
33

XVIII CONGRESSO BRASILEIRO
DE PREVENÇÃO DA CEGUEIRA 

E REABILITAÇÃO VISUAL

32

Bem vindo ao maior 
evento da Oftalmologia 

Brasileira de 2008
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Ao todo serão 
400 horas 
de transmissão de
conhecimento, com
uma programação
ampla e abrangente
capaz de atender a
todos os interesses, 
desde aquele que
está se iniciando 
na prática
oftalmologica 
até o mais exigente
especialista.
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Temas Livres Premiados do 
XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção 

da Cegueira e Reabilitação Visual

Prêmio Prevenção da Cegueira
Distribuição da pressão intra-ocu-
lar e razão escavação / disco em
6.083 crianças do município de Cam-
pina Grande do Sul - PR
Luísa Moreira Hopker 
Co-autores: Cristina Yabumoto, Lisan-
dro Sakata, Fernando Pradella, Mariann
Yabiku, Diogo Boschini Rodrigues, Vi-
viane Sakata, Ana Tereza Ramos Mo-
reira, Kenji Sakata e Cíntia Santini
Instituição: Univ. Federal do Paraná

Prêmio Oftalmologia
Cirúrgica

Biocompatibilidade retiniana de no-
vos corantes para a cromovitrecto-
mia
Eduardo Buchele Rodrigues
Co-autores: Maurício Maia, Fernando
Penha, Eduardo Dib, Elaine Costa, Bruno
Furlani, Edna Freymuller, Octaviano Ma-
galhães, Michel Farah e Juliana Bottós

Instituição: Univ. Federal de São Paulo

Prêmio Oftalmologia Clínica
Eletrorretinograma multifocal por
padrão reverso em olhos com de-
feito de campo visual por com-
pressão quiasmática
Leonardo Provetti Cunha 
Co-autores: Mário Luiz Ribeiro Mon-
teiro e Maria Kyioko Oymada
Instituição: Univ. de São Paulo

Prêmio Pesquisa Básica
Murine neural progenitor cells in a
pharmacological degeneration of
the retinal pigmented epithelium
model in rats
Gustavo Castro de Oliveira
Co-autores: Michel Eid Farah, Eduardo
Vitor Navajas, Telma Schwindt, Carol
del Debio e Dânia Hamassaki
Instituição: Univ. Federal de São Paulo

Prêmio Educação em Saúde
Ocular

Conhecimento das gestantes so-
bre a relação entre DST e afec-
ções oculares no feto
Laura Pires da Cunha
Co-autores: Vitor Oliveira Lima, Sílvia
Kitadai, Willy Petrini Souza, Caroline
Miwa Maruyama Murakami e Valeska
Maria Eboli Dello
Instituição: Univ. de Santo Amaro

Prêmio Trabalho Internacional
High-Throughput molecular diag-
nostics for the rapid detection of
pathogens in corneal ulcers
Lauro Oliveira
Co-autores: Mark Rosenblatt, Ivan
Schwab, Renata Kashiwabushi, Maria
Cecília Yu, Rangarajan Sampath,
Lawrence Blyn, Mark Mannis, Luciene
Sousa e David Ecker
Instituição: Univ. Federal de São Paulo

Centro-Oeste
Avaliação crítica do serviço de
emergência oftalmológica do Hos-
pital de Base do Distrito Federal
Aurelita de Assis Formiga 
Co-autores: Isadora Franco de Oli-
veira, Naiara Bicalho da Cunha, Fer-
nando Cézar Ribeiro Alves, Luciana
Pinto e Werner Passarinho Cella
Instituição: Hospital de Base do Dis-
trito Federal

Nordeste
Impacto visual do consumo de
tabaco e álcool em idosos usu-
ários do SUS na região do Sertão
Pernambucano
Bernardo Menelau Cavalcanti
Co-autores: Vasco Bravo Filho, Rober-
ta Ventura Urbano, Carlos Teixeira
Brandt, Marcelo Ventura, Carol Caval-

canti Araújo, Paulo Luchsinger, Diego
Nery Benevides Gadelha e Camila
Sarteschi
Instituição: Fundação Altino Ventura

