila Monteiro de Carvalho
Liana M. Vieira de Oliveira Ventura
Silvana Artioli Schellini
Newton Kara-José

Tema Oficial

n programa Olhar Brasil;

n necessidade (impacto) do credenciamento 
universal do oftalmologista junto ao sUs 
para a formação da rede nacional de aten-
dimento oftalmológico (interiorização da Of-
talmologia);

n A visão do CBO sobre a necessidade de 
implantação de políticas sustentáveis para a 
detecção e tratamento dos erros de refra-
ção e da presbiopia;

n A visão do CBO sobre como plajenar a Of-
talmologia para 2020. Que Oftalmologista 
precisamos formar hoje para atender as ne-
cessidades da população brasileira?;

n novas tecnologias para a detecção e corre-
ção dos erros de refração;

n legislação e deficiência visual;

n legislação brasileira e o exercício da Oftal-
mologia

Keila M. de Carvalho

Mauro Nishi

Newton Kara José

Liana Ventura

Silvana S.Artiolli

Milton Ruiz Alves
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M
aestro forró, que comanda a 
Orquestra popular da Bomba do 
Hemetério e a Banda eva serão 
as atrações da grande festa do 
Congresso CBO2014, “Uma noi-

te pernambucana”, que acontecerá em 05 de 
setembro no Chevrolet Hall, ampla e moderna 
casa de shows localizada na divisa entre os mu-
nicípios de recife e Olinda.

Francisco Amâncio da silva, conhecido 
como Maestro Forró, é o fundador e líder da 
Orquestra popular da Bomba do Hemetério 
(OpBH), que já participou de festivais, trilhas 
de filmes, recebeu prêmios em concursos de 
música carnavalesca e lançou Cds de muito 
sucesso em pernambuco e no nordeste bra-
sileiro.

A figura do maestro não tem nada de 
convencional: normalmente usa bermudas e 
óculos-escuros nas apresentações. Com mo-
vimentos de controle apressados, seus shows 

incentivam a interação com o público através 
do uso dançante do frevo.

Maestro Forró nasceu em 1974 no recife. 
Ganhou o apelido quando ainda era aluno de 
música na escola dom vital. talentoso e pre-
coce, logo se tornou monitor e professor por 
onde passou: na Banda de Música da escola 
dom vital e depois no Centro de Criatividade 
do recife, nos anos 1990. 

em 2002, o músico criou na sua pró-
pria casa a escola Comunitária de Música 
Zé Amâncio do Coco e assim nasceu a Or-
questra popular da Bomba do Hemetério 
(OpBH). desde então tem se destacado não 
só nos carnavais como depois dele, alian-
do projeto pessoal e social por onde passa.  
A Bomba do Hemetério situa-se na zona norte 
da capital pernambucana, no bairro Água Fria. 
tem este nome por causa do sistema manual 
de prospecção de água que seu dono – Heme-
tério - distribuía para a vizinhança. A localidade 
abriga a sede de muitos blocos carnavalescos 
e maracatus e foi neste terreno propício para 

Uma Noite 
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folguedos folclóricos, que Maestro Forró fun-
dou a OpBH em 2002.

Já a Banda eva, a outra atração da fes-
ta do Congresso CBO 2014, é um conjunto 
musical com mais de três décadas de história 
que ajudou a preparar grandes nomes da mú-
sica baiana como Jota Morbeck, Marcionílio, 
daniela Mercury, ricardo Chaves, durval le-
lys, ivete sangalo, emanuelle Araújo e saulo 
Fernandes. no material de divulgação do gru-
po afirma-se que “eva é um time, uma aca-
demia musical, é muito mais que uma banda”. 
desde fevereiro de 2013, quem está à frente 
da Banda eva é o cantor Felipe pezzoni junto 
com o tecladista/arranjador/produtor musical 
Marcelinho Oliveira e uma nova banda. nos 
últimos meses, a banda realizou mais de 130 
shows participando de eventos importantes. 

Uma Noite Pernambucana

A programação social do Congresso também incluirá apresentação sobre a cultura 

pernambucana e nordestina na Solenidade de Abertura, a festa da Comissão CBO 

Jovem e inúmeras apresentações nos intervalos das atividades científicas, realizadas 

na Praça de Eventos, localizada no Pavilhão da Exposição Comercial.

A programação social do Congresso também incluirá apresentação sobre a cultura 

pernambucana e nordestina na Solenidade de Abertura, a festa da Comissão CBO 

Jovem e inúmeras apresentações nos intervalos das atividades científicas, realizadas 

na Praça de Eventos, localizada no Pavilhão da Exposição Comercial.
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 CBO Mulher

F
omentar a discussão sobre a igualdade 
de gênero na prática médica; incenti-
var a disseminação de experiências 
de gestão de médicas oftalmologistas 
brasileiras; Oferecer ferramentas de 

estímulo ao empreendedorismo na oftalmolo-
gia entre mulheres; estimular o surgimento de 
lideranças entre as oftalmologistas brasileiras 
e a maior participação das médicas nas direto-
rias executivas das entidades representativas; 
promover e estimular ações para adesão de jo-
vens médicas ao CBO e fomentar o interesse 
pela política associativa entre as oftalmologistas 
brasileiras: estes são os objetivos da Comissão 
CBO-Mulher, que promoverá um simpósio espe-
cífico no Congresso CBO 2014.

O simpósio da Comissão CBO Mulher terá 
a coordenação de Maria Cristina nishiwaki 

O Congresso CBO 2014 está oferecendo excelente oportunidade para consultórios, clínicas 
e hospitais que desejem inscrever seus colaboradores (gestores, assistentes, enfermeiros e 
recepcionistas) no curso de excelência em atendimento.

O curso será ministrado pela especialista em gestão de serviços oftalmológicos roberta Fer-
nandes (rJ), no Centro de Convenções de pernambuco, em 3 de setembro, em dois turnos, duran-
te a manhã será coordenado por ronald Cavalcanti (pe) e Kátina tiné (pe) e à tarde por rodrigo 
lira e João pessoa.

O objetivo é capacitar o profissional para identificar e planejar ações e procedimentos de aten-
dimento que garantam a maior qualidade e satisfação dos pacientes. O curso visa otimizar as equi-
pes cujas atuações são fundamentais para um atendimento de excelência. para isso, é necessário 
conhecimento sobre qualidade no atendimento, normais para apresentação pessoal, aspectos de 
convívio e condutas no ambiente de trabalho, práticas para lidar com os clientes e estratégias para 
fideliza-lo. as inscrições custarão r$ 100,00 por pessoa.

Excelência na administração de clínicas e consultórios

dantas e de Cristina Muccioli. durante o sim-
pósio, haverá a apresentação da comissão, 
palestra da estilista e consultora de estilo Cris 
Francini, palestra sobre coaching e discussão 
sobre as próximas atividades da comissão.

A Comissão CBO Mulher é coordenada 
por Keila Monteiro de Carvalho e formada por: 
Ângela rossini (sp), Camila ventura (pe), 
Cristina Muccioli (sp), denise Freitas (sp), 
ruth santo (sp), denise Fornazari (sp), el-
vira Abreu (sp), islane verçosa (Ce), luciene 
Fernandes (MG), Ana petrili (sp), leila suely 
Gouvea José (AM), lidiane Agra da rocha 
(Al), lisabel Gemperli (Ms), Maria Cristina 
nishikawi-dantas (sp) e Maria regina Cha-
lita (dF). A comissão também conta com a 
participação das seguintes assessoras espe-
ciais: Ana luiza Hofling de lima (sp). Andrea 
Zin (rJ), Fabiola Mansur (BA), Hélia Angotti 
(MG), liana ventura (pe), Márcia Guimarães 
(MG), Maria de lourdes veronese rodrigues 
(sp), regina Menon nosé (sp), sally Morei-
ra (pr), silvana schelini (sp), tania schafer 
(pr) e Zélia Corrêa (rs).

Roberta Fernandes

Maria Cristina Nishiwaki Dantas

Keila Monteiro de Carvalho,  
coordenadora da Comissão  
CBO Mulher

Cristina Muccioli
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Concursos Culturais
recife apresentará duas inovações culturais aos 
congressistas: um concurso de fotografias com o 
tema “Um dia na vida de um oftalmologista” e um 
concurso de “Casos e prosas na Oftalmologia”. 

O tema escolhido pela Comissão executiva 
para o concurso de fotografias  pretende aumentar 
a percepção sobre a importância do trabalho do es-
pecialista na prevenção da cegueira e reabilitação 
visual nas mais diversas condições. As fotografias 
serão julgadas por uma comissão composta por 

três profissionais indicados pela Comissão executiva do CBO 2014. 
O autor da melhor foto ganhará uma máquina fotográfica dlsr e o au-

tor da segunda melhor foto uma inscrição no XXXviii Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia, que acontecerá em Florianópolis, em setembro de 2015. 

Já os trabalhos inscritos no concurso de casos e prosas serão julgados 
por uma comissão composta por três médicos oftalmologistas indicados 
pela Comissão executiva do congresso. O autor do melhor trabalho ganhará 
um ipad e o segundo colocado a inscrição no XXXviii Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia. 

essas iniciativas culturais estão sendo coordenadas por Ana Catarina 
delgado

Casa da Cultura
A Casa da Cultura é uma exposição continuamente renovada de artesanatos  
com grande variedade provenientes de mais de 149 municípios pernambucanos, 
do litoral ao sertão. Antiga Casa de detenção, hoje, é o maior Centro da Cultura 
e Arte pernambucana. dispõe de 150 lojas de artesanato, livrarias e lanchonetes. 
O pátio externo foi transformado em uma área para shows e manifestações 
populares e folclóricas e também possui uma praça de alimentação.

Ana Cristina Delgado
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 CBO Jovem no congresso do Recife

A 
Comissão CBO Jovem promoverá 
uma ampla programação direcio-
nada ao médico oftalmologista em 
início de carreira.

O evento mais importante des-
sa programação será o simpósio do CBO Jo-
vem, na manhã de 05 de setembro e terá como 
tema geral “O que todo Oftalmologista Jovem 
quer e precisa saber”.

O simpósio terá o formato de painéis com 
exposições didáticas sobre assuntos duversis e 
será dividido em dois módulos. no primeiro de-
les haverá exposições sobre relacionamento do 
CBO com o governo, a sociedade e a classe of-
talmológica; CBO Mulher; defesa profissional; 
publicação de artigos nos Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia; vantagens e desvantagens da 
superespecialização; vantagens e desvanta-
gens de ser proprietário de clínica; trabalho no 
sistema de saúde suplementar e mercado de 
trabalho nos eUA. 

no segundo módulo haverá exposições 
sobre o mercado de trabalho no Brasil e na 
europa; felowship no Brasil e no exterior; vida 
acadêmica; trabalho na iniciativa privada e no 
sUs. depois de cada módulo haverá tempo 
para debates.

Além do simpósio, a Comissão Auxiliar do 
Congresso - CBO Jovem em pernambuco, co-
ordenada por Alexandre ventura e Camila ven-
tura, organizaram esquemas para que o jovem 

congressista de outros estados possa otimizar 
seu tempo e aproveitar o máximo a estadia no 
recife e divulgará sugestões de lazer como 
tours, praias, compras, restaurantes, bares e 
clubes noturnos.

também haverá o coquetel de boas vindas 
e festa de encerramento e outras programa-
ções sociais para facilitar o encontro dos jovens 
oftalmologistas, ampliar as oportunidades de 
networking em ambientes descontraídos.

• Milton Ruiz Alves
(presidente do CBO) – coordenador
• Renato Ambrósio Júnior 
(vice-presidente do CBO) 
– coordenador
• Alexandre Augusto Cabral M. Ventura
• Alexandre Chater Taleb
• Aline Silveira moriyama
• André Corrêa de Oliveira Romano
• Aron Barbosa Caixeta Guimarães
• Bernardo Menelau Cavalcanti
• Bruno Castelo Branco
• Bruno Machado Fontes
•Daniel Alves Montenegro

•Evandro Ribeiro Diniz
• Gustavo Victor de Paula Baptista
• João Crispim Moraes Lima Ribeiro
• João Pessoa de Souza Filho
• Marcony Rodrigues de Santhiago
• Maurício Maia
• Paulo Augusto de Arruda Mello Filho
• Paulo Henrique de Ávila Morales
• Pedro Carlos Carricondo
• Ricardo Holzchuh
• Rubens Belfort Mattos Neto
• Vinícius Coral Ghanem
• Walbert de Paula e Souza
• Zélia Maria da Silva Corrêa

Comissão CBO Jovem

As programações 
estarão disponíveis 
no estande do CBO no 
Congresso CBO 2014.

Reunião da Comissão CBO Jovem no último congresso do CBO
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Programa CBO Lideranças

p
roporcionar orientação, desenvolver ca-
pacidades e habilidades e fornecer re-
cursos intelectuais para a ação dos fu-
turos líderes da Oftalmologia brasileira 
e futuros representantes das socieda-

des estaduais de oftalmologia e de subespeciali-
dades são os objetivos do programa CBO lideran-
ças, que terá sua primeira atividade realizada no 
recife, em 02 de setembro, um dia antes do início 
do XXXi Congresso Brasileiro de prevenção da 
Cegueira e reabilitação visual / ii Congresso de 
Oftalmologia da língua portuguesa.

O programa é consequência de trabalho 
realizado pelo médico oftalmologista Alexandre 
ventura no programa de lideranças da Asso-
ciação pan-Americana de Oftalmologia / Aca-
demia Americana de Oftalmologia, que contou 
com a tutoria de Zélia Maria da silva Corrêa, 
preconizando a adoção de uma iniciativa seme-
lhante no Brasil sob a égide do CBO. tanto os 
autores quanto a tutora são integrantes da Co-
missão CBO Jovem.

O programa CBO lideranças recebeu deze-
nas de inscrições de potenciais lideranças oftal-
mológicas de todo o Brasil que estarão reunidas 
no recife (pe) para a realização da sessão de 
orientação e de apresentação. 

no final de novembro, os participantes do 
programa estarão em são paulo (sp) para 
uma sessão de aulas interativas e workshops 
sobre gerenciamento de associações médico-
oftalmológicas e treinamento em liderança que 
incluirá temas de comunicação, política de ne-
gociação, relação com a imprensa e reunião de 
comitês. 

em abril de 2015 haverá atividade espe-
cial em Brasília (dF), com visita ao Congresso 
nacional e outros centros de poder político 
que tenham ligação com a saúde ocular. Fi-
nalmente, em setembro de 2015, no XXXviii 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Flo-
rianópolis (sC), haverá a sessão final do pro-
grama com a apresentação e julgamento dos 
trabalhos.

Coordenação
do Programa 
CBo lideranças

• Alexandre  Augusto 
 C. M. ventura

• Gustavo Victor

• Pedro Carlos 
 Carricondo 

• Zélia Maria da Silva
  Corrêa

Alexandre Ventura Gustavo Victor

Pedro Carricondo Zélia Maria da Silva 
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Trabalhos Premiados

A
na paula Miyagusko taba Oguido, 
primeira autora do trabalho “narin-
genina inibe a neovascularização 
corneana através do mecanis- 
mo anti-inflamatório e antioxidante”, 

receberá o prêmio Conselho Brasileiro de Of-
talmologia de melhor trabalho apresentado no 
Congresso CBO2014.

Ana paula possui graduação em Medicina 
pela Universidade estadual de londrina (1991) 
e mestrado em Medicina e Ciências da saúde 
pela mesma instituição (2004). É professo-
ra Colaboradora da Universidade estadual de 
londrina, no departamento de Cirurgia, setor 
Oftalmologia, médica do Hospital de Olhos de 
londrina e médica do Hospital evangélico de 
londrina. sua atuação profissional e de pes-
quisa volta-se para as áreas de transplantes, 
epidemiologia e degeneração macular.

Ana paula e os autores dos outros trabalhos 
premiados receberão o diploma de premiação 
durante a realização do simpósio “Formando o 
Oftalmologista para o Futuro”, que será realiza-
do em 05 de setembro.

A lista dos trabalhos premiados no XXi 
Congresso Brasileiro de prevenção da Ceguei-
ra e reabilitação visual /ii Congresso de Of-
talmologia de língua portuguesa é a seguinte:

Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Naringenina inibe a neovascularização corneana 
através do mecanismo anti-inflamatório e 
antioxidante 
Autores: Ana Paula Miyagusko Taba Oguido, 
Antônio Marcelo Barbante Casella, Míriam 
Sayuri Nagaqshima Hohmann, Felipe Almeida 
Pinho-Ribeiro, Jefferson Crespigio e Waldiceu 
Aparecido Verri Júnior
Instituição principal: Universidade Estadual de 
Londrina

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
Visual Rehabilitation with Boston type I 
keratoprothesis in a public referral cornea center
Autores: Lauro Augusto de Oliveira, Fernanda 
Pedreira Magalhães, Flávio E. Hirai e Luciene 
Barbosa de Sousa
Instituição principal: Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP)

Prêmio Oftalmologia Clínica
Ceratite infecciosa em crianças: estudo 
microbiológico e epidemiológico em hospital 
universitário de São Paulo
Autores: Maria Cecília Zorat Yu, Ana Luísa 
Hofling-Lima, Guilherme Henrique C. Furtado 
e Júlia de Lima Farah
Instituição principal: Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP)

Prêmio Pesquisa Básica
Effects of rosmarinic acid in suppressing responses 
contributing to fribrosis in TGF-Beta-stimulated 
tenon’s fribroblasts 

Ana Paula Miyagusko 
Taba Oguido
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Trabalhos Premiados
Autores: Paulo José Gomes Puccinelli, Carolina 
Maria Módulo, Eduardo Melani Rocha e Jayter 
Silva de Paula
Instituição principal: Universidade de São 
Paulo (USP) – Ribeirão Preto

Prêmio Educação em Saúde Ocular
Triagem visual de lactentes: medida de promoção 
à Saúde Ocular
Autores: Heloísa Gagheggi Ravanini Gardon 
Gagliardo, Maria de Lurdes Zanolli, Maria 
Francisca Colella-Santos e Solange Gagheggi 
Ravanini
Instituição principal: Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP)

Prêmio Região Centro-Oeste
Comparison of Ketorolac 0,4% and Nepafenac 
0,1% for the prevention of cystoid macular edema 
after phacoemulsification
Autores: Patrick Frensel de Moraes Tzelikis, 
Monike Vieira, Wilson Takashi Hida, 
CelsoTakashi Nakano, Antônio Motta e Eliane 
Mayumi Nakano
Instituição principal: Hospital Oftalmológico 
de Brasília

Prêmio Região Nordeste
Desenvolvimento de um novo topógrafo de córnea 
ultra portátil para smartphones e tablets
Autores: Francisco Irochima Pinheiro, Eugênio 
Pacelly Brandão de Araújo e Paulo Schor
Instituição principal: Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN)
Instituição secundária: Inova Metrópole – 
Instituto Metrópole Digital (IMD – UFRN)

Prêmio Região Norte

O uso inadequado de lentes de contato causa alta 
incidência de transplantes de córnea e cegueira no 
Estado do Amazonas
Autores: Cristina Maria Garrido Lins, Gilmara 
Guimarães, Hugo Pessoa e Larissa Gouvêa

Instituição principal: Secretaria Estadual de 
Saúde do Amazonas (SUSAM)

Prêmio Região Sudeste
Positive association between intrinsic 
photosensitive retinal ganglion cells and retina 
nerve fiber layer in glaucoma
Autores: Carolina Pelegrini Barbosa 
Gracitelli, Glória Liliana Duque Chica, Ana 
Laura Araújo Moura, Balazs V. Nagy, Geraldine 
Ragot, Paula Borba, Marina Roizenblatt, Sérgio 
H. Teixeira, Dora Selma Fix Ventura e Augusto 
Paranhos Júnior
Instituição principal: Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP)

Prêmio Região Sul
Avaliação da expressão do VEGFR-1 
coroidoescleral em coelhos hipercolesterolêmicos 
tratados com Candesartan
Autores: Rogil José de Almeida Torres, 
Andréa Luchini, Antônio Marcelo Barbante 
Casella, Conrado Roberto Hoffmann Filho, 
Dalton Bertolim Précoma, Leonardo Brandão 
Précoma, Lucas Antônio de Almeida Torres, 
Lúcia de Noronha, Renan Pedro de Almeida 
Torres e Seigo Nagashima
Instituição principal: Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná
Instituição secundária: Hospital Angelina 
Caron – Campina Grande do Sul

Prêmio Trabalho Internacional
Correlation of the deep optic nerve head 
structures between sdoct and co-localized 3D 
histomorphometry
Autores: Camila e Silva Zangalli, Hongli Yang, 
Howard Lockwood, Galen Williams, Brad 
Fortune, Michael J. A. Girard, jean Martial 
Mari, Juan Reynaud e Claude F. Burgoyne
Instituição principal : Devers Eye Institute – 
Portland (EUA)
Instituição secundária: Legacy Emanuel 
Hospital & Health Ctr – Portland (EUA)

Durante o congresso, 
também será 

entregue o Prêmio 
Waldemar e Rubens 

Belfort ao autor 
do melhor artigo 

publicado na revista 
Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia no 

ano de 2013. 

