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“Desta vida você não leva nada. 
Mas você pode deixar.

Doe córneas. Doe novos horizontes 
para quem não pode ver”.



47

“Desta vida você não leva nada. Mas
você pode deixar. Doe córneas. Doe no-
vos horizontes para quem não pode ver”.
Este é o lema da Campanha Nacional
de Doação de Córneas, que o Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia pro-
moveu de 06 a 11 de outubro, como
parte das atividades ligadas ao Dia
Mundial da Visão, comemorado em 09
de outubro.
Comemorado anualmente na segunda
quinta-feira do mês de outubro, o Dia
Mundial da Visão é uma iniciativa de
âmbito mundial, patrocinada pela Or-
ganização Mundial da Saúde e pela A-
gência Internacional de Prevenção da
Cegueira (International Agency for
Prevention of Blindness - IAPB). Sua
primeira edição ocorreu em 2000 e a
data tem como objetivo principal pro-
mover o Programa 2020: O Direito de
Ver, que pretende eliminar a cegueira
evitável do mundo até o ano 2020.
Durante a semana de 06 a 11 de ou-

Repercussão 
nos meios 

de comunicação

Reunião com representantes de Bancos
de Olhos realizada no XVIII Congresso
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e

Reabilitação Visual
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tubro, o CBO disponibilizou em seu si-
te informações sobre córneas, rela-
ção de bancos de olhos de todo o País,
legislação e referências sobre como e
quem pode doar. Além disso, cerca de
100 mil folders de divulgação e pro-
moção da doação de córneas come-
çaram a ser distribuídos em todo o
Brasil. Encerrando as atividades da
semana, o presidente do CBO, Ha-
milton Moreira proferiu uma palestra
sobre visão na Galeria Casa da Ima-
gem, em Curitiba, em 11 de outubro.
Além disso, realizou uma pesquisa en-
tre os oftalmologistas de todo o Brasil
a respeito das dificuldades para a rea-
lização das doações de córneas e para
a efetivação dos transplantes nas vá-
rias regiões do País.
Por fim, no III Fórum Nacional de Sa-
úde Ocular haverá um módulo voltado
exclusivamente à problemática dos
transplantes de córnea. (Veja matéria
nas páginas 40 a 44)

CAMPANHA NACIONAL 
DE DOAÇÃO DE CÓRNEAS
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Nos próximos meses, cinco cursos de
especialização em oftalmologia cre-
denciados pelo Conselho Brasileiro de
Oftalmologia estarão recebendo em re-
gime de comodato aparelhos para a
realização de cirurgias de facoemulsi-
ficação como fruto de um programa
desenvolvido pelo CBO e pela Alcon
Laboratórios do Brasil Ltda. para am-
pliar o ensino da mais moderna técni-
ca de realização de cirurgia de cata-
rata no País.
Todos os diretores dos cursos de es-
pecialização em Oftalmologia creden-
ciados pela entidade já receberam
convite oficial para participação no
programa e, nas próximas semanas,
serão escolhidos os cinco cursos que
reúnem melhores condições para a re-
cepção dos aparelhos.
“É preciso levar em consideração que
o objetivo primordial do programa é
melhorar o ensino” - declarou o presi-
dente do CBO, Hamilton Moreira - “Des-
ta forma, o CBO tomará todos os cui-
dados necessários para que o progra-
ma não seja desviado de seus propó-
sitos iniciais. A sustentabilidade e a
credibilidade do programa dependem

desta condição básica,
que terá que ser aca-
tada pelo serviço que
se dispuser a partici-
par.” O projeto prevê o
desenvolvimento de um
programa de ensino fun-
damentado na troca de
experiências sobre mé-
todos e operações en-
tre instituições que já
ensinam a técnica da

facoemulsificação de forma rotineira,
no aprimoramento dos professores quan-
do for necessário e na colaboração do