Norte
Doença ocular relacionada à on-
cocercose: estudo clínico na Tribo
Yanomami; Aratha-ú; Estado de
Roraima; Brasil
Guilherme Herzog Neto - Faculdade
de Medicina da Universidade Federal
Fluminense
Co-autores: Marilza Maia Herzog,
Verônica Marchon-Silva, João Batista
Furtado Vieira, Karen Jaegger e
Dalma Maria Banic
Instituição: Univ. Federal Fluminense

Sudeste
Análise de frentes de onda e sen-
sibilidade ao contraste no PRK
personalizado X Lasik personali-
zado contralateral
Jackson Barreto Júnior
Co-autores: Marcelo V. Neto, Milton
Ruiz Alves e Samir Bechara
Instituição: Univ. de São Paulo

Sul
SNAPPE-II como escore preditor
de retinopatia da prematuridade:
estudo com 304 pretermos de mui-
to baixo peso
João Borges Fortes Filho
Co-autores: Renato Soibelmann Pro-
cianoy, Alexandre Ishizaki, Gabriela Pi-
lau de Abreu e Rita de Cássia Silveira
Instituição: Univ. Federal do Rio Gran-
de do Sul

Prêmio CBO
Tracoma: situação epide-miológica no Brasil
Maria de Fátima Lopes
Co-autores: Norma Medina, Expedito Luna, Helen Freitas, Inês Koizumi,
Karen Brock, Lígia Caligaris, Vera Joseph, Maria Regina Cardoso e Paulo
Canineo
Instituição: Ministério da Saúde

Prêmios Regionais
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Dia Especial

Catarata e Cirurgia Refrativa

No Dia Especial Catarata e Cirurgia
Refrativa serão abordados temas re-
levantes como o cálculo de lentes in-
tra-oculares, a excelência na correção
do astigmatismo, aspectos legais, éti-
cos e técnicos na extração de cris-
talinos transparentes, a cirurgia para
correção da presbiopia. Além disso,
as discussões atuais sobre filtros de
luz azul e a relação entre facectomia e
DMRI e retinopatia diabética, entre
outras, também farão parte da pro-
gramação, coordenada por Fábio Hen-
rique Casanova, Fernando Cançado Trin-
dade, Marco Antônio Rey de Faria, Mi-
guel Ângelo Padilha, Wallace Chamon
e Walton Nosé.

Córnea e Lentes de Contato

Denise Fornazari, Denise de Freitas e
Newton Kara-José estarão à frente do
Dia Especial Córnea e Lentes de Con-
tato, onde vão coordenar os debates
relacionados aos avanços no trata-
mento da superfície ocular, inovações
cirúrgicas, complicações resultantes
do uso de lentes de contato, correção
do ceratocone e a fidelização do pa-
ciente no tratamento, entre outros pon-
tos.

Glaucoma

Com a  proposta de trazer aos médi-
cos oftalmologistas o que existe de
mais importante e atual na patogê-
nese, diagnóstico e tratamento da do-
ença, o Dia Especial de Glaucoma terá

entre os pontos de destaque as dis-
cussões sobre combinações fixas de
drogas, trabeculectomia e diagnóstico
precoce. A programação científica te-
ve a coordenação de Homero Gusmão
de Almeida, Paulo Augusto de Arruda
Mello e remo Susanna Júnior.

Retina e Vítreo

Degeneração macular relacionada à
idade, medicamentos antiangiogêni-
cos, retinopatia diabética, novas tec-
nologias para diagnóstico e novas
técnicas cirúrgicas para o tratamento
das doenças da retina serão os pontos
principais dos debates do Dia Especial
de Retina e Vítreo. 
A programação está sendo coorde-
nada por Márcio Nehemy, Marcos
Ávila e Walter Takahashi.

Transmitir de forma equilibrada e eficiente o conhecimento consolidado
em quatro grandes áreas da oftalmologia é o objetivo do Dia Especial, 

03 de setembro, quando serão ministradas aulas, conferências, debates, mesas
redondas, apresentação de vídeos e discussões sobre Retina e Vítreo; 

Glaucoma; Córnea e Lentes de Contato e Catarata e Cirurgia Refrativa. 

“
”

Uma das atividades sociais que marcará o XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e
Reabilitação Visual será o lançamento nacional do filme “Blindness”, filme de Fernando Meirelles baseado

no livro “Ensaio sobre a Cegueira, do escritor português José Saramago. A estréia ainda está sendo
negociada com os cinemas de Florianópolis. O filme tem como protagonista a esposa de um médico

oftalmologista, única pessoa capaz de enxergar numa cidade onde todas as pessoas são misteriosamente
tomadas por uma repentina cegueira. 