O artigo vencedor 
foi: prognostic 
implications of 
cytopathologic 

classification of 
melanocytic uveal 
tumors evaluated 

by fine-needle 
aspiration biopsy, de 

autoria de James 
Jay Augsburger, 

Zélia Maria 
Corrêa e nikolaos 

trichopoulos, 
publicado na edição 

de Março/Abril da 
publicação.

James Jay 
Augsburger
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Homenagens do CBO 2014

HOMENAGEADOS HOMENAGENS PÓSTUMAS

Inácio Cavalcanti 
Oftalmologista, um dos fundadores 
do Hospital de Olhos de pernambuco 
(HOpe), criador da Fundação Altino 
ventura, faleceu aos 89 anos em janeiro 
do ano passado.

Durante a solenidade de abertura do CBO 2014 serão prestadas homenagens a médicos 
oftalmologistas e a personalidades que se destacaram na defesa da saúde ocular da população 
e trabalharam pelo progresso da Especialidade. Também serão homenageadas instituições 
internacionais que atuam com a problemática da prevenção da cegueira e reabilitação visual.

Frederico Cox Cavalcanti Lins

Advogado do recife (pe) vem se destacando na 
luta pela defesa da saúde ocular da população e 
das prerrogativas profissionais do Médico Oftalmo-
logista. É consultor jurídico da sociedade norte- 
nordeste de Oftalmologia e do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia.

Nelson Terra Louzada

Médico oftalmologista do rio de Janeiro (rJ), tem 
grande história na luta pela valorização do trabalho 
médico desenvolvido no Conselho regional de Me-
dicina do rio de Janeiro, na sociedade Brasileira 
de Oftalmologia, no CBO e em outras instituições. 
Fundador da Federação das Cooperativas estadu-
ais de serviços Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOesO) e seu presidente por várias gestões. 
Atualmente participa da Comissão de saúde suple-
mentar do CBO.

Saly Maria Bugmann Moreira

Médica oftalmologista de Curitiba (pr), integrante 
de uma das maiores e mais tradicionais famílias da 
Oftalmologia brasileira, autora de livros e trabalhos 
publicados em revistas brasileiras e internacionais 
sobre lentes de contato e córneas. professora Ad-
junta da disciplina de Oftalmologia – Curso de Me-
dicina da Faculdade evangélica do paraná, precep-
tora do Curso de Medicina da Faculdade evangélica 
do paraná e integrante da Academia paranaense de 
Medicina.

Leiria de Andrade Junior
Oftalmologista e professor universitário, 
fundador do Hospital de Olhos que leva o 
seu nome, foi uma grande referência da 
área no estado, tanto no exercício da pro-
fissão quanto no ensino acadêmico, quan-
do ensinava na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi 
fundador e primeiro presidente da socie-
dade de Oftalmologia do Ceará, presiden-
te do CBO, gestão 1973/1975, e da so-
ciedade norte nordeste de Oftalmologia.
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Academia Americana de Oftalmologia (American Academy of Ophthalmology 
– AAO) – será homenageada na pessoa de Richard Abbot
Conselho Internacional de Oftalmologia (International Council of 
Ophthalmology – ICO) – será homenageado na pessoa de Bruce Spivey
Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa (American Society of 
Cataract and Refractive Surgery – ASCRS) – será homenageada na pessoa de 
Douglas Koch
Associação Pan-Americana de Oftalmologia (Pan American Association of 
Ophthalmology – PAAO) – será homenageada na pessoa de Ana Luísa Hofling
Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO) – será homenageada na pessoa de 
Paulo Torres
Associação Latino-Americana de Cirurgiões de Catarata, Segmento Anterior 
e Refrativa (Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, Segmento 
Anterior y Refractiva – ALACCSA-R) – será homenageada na pessoa de Eduardo 
Mondragon
Comissão Mista de Pessoal Técnico de Saúde em Oftalmologia (Joint 
Commission on Allied Health Personnel in Ophthalmology – JCAHPO) – será 
homenageada na pessoa de Ellis-Miller

Manoel Penteado Queiróz Abreu 
nasceu em Campinas (sp), formou-
se em Medicina em 1958 na então 
Faculdade nacional de Medicina (hoje 
UFrJ) e sempre trabalhou no instituto 
penido Burnier, onde exerceu todos os 
cargos médicos e administrativos e fa-
leceu em 17 de julho como diretor da 
sociedade Civil instituto penido Bur-
nier e da Fundação dr. João penido 
Burnier. 

Pedro Cavalcanti Lira
Graduou-se em medicina na Univer-
sidade Federal de pernambuco em 
1971 e terminou sua especialização 
em Oftalmologia na mesma instituição 
dois anos depois. Foi oficial-médico 
Chefe do serviço de Oftalmologia da 
polícia Militar de pernambuco, médico 
servidor público da Cidade do recife e 
médico servidor público do estado de 
pernambuco. teve grande atuação em 
todos os congressos do CBO a partir 
de 1974.

Renato Luiz Nahoum Curi
Graduou-se em Medicina pela Univer-
sidade Federal Fluminense (1968) e 
concluiu seu doutorado em Oftalmolo-
gia na Universidade Federal de Minas 
Gerais (1985). livre docente da UerJ 
e da UniriO. Foi professor titular de 
Oftalmologia da Universidade Federal 
Fluminense, coordenador da disciplina 
de Oftalmologia desde 1992, do curso 
de pós graduação em Oftalmologia da 
UFF de 1992 a 2005 e de especializa-
ção em Oftalmologia de 1989 a 2002.

INSTITUIçõES

Richard Abbot

Eduardo Mondragon

Bruce Spivey Douglas Koch Ana Luísa Hofling Paulo Torres

Ellis-Miller
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A 
exposição Comercial do Congres-
so CBO 2014 terá uma área total de 
mais de 2.500 m² e contará com a par-
ticipação de mais de 70 empresas do 

segmento oftálmico. Além disso, haverá várias 
entidades e associações ligadas à Oftalmolo-
gia e à saúde Ocular que estarão presentes na 

exposição, reforçando os respectivos contatos 
com os médicos oftalmologistas.

O evento contará ainda com a figura dos 
patrocinadores, empresas que estabeleceram 
condições especiais para a divulgação de seus 
produtos e serviços durante o congresso. são 
elas Alcon laboratórios do Brasil (patrocinador 
diamante); Genom Oftalmologia (patrocinador 
platina plus); Allergan lOK produtos Farma-
cêuticos ltda. e Johnson & Johnson vision 
Care (patrocinadores Ouro); Adapt produtos 
Oftalmológicos ltda. , essilor  e latinofarma 
(patrocinadores prata); Bausch + lomb (pa-
trocinador Bronze).

ponto de referência da área de exposição 
comercial será o estande do CBO, que terá 
250 m² e será local de várias atividades e pres-
tação de serviços para os congressistas.

 

Exposição Comercial

C
omo vem acontecendo nos con-
gressos promovidos pelo CBO, 
haverá a sessão encontro com o 
Autor na manhã de 04 de setem-

bro. nessa sessão, os primeiros autores dos 
trabalhos apresentados na forma de pôster 
estarão na praça científica e seus trabalhos 
serão avaliados por professores especialis-
tas no tema apresentado e debatidos com os 
presentes. 

A sessão, de duas horas de duração, tem 
o objetivo de valorizar ao máximo os temas livres apresentados no congresso, 
proporcionando aos autores a oportunidade de discutir as respectivas apresenta-
ções e conclusões com avaliadores altamente capacitados. O certificado corres-
pondente só estará disponível para impressão online no site do congresso após 
liberação dada pela comissão avaliadora

Sessão de Encontro com Autor

Visão do “Encontro com o Autor” do  
último congresso do CBO

Projeto do Estande do 
CBO no congresso
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Presidente de Honra do Congresso: 
Milton Ruiz Alves

Presidentes da Comissão Executiva:
Afonso Ligório de Medeiros
Liana Maria V. O. Ventura

Vice-Presidentes: 
Fernando Augusto D'Oliveira Ventura
João Pessoa de Souza Filho

Secretário Geral: Theophilo José Freitas Neto
1º Secretário: Vasco Torres Fernandes Bravo
2º Secretário: Luís Armando Gondim Guimarães
1º Tesoureiro: Ronald Fonseca Cavalcanti
2º Tesoureiro: Fernando Gantois Filho
Representante da Comissão Científica:
Marcelo Carvalho Ventura

Comissão de Divulgação e Publicidade
Ana Catarina Delgado
João Lins

Comissão Social
Nara Galvão
Reginaldo Siqueira
João Antonio Sales Caldas  
Solange Freitas  
Alzira Valderes Fonseca Lins

Comissão de Hospitalidade
Saulo Gorenstein
Lúcia Bravo
Rosana Gorenstein  
Graça Ventura  
Mirian Medeiros

Comissão de Defesa de Classe (Profissional)
Francisco Lobato 
Vasco Bravo
Paulo Escarião  
Dayse Sena

Comissão de Exposição Científica (Pôsteres)
Isabel Lynch Gaete
Bernardo M. Cavalcanti
Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira  
Cristina Baracuhy de Melo  
Luiz Guilherme Azevedo de Freitas  
Fabiana da Fonte Gonçalves  
Vasco Bravo Filho

Comissão de Relações Internacionais
Roberta Ventura
Virgínia Torres
Bruna Ventura  

Carolina C. de Araújo  
Cecília Sales Pires  
Clóvis Arcoverde de Freitas Neto  
Anamaria Coutinho Pessoa  
Tiago Arantes

Comissão de Relações Governamentais
Durval Selva Valença Filho

Comissão de Exposição Comercial
João Pessoa de Souza Filho
Edilana Sá Ribeiro Campelo
Tarcísio Freire Emery

Comissão Oftalmologia Jovem
Alexandre Ventura
Camila Ventura
Ana Carolina Colier  
Catarina Ventura Gonçalves de Lima  
Cecília Cavalcanti  
Daniela Vieira  
Adriana Lima Gois  
Manuela Mª Valença Cordeiro Barbosa

Comissão de Turismo e Lazer
Marília Medeiros
Cristina Ribeiro
Isadora Meyer  
Carlos Gustavo Gonçalves de Lima  
Bruno Ferreira de Holanda Cavalcanti  
Candido Nobre dos Santos Filho

Comissão Dia Especial - Equipe Multidisciplinar
Simone Travassos
Daena Nascimento Barros Leal
Eveline Barros  
Therezinha Moura  
Edilma Souza  
Maria Amélia Ribeiro

Comissão Dia Especial - Gestão em Oftalmologia
Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira
Andréa Gondim Leitão Sarmento  
Roberta Paiva

Comissão Relações Regionais
João Marcelo (AL) 
eAbrahão Lucena (CE)
Alfredo José Muniz de Andrade (PE)  
Diego Nery Benevides Gadelha (PB)  
Vitor Luna de Sampaio (CE)  
Lydiane Agra (SE)

Assessores de Vídeos: 
Fernando Cançado Trindade e Newton Kara-José Junior  

Assessores de Cursos da Comunidade: 
Ramon Coral Ghanem e Tiago Eugenio Faria e Arantes  

Supervisores Científicos Painéis e Simpósios: 
Gustavo Victor de Paula Baptista e Paulo Schor  

Coordenadores do Dia Especial de Catarata: 
Carlos Gabriel de Figueiredo e Walton Nosé  

Coordenadores do Dia Especial 
de Cirurgia Refrativa: 
Bruno Machado Fontes e Carlos Heler Ribeiro Diniz  

Coordenadores do Dia Especial de Córnea 
e Doenças Externas: 
Denise de Freitas e Sidney Julio de Faria e Sousa 

Coordenadores do Dia Especial de Glaucoma: 
Francisco Eduardo Lopes de Lima e Remo Susanna Junior
 
Coordenadores do Dia Especial de Refração 
e Lentes de Contatos: 
Adamo Lui Netto e Harley Edison Amaral Bicas
 
Coordenadores do Dia Especial de Retina: 
Carlos Augusto Moreira Junior e Marcos Pereira de Ávila 

Comissão Científica do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Wallace Chamon  
Armando Stefano Crema  
Denise de Freitas  
Harley Edison Amaral Bicas  
Mário Luiz Ribeiro Monteiro  
Sidney Julio de Faria e Sousa  
Suzana Matayoshi  
Wagner Duarte Batista  
Walter Yukihiko Takahashi

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia da Língua Portuguesa

Afonso Ligório de Medeiros e  
Liana Maria V. O. Ventura, presidentes 
do CBO2014
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Edital      
Prova Nacional de Oftalmologia 2015

Em conformidade com a Resolução CFM (Conselho Federal de Medicina) 
2068/2013 o Conselho Brasileiro de Oftalmologia torna público que tem início em  

07 de fevereiro de 2015 a Prova Nacional de Oftalmologia. Os aprovados têm direito 
ao Título de Especialista em Oftalmologia concedido pelo CBO (Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia) e pela AMB (Associação Médica Brasileira). 

 Data ativiDaDe Horário Forma/ LocaL
 
 até 14 nov/2014 Período de inscrição  exclusivamente 
    por correspondência

 Nov-dez/ 2014 análise da documentação  Comissão de ensino CBO

 20/12/2014 lista de aptos   Consulta no portal
    www.cbo.com.br 

 07/fev/2015 Prova teórica i  São Paulo (SP) 
    Centro de Conv. Frei Caneca

 07/fev/2015 Prova teórico-Prática  São Paulo (SP) 
    Centro de Conv. Frei Caneca

 07/fev/2015 Prova teórica ii 14h00 às 18h00  São Paulo (SP)
    Centro de Conv. Frei Caneca

 a partir de Consulta Relação de aptos   Consulta no portal
 15/março/2015 para a Prova Prática  www.cbo.com.br

 março-abril/2015 informe sobre Prova Prática  Candidatos Alunos de Cursos 
  (local e horário)   credenciados: agendada pelo 
    Coordenador (jan-abril)
    Demais candidatos:
    correspondência em mar/abril/ 
 ‘   2015 - Prova Prática em abril - 
    local e horários definidos pelo 
    CBO

 maio/15 declaração de aprovado   exclusivamente por 
    correspondência

1. CRONOGRAMA

9h00 às 12h30
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2. Requisitos para inscrição:

2.1. Estar inscrito no Conselho Regional de Medici-
na (CRM definitivo).
2.2. Concluir até fevereiro de 2015 o Curso de Es-
pecialização, em Serviço credenciado pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. O candidato deverá ter 
ocupado uma das vagas credenciadas pelo CBO ou, 
2.3. Concluir até fevereiro de 2015 o Programa de 
Residência Médica em Oftalmologia, em Instituição 
credenciada pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM)/MEC ou, 
2.4. Comprovar mínimo de 06 (seis) anos de gradua-
ção em Medicina, completados até 31 de janeiro de 
2015 (será considerada a data do Diploma) e, com-
provação de 06 anos, como médico, de treinamento/
capacitação junto à instituição dedicada ao atendi-
mento oftalmológico. Declarações comprobatórias 
devem ser emitidas por associado CBO, com Titulo 
de Especialista CBO/AMB.

3. Da Inscrição:

As inscrições serão recebidas até 15 de novembro 
de 2014.

A documentação deve ser encaminhada por sedex ao 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia - A/C Comis-
são de Ensino – Ref: Prova Nacional de Oftalmo-
logia 2015. 
Endereço: Rua Casa do Ator, 1.117 cj. 21 SP/SP 
04546-004
A inscrição postada após 15 de novembro não será 
conhecida. 

   
A. Inscrição para Médico descrito no item 2.2, 

oriundo de Curso de Especialização em Oftal-
mologia credenciado pelo CBO, deve conter:

	 •	 Ficha de Inscrição, anexo 1 deste Edital, dis-
-ponível no site www.cbo.com.br devidamen-
te preenchida, assinada e acompanhada de:

	 •	 Cópia	 autenticada	 da	 identidade	 médica	 do	
CRM - definitivo emitido no Brasil;

	 •	 Cópia	 autenticada	 do	 Certificado	 de	 Con-
clusão ou da Declaração do Coordenador; do 
Curso, em que consta o período de realização 
do Curso de Especialização;

	 •	 Uma	foto	3	x	4	no	anexo	1;

	 •	 Comprovante	pagamento	da	 inscrição	(cópia	
simples).

Para o candidato que concluirá o Curso de Especia-
lização em fevereiro de 2015, a inscrição deve ser en-
viada pelo Coordenador do Curso com as documen-
tações acima, juntamente com a Relação de “Alunos 
Aptos”.
Ao autorizar a participação na Prova Nacional de 
Oftalmologia, deve considerar que o mesmo con-
cluirá o Curso de Especialização em fevereiro/2015 
e, que estará aprovado na referida data.
  
B. Inscrição para Médico descrito no item 2.3 

- portador do Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Programa de Residência Médica 
em Oftalmologia – credenciado pela CNRM-
-MEC. Deverá conter:

	 •	 Ficha de Inscrição, anexo 1 deste Edital (dis-
ponível no site www.cbo.com.br) devidamente 
preenchida, assinada e acompanhada de:

	 •	 Cópia	 autenticada	 da	 identidade	 médica	 do	
CRM - definitivo emitido no Brasil;

	 •	 Uma	foto	3x4	no	anexo	1;
	 •	 Cópia	autenticada	do	Certificado	de	Conclu-

são do Programa de Residência Médica em 
Oftalmologia – CNRM-MEC ou,

	 •	 Cópia	 autenticada	 da	 Declaração	 do	 Super-
visor do Programa de Residência Médica ou 
COREME, constando o período de realiza-
ção, para candidatos que terminam o Progra-
ma de Residência Médica em Oftalmologia 
– CNRM/MEC em fevereiro de 2015;

	 •	 Cópia	autenticada	do	último	holerite	do	paga-
mento da bolsa (somente aos que terminam o 
PRM em fev/2015);

	 •	 Comprovante	pagamento	da	 inscrição	(cópia	
simples).

C. Inscrição para Médico, descrito no item 2.4  
será efetuada pelo candidato e deverá conter:

 •	 Ficha de inscrição – anexo 1 deste Edital (dis-
ponível no site www.cbo.com.br) – devidamen-
te preenchida, assinada e acompanhada de:

	 •	 Cópia	 autenticada	 da	 identidade	 médica	 do	
CRM - definitivo emitido no Brasil;

	 •	 Cópia	autenticada	do	Diploma	de	Médico	que	
comprove no mínimo seis anos de graduação 
em Medicina,

	 •	 Cópia	autenticada	de	documento(s)	de	com-
provação de 06 anos, como médico, em trei-
namento/capacitação junto à em institui-
ção dedicada ao atendimento oftalmológico.  
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Em caso de declarações devem ser emitidas 
por associados CBO com Titulo de Especia-
lista CBO/AMB; 

	 •	 Uma	foto	3x4	no	anexo	1;	
	 •	 Comprovante	pagamento	da	 inscrição	(cópia	

simples).

A falta da documentação exigida para a inscrição 
implicará em sua não aceitação, impedindo o can-
didato de realizar a Prova Nacional. 
O candidato deverá certificar-se de que a documen-
tação enviada está completa, pois não serão aceitas 
inclusões de documentos, após a data limite para as 
inscrições.

4. Configuração da Prova Nacional 2015:

A Prova Nacional de Oftalmologia compreende: 
Prova Teórica I (Básica), Prova Teórica II (Clínica/
Cirúrgica), Prova Teórico-Prática e Prova Prática.

A relação de candidatos aptos estará disponível no 
portal www.cbo.com.br em 20/12/2014.

As Provas Teórica I, Teórica II e Teórico-Prática se-
rão realizadas em 07 de fevereiro (sábado) de 2015 
no CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANE-
CA, R. Frei Caneca, 569 - 4º andar, São Paulo/SP.

Prova Teórica I – consiste em responder 50 questões 
de múltipla escolha, sobre ciências básicas em Oftal-
mologia (Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, His-
tologia, Patologia e Óptica), baseadas na Bibliografia 
disponível no anexo 2 do Edital.

Prova Teórica II – consiste em responder 120 ques-
tões de múltipla escolha, sobre Oftalmologia clínico-
-cirúrgica, baseadas na Bibliografia disponível no 
anexo 2 do Edital.

Prova Teórico-Prática - consiste em responder 50 
questões de múltipla escolha a partir da análise de 
imagens referentes a estudo de caso, baseadas na Bi-
bliografia disponível no anexo 2 do Edital.