ensino dos alunos por meio de cursos
e wet-labs.
Os cinco cursos escolhidos para parti-
cipar do programa devem demonstrar
interesse em implementar ou aprimo-
rar o ensino da facoemulsificação no
respectivo currículo, tomar providên-
cias que garantam a continuidade do
projeto, comprovar que não possuem
ou de equipamentos de facoemulsifi-
cação ou que os mesmos têm de-
ficiências insanáveis e se comprome-
ter a enviar relatórios periódicos.
A participação da empresa Alcon La-
boratórios do Brasil Ltda., fundamen-
tal para o programa, é avaliada de for-
ma muito positiva por Fernando D.
Fernandes, diretor de Relacionamento
com o Cliente. De acordo com ele,
“como empresa líder na oftalmologia ,
a Alcon tem o compromisso e a vo-
cação de apoiar as iniciativas edu-
cacionais que visam proporcionar a
adoção das melhores tecnologias e
produtos para o tratamento das do-
enças oculares. O investimento na im-
plementação deste programa, em par-
ceria com o CBO, reafirma este com-
promisso com a classe oftalmológica,
ajudando no aprimoramento e desen-
volvimento do treinamento de avança-
das técnicas de cirurgia de catarata
nos hospitais-escola.
Para o coordenador do programa, E-
duardo Sone Soriano, seus resultados
terão grande importância para a me-
lhoria do ensino da especialidade e,
consequentemente, para a melhoria
da assistência oferecida à população. 
“Nossa ênfase total é o ensino e nos-
sa expectativa é que, até o final de
2008, os primeiros resultados do pro-
grama já sejam sentidos”, concluiu
Sone Soriano.

Reunião realizada no XVIIII Congresso
brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e reabilitação Visual 
na qual foi debatida a proposta 
do programa: Amaury Guerrero (diretor
presidente da Alcon), Paulo Augusto 
de Arruda Mello (coordenador da
Comissão de Ensino do CBO), Marcelo
Montagnoli (diretor da unidade
cirúrgica da Alcon), Hamilton Moreira
(presidente do CBO) e Fernando D.
Fernandes (diretor de relacionamento
com o Cliente da Alcon)

CBO e ALCON montam programa para
expansão do ensino da facoemulsificação

“É preciso levar 
em consideração
que o objetivo
primordial do
programa é
melhorar o ensino”

Hamilton Moreira 
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DEVER DE INFORMAÇÃO

correm queixas de pacientes que a-
legam falta de informação prévia so-
bre as possíveis complicações do pro-
cedimento realizado. Este fato, entre
outras coisas, reflete o recente desen-
volvimento da autonomia humana. O
paciente fica ao mesmo tempo sur-
preso e revoltado com a complicação
ocorrida, atribuindo automaticamente
culpa ao médico, independente de ser
uma intercorrência rara ou escusável. 

Este, por sua vez, nem sempre se a-
cercou dos meios de prova suficientes
para confirmar o fornecimento de in-
formações prévias, seja pela não ela-
boração do consentimento informado
ou outro tipo de comprovação, seja
pela utilização de um texto inade-
quado. 
O prontuário é um documento ex-
tremamente importante por ser bas-
tante valorizado como meio de prova.
No entanto, quando parco em infor-

mações, pouco ou nada costuma a-
judar. Um fato constrangedor ocorre
quando o médico altera posterior-
mente os registros, complicando des-
necessariamente a sua defesa que,
por outro lado, também pode ficar
comprometida pela não apresentação
da mesma.
Uma série de outros procedimentos
motiva a apresentação de denúncias
aos tribunais éticos. Quando ocorre
uma complicação em cirurgia plástica
palpebral, por exemplo, o paciente a-
lega que o médico oftalmologista não
está apto a sua realização. Desta for-
ma, é conveniente que o médico tenha
um currículo compatível para com-
provar a sua experiência neste as-
sunto específico. 
O mau relacionamento médico-pa-
ciente, presumidamente devido à e-
xasperação da sobrecarga ou das más
condições de trabalho, também de-
sencadeia queixas dos pacientes, as-
sim como a negativa de benefício nas
perícias médicas pode ser motivo de
descontentamento. Também continu-
am aparecendo queixas por erros de
prescrição de óculos as quais, pelo
número astronômico de procedimen-
tos efetuados, podem ser conside-
radas paradoxalmente raras. A não
coleta de material corneano em ce-
ratites graves, quando indicada, pro-
voca a revolta do paciente se o quadro