Meirelles é arquiteto que passou a dirigir programas independentes para TV nos anos 1980, comerciais nos
anos 1990 e finalmente longa-metragens no século XXI. Seus filmes mais conhecidos são: O Menino

Maluquinho 2 - A Aventura (1998), Domésticas (2000), Cidade de Deus (2002) e O Jardineiro Fiel (2004).

Cursos de Instrução

Planejados para possibilitar a maior
participação dos oftalmologistas de
todo o País na elaboração do Pro-
grama Científico do Congresso de Flo-
rianópolis, os Cursos de Instrução to-
rnaram-se uma das novidades mais
promissoras do evento.

A Comissão Científica do CBO rece-
beu dezenas de sugestões de cursos
sobre os mais variados aspectos da
especialidade, numa demonstração
da vitalidade científica das insti-
tuições de ensino e de assistência
oftalmológica do Brasil. A comissão
aprovou a realização de 55 desses
Cursos de Instrução.

Série Oftalmologia Brasileira

Em 05 de setembro, nas programações do XVIII Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, haverá o lançamento da Série
Oftalmologia Brasileira, a maior obra da especialidade já editada no Brasil, com
16 volumes, elaborados por uma equipe composta por mais de 400 professores
e que abarca todas os aspectos da ciência e da prática oftalmológicas da
atualidade (veja matéria na página 23). A solenidade será realizada no estande
do CBO.
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Festa e confraternização 
durante o Congresso

Programação de reuniões adminstrativas 
do CBO durante o XVIII Congresso 

Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual

02 de setembro

14h00
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG)
do CBO com presidentes das socieda-
des filiadas para discussão da relação
do CBO/Sociedades, racionalização
do calendário oftalmológico e outros
assuntos;

03 de setembro

12h30
Diretoria com a Coomissão de Ensino
do CBO;
14h00
Diretoria do CBO com o Conselho Fis-
cal da entidade;

04 de setembro

09h00
Diretoria com os integrantes da Co-
missão Visão 2020 para o Brasil
12h30
Diretoria com Comissão de Ensino e
Coordenadores de Cursos de Especi-
alização credenciados;
14h00
Diretoria com representantes de ban-
cos de olhos;
18h00
Conselho Deliberativo do CBO 

05 de setembro

08h30
Simpósio Global - AAO/APAO/CBO 
10h00
Diretoria com Comissões do CBO;
17h30
Lançamento da Série Oftalmologia
Brasileira 

06 de setembro

09h00
Grupo de Lideranças da Associação
Pan-Americana de Oftalmologia;
12h00
Diretoria e Comissão Científica
14h00
Exame de Suficiência - Categoria Es-
pecial

Três ambientes para
atender todos os estilos.
Assim será a festa oficial
do XVIII Congresso
Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e
Reabilitação Visual, em
05 de setembro, a partir
das 20 horas, na New
Time. Banda, DJ e uma
mini-oktoberfest esperam
pelos congressistas.

O evento será fechado aos parti-
cipantes do congresso.
A festa terá a animação da Ban-
da Zawajus e um DJ convidado.
Além disso, o espaço da mini-
oktoberfest em pleno mês de
setembro, vai contar com a par-

ticipação da Oktoberfest de Blu-
menau, como parte das come-
morações dos 25 anos da maior
festa alemã das Américas. Para
criar o clima, a festa contará
com danças típicas, bandas, gru-
pos folclóricos e o famoso con-
curso de chope em metro, além
da participação da rainha e
princesas da festa blumenau-
ense. 
Para ninguém perder a con-
fraternização, a organização vai
oferecer transfer saindo de to-
dos os hotéis centrais da capital
catarinense. Quem estiver hos-
pedado fora da região central,
basta se deslocar até um dos 18
hotéis cadastrados e aguardar a
saída até a festa.

Congressista VIP

A noite de Floripa é conhecida pelas
baladas em casas noturnas e pelos
barzinhos espalhados por toda a ci-
dade. A Ilha da Magia tem atrações
para todos os gostos, entre atrações
culturais e de lazer que contrastam
com as paradisíacas praias. Pensando
também no tempo de folga entre os
cursos de instrução, palestras e me-
sas redondas, a organização vai for-
necer aos participantes do congresso
um cartão VIP, que oferece descontos
e brindes nos principais restaurantes
e casas noturnas de Florianópolis.
Com ele, o congressista terá cortesia
de entradas nas principais baladas da
noite catarinense, além de até 15%
de desconto em bares e restaurantes
parceiros. 