O candidato deverá apresentar-se no local das Pro-
vas, 30 minutos antes do horário de início das mes-
mas, portando o original da carteira de identidade 
profissional do CRM e tendo em mãos lápis, borra-
cha, caneta preta ou azul. 

Não será permitida a entrada na sala após o início 
das Provas.

O candidato poderá retirar-se do local de aplicação 
somente quando transcorrido 50% do tempo estipu-
lado para a duração das Provas.

“Será considerado apto a realizar a Prova Prática 
o candidato que obtiver média nas Provas Teórica 
I,  Teórico II e Teórico-Prática, igual ou superior 
a 6,5 (seis e meio), desde que obtenha nota mínima 
de 6,0 (seis) em cada uma das Provas - na Teórica 
I, na Teórico II, na Teórico – Prática.  Não há arre-
dondamento de notas. 

Prova Prática – A Prova Prática consiste no exame 
de pacientes, discussão e orientação terapêutica, pe-
rante Banca examinadora designada pelo CBO.  

O candidato inscrito pelo Coordenador do Curso de 
Especialização credenciado pelo CBO deverá reali-
zar a Prova Prática no período de janeiro a abril de 
2015. A comunicação sobre o dia e hora deverá ser 
feita pelo Coordenador do Curso.

A Prova Prática para os demais candidatos será rea-
lizada no mês de abril, em dia, local e horário previa-
mente determinado pela CBO/Comissão de Ensino 
e, comunicado ao candidato por meio de correspon-
dência que será enviada durante os meses de março/
abril de 2015. 

“Será considerado aprovado o candidato que ob-
tiver nas Provas Teórica I,  Teórico II e Teórico – 
Prática média igual ou superior a 6,5 (seis e meio), 
desde que desde que obtenha nota mínima de 6,0 
(seis) em cada uma das Provas - na Teórica I, na 
Teórico II, na Teórico–Prática, nota 7,0 (sete) na 
Prova Prática.”

O candidato que realizou a Prova Nacional de Of-
talmologia 2014 e não obteve média de aprovação 
estipulada pelo Edital mas, obteve nota(s) igual ou 
superior a 6,0(seis) nas 03 Provas: na Teórico I, na 
Teórico II e na Teórico/Prática poderá optar pela 
não realização de até 02(duas) provas. 

Ao utilizar estas notas, para ser considerado apto à 
realização da Prova Prática, terá que obter a média 
necessária nas três Provas Teóricas, estipulada no 
Edital/2015. O candidato que se enquadrar neste 
critério, deverá indicar na ficha de inscrição qual(is) 
Provas realizará. Não se inclui neste critério candi-
dato que já beneficiado na PNO/2014.
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O candidato que se inscrever para a Prova Nacio-
nal de Oftalmologia 2015 e não obtiver média de 
aprovação, mas obtiver nota(s) igual ou superior a 
6,0(seis) nas 03 Provas: na Teórico I, na Teórico II 
e na Teórico/Prática, poderá na Prova Nacional de 
2016 optar por não realizar até duas das Prova(s). 

Ao utilizar estas notas, as mesmas serão somadas às no-
tas das novas Provas que realizar, compondo assim sua 
média	final.	Uma	vez	optado	por	desconsiderar	uma	ou	
duas das suas notas anteriores o candidato, automatica-
mente, a(s) desconsidera para compor sua média final.

Para ser considerado apto à realização da Prova Prá-
tica, terá que obter a média necessária nas três Provas 
Teóricas, estipulada no Edital da Prova. 

Este critério refere-se, exclusivamente, à(s) nota(s) 
obtida(s) na Prova Nacional de Oftalmologia de 
2015, podendo beneficiar-se por uma única vez em 
um período máximo de 02 edições seguintes (2016 
ou 2017) da Prova Nacional de Oftalmologia. Este 
critério não tem valor cumulativo.

O candidato que em 2015 não obtiver a nota ne-
cessária para aprovação na Prova Prática, estipulada 
pelo Edital, será dispensado da realização das Provas 
Teóricas na Prova Nacional em 2016 e submeter-se-
á somente à Prova Prática. 

Em caso de não conseguir obter aprovação no pe-
ríodo estipulado, ao inscrever-se novamente, terá que 
submeter-se a todas as Provas estipuladas pelo Edital.

5. Inscrição:

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado 
por boleto bancário disponível no portal do CBO  
www.cbo.com.br- link “Ensino- Prova Nacional”. 
O candidato não associado deve necessariamente 
efetuar cadastro no portal www.cbo.com.br.
O valor de inscrição é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
e, a cópia do comprovante de pagamento deve ser 
anexado à ficha de inscrição.

Este valor fica reduzido a R$ 800,00 (oitocentos re-
ais) para o candidato quite com a anuidade do CBO/ 
AMB 2014.

O valor da inscrição para o candidato / aluno do 3º 
ano de Curso de Especialização credenciado pelo 
CBO, que consta na lista de aptos encaminhada pelo 
Coordenador do Curso é R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais). 

O valor da inscrição não será devolvido sob pretexto 
algum. Só deve ser enviada inscrição que esteja de 
acordo com o estabelecido pelo Edital.

6. DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO: 

Terá as suas provas anuladas e será eliminado do da 
Prova Nacional o candidato que incorrer nas seguin-
tes situações: 

6.1 Apresentar-se após o início das provas; 

6.2 Fizer uso ou portar, mesmo que desligados, 
durante o período das provas, quaisquer dos 
equipamentos eletrônicos ou instrumentos de 
comunicação; 

6.3 Deixar de atender às normas contidas nos Ca-
dernos de Questões das provas, nas Folhas de 
Respostas e às demais orientações expedidas 
pelo CBO; 

6.4 Ausentar-se da sala de provas sem o acompa-
nhamento do fiscal, ou antes, de decorrido o 
período fixado para a sua saída;

6.5 Marcar ou escrever, respectivamente, a lápis, as 
Folhas de Respostas, bem como qualquer for-
ma de identificação do candidato fora do lugar 
especificamente indicado para tal finalidade; 

6.6 Deixar de assinar as Listas de Presença e/ou as 
Folhas de Respostas; 

6.7 Deixar de informar o tipo de Prova (A ou B);

6.8 Não devolver, findo o horário de realização das 
provas, o Caderno de Questões e/ou a Folha de 
Respostas, ou qualquer outro material solicita-
do; 

6.9 Durante o período das provas, for surpreendi-
do em comunicação com outro candidato ou 
terceiros, verbalmente, por escrito, ou por qual-
quer outra forma; 

6.10 Lançar mão de meios ilícitos para executar as 
provas; 

6.11 Desrespeitar qualquer membro da equipe de 
aplicação da prova, as autoridades presentes 
e/ou os candidatos, ou perturbar, de qualquer 
modo, a ordem dos trabalhos; 

6.12 Fizer anotação de informações relativas às per-
guntas e respostas em quaisquer outros meios, 
que não os permitidos; 



32

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2014

edital

32

6.13 For constatado após as provas, por meio ele-
trônico, estatístico, visual ou grafológico, ter 
o candidato utilizado de processos ilícitos na 
realização das mesmas. 

Caso ocorra alguma das situações previstas no item 
6 e seus subitens, será lavrada a ocorrência pela Comis-
são de Organizadora que será enviada ao CBO para as 
providências cabíveis.

 
7. Informações Complementares

O gabarito preliminar das Provas Teórica I, II e Te-
órico-Prática será divulgado exclusivamente no site 
www.cbo.com.br, no dia 08/02/2015. 

Baseados exclusivamente na Bibliografia constante 
no Anexo 2 do Edital, o candidato poderá interpor 
recurso quanto aos conteúdos das questões objetivas 
e/ou aos gabaritos divulgados da Prova Teórica I, 
Prova Teórica II e Prova Teórico-Prática, desde que 
formulado e assinado pelo próprio candidato, com 
firma reconhecida da solicitação, devidamente fun-
damentados e postados até 11/02/2015.
 
O recurso deve ser feito necessariamente em folha 
individual, ou seja, uma questão/folha, informando 
a Prova, o tipo e o número da questão. Deve incluir 
as justificativas e, necessariamente, basear-se em no 
mínimo 02 (duas) referências da bibliografia, cons-
tante no ANEXO 2 do Edital que fundamentem o 
recurso.

Somente serão aceitos recursos baseados, exclusi-
vamente, na Bibliografia constante no Anexo 2 do 
Edital.

O candidato deve colocar o nome em cada questão 
que solicitar revisão, anexar xerox de onde baseou-se 
para formular o recurso, assinar e reconhecer firma. 

A solicitação de revisão deverá ser postada via se-
dex até dia 11/02/2015 - A/C Comissão de Ensi-
no/CBO – Rua Casa do Ator, 1.117 cj. 21 – SP/SP 
04546-004. Será considerada a data da postagem.

A decisão do recurso será dada a conhecer quando 
da divulgação do gabarito final das provas objetivas. 
   
A divulgação do gabarito final e a consulta à relação 
de aptos a prestarem a Prova Prática, será divulgada 
exclusivamente, no site www.cbo.com.br, após o dia 
10 de março de 2015. Não há divulgação de notas ao 
candidato.

A Banca Examinadora da entidade executora cons-
titui-se em última instância para recurso, sendo so-
berana em suas decisões, razão porque não caberão 
recursos ou revisões adicionais.

Recurso interposto fora do prazo e das condições 
acima estipuladas não será conhecido.

O candidato, aluno de Curso de especialização cre-
denciado pelo CBO, será informado sobre o dia, lo-
cal e o horário da Prova Prática, exclusivamente, pelo 
Coordenador do Curso de Especialização. 

Os demais candidatos serão informados sobre o dia, 
local e o horário da Prova Prática exclusivamente por 
correspondência, nos meses de março e abril, que 
será encaminhada para o endereço constante na fi-
cha de inscrição. 
Em caso de alteração de endereço, após a inscrição, 
o candidato deverá até 10 de março comunicar pelo 
e-mail ensino@cbo.com.br e alterar no portal do 
CBO www.cbo.com.br.

Não será aceito solicitação de recurso para a Prova 
Prática.

Os candidatos aprovados receberão a Declaração de 
Aprovação por correspondência, no mês de maio de 
2015.
A relação dos aprovados na Prova Nacional de Of-
talmologia será encaminhada à Associação Médica 
Brasileira-AMB que é a responsável pela confecção e 
a entrega do Título de Especialista, quando o candi-
dato aprovado solicitar o referido Título à Comissão 
de Ensino/CBO. 
Será cobrada pela AMB, quando da solicitação do 
Título, taxa específica para a confecção. 

   
8. Os anexos 01 e 02 são partes integrantes desse Edi-

tal.
9. Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela 

Comissão de Ensino Diretoria do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia

10 A inscrição do candidato implica no conhecimen-
to e na tácita aceitação das condições estabelecidas 
neste Edital

São Paulo, 15 de maio de 2014.

Milton Ruiz Alves
Presidente
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Anexo 2
Bibliografia 2015

1. Série Oftalmologia Brasileira - Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia - 3º Edição, 2013, Ed. Guanabara Koogan. 

2. Basic and clinical science course 2012-2013 - American 
Academy of Ophthalmology. San Francisco: American 
Academy of Ophthalmology; 2012. 

3. Duane’s Clinical Ophthalmology 6 vols - Tasmann, 
Willian; Jaeger, Edward A. 15ª edição, Ed. Lippincott 
Williams & Wilkins, 2009. 

4. Exames e Diagnósticos em Oftalmologia – Michel E. 
Farah, Norma Allermann, Rubens Belfort Jr.- Ed. Cultu-
ra Médica, Rio de Janeiro, 2006. 

5. Farmacologia e Terapêutica Ocular - Marcos Ávila - 
Augusto Paranhos Jr - 1ª Edição- 2013 – Ed. Guanabara 
Koogan 

6. Glaucoma - primário de ângulo aberto - Paulo A. de Ar-
ruda Mello; Geraldo Vicente de Almeida; Homero Gus-
mão de Almeida, Rio de Janeiro, 1ª edição, Ed. Cultura 
Médica 2011. 

7. Neuro-Oftalmologia - Adalmir M. Dantas, Mario Luiz 
R. Monteiro, 2ª edição Ed. Santos, 2009. 

8. Oftalmogeriatria – Marcela Cypel, Rubens Belfort Jr.; 
São Paulo, 1ª edição Ed. Roca, 2008. 

9. Os Estrabismos – Carlos Souza- Dias, Mauro Goldch-
mit, 1ª edição Ed. Cultura Médica /Guanabara, 2011 

10. Prevenção à Cegueira: 10 anos para 2020 – Editores Ale-
xandre Taleb; Andrea Zin; Carlos Arieta; Celia Nakana-
mi; Roberta Ventura, 1ª edição, Rio de Janeiro Walprint 
Grafica e Editora, 2010 

11. Programa de Ensino Online - Sistema O.N.E. 
(Ophthalmic News& Education) – Academia Americana 
de Oftalmologia / Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

12. Refratometria Ocular - Aderbal de Albuquerque Alves, 
Harley	E.	Bicas	e	Ricardo	Uras	-	Rio	de	Janeiro,	Cultura	
Médica, 2005. 

13. Refratrometria e a Arte da Prescrição Médica, Alves, 
Milton Ruiz - Polati, Mariza - Sousa, Sidney Júlio de Fa-
ria e Sousa- 2ª edição, Ed. Guanabara Koogan, 2010. 

14. Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira – Mª de Lourdes 
V. Rodrigues, Newton Kara-José - Ed. Cultura Médica- 
Rio de Janeiro-2009. 

15. Shields Tratado de Glaucoma- R. Rand Allingham 
5ª	 edição,	 Lippincott	 Williams	 &	 Wilkin-USA,	 2005,	
Ed.Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2008.

TEXTOS: 

•	 Causes of blindness and visual impairment in Latin 
America. 

 Furtado JM, Lansingh VC, Carter MJ, Milanese MF, Peña 
BN, Ghersi HA, Bote PL, Nano ME, Silva JC - SurvO-
phthalmol. 2012 Mar-Apr;57(2):149-77. - Epub 2011 Dec 2. 

•	 Epidemiology for ophthalmologists: an introduction to 
concepts, study designs, and interpreting findings 

 H. Kuper and C. Gilbert. Br. J. Ophthalmol. 2005; 
89; 378-384 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
/PMC1772573/

•	 Global magnitude of visual impairment caused by un-
corrected refractive errors in 2004. 

 http://www.who.int/bulletin/volumes/86/1/07-041210.
pdf 

 Resnikoff S, Pascolini D, Mariotti SP, Pokharel GP.Bull - 
World Health Organ. 2008 Jan;86(1):63-70. 

•	 Prevalence and outcomes of cataract surgery in Brazil: 
the São Paulo eye study. 

 Salomão SR, Soares FS, Berezovsky A, Araújo-Filho A, 
Mitsuhiro MR, Watanabe SE, Carvalho AV, Pokharel 
GP, Belfort R Jr, Ellwein LB. Am J - Ophthalmol. 2009 
Aug;148(2):199-206.e2. Epub 2009 May 5. 

•	 Prevalence and causes of visual impairment in low-mi-
ddle income school children in Sao Paulo, Brazil. 

 Salomão SR, Cinoto RW, Berezovsky A, Mendieta L, 
Nakanami CR, Lipener C, Muñoz Ede H, Ejzenbaum F, 
Belfort R Jr, Pokharel GP, Ellwein LB.- Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2008 Oct; 49(10): 4308-13. 

•	 Prevalence and causes of vision impairment and blind-
ness in older adults in Brazil: the Sao Paulo Eye Study. 

 Salomão SR, Cinoto RW, Berezovsky A, Araujo-Filho A, 
Mitsuhiro MR, Mendieta L, Morales PH, Pokharel GP, 
Belfort R Jr, Ellwein LB. - Ophthalmic Epidemiol. 2008 
May-Jun;15(3):167-75. 

•	 School-based Approaches to the Correction of Refracti-
ve Error in Children 

 Abhishek Sharma, MBBS, PhD,1 Nathan Congdon, MD, 
MPH,2 Mehul Patel, MSc,3 and Clare Gilbert, FRCO-
phth, MD, MSc4 - Surv Ophthalmol 57 (3) May--June 
2012
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M
édicos de todo o País ele-
gerão de 25 a 27 de agosto 
os novos conselheiros que 
representarão seus res-

pectivos estados no Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) no quinquênio 
2014/2019. O cronograma das elei-
ções foi estabelecido pela Resolução 
CFM 2.024/13, aprovada em agosto 
do ano passado, mas as datas das elei-
ções, dentro do período estabelecido, 
ficaram a critério de cada conselho re-
gional de medicina. 

Com exceção do Conselho Regio-
nal do estado de São Paulo, que rea-
lizará eleições apenas por correspon-
dência, nos demais estados o pleito 
será pelos correios e presencialmente. 

O voto é obrigatório para todos os 
médicos em pleno gozo dos direitos 
políticos e profissionais inscritos no 
CRM com menos de 70 anos. Quem 
estiver em débito com a entidade não 
poderá votar. a participação no pleito 
é facultativa para os profissionais com 

Os médicos e diretores técnicos das instituições de tratamento 
médico, ambulatorial ou hospitalar devem ficar atentos a pro-
cedimentos que auxiliem na busca por crianças desaparecidas. 
este é o teor da Recomendação 4/2014 do Conselho Federal 

de Medicina (CFM), editada em 05 de julho.
a recomendação estabelece que ao atenderem uma criança, os 

profissionais médicos assistentes e diretores técnicos das instituições 
de tratamento médico, ambulatorial ou hospitalar façam a análise das 
atitudes da criança para observar como ela se comporta com o acompa-
nhante, se demonstra medo, choro ou aparência assustada. também re-
comenda que os profissionais observem a existência de marcas físicas, 
como cortes, hematomas e outros sinais de violência ou abusos e exijam 
a documentação do acompanhante e, caso a criança não esteja com os 
pais, avós, irmãos ou parentes próximos, perguntar se o acompanhante 
tem autorização por escrito.

ao perguntar sobre os antecedentes da criança, o médico deve des-
confiar se o acompanhante fornecer informações desencontradas, con-
traditórias ou não souber responder a perguntas básicas sobre caracte-
rísticas comportamentais e relações sociais da criança.

Finalmente, o CFM recomenda que os casos suspeitos sejam comu-
nicados às autoridades.

de acordo com o CFM, atualmente são registrados no Brasil mais de 
40 mil desaparecimentos de crianças. 

mais de 70 anos de idade. O manda-
to dos eleitos terá duração de 5 anos, 
com a posse em 1º de outubro e en-
cerramento em 30 de setembro de 
2019. ao tomar posse formalmente 
no cargo, o conselheiro assume uma 
série de obrigações legais e institu-
cionais, entre as quais está o estudo 
das denúncias, consultas ou outros 
documentos para os quais tenha sido 
designado e a atuação ativa nos traba-
lhos do conselho.

Nedy Maria Branco Cerqueira Ne-
ves, do Conselho Regional de Medicina 
do estado da Bahia, é a única oftalmo-
logista que está concorrendo nessa 
eleição.

a portaria CFM 2.024/23 pode 
ser consultada no site http://www.
portalmedico.org.br/resolucoes/
CFM/2013/2024_2013.pdf

Mais informações sobre a eleição 
de seu estado podem ser obtidas no 
site http://portal.cfm.org.br/images/
PdF/eleicoescfm2014.pdf 

... e na AMB

O 
prazo para a inscrição nas eleições 
da associação Médica Brasileira ter-
minou em 1º de agosto, às 18h. Com 
isso, a chapa liderada pelo atual pre-

sidente, Florentino Cardoso, é a única inscrita 
para o pleito da gestão 2014-2017, que acon-
tece no dia 28 de agosto. Na chapa concorrente 
não há nenhum médico oftalmologista.

Eleições para o CFM...

Recomendação do CFM 
em favor de crianças desaparecidas

Florentino Cardoso

Nedy Maria Branco Cerqueira Neves
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A gestão 2013/15 da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia chega 
ao meio de seu mandato e publica este relatório sucinto das atividades 
desenvolvidas com dois propósitos: o primeiro, prestar contas aos médicos 
oftalmologistas de todo o Brasil do que foi feito pela diretoria de sua principal 
entidade representativa em seu nome e o segundo de encorajar os colegas ao 
grande debate sobre os rumos da Especialidade, sempre necessário e cada dia 
mais urgente.

                                                                               Milton Ruiz Alves

Tem sido grande honra e 
oportunidade ímpar, participar da 
gestão de Milton Ruiz Alves como 
vice-presidente. Nossa grande 
proposta esteve sempre ligada 
à inclusão, de modo que o CBO 
participe cada vez mais do cotidiano 
do oftalmologista brasileiro e 
colabore para o crescimento da 
nossa Especialidade. Os projetos 
de educação continuada e defesa 
profissional são as prioridades, 
além da representação do médico 
oftalmologista junto aos Poderes 
Públicos.