Disse Hipócrates (460-377 a.C.) que
nenhum médico pode ter sucesso “se
não lhe favorecem o enfermo, os as-
sistentes e as circunstâncias exteri-
ores”. Uma série de circunstâncias
pode conduzir ao mau resultado em
procedimentos médicos. Quando isto
ocorre, e o paciente não foi devida-
mente informado, a tendência atual é
pela formulação de uma demanda con-
tra o médico em algum órgão de fisca-
lização. 
As denúncias contra oftalmologistas
chegam ao CFM por diversos motivos.
No entanto, algumas chamam especi-
almente a atenção por se apresen-
tarem com maior freqüência. Dentre
estas podem ser citadas as compli-
cações relacionadas às cirurgias de
catarata e as alegações de falta de
informação prévia a procedimentos
oftalmológicos em geral.
Em lugar de destaque encontram-se
as denúncias relacionadas às facecto-
mias e suas respectivas complica-
ções, quais sejam, entre outras: ru-
ptura de cápsula posterior e suas
conseqüências, descolamento de re-
tina, inadequação do grau da LIO im-
plantada, piora do quadro de glauco-
ma ou da retinopatia diabética pré-
existente, descompensação corneana
e até mesmo a raríssima hemorragia
expulsiva. A ruptura de cápsula pos-
terior efetivamente parece constituir
uma importante causa das queixas
atuais, principalmente quando o pa-
ciente, segundo o seu entendimento
leigo, decide pela cirurgia convicto de
que é um procedimento simples e
isento de complicações.
Também com relativa freqüência o-

(*) Elcio Luiz Bonamigo
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O mau
relacionamento
médico-paciente,
presumidamente
devido à
exasperação da
sobrecarga ou das
más condições de
trabalho, também
desencadeia queixas
dos pacientes... 

“

”



verbal. Desta forma, convém elaborar
um Consentimento Informado especí-
fico para este procedimento, cujo ob-
jetivo deve nitidamente visar o as-
pecto informativo e não meramente
defensivo que desvalorizaria o próprio
documento. Além das informações
gerais, as complicações possíveis de-
vem ser especificadas. A inclusão de
perguntas dirigidas ao paciente com a
finalidade de verificar se deseja saber
mais sobre determinado assunto e
com espaços em branco para suas
próprias perguntas favorece o cum-
primento da intenção de bem infor-
mar. 
Todo o cuidado é pouco. “A medicina
é a mais notável de todas as artes”,
mas nela não existe o sempre. As

evolui para o mau resultado. A re-
cidiva na cirurgia de pterígio constitui
motivo de queixa. Quando o médico
faz a excisão simples sem esclare-
cimento prévio, em caso de recidiva
terá dificuldades em sustentar sua
defesa através da atual literatura
existente. Tanto pode haver queixa
pelo tratamento de um glaucoma
inexistente como pelo não tratamento
de um glaucoma existente.
Um comentário adicional referente ao
método de informação deve ser es-
pecialmente feito. A cirurgia de cata-
rata, para citar um exemplo comum,
envolve um rol tão amplo de possíveis
complicações que impossibilita ao
médico o fornecimento de todos os
esclarecimentos necessários na forma

malfadadas circunstâncias menciona-
das por Hipócrates podem de fato
complicar o sucesso do procedimento,
independente da qualificação do mé-
dico. Neste sentido, além da
atualização profissional e do bom re-
lacionamento médico-paciente tradi-
cionalmente preconizados, emerge a
recente necessidade de aperfeiçoa-
mento na comunicação, tanto no real
fornecimento das informações que
precedem procedimentos oftalmoló-
gicos como nos seus efetivos re-
gistros.

(*) Elcio Luiz Bonamigo
Integrante da Comissão de Ética do CBO 
e Conselheiro Suplente do Conselho Federal
de Medicina por Santa Catarina 
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