Banda, DJ e uma Mini-Oktoberfest

No estande do CBO serão instaladas Estações de Trabalho de várias comissões e departamentos do CBO 
para o atendimento dos associados da entidade durante toda a programação do evento
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II Curso para Coordenadores 
de Curso de Especialização 

em Oftalmologia

Esse curso tem o objetivo de promover
padrões uniformes de educação de
especialistas em Oftalmologia, divul-
gando e incentivando a adoção de
boas práticas nos modelos educa-
cionais existentes; compartilhando e
modificando, conforme necessário, os
modelos de ferramentas de ensino e
materiais extra-curriculares que in-
cluem wetlabs, cirurgia virtual e edu-
caçao a distântia (INTERNET); e pro-
porcionando oportunidades de inter-
câmbio entre especialistas de países
diferentes. 
O Conselho Internacional de Oftalmo-
logia iniciou, há cerca de 4 anos, o
pro-jeto “Educando os Educadores”,

base para inúmeros Cursos para Co-
ordenadores em todo mundo. A pos-
sibilidade de fazer a segunda edição
desse curso no Brasil, com discussões
sobre o seguimento e acompanha-
mento das discussões realizadas em
setembro de 2007, é possível graças à
atuação da Comissão de Ensino do
CBO, que mantém a estrutura de en-
sino e avaliação em seus Cursos de
Especialização permanentemente em
funcionamento e avaliação.
A coordenação do II Curso para Co-
ordenadores de Curso de Especializa-
ção em Oftalmologia está à cargo de
Karl C. Golnik (Conselho Internacional
de Oftalmologia - ICO), Paulo Augusto

de Arruda Mello (CBO/Associação Pan-
Americana de Oftalmologia - APAO),
Zélia Maria da Silva Corrêa (CBO/
APAO) e Peter Quiros (APAO/ICO). 
O apoio financeiro para a realização
desse curso esta sendo dado pela Fun-
dação do Conselho Internacional de
Oftalmologia (ICOF), Fundação da As-
sociação Panamericana de Oftalmolo-
gia (FAPAO), CBO e as empresas:
Alcon, Allergan e Opto Eletrônica.
Esse curso foi endossado pela Aca-
demia Americana de Oftalmologia
(AAO), pela Fundação do Conselho
Internacional de Oftalmologia (ICOF),
pela Associação de Professores
Universitários de Oftalmologia (AUPO-

USA), Associação Panamericana de
Oftalmologia (APAO), pelo Conselho
da Fundação da Associação Panameri-
cana de Oftalmologia e pelo Conselho
Panamericano de Professores Univer-
sitários de Oftalmologia (PACUPO).
Além dos professores envolvidos na
organização do evento, farão parte do
corpo docente do curso Anthony
Arnold (ICO), Andrew Lee (ICO), Ha-
milton Moreira (CBO), Keila Miriam

(CBO), Hélia Angotti (CBO), Elvira Abreu
(CBO), Procópio dos Santos (CBO) e
Caio Regatieri (CBO). Entre os
destaques do curso está a apresen-
tação do Programa Nacional de En-
sino de Facoemulsificação (Hamilton
Moreira), a apresentação do O.N.E.
(Online News & Education Network)
por Caio Regatieri e as sessões in-
terativas entres os coordenadores bra-
sileiros e os convidados internacionais.