A conjuntura atual do País exige 
cada vez mais conscientização 
política e trabalho pela defesa 

dimensões continentais do País. 
Com isso, se objetivo é de inclusão, 
as informações importantes para 
o nosso dia-a-dia devem ser 
adequadamente divulgas. 

Acredito que todos devemos 
refletir sobre o papel que cada um 
pode ter para colaborar de forma 
proativa para nosso crescimento 
como profissão. Além de acesso à 
nossa assessoria jurídica, o CBO 
teve a preocupação de criar sua 
Comissão de Saúde Suplementar, 
utilizando a grande experiência 
acumulada da Federação das 
Cooperativas Estaduais de Serviços 
Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOESO). Com isso, temos 
duas áreas de trabalho em defesa 
profissional: combate à optometria 
não médica e relacionamento com 
as operadoras de planos de saúde.

Trabalhar no CBO exige 
dedicação, empenho e altruísmo 
para visar crescimento coletivo. 
O momento exige muito trabalho 
e colaboração de todos. Como diz 
o presidente Milton Ruiz, a força 
do CBO reside na confiança e 
comprometimento de todos nós.

profissional. Desde o início de 
nossa gestão, por ocasião da 
votação no Senado e Câmara dos 
Deputados dos vetos presidenciais 
à Lei do Ato Médico, estivemos 
engajados. 

Como médicos oftalmologistas, 
somos treinados para diagnosticar 
e tratar as doenças dos olhos e 
relacionadas com a visão. Devemos 
educar a população para reconhecer 
o valor desta formação e da 
qualidade do serviço que podemos 
prestar. Acredito que a educação do 
paciente é uma das principais vias 
para promover saúde ocular para 
a população e fico contente em ver 
que estamos trabalhando no CBO 
neste sentido. 

Como oftalmologista ainda 
relativamente jovem, me preocupo 
com o futuro de nossa profissão e 
vejo a necessidade de renovação das 
nossas lideranças. No Congresso 
do Recife teremos um curso muito 
especial neste sentido.

Aumentar a integração do 
CBO com os associados em todo 
o Brasil é fundamental mas 
desafiador, considerando-se as 

Renato Ambrósio Júnior • Vice-presidente
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O Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia é a principal entidade 
representativa da Especialidade 
em nosso País. Está presente em 
todos os fóruns necessários para 
atuar em defesa das prerrogativas 
profissionais dos médicos 
oftalmologistas, da Ética, do 
aprimoramento técnico e científico 
da Oftalmologia Brasileira e da 
saúde ocular da população.

A atual Diretoria foi eleita 
em agosto 2013 num processo 
democrático com eleição durante 
o Congresso Brasileiro. Pela 
primeira vez na história do 
CBO temos uma mulher eleita 
participando da Diretoria, o que 
muito me honra, como professora 
universitária e como pessoa, pois 
esta oportunidade de servir à classe 
Oftalmológica é motivo de orgulho. 

Dentre os valores do CBO que a 
atual Diretoria preza temos a busca 

da excelência no cumprimento 
da missão da entidade, o 
desenvolvimento de ferramentas 
que permitam a capacitação e 
defesa profissional dos associados 
e a busca da qualidade na formação 
profissional dos oftalmologistas por 
meio de serviços como certificação 
dos cursos credenciados e 
programas de educação continuada 
e atualização científica aos 
associados.

Em relação aos processos 
internos do CBO houve a 
recertificação do Sistema de Gestão 
da Qualidade (SGQ) na norma 
ISO 9001:2008. Foi recebido 
o certificado internacional, 
que ratifica a excelência nos 
procedimentos realizados em 
benefício do associado. A diretoria 
do CBO, gestão 2013-2015, teve 
influente papel para o êxito desta 
auditoria externa. 

Keila Monteiro de Carvalho • Secretária Geral

Outra atuação relevante desta 
diretoria foi a realização do Exame 
de Suficiência em Categoria 
Especial para Obtenção do Título 
de Especialista, com a finalidade 
de proporcionar aos médicos 
formados há no mínimo 10 anos 
a possibilidade de conquistar o 
direito ao Título de Especialista em 
Oftalmologia CBO/AMB.

Com mais um ano de gestão à 
frente temos ainda muito trabalho 
e estamos com disposição para 
novos desafios.

P

Mauro Nishi • Tesoureiro

Participar desta Diretoria  
sob a liderança do professor  
Milton Ruiz Alves é um orgulho. 
Trata-se de uma diretoria com 
envolvimento e entrega total,  
com o único interesse de defender 
a Saúde Ocular brasileira e a  

classe oftalmológica. Momentos 
difíceis no cenário político 
como o “Veto do Ato Médico” 
e o “Programa Mais Médicos”, 
mostrou a liderança desta Diretoria 
que fortaleceu nossa classe 
pela demonstração de união e 
disposição de luta dos médicos 
oftalmologistas brasileiros.  
A construção do Projeto  
“Mais acesso a Saúde Ocular” e 
a criação da Comissão de Saúde 
Suplementar CBO são exemplos 
de astúcia intelectual, organização 
estratégica e ação atuante desta 
Diretoria. Além da Defesa 
Profissional, o aprimoramento do 
E-Learning com a inclusão quase 

semanal de novos conteúdos e o 
desenvolvimento constante do 
Prontuário Eletrônico P2D gratuito 
para todos filiados são exemplos de 
que o associado do CBO é o nosso 
foco de atenção. 

A recertificação da ISO 9001 é 
outra mostra de que esta Diretoria 
valoriza a gestão administrativa e 
a qualidade no relacionado com o 
seu associado. Participar de toda 
esta construção e colaborar com o 
bem de nossa comunidade foi um 
prazer indescritível durante todo 
este primeiro ano de gestão e que 
nos estimula a manter o mesmo 
entusiasmo neste próximo ano que 
se aproxima.
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AA atual Diretoria assumiu a 
gestão do CBO em um momento 
de extrema turbulência para a 
Medicina no Brasil. Os ataques 
desferidos pelo governo do Partido 
dos Trabalhadores contra a nossa 
profissão foram pesados e nos 
vimos em situação de ter que correr 
atrás e trabalhar dez vezes mais do 
que se estivéssemos com ventos 
favoráveis ou voando em céu de 
brigadeiro.

Foi assim na votação dos  
vetos à regulamentação da 
Medicina, na questão da 
importação de médicos sem 
comprovação de formação 
adequada aos nossos padrões para 
trabalharem em serviços análogos 
ao de escravidão, na votação 
do projeto de lei que determina 
aumentos para os médicos na 
saúde suplementar, na negociação 
do atendimento oftalmológico 
básico no SUS, na proposta de 
Carreira e Salário específico para 
Médicos, etc.

Leonardo Mariano Reis • 1º secretário do CBO

A Diretoria liderada por Milton 
Ruiz Alves está antenada e atenta 
a movimentação e tramitação de 
projetos que possam impactar 
positiva ou negativamente no 
nosso trabalho. Estamos de olhos 
abertos para, no mínimo, reduzir 
as perdas, já que o achaque do 
Governo Federal para desmoralizar 
o médico e desvalorizar a nossa 
mão-de-obra não para por aí;  
vide a autorização para a  
abertura de infinitas Faculdades  
de Medicina em todos os Estados 
da Federação: um festival! Para 
quem quiser montar, está mais fácil 
do que abrir um boteco...

De forma que esta nesse último 
ano, o CBO se viu obrigado a 
preocupar muito com a defesa 
profissional, inclusive com 
campanha publicitária de massa. 
Mas, obviamente, que as outras 
atribuições da nossa entidade 
associativa não ficaram para trás: 
continuamos empenhados em 
promover a atualização científica, 

cuidar da formação nas residências 
credenciadas, elaborar as provas 
para título de especialista, organizar 
os eventos e congressos, incentivar 
o intercâmbio científico com outros 
países e congregar os quase dez mil 
associados, inclusive repassando 
os informes políticos e dando a 
orientação para o caminho que mais 
convém para nossa categoria.

Esperamos que o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia siga 
nesse diapasão, pois é isso que 
nós, enquanto associados, também 
vislumbramos para o futuro dessa 
entidade.



Jornal Oftalmológico Jota Zero | julho/agosto 43

relatório da diretoria

A chapa encabeçada por Milton 
Ruiz Alves foi a vitoriosa 
das eleições para diretoria 

e conselho fiscal da gestão 2013 
/ 2015 do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, ao obter mais de 
68% dos 911 votos depositados 
pelos associados da entidade nas 
eleições realizadas em 08 de agosto, 
no estande do CBO durante o 
XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-
Americano de Oftalmologia. 

No mesmo ato, foram realizadas 
eleições para os quatro representantes 
da comunidade oftalmológica no 
Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) do CBO vencidas por Breno 
Barth Amaral de Andrade, Haroldo 
Vieira de Moraes Júnior, Newton 
Kara-José Júnior e Oswaldo Moura 
Brasil. 

Os componentes da chapa 
vencedora são: Milton Ruiz Alves 
(presidente), Renato Ambrósio 
Júnior (vice-presidente) e Keila 
Miriam Monteiro de Carvalho 
(secretária geral). Para o Conselho 
Fiscal foram eleitos como titulares 
Bruno Machado Fontes, José Beniz 
Neto e Samir Jacob Bechara, que têm 
como suplentes Carlos Alexandre 
de Amorim Garcia, Pedro Carlos 
Carricondo e Walton Nosé. 

O plano de gestão da 
chapa vencedora tem onze 
princípios básicos: 

1) Comissão de Defesa Profissional 
- Reestruturação com defesa 
intransigente do exercício 
profissional da especialidade pelos 
médicos oftalmologistas; 
2) Departamento Jurídico - 
Reestruturação cm a criação de redes 
de apoio com advogados no norte, 
nordeste, centro-oeste (Brasília), 
sudeste (São Paulo) e Sul (Santa 
Catarina); 
3) Comissão de Ensino - 
Reestruturação com agilização no 

credenciamento de instituições com 
condições de ministrar cursos de 
especialização;
4) Prova Nacional de Oftalmologia 
CBO-AMB - Mais focada na 
prática da especialidade; continuar 
outorgando aos aprovados, o título de 
Especialista junto à AMB; 
5) Educação Continuada - 
Reestruturação com a multiplicação 
das ações de educação continuada, 
disponibilizando on line de aulas 
proferidas nos congressos, jornadas, 
simpósios etc;

6) Acesso dos oftalmologistas ao 
CBO - Facilitação com remoção de 
barreiras estatutárias que impeçam o 
colega oftalmologista que não optou 
pela carreira acadêmica de exercer 
cargo administrativo no CBO;
7) Ouvidoria - Reestruturação para 
diminuir a distância entre o CBO e 
os colegas oftalmologistas;
8) Choque de gestão - 
Administração com isenção, 
transparência e respeito total no trato 
dos recursos humanos e financeiros 
da instituição;
9) Fortalecimento da representação 
do CBO - Com apoio às entidades 
médicas AMB, Fenam, ANMR e 
atuação firme junto ao Executivo e 
Legislativo;
10) Compromisso - Lutar com todas 
as forças para que a Oftalmologia 
seja praticada por médicos 
oftalmologistas devidamente 
registrados nos Conselhos Regionais 
de Medicina; 
11) Trabalhar com as Sociedades 
Oftalmológicas filiadas; incentivar 
a pesquisa, motivar e envolver 
a oftalmologia brasileiros em 
projetos destinados a promover 
a Saúde Ocular da população, 
promover os congressos, simpósios, 
cursos, jornadas, além de manter 
publicações, como os Arquivos 
Brasileiros de Oftalmologia.

Início da gestão

Os integrantes da diretoria 2013/15 na 
reunião do Conselho Deliberativo do 
CBO, no Rio de Janeiro, que marcou o 
início da gestão

Milton Ruiz Alves pronuncia seu 
primeiro discurso como presidente do 
CBO no congresso do Rio de Janeiro
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A situação política que se 
desenhava no cenário brasileiro 
a partir de agosto de 2013 

EXIGIA uma diretoria CBO atuante, 
conhecedora das questões que 
mobilizavam a classe, e que tivesse 
liderança na defesa dos principais 
embates que ameaçam as nossas 
prerrogativas profissionais.

Grandes embates pela saúde ocular 
brasileira aconteceram neste primeiro 
ano de gestão CBO. Mas as ameaças 
continuam e devemo-nos manter 
mobilizados. O projeto governamental 
de instalar a optometria não médica 
no País sempre foi abertamente 
considerado quando a diretoria 
CBO articulava nos diversos níveis 
políticos como lideranças do PT no 
congresso, dirigentes da Anvisa, outros 
coordenadores do Ministério da Saúde, 
e na própria justificativa da Presidente 
Dilma para o veto do inciso IX, artigo 
4º. do Projeto de Lei do Ato Médico.

Logo após a promulgação da Lei 
do Ato Médico, Projeto de Lei enviado 
pelo Executivo para regulamentar a 
Lei do Ato Médico (PL 6126/2013 
que altera a Lei 12.842 que dispõe 
sobre o exercício da Medicina), 
estabelece que diagnóstico e tratamento 
deixariam de ser exclusividade médica 
na execução de Protocolos do SUS. 
Com esta perspectiva, pode acontecer 
a qualquer momento, o lançamento 
de algum Protocolo SUS que inclua o 
Optometrista não Médico.

O Programa “Mais Médicos”, 
quando foi lançado, desviou o foco da 
falta de gestão, investimento e políticas 
mais eficientes do governo na área da 
saúde, e demonizou a classe médica que 
levou a culpa pela falta de assistência 
dos mais necessitados.

Sob esta mesma alegação da falta 
de médico, o “Mais Médicos” pode, 
em um futuro próximo, transformar-
se em “Mais Esquiascopistas”. Se a 
principal causa de cegueira em nosso 

meio é a falta de óculos para a correção 
dos vícios de refração, temos que 
oferecer melhores caminhos ao invés 
de aguardar que o governo, através de 
alguma medida provisória ou protocolo 
SUS, legalize profissionais clandestinos 
ou que importe de Cuba.

Este é justamente, o grande esforço 
desta Diretoria CBO que, após os 
embates políticos de cartas marcadas no 
Congresso Nacional, tem concentrado 
esforços em trazer a discussão para 
seu devido lugar: mostrar que temos 
Oftalmologistas suficiente no Brasil e 
que falta políticas de incentivo para a 
interiorização, além da necessidade de 
ampliar o acesso e resolutividade do 
atendimento da Saude Ocular.

Após um profundo processo de 
Planejamento Estratégico em janeiro/
fevereiro de 2014, foi construído 
um dossiê com 15 Propostas para a 
ampliação ao acesso à Saude Ocular, 
que chamamos de Projeto “Mais 
Acesso à Saúde Ocular”, protocolada 
no Ministério da Saude no dia 7 de 
Maio e publicada no Jota Zero 154 e 
no Livro tema Oficial do Congresso 
CBO 2014. Estas 15 propostas 
detalhadas que podem acabar com os 
gargalos do atendimento oftalmológico 
no âmbito do SUS foram entregues 
no Ministério da Saúde em 
momento muito oportuno quando 
se comemorava o Dia do Médico 
Oftalmologista, junto com uma 

campanha nacional com anúncio na 
Revista Veja e Outdoors e Front Lights 
em diversas capitais brasileiras.

As barreiras, dentro do Ministério 
da Saúde, para a discussão destas 15 
propostas concretas de ampliação do 
atendimento oftalmológico no âmbito 
público, foram gradualmente superadas. 
Após mais de sete meses tentando 
agendar uma audiência com o próprio 
Ministro da Saude, apenas no dia 4 de 
junho de 2014, o Presidente Milton 
Ruiz Alves, em discurso contundente 
com a presença de representantes da 
FENAM, exigiu que as propostas 
levantadas pelo CBO fossem 
discutidas. O diálogo aprofundou-
se em Reunião com o Secretário da 
Assistência a Saude, no dia 24 de 
julho de 2014, que já identificou ações 
pertinentes a outros grupos dentro 
do Ministério da Saúde. Discussões 
continuam no Departamento de 
Atenção Básica - DAB, Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde - SGTES, e Coordenação Geral 
de Média e Alta Complexicidade.

Com a colaboração e participação 
ativa da Diretoria CBO um Novo 
SUS está sendo construído numa luta 
incessante pela defesa incondicional 
da melhor Saúde Ocular para o povo 
brasileiro com o Oftalmologista.

 
(*) Mauro Nishi, tesoureiro 
 do CBO - gestão 2013/2015

 

Ações do CBO no Campo da Política
de Saúde neste primeiro ano gestão

(*) Mauro Nishi
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Mobilização no Congresso Nacional

Em 20 de agosto de 2013, o 
Congresso Nacional (Câmara 
dos Deputados e Senado) 

votou a manutenção ou a derrubada 
dos vetos presidenciais a uma série 
de leis aprovadas anteriormente no 
próprio Congresso, entre as quais 
a lei 12.842/13, que regulamenta o 
Exercício da Medicina, conhecida 
como a Lei do Ato Médico.

Esta lei, discutida exaustivamente 
nas duas casas do Congresso durante 
mais de onze anos, recebeu dez 
vetos presidenciais que, na opinião 
das entidades médicas, mutilou 
completamente seu sentido, entre 
os quais o inciso IX do artigo 4º, 
que elencava entre as atividades 
exclusivas do profissional médico 
“a prescrição de órteses e próteses 
oftalmológicas”.

Depois de horas de tensão, todos 
os 127 vetos presidenciais a várias 
leis foram mantidos. 

Entretanto, apesar do resultado, 
este foi um dos momentos 
mais marcantes da História da 
Oftalmologia brasileira.

Centenas de colegas de todo 
o Brasil realizaram grande e 
emocionante mobilização, iniciada 
ainda no XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia / XXX 
Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia onde, em reunião do 
Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) e em reunião da Comissão 

CBO-Estados foi decidida a 
realização de uma grande maratona 
de esclarecimento aos parlamentares 
sobre os malefícios da manutenção 
dos vetos presidenciais à chamada 
Lei do Ato Médico em geral, e ao 
inciso IX em particular.

O site do CBO disponibilizou 
uma ferramenta na qual os médicos 
oftalmologistas de todo o País, 
familiares, amigos e pacientes, 
podiam enviar comunicações 
aos parlamentares solicitando a 
derrubada do veto.

Nos dias posteriores ao congresso 
do Rio de Janeiro, centenas de 
telefonemas e milhares de e-mails 
foram endereçados aos gabinetes dos 
parlamentares. Ao mesmo tempo, 
por todo o Brasil, um trabalho 
coordenado pelo CBO, tentava 
marcar reuniões de esclarecimento 
entre médicos e deputados e 

senadores das várias regiões do 
País. Centenas destas reuniões se 
concretizaram e, em muitas delas, os 
parlamentares comprometeram-se 
com a causa da Saúde Ocular.

No dia 20, o CBO e outras 
entidades representativas da 
Oftalmologia conseguiram levar 
para Brasília dezenas de médicos 
oftalmologistas que, desde as 
primeiras horas da manhã se 
multiplicaram na realização de ações 
de esclarecimento junto àqueles que, 
horas depois, iriam votar.

Dias mais tarde, quando os 
resultados das votações foram 
conhecidos, ficou-se sabendo que 
o veto que esteve mais perto de ser 
derrubado foi justamente o do inciso 
IX, que recebeu parecer favorável 
de 38 senadores (seriam necessários 
41) e de 205 deputados (seriam 
necessários 271).
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Projeto Mais Acesso à Saúde Ocular

Em 07 de maio, o presidente 
do CBO, Milton Ruiz 
Alves, juntamente com o 

tesoureiro, Mauro Nishi, entregaram 
oficialmente ao Ministério da Saúde 
projeto intitulado “Mais Acesso à 
Saúde Ocular”.

O documento, elaborado sob 
a responsabilidade do CBO e 
publicado na edição nº 154 do 
JORNAL OFTALMOLÓGICO 
JOTA ZERO, elenca as medidas 
necessárias para levar a assistência 
oftalmológica de qualidade a 
todos os cidadãos brasileiros, 

• Criar o “Vale Consulta 
Oftalmológica” ou “Cheque-
Oftalmologista”;

• Implementar o Transporte 
Sanitário;

• Estimular a instalação de 
Centros Oftalmológicos em áreas 
prioritárias para o SUS;

• Estruturar um Programa de 
Oftalmologia Comunitária que 
atuaria na Atenção Básica em 
Oftalmologia; 

• Criar Plano de Carreira Federal 
para o Médico Oftalmologista 
Comunitário; 

• Estabelecer a colaboração entre 
o CBO e o Ministério da Saúde 
para a elaboração de um novo 
Censo Oftalmológico;

• Instalação e manutenção de 
consultórios móveis;

• Criação de tabela diferenciada 
de remuneração em localidades 
prioritárias para o SUS;

• Estabelecimento de mecanismos 
de renúncia fiscal ou outros 
benefícios financeiros para a 
aquisição de equipamentos;

• Criação de Residências Médicas 
ou Cursos de Especialização em 
Oftalmologia em localidades 
com baixa oferta de Médicos 
Oftalmologistas;

• Capacitação das equipes do 
Programa Saúde da Família 
para implementação de ações na 
Atenção Básica em Oftalmologia;

• Apoio didático e pedagógico, por 
ensino à distância pelo CBO, a 
profissionais da saúde; 

• Apoio técnico e consultoria em 
Oftalmologia, por telemedicina 
pelo CBO;

• Criação, no âmbito do SUS, de 
remuneração para os profissionais 
que atuem em Educação à 
Distância e Telemedicina.

independente de condição social ou 
local de moradia. Elenca também 
os princípios necessários para que 
a assistência oftalmológica seja 
integrada às políticas públicas de 
saúde e ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), não como apêndice, mas 
como elemento primordial para a 
melhoria da saúde dos brasileiros. 

As medidas preconizadas
no documento são:

• Criar uma nova Política Nacional 
de Atenção à Saúde Ocular 
que considere a atuação do 
Oftalmologista dentro das ações 
de Atenção Básica;

Milton Ruiz Alves reafirma os princípios 
do projeto Mais Acesso à Saúde Ocular ao 
ministro Arthur Chioro
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A semana na qual se 
comemorou o Dia do Médico 
Oftalmologista em 2014 

foi palco para massivas ações de 
marketing voltadas à valorização 
da saúde ocular tendo o médico 
oftalmologista como único capacitado 
para resguardar a saúde da população.

O CBO focou sua ação em 
três grandes frentes de trabalho, 
utilizando a mídia impressa, a de rua 
e a internet, sobretudo redes sociais, 
para ampliar o impacto viral da 
campanha.

A campanha comemorativa do 
Dia do Oftalmologista teve início 
com a publicação do anúncio “Não se 
deixe enganar: para cuidar de seus olhos, 
consulte um médico oftalmologista”, 
publicado, em página inteira, na 
Revista Veja. 

As demais atividades 
programadas foram realizadas em 
Brasília (DF) e Goiânia (GO), com 

uma nova campanha: “Na hora de 
fazer exame de vista abra os olhos”. 
Esta proposta, em especial, foi 
dividida em três etapas: exposição 
em “frontdoors” e “frontlights” de 
vias com grande circulação e a 
publicação do mesmo conteúdo 
em jornais populares da região e 
distribuição de folder educativo entre 
os oftalmologistas. 

As propostas elaboradas para 
o Dia do Médico Oftalmologista 
foram retransmitidas pelas redes 
sociais do CBO e contou com 
importante ajuda de centenas de 
oftalmologistas e pacientes, que 
atuaram como agentes de informação 
e multiplicaram o seu alcance viral. 

A distribuição de folders 
educativos nos consultórios e clínicas 
de oftalmologia foi realizada em 
parceria com a Genom, empresa 
Patrona do CBO. Ao todo, foram 
impressos 300 mil folders ilustrativos 

Dia da Saúde Ocular

baseados na identidade visual do 
projeto.

O viral destas iniciativas foi tão 
positivo que mais de 14 mil pessoas 
foram alcançadas em 13 publicações 
durante a semana (05/05 a 10/05) 
apenas na fanpage do facebook. 
O site do CBO conquistou, neste 
mesmo período, 30.284 acessos 
únicos.
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Ensino
Credenciamento de cursos e ampliação da disponibilidade de vagas

C onselho Deliberativo do CBO 
aprovou o credenciamento de 
oito cursos de especialização 

em Oftalmologia (num total de  
25 vagas) e a ampliação do número 
de vagas credenciadas pela entidade 
(nove) de outras cinco instituições.  
A decisão foi tomada durante a 
reunião do conselho realizada em  
29 de novembro de 2013, durante o 
16º Congresso de Oftalmologia  
USP / 15º Congresso de Auxiliar  
de Oftalmologia.

As instituições que tiveram 
seu Curso de Especialização em 
Oftalmologia credenciados pelo 
CBO foram:

Universidade Federal de Alagoas 
Hospital Universitário Professor 
Alberto Antunes – HUPPA 
Maceió/AL (três vagas) 
Coordenador: Mário Jorge dos Santos

DayHorc Hospital de Olhos  
Ruy Cunha 
Itabuna/BA (cinco vagas)
Coordenadora: Auta Viviane Figueirêdo 
Rocha de Sá

As instituições que 
tiveram ampliado 
o número de vagas 
oferecidas foram: 

Hospital Geral de Fortaleza: 
aumento de duas para três vagas;

Centro Oftalmológico de Minas 
Gerais: aumento de quatro para 
cinco vagas;

Hospital de Olhos do Paraná: 
aumento de três para seis vagas;

Policlínica de Botafogo: aumento 
de uma para duas vagas.

Hospital Regional de São José: 
aumento de três para cinco vagas

Atualmente, o CBO mantém 
75 cursos de especialização 
credenciados, presentes em 
19 Estados da Federação e no 
Distrito Federal, que oferecem 
anualmente cerca de 379 vagas 
de primeiro ano. 

Hospital Santa Luzia Fundação 
Colombo Spínola 
Salvador/BA (três vagas) 
Coordenadora: Mariluze Maria dos 
Santos Sardinha

Universidade Federal  
do Espirito Santo
Hospital Universitário Cassiano 
Antônio Moraes
Vitória/ES - (quatro vagas) 
Coordenador: Ângelo Ferreira Passos

Hospital da Fundação  
Banco de Olhos de Goiânia
Goiânia/GO (seis vagas)
Coordenadora: Luciana Barbosa 
Carneiro

Hospital de Olhos Aparecida
Aparecida de Goiânia/GO (duas vagas)
Coordenador: Alexandre Chater Taleb

Hospital Quarteirão da Saúde  
de Diadema
Diadema/SP (três vagas)
Coordenadora: Marta Beatriz de Filippi 
Sartori

Hospital Oftalmológico do Acre 
Rio Branco/AC (duas vagas) 
Coordenadora: Natália Pimentel More

Hospital Santa Luzia

Fundação Banco de Olhos de Goiás

Hospital Universitário do Espírito Santo

Hospital Quarteirão da Saúde de Diadema

Hospital de Olhos Aparecida

Hospital Oftalmológico do Acre
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A Prova Nacional de 
Oftalmologia de 2014 foi 
aplicada em 23 e 24 de janeiro 

em São Paulo (SP) e contou com a 
participação de 642 médicos de todo 
o País. 

De acordo com a Comissão 
de Ensino do CBO, o número de 
candidatos inscritos em 2014 foi 
3,7% superior em relação a 2013.  
A série estatística histórica, iniciada 
em 2008, mostra que o número de 
candidatos à prova cresce a cada 
edição:

Ensino
Prova Nacional de Oftalmologia

Ano Número de
Candidatos

% de 
Crescimento 

em relação ao 
ano anterior

2008 477 -
2009 484 1,4
2010 516 6,6
2011 548 6,2
2012 583 6,3
2013 619 6,1
2014 642 3,7

Víctor Oriente, aluno do Curso 
de Especialização em Oftalmologia 
da Universidade de São Paulo (USP) 
conquistou a maior média na Prova 
Nacional de Oftalmologia de 2014 e 
obteve o Prêmio CBO, uma viagem 
ao encontro da The Association for 
Research in Vision and Ophthalmology 
(ARVO) patrocinada pela Allergan. 
Augusto Paranhos Júnior, coordenador 
do Curso de Especialização em 
Oftalmologia da UNIFESP, também 
conquistou o prêmio, pois os alunos 
deste curso conquistaram a maior 
média nos últimos quatro anos.

A Prova teve 152 candidatos 
egressos das residências médicas da 
Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), órgão do 
Ministério da Educação, e 124 
candidatos independentes, isto é, 
médicos formados há mais de seis 
anos que comprovam o exercício da 
especialidade.

Dentre os 642 candidatos 
inscritos, 603 compareceram ao 
Centro de Convenções Frei Caneca 
para prestar o exame e, entre eles, 
311 (51,58%) foram aprovados e 
conquistaram o direito de prestar a 
prova prática.

212 alunos de Cursos de 
Especialização em Oftalmologia 
Credenciados pelo CBO foram 
aprovados (73,87% dos 296 alunos 
inscritos). 

n	Para o ano de 2015, a Prova Nacional de Oftalmologia será aplicada 
 em um único dia, com número menor de questões. (o edital completo 

da prova está publicado na página 28)

O presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, a secretária geral da entidade, Keila Monteiro de 
Carvalho e o integrante da Comissão de Ensino, Sérgio Meirelles, na Prova Nacional de 
Oftalmologia

Coordenador da Comissão 
de Ensino, Mário Luiz Ribeiro 
Monteiro
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Criação da Comissão 
de Saúde Suplementar

Atividades da Comissão de Saúde Suplementar do CBO

Criada no início de 2014, a 
Comissão de Saúde Suplementar 
(CSS) do CBO incorporou 
toda a experiência da Federação 
das Cooperativas Estaduais de 
Serviços Administrativos em 
Oftalmologia (FeCOOESO) 
e continuou as ações que 
estava realizando em benefício 
da Oftalmologia brasileira. 
Nos últimos doze meses os 
representantes da FeCOOESO 
(CSS a partir de março/abril de 
2014) participaram das seguintes 
atividades:

•	 Quatro	reuniões	da	Comissão	de	
Saúde Suplementar (COMSU) 
do Conselho Federal de Medicina, 
em Brasília;

para discussão sobre Saúde 
Suplementar;

•	 Três	reuniões	na	Associação	
Médica Brasileira (AMB) para 
discutir o Projeto de Atualização 
da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM);

•	 Reunião	na	AMB	para	discutir	
sobre próteses e órteses;

•	 Duas	audiências	públicas	na	
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) sobre a 
resolução sobre contratualização;

•	 Duas	reuniões	na	ANS,	a	convite	
da própria Agência, para debater a 
categorização dos médicos;

•	 Duas	reuniões	com	
oftalmologistas do Rio Grande do 
Norte;

•	 Duas	ações	na	Câmara	dos	
Deputados, Comissão de 
Constituição e Justiça para 
defendera o Projeto de Lei 
6.964/2010 (Contratualização de 
Serviço Médico);

•	 Ação	na	Câmara	dos	Deputados	
para esclarecer parlamentares 
sobre nos malefícios que 
resultariam da aprovação do 
Relatório do Deputado Hugo Leal 
que, se aprovado, levaria o Projeto 
de Lei (PL) a ser votado no 
plenário. O relatório foi derrubado 
e o projeto de lei foi enviado 
à sanção da Presidente, a qual 
aprovou o PL na íntegra, gerando 
a Lei 13.003 de 2014;

•	 Três	reuniões	na	Associação	
Paulista de Medicina (APM) 

As ações do CBO ligadas 
à defesa das prerrogativas 
profissionais do médico 

oftalmologista e da dignidade 
de suas condições de trabalho 
entraram em novo patamar. A 
experiência acumulada permite 
que a atual diretoria da entidade 
efetive um salto de qualidade que se 
concretizou na criação da Comissão 
de Saúde Suplementar do CBO e 
na reformulação do Departamento 
Jurídico.

Depois de uma série de 
negociações envolvendo 
todas as partes, foi decidida a 
incorporação da Federação das 
Cooperativas Estaduais de Serviços 
Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOESO) à Comissão de Saúde 
Suplementar do CBO e a federação 
passou a agir em nome e sob a 
coordenação do CBO.

A Comissão de Saúde 
Suplementar do CBO, que tem 
como coordenadores Carlos Heler 
Ribeiro Diniz e Marco Antônio Rey 
de Faria, também tem como  

objetivo estabelecer diretrizes 
programáticas da atuação da 
Oftalmologia brasileira junto aos 
outros protagonistas do universo da 
saúde suplementar.

Carlos Heler Ribeiro Diniz Marco Antônio Rey de Faria
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•	 Reunião	com	médicos	de	Goiás;
•	 Reunião	com	médicos	do	Rio	

Grande do Sul;
•	 Reunião	com	médicos	de	São	José	

do Rio Preto (SP);
•	 Duas	reuniões	em	Poços	de	

Caldas (MG), envolvendo 
médicos da Região do Sul de 
Minas e São Paulo;

•	 Reunião	com	médicos	do	
Triângulo Mineiro em Uberlândia 
(MG); 

•	 Reunião	com	médicos	de	Alagoas;
•	 Três	reuniões	com	a	Bradesco	

Saúde para discutir pacotes 
oftalmológicos em todo o Brasil;

•	 Duas	reuniões	com	a	Sul 
America para discutir pacotes 
oftalmológicos em todo o Brasil;

•	 Duas	reuniões	na	Petrobras	para	
discutir pacotes oftalmológicos em 
todo o Brasil;

•	 Duas	reuniões	na	Unimed	Brasil	
para tentar implantar melhores 
valores de pacotes oftalmológicos 
em todo o Brasil (Referência);

•	 Duas	reuniões	na	Amil	para	tentar	
implantar melhores valores de 
pacotes oftalmológicos em todo o 
Brasil (Referência);

•	 A	Assessoria	Jurídica	respondeu	a	
74 consultas de médicos, pacientes 
e Operadoras de Plano de Saúde 
Suplementar;

•	 A	Comissão	Científica	respondeu	
a 42 consultas de cunho médico-
científico;

•	 Inúmeras	reuniões	no	Conselho	
Regional de Medicina do Rio de 
Janeiro (CREMERJ), responsável 
por influenciar os demais 
Conselhos Regionais em todo o 
País; 

•	 Duas	assembleias	extraordinárias	
e 10 reuniões com diretorias de 

Operadoras de Planos de Saúde 
no CREMERJ;

•	 Atualizar	o	Manual	de	Ajuste	de	
Condutas CBO de 2014;

•	 Atualização	do	Guia	Jurídico	
CBO;

•	 Elaboração	e	coordenação	do	
Guia de Relacionamento com 
Operadoras de Planos de Saúde 
para Cirurgiões de Catarata e 
Refrativa;

•	 Palestras	sobre	Defesa	Profissional	
e Saúde Suplementar no 
Congresso Brasileiro de Catarata 
e Cirurgia Refrativa e Sociedade 
Brasileira de Administração em 
Oftalmologia;

•	 Palestra	no	Congresso	Caipira	de	
Oftalmologia;

•	 Participação	na	Atualização	da	3ª	
Edição do Projeto Meu Primeiro 
Consultório;

A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
publicou em 21 de outubro 

a Resolução Normativa RN Nº 
338,que fixa as diretrizes de 
Atenção à Saúde Suplementar e 
atualizou o Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde. 

Desta forma, a partir de 02 de 
Janeiro de 2014, as seguradoras 
e operadoras de planos privados 
de assistência à saúde foram 
obrigadas a conceder cobertura 
para 87 novos procedimentos.

A principal modificação 
positiva relacionada à 
Oftalmologia foi a ampliação 
da possibilidade de prescrição 
da Tomografia de Coerência 
Óptica (OCT), que passou a ter 
cobertura obrigatória quando 
preenchido um dos seguintes 
critérios:

Acompanhamento de 

O novo rol também incluiu a 
Ciclofosfamida para tratamento 
do Retinoblastoma, independente 
de especificação da fase em que se 
encontra a doença.

O CBO mantém negociadores 
nas comissões da Associação 
Médica Brasileira (AMB) e 
da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) que discutem 
o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde, lista dos procedimentos, 
exames e tratamentos com 
cobertura obrigatória pelos planos 
de saúde que é revisada a cada dois 
anos. O CBO realiza constantes 
consultas com as sociedades de 
subespecialidades filiadas para 
determinar quais procedimentos 
devem ser incorporados ao Rol 
e procede as gestões para as 
respectivas inclusões. A próxima 
atualização do Rol será realizada 
em 01 de janeiro de 2016.

pacientes em tratamento ocular 
quimioterápico (pacientes que 
apresentem a forma exsudativa, 
também conhecida com úmida ou 
neovascular, da Degeneração Macular 
Relacionada à Idade – DMRI), 
incluindo o exame inicial realizado 
antes do início do tratamento 
antiangiogênico;

b) Acompanhamento e 
confirmação diagnóstica das 
seguintes patologias retinianas:

•	Edema	macular	cistóide	
(relacionado ou não à obstrução 
venosa);

•	Edema	macular	diabético;
•	Buraco	macular;
•	Membrana	neovascular	sub-

retiniana (que pode estar presente na 
DMRI, estrias angióides, alta miopia, 
tumores oculares, coroidopatia serosa 
central);

•	Membrana	epirretiniana;
•	Distrofias	retinianas.

Inclusão de procedimentos
no Rol da ANS
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Dia Mundial da Visão

Depois de dois anos sem um 
tema específico, em 2013 
o Dia Mundial da Visão 

enfatizou o exame oftalmológico 
e o acesso universal à saúde ocular 
como condições fundamentais para 
a redução dos casos de cegueira 
evitável. A data é comemorada 
anualmente na segunda quinta-feira 
do mês de outubro o que, em 2013, 
ocorreu no dia 10.

O CBO providenciou a versão do 
material de campanha desenvolvido 
pela International 
Agency of Prevention 
of Blindiness (IAPB), 
órgão da Organização 
Mundial da Saúde 
em português e 
disponibilizou-o na 
área de acesso restrito 
do portal CBO, para 
que os associados 
usarem seus sites e 
redes sociais. Também 
foram disponibilizadas 
as matrizes para 
impressão de cartazes e folhetos. 
Além disso, o CBO negociou com a 

Rede Globo de Televisão a exibição 
gratuita do comercial sobre saúde 

ocular e prevenção da cegueira que a 
entidade produziu em 2012.

Finalmente, no próprio10 
de outubro, um grupo de jovens 
promotoras contratadas pelo 
CBO percorreu os corredores do 
Congresso Nacional, em Brasília 
(DF), distribuindo material 
sobre a data e a importância do 
exame oftalmológico. A ação de 
marketing visou principalmente 
os parlamentares, mas acabou 
chamando a atenção de todos os que 
frequentaram as dependências do 
Congresso naquele dia.

Não compre produtos piratas e consulte regularmente 
o médico oftalmologista: estas foram as duas 
mensagens da Campanha Olho Vivo que a 

Fundação Abióptica (ligada à Associação Brasileira da 
Indústria Óptica – ABIÓPTICA) lançou em 2013, 
com o objetivo de conscientizar a população sobre a 
importância dos cuidados com os olhos.

A campanha foi veiculada nas mídias impressas e 
online. Também foram criadas peças publicitárias para os 
pontos de venda nos estabelecimentos ópticos. 

A iniciativa teve o apoio do CBO, decidida em reunião 
realizada em 29 de outubro de 2013, na sede do CBO, 
na qual o presidente do CBO, Milton Ruiz Alves e o 
presidente da Abioptica, Bento Alcoforado, discutiram 
formas para dinamizar a parceria entre as duas entidades 
na campanha. 

Abióptica/CBO

Reunião de diretores do CBO e da ABIÓPTICA
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Patronos

Em 19 de outubro de 2013, a 
diretoria promoveu reunião 
com representantes das 

empresas patronas da entidade na 
qual foram apresentados planos 
para 2014, bem como as ações que 
a entidade promove em defesa 
da saúde ocular da população, 
do aprimoramento do ensino da 
especialidade e de incentivo ao 
desenvolvimento da Oftalmologia 
no Brasil. Também foram debatidas 
as formas de como as empresas do 
setor oftálmico podem participar 
e se beneficiar com a atuação do 
CBO.

A reunião, realizada na sede do 
CBO, contou com a participação 
de representantes das seguintes 

empresas: Alcon, Essilor, Genon e 
Johnson & Johnson. Os Patronos 
são empresas que estabelecem 
parceria preferencial com a 

Oftalmologia brasileira e participam 
de várias ações empreendidas pela 
principal entidade representativa da 
Especialidade do País.

Salto de Qualidade no
Departamento Jurídico

O CBO também reestruturou 
completamente seu 
Departamento Jurídico e o 

colocou sob a égide da Comissão 
para Assuntos Jurídicos, criada em 
junho de 2013. Os pontos centrais 
dessa reestruturação foram a busca 
pela abrangência nacional de  
atuação contra o exercício ilegal  
da Medicina, a integração com 
as várias sociedades estaduais 
de Oftalmologia que integram 
a Comissão CBO-Estados e a 
utilização da experiência  
acumulada pela entidade nos vários 
anos de luta contra a optometria 
exercida por profissionais sem 
formação médica ligados ao comércio 
óptico.