Os coordenadores de Cursos de Especialização em Oftalmologia Credenciados pelo CBO passarão por uma ma-
ratona de especialização durante dois dias, antes do início do XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira
e Reabilitação Visual. O II Programa para Coordenadores de Cursos de Especialização em Oftalmologia é orga-
nizado pelo CBO e pelo Conselho Internacional de Oftalmologia, com aoio da Associação Pan-Americana de Oftal-
mologia, do Conselho Pan-Americano de Professores Universitários de Oftalmologia (PACUPO) e das empresas
Alcon e Allergan.
Durante o programa haverá o lançamento no Brasil do O.N.E. (Ophthalmic News & Education), produto educacional
online da Academia Americana de Oftalmologia que combina um amplo acervo de informações, atualizadas re-
gularmente, aos médicos oftalmologistas de qualquer nível de especialização. 
A ferramenta, criada com o objetivo de facilitar a busca por informações confiáveis frente ao aumento exponencial
de informações disponíveis na internet, pode ser acessada no site da Academia Americana de Oftalmologia. Além
desse conteúdo, o produto ainda oferece ferramentas de educação continuada, teste de conhecimento, plane-
jamento de aprendizado com lembretes automáticos e revisão de pontos fundamentais da prática diária com os
guias clínicos da biblioteca da Academia Americana. 
O Brasil é um dos primeiros países a receber essa tecnologia, já que o lançamento mundial da ferramenta está
prevista para 2009. Por enquanto, apenas os associados da Academia Americana podem acessar o O.N.E. que
prevê a ampliação da ferramenta aos associados do CBO.
Durante o curso, também será apresentado um novo programa de ensino da facoemulsificação, produto de ação
conjunta entre o CBO e a Alcon, que vai ser distribuído aos centros de ensino da especialidade, contribuindo para
aperfeiçoar a aprendizagem da técnica da facoemulsificação com implante de lentes intra-oculares dobráveis. 

01 e 02 de Setembro de 2008 - Florianópolis
O Brasil será o primeiro país a realizar um curso de seguimento para Coordenadores 

de Curso de Especialização em Oftalmologia. Em 2007, nos dias imediatamente anteriores 
ao XXXIV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Brasília, foi realizado o primeiro curso.

Curso para Coordenadores de Cursos de
Especialização em Oftalmologia, realizado 
em Brasília em 2007
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Lançamento do livro sobre 
história do Glaucoma

Veja o nosso espaço no XVIII Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira 

e Reabilitação Visual

Venha nos visitar. Esperamos por você!

Depois de anos de pesquisas, Geraldo
Vicente de Almeida e Ralph Cohen
lançarão no XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabili-
tação Visual o livro “Glaucoma - His-
tória de uma Doença”, lançado pela
editora Cultura Médica, com o apoio
da Allergan Produtos Farmacêuticos
Ltda.
A obra inicia-se com uma discussão
sobre a origem da palavra “Glauco-
ma” e faz um minucioso apanhado dos
avanços ocorridos no diagnóstico e no
tratamento da doença desde as an-
tigas civilizações do Oriente Médio,
Grécia e Roma antigas, até os últimos
avanços da a medicina contempo-
rânea. 

Ao tratar dos tempos atuais, os au-
tores descrevem a história da Tono-
mitria, da Oftalmoscopia e do Exame
de Fundo de Olho, da Perimetria, Bio-
microscopia e Gonioscopia e da im-
portância desses métodos diagnós-
ticos para o desenvolvimento da pro-
pedêutica do Glaucoma. Por fim, Vi-
cente de Almeida e Cohen tratam so-
bre o desenvolvimento do tratamento
clínico e do tratamento cirúrgico da
doença.
Os autores estarão lançando o livro
em 04 de setembro, às 10h00 na sala
Arvoredo 2 e logo depois da sole-
nidade farão uma seção de autógrafos
no estande da Allergan na exposição
comercial do congresso.

“Glaucoma - História de uma Doença”

Geraldo Vicente de Almeida

Ralph Cohen

O estande do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia no Congresso de Flo-
rianópolis foi planejado para ser to-
talmente interativo com os associ-
ados da entidade. 
Além das instalações convencionais
para a realização de reuniões e para
pequenos encontros, o estande será
construído para permitir a instalação

de estações de trabalho, onde re-
presentantes de departamentos e de
comissões do CBO estarão prepa-
rados para atender os congressistas,
respondendo suas dúvidas, encami-
nhando suas críticas e reivindicações
e prestando os esclarecimentos sobre
as atividades do Conselho.
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Assembléia Legislativa de Santa
Catarina promove sessão em
homenagem à Oftalmologia

Defesa da Saúde Ocular 
do Brasileiro:

este será o tema da Sessão Solene
que a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Santa Catarina promoverá em
02 de setembro, quando serão pres-
tadas uma série de homenagens a
personalidades que contribuíram para
a melhoria das condições de saúde
ocular da população do País, bem co-
mo dos ex-presidentes do CBO. Du-
rante a solenidade, haverá o lança-
mento solene do livro “Cirurgia de Ca-
tarata - Necessidade Social”, com
uma homenagem especial a um de
seus autores, Newton Kara-José (veja

matéria nas páginas 46 e 47).
Na solenidade serão homenageados
os deputados federais Ângela Amin
(PP/SC), Fernando Coruja (PPS/SC) e
Edinho Bez (PMDB/SC), o ex-senador
Geraldo César Althoff e o deputado
estadual Serafim Venzon (PSDB).
Também serão homenageados o reitor
da Universidade Federal do Paraná,
Carlos Augusto Moreira Júnior, o di-
retor do Instituto da Visão da UNIFESP,
Rubens Belfort Junior, o presidente da
Sociedade Catarinense de Oftalmolo-
gia, Ademar Valsechi, o ex-presidente
do XXXIV Congresso Brasileiro de
Oftalmologia e integrante da Comis-
são Científica do CBO, João Eugênio

Gonçalves de Medeiros e os ex-
presidentes do CBO: Adalmir Morterá
Dantas, Carlos Augusto Moreira, Eli-
sabeto Ribeiro Gonçalves, Francisco
Arthur Mais, Geraldo Vicente de Al-
meida, Harley Edison Amaral Bicas,
Jacó Lavinsky, João Orlando Ribeiro
Gonçalves, Joaquim Marinho de Que-
iroz, Leiria de Andrade Júnior, Marcos
Pereira de Ávila, Newton Kara-José,
Paiva Gonçalves Filho e Suel Abu-
jamra.

1. Deputado Edinho Bez
2. Deputado Fernando Coruja
3. Deputada Ângela Amin
4. Deputado Serafim Venzon
5. João Eugênio Gonçalves de 

Medeiros
{

1. Felipi Zambon
2. Newton Kara-José
3. Sergio Henrique S. Meirelles
4. Manuel Neuzimar P. Junior
5. Rodrigo Sanches Oliveira

{
O Prêmio CBO Allergan consiste no
pagamento da inscrição dos  vence-
dores no encontro da Association for
Research in Vision and Ophthalmology
- ARVO (realizado de 27 de abril a 01
de maio), passagem aérea e hospe-
dagem durante o período do evento. O
prêmio é oferecido ao aluno de Curso
de Especialização em Oftalmologia
que obteve a maior média nas provas
teóricas e teórico-prática da Prova
Nacional de Oftalmologia e ao co-
ordenador do Curso de Especialização
em Oftalmologia cujos alunos ob-
tiveram a maior média na Prova Na-
cional de Oftalmologia nos últimos
quatro anos.
Em 2008, os vencedores foram Felipi
Zambon, aluno da USP e Newton Kara
José, coordenador do curso da USP.

O Prêmio Maimônides - Beca Marcos
Lottenberg, instituído e oferecido por

um grupo de oftalmologistas de con-
fissão israelita, consiste no paga-
mento de passagem aérea e estadia
durante um mês em Israel para reali-
zação de estágio acadêmico e visita
monitorada ao aluno que obteve a me-
lhor média do curso crecendiado pelo
CBO que obteve a maior média nas
provas teóricas e teórico-prática da
Prova Nacional de Oftalmologia. O ga-
nhador de 2008 foi Rodrigo Sanches
Oliveira.

O Prêmio Waldemar e Rubens Belfort
Mattos é oferecido ao primeiro autor
do melhor artigo publicado na revista
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
no ano anterior. Em 2008 o artigo ven-
cedor foi “Estudo comparativo entre a
curva diária de pressão intra-ocular e
a associação da curva ambulatorial
com o teste de sobrecarga hídrica no
glaucoma primário de ângulo aberto,

glaucoma de pressão normal e olhos
normais”, publicado no Volume 70, nº
3 - maio/junho de 2007, nas páginas
471 a 479, de autoria de Sergio Hen-
rique Sampaio Meirellesa, Riuitiro Ya-
mane, Riani Morelo Álvares, Priscilla
Barbuto Botelho. Fábio Barreto Mo-
rais, Pedro Bertino Moreira, Adalmir
Morterá Dantas e Haroldo Vieira de
Moraes Júnior.
Houve também uma Menção Honrosa,
dada ao artigo “Uso oral do óleo de
linhaça (Linum usitatissimum) no tra-
tamento do olho seco de pacientes
portadores da síndrome de Sjögren”,
publicado no Volume 70, nº 4 -
julho/agosto de 2007, nas páginas
649 a 655, de autoria de Manuel Ne-
uzimar Pinheiro Júnior, Procópio Mi-
guel dos Santos, Regina Cândido Ri-
beiro dos Santos, Jeison de Nadai
Barros, Luiz Fernando Passos e José
Cardoso Neto.