O Departamento Jurídico do 
CBO na atual gestão une os esforços 
de três escritórios de advocacia em 
três regiões do País, focados na 
atuação dos seguintes profissionais: 
José Alejandro Bullón, do Escritório 
de Advocacia Bullón & Albuquerque 
Associados, de Brasília (DF), que 
coordena o trabalho; Frederico Cox, 
no Recife (PE); e Nilo Oliveira 
Neto, de Florianópolis (SC). O 
advogado José Alejandro Bullón 
também tem a responsabilidade de 
acompanhar os processos jurídicos 
que chegarem às altas esferas da 
Justiça na Capital Federal e de 
concentrar todas as informações 
sobre os processos que envolvam o 
CBO. José Alejandro Bullón
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CBO - 
Desenvolvimento de Lideranças

A primeira atividade do Curso 
CBO Desenvolvimento de 
Lideranças será realizada no 

Recife, um dia antes da abertura do 
Congresso CBO 2014 (veja matéria 
na página 21).

A iniciativa, coordenada por 
representantes da Comissão CBO-
Jovem, baseia-se na experiência dos 
cursos de liderança da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia 
/ Academia Americana de 
Oftalmologia. Tem o objetivo 
congregar jovens oftalmologistas 
que apresentem potencial espírito 
de chefia, prestigio e capacidade 

de influência nos rumos da 
Especialidade em suas respectivas 
cidades e regiões para desenvolver 
essas características em benefício do 
futuro da Especialidade.

Durante o encontro de 02 
de setembro, serão feitas as 
apresentações e a discussão inicial 
sobre a definição e as expectativas 
do CBO – Desenvolvimento de 
Lideranças.

Nos dias seguintes, durante 
o Congresso do Recife, os 
participantes assistem às atividades 
realizadas pelo CBO relacionadas 
com a defesa da saúde ocular da 
população e das prerrogativas 
profissionais dos médicos 
oftalmologistas. 

A atividade seguinte do CBO 
– Desenvolvimento de Lideranças 
será realizada de 27 a 20 de 
novembro, quando participarão de 
aulas interativas e workshops sobre 
o gerenciamento de associações, 
comunicação, política de negociação, 
relação com a imprensa, reuniões de 
comitês e outros temas pertinentes. 

Em abril de 2015, haverá visita 
dos participantes ao Congresso 
Nacional e a outros centros de poder 
da Capital Federal. Finalmente, 
em setembro de 2015, durante o 
XXXIX Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia (Florianópolis – SC) 

haverá a sessão final deste primeiro 
curso, com a apresentação dos 
melhores projetos desenvolvidos. 
Em seguida, haverá o início de 
novo CBO – Desenvolvimento de 
Lideranças.

O Curso nasceu do projeto do 
médico oftalmologista Alexandre 
Ventura, durante sua participação 
no Curso de Liderança da 
Pan-American Association of 
Ophthalmology (PAAO), onde teve 
como mentora Zélia Maria da Silva 
Corrêa.

A atividade tem a coordenação 
geral de Gustavo Victor.

Alexandre Ventura Zélia Maria da Silva Corrêa
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Zélia Maria da Silva Corrêa

necessidade social
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Tema Oficial do XXl Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
e ll Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa.

Milton Ruiz Alves
Mauro Nishi
Keila Monteiro de Carvalho
Liana M. Vieira de Oliveira Ventura
Silvana Artioli Schellini
Newton Kara-José

Este é o Tema Oficial do XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual. O livro tem como relatores Milton 
Ruiz Alves, Mauro Nishi, Keila Monteiro de Carvalho, Liana 

Ventura, Silvana Schellini e Newton Kara José. Aborda os aspectos 
sociais, econômicos e clínicos da refração, os custos econômicos, sociais 
e humanos provocados pela deficiência em programas de realização de 
refração e as sugestões para eliminar o déficit de prescrição de lentes 
corretivas no Brasil.

Refração: necessidade social
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Em 2013, o Programa de 
Atualização em Refração, 
coordenado por Milton 

Ruiz Alves, fez parte de um 
amplo programa desenvolvido 
pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia em parceria com a 
Sociedade Brasileira de Lentes de 
Contato, Córnea e Refratometria 
e com a empresa Essilor para 
levar aos oftalmologistas cursos de 

Curso de Refração pelo Brasil

aprimoramento dos conhecimentos 
em refração.

O programa proporcionou a 
realização de cursos em Maceió (20 
e 21 de setembro), Londrina (18 e 
19 de outubro), São Paulo (28 de 
novembro) e Ribeirão Preto (06 e 07 
de dezembro).

Em 2014, o programa foi 
aprimorado e encampado 
integralmente pelo CBO, com apoio 
da empresa Essilor, e promoveu 
cursos em Manaus (09 e 10 de 
maio) e Campo Grande (08 e 09 
de agosto). Estão programados 
cursos para Florianópolis (03 e 
04 de outubro), Aracaju (24 e 25 
de outubro), São Paulo (27 de 
novembro) e Franca (05 e 06 de 
dezembro). 
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A secretária geral do CBO 
e Professora Associada 
do Departamento 

de Oftalmologia/
Otorrinolaringologia da 
Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), 
Keila Monteiro de Carvalho, 
representou a entidade no 
Annual Meeting 2013 da 
American Academy of 
Ophthalmology (AAO). O 
evento foi realizado de 16 a 19 
de novembro de 2013 em New 
Orleans. 

Além da participação 
no Annual Meeting, Keila 
Monteiro de Carvalho também 
representou o CBO na Reunião 
do Conselho de Administração 
da Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia e na reunião 
especial para as Sociedades 
Filiadas à Pan-Americana. Por 
fim, a secretária geral esteve 
presente no encontro Building 
Teams To Meet Community 
Needs: From Katrina to 
Diabetic Eye Care, promovido 
pelo International Council of 
Ophthalmology (ICO), em 
16 de novembro, como parte 
do programa ICO World 
Ophthalmology Roundtable on 
Leadership Development.

Secretaria Geral

O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) promove 
o Exame de Suficiência 

em Categoria Especial para a 
obtenção do Título de Especialista 
CBO/AMB, aplicado em caráter 
excepcional para médicos formados 
até 31 de dezembro de 2003 que não 
possuam o Título de Especialista 
em Oftalmologia e foi aprovado 
pela Associação Médica Brasileira 
(AMB). Sua aplicação foi marcada 
para 03 de setembro e conta com a 
participação de 422 candidatos.

O Programa de Educação 
Continuada do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia foi 

remodelado e renovado em 2014 e 
passou a apresentar aulas proferidas 
durante o XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, realizado 
em agosto de 2013 no Rio de Janeiro 
(RJ).

Ao todo, são 53 programas 
divididos em seis módulos: Catarata; 
Cirurgia Refrativa; Glaucoma; 
Refração e Lentes de Contato; 
Retina e Uveítes.

O presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, 
Milton Ruiz Alves, gravou 

vídeo reforçando aos pacientes a 
necessidade de um maior cuidado 
para prevenir acidentes oculares 
que possam danificar a sua visão, 
disponível no site do CBO.

O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia obteve 
sucesso no processo de 

Recertificação de seu Sistema de 
Gestão	da	Qualidade	(SGQ)	na	
norma ISO 9001:2008 e manteve 
o certificado internacional 
que ratifica a excelência nos 
procedimentos realizados em 
benefício do associado.

A entidade iniciou o processo 
de recertificação no início 
de junho, quando recebeu os 
auditores	da	DQS	do	Brasil	
LTDA – Associação Alemã 
para Certificação de Sistemas de 
Gestão -, empresa que atua no 
País desde 1994 e já certificou 
mais de 43 mil empresas. 
Durante os dias 10 e 11, todos os 
procedimentos relacionados ao 
Escopo	do	SGQ	foram	analisados.

Em 12 de julho, a entidade 
recebeu a recomendação para 
a recertificação da norma 
ISSO 9001:2008. O escopo do 
SGQ	permanece	da	seguinte	
maneira: Aprimoramento do 
Ensino; Estímulo à pesquisa 
em Oftalmologia e Defesa 
Profissional do Oftalmologista.

No site do CBO existe a Sessão CBO TV na qual vídeos de curta 
duração relacionados com os diferentes aspectos da Oftalmologia 
estão disponíveis para reprodução nas clínicas, consultórios e 

hospitais. Nos últimos doze meses, a Sessão CBO TV foi enriquecida 
com filmes diretamente relacionados com a saúde ocular elaborados 
com linguagem simples e direta para atingir diretamente o público 
leigo. Entre esses vídeos incorporados ao repertório do CBO TV estão: 
Prevenção de Acidentes Oculares com Crianças; Olho Seco; Moscas 
Volantes; Teste de Acuidade Visual; Retinopatia Diabética; Teste do 
Reflexo Vermelho e Baixa Visão. Também foram incorporados dois 
vídeos relacionados com a questão do exercício ilegal da medicina: Não se 
Deixe Enganar; e Perigos à Vista.
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Participação na AMB
preventivas, normativas e curativas. 
Distorções correspondentes à 
formação, qualificação profissional, 
ética e respeito à saúde da 
população brasileira.

 Em relação à Oftalmologia 
vejo oportunidades de nossas 
sociedades firmarem posições 
e conscientização da sociedade 
(mídia, judiciário, outros meios) 
da necessidade de políticas 
preventivas e financiamentos 
visando a Saúde Ocular da 
população brasileira.

O presidente do CBO (gestão 
2001/03) e integrante do 
Conselho de Diretrizes e 

Gestão da entidade, Suel Abujamra, 
representa o CBO na Comissão 
de Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais, na Comissão Científica 
e na Comissão de Diretrizes da 
Associação Médica Brasileira 
(AMB) onde defende os interesses 
da Oftalmologia brasileira.

 “Conturbado e polêmico diante 
de indefinições do Poder Público 
em relação a políticas de saúde 

O CBO disponibiliza em seu 
site modelos de Termo de 
Consentimento Informado, 

para serem preenchidos pelo 
médico antes da realização dos 
procedimentos.

Estes termos têm o objetivo 
de orientar o paciente, em 
conformidade aos termos da 
Lei 8.078/90 (dos Direitos do 
Consumidor), quanto à preparação 
prévia para a realização do exame 
ou procedimento, bem como 
se há necessidade da presença 
de um acompanhante. Com 
linguagem clara, também oferece 
detalhadamente esclarecimentos 
sobre o estado de saúde do 
paciente, diagnóstico, tratamento, 
evolução pós-cirúrgica e possíveis 
consequências. 

Os documentos que estão 
disponíveis aos associados 
do CBO para impressão são: 
Termo de Consentimento 
Informado Genérico; para cirurgia 
antiglaucomatosa; para cirurgia 
de catarata (facectomia), para 
ceratoplastia; para cirurgia vítreo-
retiniana e para elaboração do 
cálculo do poder da lente intraocular 
para cirurgia de catarata. 

O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia enviou a todos 
os associados portadores 

do Título de Especialista em 
Oftalmologia um cartão tamanho 
ofício para anunciar que “Aqui 
trabalha médico com Título de 
Especialista CBO / AMB” para ser 

Representantes de diversas 
entidades médicas, entre 
os quais o presidente e o 

tesoureiro do CBO, lideranças do 
CFM, AMB e Fenam, estiveram 
reunidos durante toda a tarde 
de 08 de outubro com o relator 
da Medida Provisória 621/13 
(Programa Mais Médicos), 
deputado Rogério Carvalho (PT/
SE), no Gabinete de Liderança do 
Governo no Congresso Nacional.

Nesta reunião, as entidades 
médicas reunidas concordaram 
em permitir que o registro 
dos médicos estrangeiros para 
trabalharem em municípios 
brasileiros continuem a ser feitos 
pelo Ministério da Saúde. Por 

outro lado, obtiveram a retirada 
do texto do projeto a criação do 
Forum Nacional de Ordenação 
de Recursos Humanos na Saúde, 
que na prática determinaria a 
extinção das entidades médicas 
como CFM, AMB e CBO.

Pouco antes da reunião, 
os representantes do CBO 
estiveram reunidos com os 
deputados Arlindo Chinaglia 
(PT/SP), o próprio Rogério 
Carvalho e o ministro da Saúde 
Alexandre Padilha, quando 
manifestaram a preocupação da 
classe oftalmológica pelo veto 
da presidenta ao inciso da lei do 
ato medico que regulamentava 
órteses e próteses oftalmológicas.

enquadrado e exposto em clínicas 
e consultórios. Ao mesmo tempo, 
a entidade estabeleceu parceria 
com a empresa Moldura Minuto 
que possibilitou ao associado que 
recebeu o cartão emoldura-lo com 
significativo desconto em todas as 
lojas da rede.
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A campanha para a valorização 
do Título de Especialista em 
Oftalmologia CBO/AMB 

foi a primeira grande ação, em 2014 
idealizada pela diretoria do CBO. 
Surgiu com o objetivo  
de alertar os médicos especialistas 
para a importância do registro de 
seu Título no Conselho Regional de 
Medicina (CRM) do Estado  
de atuação e evitar a possibilidade  
de infração ética por divulgar a prática 
da especialidade não registrada.

Em janeiro, em pesquisa  
realizada no site do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), o CBO 
identificou número considerado 
alarmante: apenas 7.465 médicos 
oftalmologistas haviam registrado 
corretamente sua especialidade, 
resultado muito inferior caso 

comparado ao banco de dados interno 
da entidade. 

O CBO identificou milhares 
de médicos que emitiram seus 
respectivos títulos CBO/AMB - e 
também aqueles que emitiram o 
Certificado Nacional de Conclusão 
da Residência Médica, do Ministério 
da Educação (MEC) e exerciam a 
especialidade sem o devido registro 
e poderiam sim ser autuados pelo 
código. Vale lembrar que o CFM só 
considera especialista o médico que 
registra o seu título no CRM de 
seu Estado e com isso recebe o seu 
número	do	Registro	de	Qualificação	
de	Especialista	(RQE).	Os	demais	
não são considerados especialistas e 
não podem apresentar-se como tal.

Além de buscar a conscientização 
dos seus associados para evitar um 

Campanha para valorização do 
Título de Especialista estimula mais
de três mil médicos a regularizar
seu registro no CFM

Vale lembrar que o CFM 
só considera especialista 

o médico que registra 
o seu título no CRM de 
seu Estado e com isso 

recebe o seu número do 
Registro de Qualificação 

de Especialista (RQE).
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possível constrangimento, outro 
motivo que norteou a necessidade da 
ação foi  relacionada à defesa das 
prerrogativas profissionais do médico 
oftalmologista.

“Notamos que aqueles dados 
acarretavam em redução artificial 
do número de oftalmologistas 
especialistas no País e poderia 
servir de argumento para aqueles 
que tentam conseguir a legalização 
da optometria não médica, sob o 
pretexto de que existiriam poucos 
oftalmologistas no Brasil, o que não 
é verdade”, afirma Keila Monteiro de 
Carvalho, secretária-geral do CBO e 
idealizadora da campanha.

Plano de ação

O primeiro passo foi comunicar 
pessoalmente cada médico 
oftalmologista com Título não 
registrado por meio de carta. 

“Utilizamos de forma massiva 
nossos principais meios de 
comunicação, como o site, a página na 
rede social do facebook e newsletter. 
Criamos uma força tarefa coordenada 
com o objetivo de conscientizar o 
colega para a real importância do 
registro do título e encontrarmos um 
número mais próximo à realidade 
da Especialidade no site do CFM”, 
complementa Keila Monteiro.

Com o uso dos canais de 
comunicação do CBO a campanha 
surtiu o efeito desejado e pode 
ser considerada um sucesso. Nas 
semanas e meses seguintes o CBO 
recebeu centenas de ligações em sua 
sede, com dúvidas a respeito deste 
procedimento. 

Em 05 de agosto, o site do CFM - 
na seção busca por médico – mostrou 
o resultado de 10.534 registros, ou 
seja, aumento de 3.069 se comparado 
com o início do ano.

“A semente foi bem plantada, 
porém, ainda existem muitos médicos 
que não registraram devidamente 
o seu título. Solicito a esses colegas 
que entrem em contato com o CRM 
de seu Estado de atuação e vejam 
o que é necessário para o registro 
deste documento. Como vimos 

acima, esta ação é muito importante 
para o médico e também para a 
Oftalmologia como um todo”, reforça 
a secretária-geral do CBO.

O	RQE	é	o	número	fornecido	
para o médico no ato do registro 
do Título de Especialista CBO/
AMB ou do Certificado Nacional de 
Conclusão da Residência Médica, do 
Ministério da Educação (MEC). 

Para realizar esta ação é 
necessário que o médico 
se enquadre em uma das 
seguintes situações:

1) Ser portador do Título de 
Especialista CBO/AMB ou 
concluiu um programa de 
Residência Médica, credenciado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), em Oftalmologia.

2) Se enquadrar no que é 
estabelecido na Resolução  
CFM nº. 1960, de 2010, que 
considera que até abril de 1989  
as condições previstas para o 
registro do Título de Especialista 
eram diversas das atuais, e 
que grande parte dos médicos 
não registrou na época as suas 
especialidades. 

 Entre as condições previstas, 
destacam-se possuir certificado 
de curso de especialização; 
possuir título de docente-livre 
ou de doutor; ocupar cargo 
público de caráter profissional na 
área da especialidade por mais 
de dez anos; ocupar cargo na 
carreira de magistério superior 
na especialidade por mais de dez 
anos, entre outras.

Outra ação relacionada com a política de Valorização do Título de 
Especialista em Oftalmologia foi o envio da arte com os dizeres “Aqui 
trabalha médico com Título de Especialista CBO/AMB”, para ser 
emoldurado e exposto em local de destaque nas clínicas e consultórios. 
A arte foi acompanhada por 80 mini selos que reforçam a titulação e um 
voucher que possibilitava que o médico oftalmologista emoldurasse a 
citada arte  em qualquer loja da rede “Moldura Minuto”, com desconto de 
30%.

O pacote com a arte, os selos e o voucher foi enviado pelo correio 
para 8.781 médicos oftalmologistas que possuem o Título de Especialista 
CBO/AMB.
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O CBO-Brasília apoiou 
a diretoria do CBO 
em todos os momentos 

e realiza um trabalho de 
acompanhamento das 
reivindicações da Oftalmologia 
brasileira em todos os órgãos 
ligados ao Governo Federal, 
bem como aos poderes 
Judiciário e Legislativo. O 
trabalho do CBO-Brasília tem 
grande característica operacional 
e de acompanhamento das 
ações dos vários órgãos 
governamentais que afetam a 
especialidade e de gestões para 
que nossas demandas sejam 
levadas em consideração. A 
direção política e a liderança é 
exercida pela diretoria do CBO. 
E posso dizer que o último 
ano foi muito movimentado 
e com muitos resultados que 
se tornarão mais claros nos 
próximos anos.”

Marcos Ávila, coordenador do 
CBO-Brasília, presidente do CBO 
(gestão 1999/2001) e integrante 
do Conselho de Diretrizes e 
Gestão da entidade

Ao assumirmos a coordenação 
da Ouvidoria do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia 

sabíamos que muito trabalho viria 
pela frente. Tratamos de montar  
uma equipe com os colegas  
Marcos Alonso Garcia e 
Nelson Salustino Galvāo para 
atender a crescente demanda de 
questionamentos, tanto de nossos 
associados quanto da população em 
geral. 

O CBO, devido sua credibilidade, 
acessibilidade e transparência, 
possui em seu site, esta importante 
ferramenta, que é a Ouvidoria, que 
facilita a ligação entre comunidade 
e nosso Conselho. Na atual gestão, 
o presidente Milton Ruiz e sua 
diretoria, após minucioso estudo, 
profissionalizaram a Ouvidoria, 
dividindo-a em 3 partes, cada qual 
analisa e responde, de acordo com a 
seguinte forma: 

Saúde suplementar, assumida 
pela FECOOESO, transformada em 
Comissão de Saúde Suplementar, 
entidade com ampla experiência 
no assunto e muito nos ajuda na 
melhoria do relacionamento do 
associado e os convênios médicos e 
seguradoras; 

Saúde pública, consideramos  
esta parte uma das importantes 
batalhas que travamos diariamente. 
Tanto com o Ministério da Saúde, 
quanto com as ações de combate  
a optometria. O aprimoramento  
no Departamento Jurídico do CBO, 
sem dúvidas, muito tem acrescentado 

CBO 
Brasília

Palavra da Ouvidoria

neste difícil momento que a 
Oftalmologia brasileira atravessa;

A terceira parte da Ouvidoria 
é responsável por responder os 
questionamentos dos médicos e da 
população em geral.

É desta maneira que estamos 
atuando, sempre em equipe e na busca 
da excelência.

Aproveitamos, para nos colocar 
a disposição, para questionamentos 
e sugestões, neste espaço que é seu, 
oftalmologista brasileiro. 