Durante o XVIII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira
e reabilitação Visual será realizada a entrega simbólica dos

prêmios CBO/Allergan; Maimonides - Beca Marcos Lottenberg;
Waldemar e Rubens Belfort Mattos
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Cirurgia de Catarata: 
Necessidade Social

O livro Cirurgia de Catarata - Neces-
sidade Social, de autoria de Harley E.
A. Bicas, Newton Kara José e Regina
de Souza Carvalho será lançado pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
durante o XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabi-
litação Visual. 
A obra reúne as reflexões dos autores
sobre a importância e as dificuldades
que cercam a realização da cirurgia de
catarata no Brasil. Consideram que de
todas as intervenções de saúde, a ci-
rurgia da catarata e uma das que a-
presentam melhor relação custo-be-
nefício, além de ter alta eficiência,
alto custo-benefício no tratamento da
doença e na reabilitação visual da
pessoa e oferece grande impacto para
a sociedade. Todas estas caracterís-
ticas levaram o Banco Mundial e ou-
tras instituições internacionais a pri-
orizarem o financiamento para a rea-
lização de programas de tratamento

de catarata em países em desenvol-
vimento.
De acordo com os autores, o SUS
deve priorizar a cirurgia de catarata e
fazer credenciamento universal de to-
dos os médicos especialistas em Of-
talmologia. Os convênios e os planos
de saúde devem, também, ser obri-
gados a fazer cobertura completa das
despesas da cirurgia e providenciar,
dentro de seu plano de ressarcimento,
o credenciamento universal dos médi-
cos especialistas em Oftalmologia. A
meta atual é melhorar o máximo pos-
sível a qualidade de vida do idoso, a-
pesar do preconceito, discriminação e
isolamento da sociedade para com o
idoso; e de a velhice ser encarada co-
mo decadência, doença e peso social.
“Atualmente, personalidades, intele-
ctuais, políticos, artistas, com mais de
70 anos aparecem na mídia contra-
dizendo o estereótipo de “velho” ao
demonstrarem inteligência, versati-

lidade, perspicácia, audácia, boa for-
ma, bom humor, dentre outras cara-
cterísticas, mostrando que também na
velhice podem ser produtivos”, mos-
tram os autores.
O livro mostra que o idoso com baixa
acuidade visual perde autonomia em
diversas atividades; sua auto-estima
é baixa e está exageradamente pre-
disposto a quedas. O exame oftalmo-
lógico de rotina, a correção dos erros
de refração e cirurgia de catarata me-
lhoram a qualidade de vida da maioria
dos idosos. 
A Organização Mundial de Saúde
(OMS) estipula para os países pobres
a realização de um mínimo de três mil
cirurgias por 1.000.000 habitantes/
ano. Esse montante é o suficiente pa-
ra eliminar os novos casos de cegue-
ira, ficando ainda sem solução os ca-
sos acumulados e os casos de di-
minuição acentuada da visão. De
acordo com os autores, a maior bar-

reira existente hoje no Brasil e que
obriga nossos hospitais públicos fun-
cionarem bem abaixo de sua capa-
cidade, é o financiamento restrito,
estipulado pelo SUS.
O livro faz um relato pormenorizado
das Campanhas realizadas pelo CBO
nos últimos 15 anos, que conseguiram
mostrar à comunidade e aos órgãos
governamentais a força tarefa dispo-

nível e a luta dos oftalmologistas bra-
sileiros para melhorar as condições de
cobertura em saúde ocular.
A obra também retrata o período de
2004 a 2007, quando mudanças na po-
lítica de pagamento dessas cirurgias
regulamentadas por sucessivos decre-
tos, resultaram numa diminuição de
seu número para 247 mil. Os autores
do livro concluem que é urgente a mo-

bilização de todos os envolvidos na
saúde ocular e no bem estar dos ido-
sos para que possamos resgatar a boa
visão dessa parcela da população que
muito contribuiu para o desenvolvi-
mento do país•

Harley Edison Amaral Bicas Newton Kara-José

Regina de Souza Carvalho