Um forte abraço a todos.

Breno Barth
Coordenador da Ouvidoria 
do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia.
Integrante do Conselho de 
Diretrizes e Gestão do CBO
brenobarth@cbo.com.br
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A Diretoria CBO elencou 
em seu programa de ações 
aspectos como a defesa 

intransigente do exercício médico-
profissional pelos oftalmologistas; 
a criação de rede de apoio jurídico 
nas regiões norte, nordeste, centro-
oeste, sudeste e sul; a agilização 
na avaliação e credenciamento de 
cursos de especialização; alterações 
na Prova Nacional de Oftalmologia 
CBO-AMB (focada na prática 
da especialidade); ampliação dos 
programas de educação continuada, 
por meio da disponibilização online 
de textos, livros, aulas proferidas nos 
congressos, jornadas, simpósios, etc.; 
instalação de uma ouvidoria, para 
diminuir a distância entre o CBO e 
os oftalmologistas e a administração 
com isenção, transparência e respeito 
total no trato dos recursos humanos 
e financeiros da instituição, buscou 
também estabelecer com as empresas 
que apoiam os projetos desenvolvidos 
para concretizar seus objetivos, um 
novo patamar de relacionamento. 
Tais projetos integram o portfólio do 
“Projeto Patronos”. Eles podem ser 
agrupados em função do público-
alvo (oftalmologistas em geral, 
associados, estudantes, autoridades, 
população); da natureza das ações 
(formação, educação continuada, 
defesa profissional, educação 

de pacientes) e da abrangência 
(geográfica, segmentada ou por 
nicho).

Cada um dos projetos tem 
objetivo, e, portanto, alcance 
diferente. Os projetos institucionais 
para autoridades e parlamentares 
visam estimular a elaboração 
de projetos de atendimento 
oftalmológico nos municípios e 
estados brasileiros, e ainda interferir 
no rumo de alguns projetos de lei 
que tratem sobre o tema. Atingem 
prefeitos, secretários de saúde 
e parlamentares. Os Projetos 
de educação continuada visam 
difundir atualizações técnicas e 
tecnológicas, além de estimular a 
prática de uma Oftalmologia de 
qualidade. Os Projetos de formação 
visam estabelecer e manter o padrão 
de qualidade estabelecido pelo 
Conselho para a formação dos 
novos oftalmologistas. São focados 
nos alunos dos cursos credenciados 
CBO e também nos residentes 
em Oftalmologia. Os Projetos de 
educação de pacientes buscam 
conscientizar a população acerca da 
importância do exame oftalmológico 
e de medidas preventivas para 
preservação da saúde ocular. 
Alcançam pacientes em consultórios, 
hospitais públicos e ainda na 
internet. 

Projetos já iniciados no 
primeiro ano da gestão:

n	CBOTV: a cada ano seis novos 
vídeos educativos são produzidos 
desde setembro de 2013, foram 
disponibilizados seis novos vídeos 
sobre prevenção de acidentes 
oculares, exame de refração, 
importância do atendimento por 
médico oftalmologista, baixa visão e 
optometria.
n	Guia do associado: publicação 
impressa enviada a todos os 
oftalmologistas do cadastro CBO no 
início do ano, elencando os serviços 
oferecidos e os benefícios e vantagens 
de ser associado e relação de 
associados (organizada por cidade), 
entre outras informações. 
n	Manual do Aluno: publicação 
impressa que apresenta aos novos 
alunos dos cursos credenciados o 
CBO e os serviços com os quais 
ele pode contar. É distribuída 
ao público-alvo por meio dos 
preceptores dos cursos; 
n	Guia Jurídico: publicação 
impressa (e também disponibilizada 
na área de acesso restrito do portal 
CBO) que reúne orientações 
importantes sobre os aspectos 
legais do exercício da Oftalmologia 
(tanto no que tange ao exercício 

Divulgação



Jornal Oftalmológico Jota Zero | julho/agosto 63

relatório da diretoria

Censo 2014
Diante das dificuldades enfrentadas pelos médicos no Brasil e da ameaça 
do Governo Federal de contratar profissionais não médicos para fazer o 
atendimento primário em saúde ocular, o CBO decidiu realizar uma atualização 
de seu censo (a edição mais recente era a de 2010) incorporando à metodologia 
adotada no estudo também o agrupamento dos municípios por redes de saúde, 
estabelecidas pelo Ministério. 
O novo estudo mostrou que das 439 regiões de saúde, 82,5% contam com 
atendimento oftalmológico regular em pelo menos um dos municípios que as 
compõem. 
Para uma população de 201.032.714 habitantes (IBGE, estimativa divulgado 
em 29/06/2013), existem 16.668 oftalmologistas. Com isso, é possível afirmar 
que há um oftalmologista para cada 12.061 habitantes. Em 2000, quando foi realizado o primeiro censo da 
especialidade, a relação era de 1/17.620, e em 2010, quando nova edição da pesquisa foi conduzida, 1/12.134. 
O estudo conduzido agora apurou também o número de oftalmologistas que trabalham em mais de um 
município (6% do total). Com esta informação, passamos a considerar, para efeito da avaliação da distribuição 
do contingente, 17.630 médicos atuando na especialidade, o que altera a relação oftalmologista/habitantes para 
1/11.403.

ilegal, quanto no relacionamento 
com operadoras de planos de saúde 
e com a população). Este ano a 
publicação foi revista em função 
da lei do ato médico e da nova lei 
de contratualização dos planos de 
saúde. Contou com a colaboração 
de Alejandro Bullón e de Gabriel 
Carvalho.
n	Meu Primeiro Consultório 3: 
uma publicação desenvolvida em 
parceria com a SBAO (Sociedade 
Brasileira de Administração em 
Oftalmologia). A cada edição 
traz novas informações sobre a 
montagem e estruturação de serviços 
de Oftalmologia. É distribuída aos 
alunos dos cursos credenciados, 
em eventos oftalmológicos e ainda 
disponibilizada no portal CBO (área 
de acesso restrito). A nova edição 
aborda questões ligadas à vigilância 
sanitária, ao relacionamento médico 
paciente e ao imposto de renda, entre 
outras.
n	Manual de Ética Comentada: 
lançada em 2013, para atender à 
necessidade daqueles que farão a 
Prova Nacional para obtenção do 
Título de Especialista (já que Ética 
Médica foi incluída no currículo 

em 2013). Foi um sucesso durante 
o XXXVI Congresso de Brasileiro 
de Oftalmologia, e por isso foi 
atualizado e novamente publicado 
em 2014, com atualização de novos 
pareceres e resoluções (além de 
disponibilizado no portal CBO);  
n	Atualização Manual de Ajuste 
de Condutas: o Manual de Ajuste de 
Condutas reúne informações sobre 
materiais e insumos necessários na 
realização de cada procedimento 
oftalmológico, além de respaldo 
legal e jurídico para o exercício da 
Oftalmologia. A publicação foi 
atualizada e produzida agora sob a 
orientação da Comissão de Saúde 
Suplementar do CBO.
n	Kit para Educação de Pacientes: 
desde 2011, o CBO vem elaborando 
e disponibilizando aos associados 
materiais para educação de 
pacientes. Hoje já são 14 temas 
disponibilizados para download no 
site CBO. Cada tema é apresentado 
sob a forma de um folheto simples e 
um Power Point para palestras. Além 
disso, os associados podem fazer uso 
dos filmes educativos produzidos 
pelo CBO para a CBOTV em seus 
sites. 

n	Revista Veja Bem: uma 
publicação destinada às salas 
de espera dos consultórios 
oftalmológicos, com matérias 
jornalísticas desenvolvidas para 
leigos, sobre temas pertinentes à 
saúde ocular. Em 2014 já foram 
lançadas mais duas edições da 
publicação.
n	Campanha de Valorização do 
Oftalmologista: anúncio na revista 
Veja, posts para facebook, comercial 
para TV por ocasião do dia do 
Oftalmologista. 
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O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada 

(IPEA) divulgou, em 
março de 2014, que 
40,8% dos domicílios 
brasileiros já têm acesso 
a internet banda larga. 
Outra informação 
importante, divulgada 
recentemente pelo Centro 
Regional de Estudos para 
o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação 
(CETIC.br), órgão ligado 
ao Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto 
BR (NIC.br) e ao Comitê 
Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), indica 
que, em 2013, o número 
de acessos à internet por 
meio do telefone celular 
(mobile) atingiu 52,5 
milhões de pessoas, o 
que representa cerca de 
31% da população. Dois 
anos antes, este número 
alcançava apenas 15% da 
população.

Neste cenário, as 
empresas precisam cada 
vez mais aprimorar a sua 
comunicação voltada para 
os canais virtuais.

Logo nos primeiros 
meses de gestão, a 
diretoria do CBO identificou que 
a comunicação online da entidade 
precisava ser aprimorada.

“Não aproveitávamos, da maneira 
correta, todo o potencial do nosso 
site e muito menos a interatividade 
e dinâmica da comunicação aplicada 
nas redes sociais”, lembra Milton 
Ruiz Alves, presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia.

CBO aprimora estratégias de
comunicação digital
Site bate recorde de acessos

Em novembro de 2013, a 
diretoria do CBO iniciou o 
planejamento para intensificar 
a comunicação na internet. Foi 
contratado novo profissional e 
tomadas as medidas logísticas 
necessárias para a implementação do 
plano. Os veículos de comunicação 
da entidade passaram a receber 
atualização diária.

Após oito meses de 
implantação o número de 
acessos no portal duplicou 
em relação ao ano de 2013 
e a quantidade de pessoas 
que recebem informação 
na página de perfil e 
fan page da entidade no 
facebook alcançou oito 
mil.

“Hoje é praticamente 
impossível que alguma 
informação importante 
referente ao cenário 
da oftalmologia e da 
prevenção da saúde 
ocular não chegue, quase 
que instantaneamente, 
ao acesso do colega 
oftalmologista e dos 
nossos pacientes. O 
Departamento de 
Comunicação do CBO 
trabalha para que este 
conteúdo passe a ser 
acessível na palma da sua 
mão, utilizando o acesso 
à internet do seu celular”, 
comemora Ruiz Alves.

Durante os anos de 
2012 e 2013, o site do 
Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia obteve 
67,6 e 71,5 mil acessos 
mensais respectivamente. 
Este cenário mudou com 

o início das atualizações diárias, 
em novembro de 2013. Além disso, 
foram adotadas três estratégias 
para o aumento destes números: 
publicação de conteúdo relevante e 
de interesse público, uso de palavras 
chaves para facilitar a busca da 
informação no Google e interação 
com a página do facebook na 
entidade. 
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Site do CBO alcança pela 
primeira vez a marca de  
1 milhão de acessos!

Como segundo grande resultado 
dessas estratégias, o site do CBO 
passou a aparecer em segundo lugar 
quando buscado no Google  
(adicione CBO na busca de seu 
navegador e confira!). Os dados 
consolidados de acessos únicos em 
2014 ultrapassaram, pela primeira 
vez na história do site, a marca 
simbólica de um milhão de acessos 
colocar (123,3 mil por mês.

Compromisso com a 
educação continuada

Com o objetivo de disponibilizar 
conteúdo de qualidade para a 
atualização científica dos associados, 
a Diretoria do CBO reformulou 
o seu programa de Educação 
Continuada (E-Learning) que, 
em seu novo modelo, denominado 
E-learning 2014, passou a 
disponibilizar aulas proferidas 
durante o XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, realizado 
em 2013 no Rio de Janeiro.

São sete módulos disponíveis 
(Catarata, Refração, Retina, Uveítes, 
Glaucoma, Refrativa e Visão 
Subnormal) com 67 vídeo-aulas ao 
todo. O próximo módulo, Córnea, 
já está sendo preparado para ser 
disponibilizado.

Novo site do CBO

Nos últimos dois meses, os 
departamentos de Comunicação 
e de Tecnologia da Informação da 
entidade trabalharam para criar 
um novo modelo de portal, com o 
objetivo de combinar a estética aliada 
às novas tendências de acessibilidade 
da informação, com agilidade, 
eficiência e prestação de serviço ao 
associado.

Deste trabalho surgiu o novo 
portal do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. A proposta do novo 
site foi pensada para concentrar todas 
as informações mais importantes em 
sua área nobre (o slider superior que 
pega boa parte da tela, a chamada 
de menus na parte superior e os 
três banners fixos posicionados logo 
abaixo do slider). 

Outra característica fundamental 
é que o modelo foi construído com 
base na tecnologia “responsiva”, 
quando o portal se adequa à tela 
onde é acessado, no caso, preserva 
suas principais características 
também no acesso via mobile.

A segunda parte do portal, 
acessada ao descer a barra de rolagens 
para baixo, é dedicada aos eventos 

oftalmológicos, área de notícias, 
mapa do site e acesso às redes sociais 
do CBO.

“O novo portal foi idealizado 
para agilizar o acesso ao conteúdo 
publicado nesta importante 
ferramenta. Conseguimos, com 
harmonia, combinar a estética 
diferenciada do layout com a 
eficiência e velocidade de resposta ao 
clique. Todo o conteúdo do banco de 
dados do portal anterior foi migrado 
com sucesso!”, comemora Mauro 
Nishi, tesoureiro do CBO.

Facebook

É impossível negar a importância 
da página de perfil e fanpage da 
entidade na rede social facebook 
para o aumento no número de 
acessos do portal. Exatamente 
todo o material publicado no site 
do CBO foi repassado para as 
redes sociais. De fato, o médico 
oftalmologista e o paciente, que 
seguem as páginas na internet, 
tiveram durante todo o ano acesso 
às principais informações referentes 
à especialidade e a saúde ocular na 
palma de sua mão.

Diversas publicações nesta 
rede social alcançaram centenas de 
curtidas e compartilhamentos que 
contribuíram para que a informação 
chegasse a um número cada vez 
maior de pessoas. 

Se você tem página nesta rede 
social, não deixe de curtir a página do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 



Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2014

oftalmologia em notícias

66

M
inha vitória foi inesperada. 
Todos achavam que Marcelo 
Kotani venceria, por ser atle-
ta de alto nível que treina há 
muitos anos, com diversos tí-
tulos. Mas meu estilo de jogo 

o confundiu e eu venci por 3x1. Pela primeira 
vez um oftalmologista é campeão Brasileiro de 
Tenis de Mesa, Categoria Veterano (de 40 -44 
anos), jogando contra os melhores atletas do 
Brasil.”

O depoimento é de Jonas Marinho de Araújo 
Filho, médico oftalmologista, cearense que em 
26 de maio de 2014 conquistou a medalha de 
ouro individual no 45º Campeonato Brasileiro de 
Tênis de Mesa, realizado em Fortaleza (CE), com 

a participação de mais de 700 atletas, represen-
tando mais de cem clubes de todo o Brasil.

Jonas Marinho Filho formou-se em Medici-
na pela Universidade Federal do Ceará há 25 
anos e fez sua especialização em Oftalmologia 
em Marília (SP) e Unicamp (SP). Em seguida, foi 
fellow em segmento anterior no New York Eye 
Ear Infirmary., EUA.

“Durante este período fui submetido à cirur-
gia refrativa com o médico Casebeer, em Fenix 
(Arizona). Mudei a técnica após assistir palestra 
desse cirurgião, alterando parâmetros de corte, 
profundidade e desenho cirúrgico e fui “cobaia” 
na cirurgia de ceratotomia radial. Se atualmente 
a técnica caiu em desuso, minha cirurgia perma-
nece imenso sucesso”, afirma.

Atualmente, Jonas Marinho Filho é diretor 
no IAMG, clínica fundada por seu pai, o médi-
co otorrinolaringologista Jonas Marinho. Tem 
dedicação direcionada às cirurgias de catarata, 
refrativa e glaucoma e participa de congressos 
estaduais e nacionais proferindo palestras sobre 
estes temas.

Outra faceta do médico e atleta cearense é 
a música.

“Quando criança, gostava de ouvir as seres-
tas que aconteciam em casa. Comecei a estudar 
violão e a compor. A música é muito importante 
em todos os momentos na minha vida. Minhas 
consultas e cirurgias são sempre acompanha-
das por fundo musical suave e belo”.

Tem dois CDs gravados com composições 
próprias, Dupla Via e Prisma, com algumas can-
ções já veiculadas nas emissoras de rádio e 
TV. Participou de inúmeros festivais de música, 
cantando em teatros e outros palcos. Sua mais 
recente apresentação foi em um teatro lotado 
do Shopping Center Via Sul, em Fortaleza (CE), 
onde cantou a música de sua autoria "Vou sair 
de casa", em homenagem aos pais, falando do 
amor e conflitos do filho ao deixar o lar.

Do facoemulsificador
para a raquete
Raquete de pingue-pongue, violão e caneta do 
facoemulsificador. O que pode ter em comum entre três 
artefatos tão díspares? A mão que os maneja!

Capas dos dois CDs 
lançados pelo médico

Jonas Marinho de Araújo Filho
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Sua mais recente consagração porém, foi no 
esporte.

“O exercício físico e mental sempre fez parte 
de minha vida. Participei de vários jogos na épo-
ca de colégio, ganhando medalhas em modali-
dades diversas como futebol, natação, corrida, 
xadrez e, é claro, em pingue-pongue ou tênis de 
mesa”, conta Jonas Marinho Filho.

Começou a treinar tênis de mesa com mais 
afinco há 10 anos na Academia Cearense de 
Tênis de Mesa, obtendo vários títulos, entre os 
quais de Campeão Cearense Veterano (acima 
de 40 anos) várias vezes e Campeão Cearense 
Sênior (entre 30 e 40 anos). 

Desenvolveu estilo próprio. Sua raquete é 
customizada, fabricada sob encomenda com 
madeira da Alemanha e borrachas da China, o 
país supercampeão mundial e olímpico de tênis 
de mesa. Explica que sua “empunhadura” (modo 
de segurar a raquete) é incomum, chamada “pis-
tola”, ao passo que as empunhaduras consagra-
das são chamadas de “caneta” e “clássica”.

Com isso, o atleta afirma que seu jogo con-
segue inverter e promover o efeito na bola de 
acordo com a borracha usada, de forma inespe-
rada, além de possibilitar a utilização de muitas 
outras táticas e técnicas.

“Nos torneios brasileiros, o nível é muito alto, 
já que existem centros de treinamento em todas 
as grandes e médias cidades brasileiras. Esta 
Medalha de Ouro Individual, na Categoria 40 
à 44 anos foi um marco para a Oftalmologia e 
para conquistá-la tive que superar os melhores 
atletas de todo o Brasil e enfrentar na final um 
atleta de ponta, num emocionante 3x1”, concluiu 
o músico, atleta e médico cirurgião oftalmologis-
ta Jonas Marinho de Araújo Filho.

O tênis de mesa foi 
inventado na Inglaterra 
no século XIX, onde era 
conhecido como ping 
pong até se tornar uma 
marca registrada e, por 
isso, ter seu nome muda-
do em quase todo mun-
do para tênis de mesa. 
É um dos esportes mais 
populares do mundo em 
termos de número de jo-
gadores. 

No Brasil, a Confede-
ração Brasileira de Tênis 
de Mesa congrega mais 
de 20.000 praticantes. O 
Tênis de Mesa brasileiro 
é detentor de uma longa 
hegemonia na América 
do Sul e na América Lati-
na, sendo o único espor-
te que possui o incrível 
registro de quatro vitórias 
consecutivas – tetracam-
peão em competições 
por equipe nos Jogos 
Pan-Americanos.

Jonas Marinho realizando exposição em congresso de oftalmologia

Vencedores da Categoria

No ginásio onde foi realizado o torneio
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Promovida pela Sociedade 
Sergipana de Oftalmologia, a 
II Corrida da Prevenção a Ce-
gueira foi realizada em Araca-
ju (SE) em 01 de junho. Con-
tou com a participação de 
cerca de 650 atletas, incluin-

do deficientes visuais e cadei-
rantes, teve ampla divulgação na imprensa 
escrita, rádio e na TV do Estado de Sergipe, 
o que resultou em grande visibilidade para a 
Oftalmologia e oportunidade para a divulga-
ção da importância do exame oftalmológico 
realizado por médico oftalmologista.

Corrida de Prevenção da Cegueira

O Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO) abriu oficialmente as inscrições para o 
XXXV International Congress of  Ophthalmology / XXXII Congreso Mexicano de Oftal-
mología / XXXII Pan-American Congress of  Ophthalmology, que será realizado em Gua-
dalajara, México, de 5 a 9 de fevereiro de 2016. Mais informações no site www.woc2016.org/
inforegistrar.php. 

O Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO) abriu oficialmente as inscrições para o 
XXXV International Congress of  Ophthalmology / XXXII Congreso Mexicano de Oftal-
mología / XXXII Pan-American Congress of  Ophthalmology, que será realizado em Gua-
dalajara, México, de 5 a 9 de fevereiro de 2016. Mais informações no site www.woc2016.org/
inforegistrar.php. 

Conte Com o trabalho   
de quem é referência   
no tratamento de  
tumores oculares
O a.c.camargo cancer center é um centro  de referência 
nacional em prevenção, tratamento,  pesquisa e ensino do câncer. 
é também uma  das únicas instituições no mundo que  possui 
um departamento especializado  em tumores oculares.

Além disso, oferece ao seu paciente toda  a infraestrutura de um 
complexo hospitalar  e uma equipe multidisciplinar capacitada 
para proporcionar um tratamento com a mesma  excelência dos 
grandes centros internacionais. 

Para saber mais e agendar uma Consulta,  
ligue Para (11) 2189-5000 e fale Com  a nossa 
central de relacionamento

Dr. Jarbas J. Salto Jr.
Responsável Técnico

CRM - SP 62963

Siga-nos nas mídias sociais:

Acesse nosso site: www.accamargo.org.br

HC-0015-13A Auncio 21x14 FINAL 2.indd   1 28/02/2014   13:44:51
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O 
profissional da optometria não 
pode realizar consultas ou exa-
mes oftalmológicos nem tampou-
co prescrever a utilização de ócu-

los ou lentes. Este foi o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do pró-
prio Tribunal Regional Federal da 1.ª Região. 
Com a aplicação de precedente, a 7.ª Turma 
manteve sentença de primeira instância 
que proibiu o optometrista autor da ação de 
exercer a Medicina na área de Oftalmologia.  
Inconformado com a sentença que, no 
primeiro grau, decidiu no mesmo senti-
do, o optometrista apresentou apelação 
ao TRF da 1.ª Região. Seus argumen-
tos, no entanto, não foram aceitos pela 

A Cirurgia Plástica 
Ocular no Brasil” é o 
novo livro de Eduar-

do Jorge Carneiro Soares 
onde relata cronologica-
mente o desenvolvimento 
da subespecialidade no 
País. O livro apresenta 
os primórdios da cirurgia 
plástica ocular, o nasci-
mento da subespeciali-
dade a história da oculo-
plástica no Brasil. Destaca 
a importância do Hospital 
São Geraldo, onde Hilton 
Rocha instalou o primeiro 
serviço de cirurgia plástica 
ocular do País e a atuação 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica Ocular 
(SBCPO).

Os interessados em 
obter a obra devem entrar 
em contato com o autor 
pelo e-mail edujcsoares@
gmail.com.

O médico oftalmolo-
gista Claudio Lot-
tenberg, Presidente 

do Hospital Israelita Albert 
Einstein, foi homenageado 
como "Cidadão Sustenta-
bilidade" em19 de agosto,  
durante a solenidade de en-
trega dos troféus às empre-
sas e organizações vence-
doras do Prêmio Marketing 
Best Sustentabilidade 2014.  
A escolha aconteceu em 
reunião realizada entre os 
40 integrantes da Academia Brasileira de Marketing (Abra-
mark), que, por aclamação, elegeram Lottenberg como o pro-
fissional que mais vem contribuindo para a disseminação do 
conceito de sustentabilidade no País.

Lottenberg é Mestre e Doutor em Oftalmologia, graduado 
pela Escola Paulista de Medicina, sendo professor co-orienta-
dor do curso de Pós-Graduação em Oftalmologia da Univer-
sidade Federal de São Paulo e professor titular de Políticas 
Públicas de Saúde do curso de MBA em Saúde do Insper. 
Entre outras funções e conquistas importantes, foi Secretário 
Municipal de Saúde de São Paulo e indicado como um dos 
líderes de melhor reputação pela Revista Exame.

O Prêmio Marketing Best Sustentabilidade tem como ob-
jetivo estimular e disseminar os melhores exemplos de em-
presas, fundações, institutos e associações que atuam na 
promoção e demonstração prática de valores e princípios da 
sustentabilidade 

Mais uma decisão judicial contra o exercício 
ilegal da medicina por parte de optometristas

7.ª Turma que, ao analisar o caso, enten-
deu que “O optometrista apenas confeccio-
na lentes, conforme o diagnóstico do mé-
dico oftalmologista”, conforme a decisão.  
Ainda na decisão, o Colegiado ressaltou que 
a matéria encontra-se regulada pelos Decre-
tos 20.931/32 e 24.492/34. O primeiro es-
tabelece ser “terminantemente proibido aos 
enfermeiros, massagistas, optometristas e 
ortopedistas a instalação de consultórios para 
atender clientes”. O segundo dispõe ser “ex-
pressamente proibido ao proprietário, sócio-
gerente, ótico prático e demais empregados do 
estabelecimento, escolher ou permitir escolher, 
indicar ou aconselhar o uso de lentes de grau”.  
A decisão da 7.ª Turma foi unânime. 

História da 
Oculoplástica no Brasil

O autor e sua esposa no lançamento 
do livro, no congresso da SBCPO
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O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO 
publica gratuitamente nesta seção anúncios 

de interesse da comunidade oftalmológica com a 
única finalidade de prestar mais um serviço aos as-
sociados do CBO. Sempre que possível, os anúncios 
são confirmados antes de sua publicação. Entretanto, 
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e o jornal não 
têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo dos 
anúncios e muito menos pelos negócios eventualmen-
te efetivados a partir de sua publicação. É fundamental 
que o comprador tome os devidos cuidados ara verifi-
car a procedência dos materiais e equipamentos que 
estiver adquirindo e que o vendedor se previna com as 
garantias necessárias a este tipo de transação.

Os mesmos anúncios podem ser inseridos no site do 
CBO (www.cbo.com.br) com a autorização do asso-
ciado.

n Vendo auto refrator com aberrômetro 
seminovo em perfeito estado extrema-
mente, calibrado, ideal para dia a dia e ci-
rurgia refrativa. Valor R$ 20.000,00 conta-
to: email para fotos azoublatt@gmail.com 
Dr. Ricardo.
n Vendo Campímetro Octopus 1-2-3, 
Haag Streit, série 3406, revisado com 
certificado. Acompanha mesa elétrica. Va-
lor total R$ 25.000,00.Contato Dra. Silvia 
pelo telefone (11) 99668-2581 ou pelo 
E-mail: silviakitadai@uol.com.br 
n Vendo auto refrator Huvitz—HRK 
7000 novo, na caixa, sem uso. Valor: R$ 
23.500,00. Contatos com Antônio Neto 
pelo telefone (83) 9858-2002 (Tim) ou 
com Sra. Paula nos telefones (83) 3244-
4404, 9620-7744 (Tim), 8690-9175 (Oi) 
ou 9314-7367 (Claro).
n Devido à compra de um Sovereign 
novo, estou colocando a venda os se-
guintes aparelhos: Facoemulsificador Al-
lergan AMO DIPLOMAX completo com 
caneta de irrigação, aspiração, vitrecto-
mia e caneta de faco, pouco usado (R$ 
16.500,00); mesa automática para Faco 

EQUIPAMENTOS
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Diplomax, nova (R$ 3.200,00); mesa 
automática para Faco Diplomax, usada 
(R$ 1.500,00); 19 unidades de tubula-
ções de irrigação e aspiração para Di-
plomax (R$ 400,00 cada); 17 unidades 
de T-Fitting para Diplomax (R$ 400,00 
cada); 47 bisturis descartáveis 5.2 (R$ 
15,00 cada). Os interessados devem 
entrar em contato pelos telefones (32) 
8836-8900, 3422-7040 ou (32) 3422-
1261 ou ainda pelo e-mail clinicaboga-
do@yahoo.com.br 
n Vendo OCT Fourier Domain OCT-3D 
RTVue-100 Optovue em perfeitas con-
dições, com segmento anterior, revisado, 
por R$110.000,00. Contatos pelo telefo-
ne (67) 3427-5672 ou pelo e-mail dc-
nog9@yahoo.com.br
n Vendo faco Laureate da Alcon, semi 
novo com apenas seis meses de uso, 
acompanhado de duas canetas de faco 
Infiniti, controle remoto, cautério, por 
R$ 72.000; ecobiômetro da Quantel 
por R$ 9.000, também com seis meses 
de uso. Oportunidade!; microscópio ci-
rúrgico DF Vasconcelos por R$ 10.000, 
parte óptica revisada recentemente 
pela empresa; campímetro PC Lab por  
R$ 5.000. Contato com Dr. Guilher- 
me pelo telefone (33) 9122- 
6593 ou pelo e-mail institutoguilherme-
pascoal@gmail.com

Oportunidades

n Instituto Oftalmológico Accioly de Gusmão, 
em Santos (SP), amplia seu corpo clínico e 
abra vaga para médico oftalmologista para 
atendimento clínico, exames diagnósticos e 
cirurgias. Equipe com médicos, infraestrutura 
com consultório, centro diagnóstico e centro 
cirúrgico próprio. Oportunidade de crescimen-
to. Os interessados devem entrar em contato 
com Sra. Márcia pelo telefone (13) 99702-
6860 ou pelo e-mail oftalmossv@gmail.com
n Oportunidade para médico oftalmologista 
em Cascavel (PR). O profissional irá realizar 
atendimentos clínicos e cirúrgicos. Os currí-
culos devem ser encaminhados para o e-mail 
mônica@klasse.com.br com o nome do cargo 
no assunto.
n Clínica da cidade de Mogi das Cruzes  
(SP) procura médicos oftalmologistas. Infor-
mações com Sra. Neuza nos telefones (11) 
4721-3734 ou 4721-3733 

OPOrTUNIdAdES

grupo hosp

EX500 

In� niti

Constellation

Central de Atendimento: (11) 3205-6590.

GRUPO HOSP
Centros Cirúrgicos

Transplante de córnea.

Cross-link.

Anel de ferrara.

Vitrectomia via pars plana.

Endolaser.

Facoemulsi� cação.

Aplicação de Anti-VEGF. 

Braquiterapia com Rutênio | 
Semente de iodo.

Com mais 30 anos de experiência na área da oftalmologia, 
o Grupo HOSP possui 3 centros cirúrgicos com pro� ssionais 
especializados, equipamentos avançados e salas devidamente 
montadas para a realização dos mais diversos procedimentos 
cirúrgicos, desde o mais simples até os mais complexos.

O HOSP está aberto aos colegas que desejarem usar suas 
instalações.

Principais planos de saúde atendidos:
Bradesco Saúde, Allianz - AGF, Porto Seguro Saúde, Marítima, 
Sul América, Amil, Fundação Cesp, Notre Dame, Cassi, 
entre outros (relação completa no site: www.hospitaldeolhos.net).
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ORTóPTICA ALINHADA à OFTALMOLOGIA

E
ste agradecimento faz-se necessário pois são muitos anos que temos fir-
mada esta parceria nos consultórios, clínicas, instituições e hospitais pelo 
Brasil. Não dá pra deixar de enxergar os benefícios que esta ligação tem 
trazido. 

Somos poucos pelo Brasil, atualmente concentrados nas capitais do País, em 
maior número na região Sudeste, não fugindo à regra na área da Saúde. Poucos, 
mas atuantes, atuantes mas envelhecendo e, atualmente, sem escolas de forma-
ção profissional.

Poucos sim, mas unidos neste momento em um único foco: a formação de 
ortoptistas! 

Lembro de agradecer particularmente aos meus amigos e amigas oftalmologis-
tas, que não se cansam de me convencer pessoalmente, por telefone, por e-mails, 
nos rápidos encontros em congressos ou mesmo nos corredores da clínica que 
trabalho, que devo seguir neste caminho pela busca da formação em excelência! 

O Conselho Brasileiro de Ortóptica (CBOrt) não tem medido esforços na busca 
pela formação profissional, estando sempre à disposição nas ocasiões que foi cha-
mado por instituições interessadas em formar ortoptistas. Estamos em contínuo 
trabalho neste propósito! 

Estaremos presentes, pelo 8º ano consecutivo, com o nosso Simpósio de Or-
tóptica em um evento de grande importância: XXI Congresso Brasileiro de Pre-
venção da Cegueira e Reabilitação Visual / II Congresso de Oftalmologia da Lín-
gua Portuguesa, no Recife (PE). Este espaço, que foi aberto aos ortoptistas pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) em 2007, é motivo de muito orgulho e 
gratidão pelo reconhecimento.

Termino agradecendo aos ortoptistas brasileiros que permanecem firmes em 
seus ofícios, colocando todo seu conhecimento, amor e dedicação no atendimento 
de cada paciente! 

Aproveito para deixar o convite aberto aos oftalmologistas para a nossa 31ª 
Jornada Anual de Ortóptica, que ocorrerá em 08 de novembro, em São Paulo, no 
Hospital de Olhos Paulista.
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Com mais 30 anos de experiência na área da oftalmologia, 
o Grupo HOSP possui 3 centros cirúrgicos com pro� ssionais 
especializados, equipamentos avançados e salas devidamente 
montadas para a realização dos mais diversos procedimentos 
cirúrgicos, desde o mais simples até os mais complexos.

O HOSP está aberto aos colegas que desejarem usar suas 
instalações.

Principais planos de saúde atendidos:
Bradesco Saúde, Allianz - AGF, Porto Seguro Saúde, Marítima, 
Sul América, Amil, Fundação Cesp, Notre Dame, Cassi, 
entre outros (relação completa no site: www.hospitaldeolhos.net).

Cristina de Lourdes Henriques Giorgio Giannella, 
ortoptista formada pela Unifesp em 1987, atuante na 
Baixada Santista, faleceu em 24 de maio. Cristina 
sempre levou a Ortóptica com muita dedicação e amor. 
Esteve muito presente em todos as jornadas e reuniões 
promovidas pelo órgão de classe. Deixará saudades. 
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Cristina de Lourdes Henriques Giorgio Giannella, 
ortoptista formada pela Unifesp em 1987, atuante na 
Baixada Santista, faleceu em 24 de maio. Cristina 
sempre levou a Ortóptica com muita dedicação e amor. 
Esteve muito presente em todos as jornadas e reuniões 
promovidas pelo órgão de classe. Deixará saudades. 

Muito obrigada!

Andrea Pulchinelli Ferrari, 
Presidente CBOrt e ortoptista do Centro Oftalmológico Pacaembu (COP) 

Obrigada ao médico oftalmologista que tem na sua equipe um ortoptista!

NOTA dE fAlECIMENTO

Andrea Pulchinelli Ferrari
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Os Interessados em divulgar suas atividades científicas no  
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO devem remeter as informações 
pelo fax (11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

Outubro
02 a 04
VII Congreso ALACCSA - R del Hemisferio Sur
Local: Hotel Hilton - Buenos Aires - Argentina
Informações: Site: www.congresos-rohr.com/alaccsar2014

10 e 11
VII Congresso Baiano de Oftalmologia
Local: Hotel Sheraton - Salvador - BA
Informações: Site: www.sofba.com.br

11
60ª Jornada Científica do Centro Brasileiro de Estrabismo
Local: radisson faria lima Hotel - São Paulo - SP
Informações: Site: www.cbe.org.br

Outubro / Novembro
30/10 a 01/11 
XXXIV Congresso do Hospital São Geraldo
Local: Belo Horizonte - MG

2014
Setembro

 

03 a 06 
XXI Congresso Brasileiro de  
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia da Língua Portuguesa

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – recife – PE
Informações: www.congressocbo.com.br/cbo2014/
email: secretaria1@cbo2014.com.br/secretaria2@cbo2014.com.br 
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Os Interessados em divulgar suas atividades científicas no  
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO devem remeter as informações 
pelo fax (11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

2014

2015

 Novembro
 
04 a 07
II Congresso Brasileiro de Neurovisão
Local: Escola de Engenharia da UfMG - Belo Horizonte - MG
Informações: Tel.: (31) 3289-2055
E-mail: secretaria@sbnv.com.br - Site: http://www.sbnv.com.br/congresso2014/

06 a 08
12º Congresso SOTRIM 
Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro
Local: Universidade federal do Triângulo Mineiro (CEA) - Uberaba - MG
Informações: Tels.: (34) 3338-5343 ou 3312-0657

07 e 08 
II Congresso de Estética Periocular da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO)
Local: rio Othon Palace - rio de Janeiro - rJ
Informações: site: www.ciopcongressos.com.br

08 
31ª Jornada de Ortóptica do Conselho Brasileiro de Ortóptica (CBOrt)
Local: Hospital de Olhos Paulista - São Paulo - SP
Informações: secretaria@cbort.com.br

13 a 15 
XXV Congresso cearense de Oftalmologia
Local: Hotel Oásis Atlântico - fortaleza - CE
Informações: Tel.: (85) 3264-9404
E-mail: sco@sco.med.br

28 e 29
17° Congresso de Oftalmologia USP /
16° Congresso de Auxiliar de Oftalmologia USP
Local: Centro de Convenções rebouças - São Paulo - SP
Informações: Tels.: (11) 5084-9174 / 5082-3030
E-mail: secretariausp@jdeeventos.com.br - Site: www.oftalmologiausp.com.br

Dezembro
04 a 06 
57º Congresso Português de Oftalmologia
Local: Hotel Tivoli Marina - Vilamoura - Portugal
Informações: site: www.spoftalmologia.pt 

Janeiro
29 a 31
VIII Congresso Brasileiro de Uveítes
Local: Wetiga Hotel Natureza - Bonito - MS
Informações: Cenacon - tel.: (17) 3214-5900
email: cenacon@cenacon.com.br / Site: www.cenacon.com.br

Abril
05 a 07
38 º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro - SIMASP
Local: São Paulo - SP

10 a 12
VII Congresso Brasileiro da SOBLEC
Local: Maksoud Plaza Hotel - São Paulo - SP
Informações: email: atendimento3@creativesolution.com.br
Site: www.congressosoblec.com.br

Abril / Maio
29/4 a 02/5
XX Congresso do Conselho Latino-Americano de Estrabismo - CLADE
Local: Punta Cana - república dominicana
Informações: Site: clade2015rd.com
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Maio
14 a 16
XVI Simpósio Internacional da Sociedade 
Brasileira de Glaucoma
Local: Goiânia-GO
Informações: email: sbglaucoma@sbglaucoma.com - Site: www.sbglaucoma.com

21 a 23
XXII Congresso Internacional de Oculoplástica
Local: rio de Janeiro - rJ

Junho
03 a 06
VIII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa
VI Congresso Brasileiro de Administração em Oftalmologia
Local: Costa do Sauípe - Mata de São João - BA
Informações: Cenacon Congressos - tel.: (17) 3214-5900
E-mail: cientifico@cenacon.com.br

Julho
09 a 11
VIII Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia
Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil – Brasília - df
Informações: site: www.cenacon.com.br

Por decisão do Conselho deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos Congressos Bra-
sileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira e reabilitação Visual, durante o qual não devem 
ser realizados eventos oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada e transformada no artigo 107 do regimento Interno do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Em 2014, este interstício vai de 20 de julho a 06 de outubro. 

Agosto
04 a 08
XXXI Congresso Pan-Americano de Oftalmologia
Local: Bogotá - Colômbia
Informações: Site: panamericano2015.socoftal.com

Setembro
02 a 05

XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Local: florianópolis - Santa Catarina

2015





*Índice de referência desenvolvido pelo departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Essilor International certificando a proteção UV global de uma lente. O índice FPS-O de 25 significa que os olhos estão 25 vezes 
mais bem protegidos com as lentes Crizal UV do que sem lente alguma. FPS-O de 25 para as lentes Crizal UV nos materiais Essilor Stylis, Essilor Airwear, Xperio, Transitions e FPS-O de 10 no material Orma transparente.  
Medições realizadas consideram apenas a performance da lente. **Para arranhões ocorridos em condições normais de uso, a troca por lentes no mesmo grau (dioptria) e para a mesma armação da compra original é inteiramente gratuita. 
Estão excluídos danos decorrentes de acidentes ou mau uso.

Com antirreflexo Crizal®, 
as marcas Crizal ou Varilux
aparecem ao embaçar a lente.

Exija o Certificado 
de Autenticidade.

As lentes Crizal® resistem aos 5 inimigos da visão e ainda protegem os olhos contra os raios UV, proporcionando máxima nitidez.  
Além de corrigir a visão, reduz a fadiga ocular e melhora o conforto visual. A Essilor ainda oferece 12 meses de garantia de resistência a arranhões.

Pela 1a vez no mercado óptico a Essilor lança a promoção de 50% de desconto no 2º par de lentes Crizal. A participação nesta ação está 
condicionada aos pacientes que adquirirem os produtos participantes. Mais informações, consulte o regulamento em www.crizal.com.br.
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DRAMATIZAÇÃO

REFLEXO?

Lentes comuns

AgORA pROtEgE  25 X mA is  cOntRA  Os  RA iOs  UV

pROtEçãO cOntRA

Lentes antirreflexo 

a escolha é clara


