
PROJETO FACO amplia horizontes 
da facoemulsificação no Brasil
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Difundir o ensino da faco-
emulsificação nos Cursos
de Especialização em
Oftalmologia credenciados
pelo CBO com a utilização
das mais atuais técnicas
didáticas e de
equipamentos modernos
para assegurar aos alunos
o ensino de padrões
internacionais
naquele que é, sem dúvida, o mais
importante procedimento cirúrgico da
especialidade. Este é o grande obje-
tivo do Projeto Faco, que o Conselho
Brasileiro de Oftalmologia começou a
executar a partir de novembro, com a
parceria da Alcon Laboratórios do
Brasil.
Surgido de negociações realizadas en-
tre o presidente do CBO Hamilton Mo-
reira, o diretor presidente da Alcon
Brasil, Amaury Guerrero e o chefe
executivo da Alcon Mundial, Cary
Rayment, em recente visita que
empreendeu ao Brasil, o Projeto Faco
tem como objetivo dotar cursos de
especialização em Oftalmologia cre-
denciados pela entidade com apa-
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relhos de facoemulsificação Legacy
cedidos em regime de comodato pela
empresa e difundir as mais modernas
técnicas de ensino da facoemulsifi-
cação entre tais instituições. 
O programa tem foco exclusivo no
ensino e, em sua primeira etapa, está
contemplando sete cursos creden-
ciados: Universidade Federal da Bahia
(BA); Hospital de Olhos do Paraná
(PR), Universidade Estadual Paulista -
UNESP de Botucatu (SP), Faculdade
de Medicina de Marília - FAMEMA
(SP), Centro de Estudos e Pesquisas
Oculistas Associados - CEPOA (RJ),
So-ciedade Beneficente Santa Casa
de Campo Grande (MS) e Universi-
dade de Santo Amaro - UNISA (SP),
num total de 39 alunos e residentes. 
O Projeto Faco está sendo coordenado
por Eduardo Sone Soriano, do Depar-
tamento de Catarata da Universidade
Federal de São Paulo  (UNIFESP) e por
Jonathan Clive Lake, do Departa-
mento de Catarata da Faculdade de
Ciências Médicas da  Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo. Já foram
realizados encontros entre os coorde-
nadores do programa e os professores
que serão responsáveis por sua exe-
cução nas diferentes instituições de
ensino escolhidas para a transmissão
do conhecimento necessário e das
orientações que regerão o programa.
Nas próximas semanas estarão ocor-
rendo wet-labs em todos os serviços,
com a participação dos coordenadores
e de representantes da Alcon. 
“O jovem médico não precisa, ne-
cessariamente, aprender a técnica ex-
tra-capsular da cirurgia de catarata
para depois aprender a facoemulsifi-
cação, como se fosse a evolução na-

tural. Este programa representa gran-
de avanço para a cirurgia da catarata
no Brasil. O ensino da moderna ci-
rurgia, com padrões internacionais,
não apenas de técnica, mas também
em, termos de equipamentos, repre-
senta uma grande, enorme conquista.
Os coordenadores nomeados pela di-
retoria do CBO, bem como os repre-
sentantes do cursos envolvidos no pri-
meiro momento estão com ótimas
expectativas. Ainda em 2008 teremos
dois cursos com o treinamento com-
pleto, iniciando as cirurgias. Em 2009,
outros cursos de especialização em
Oftalmologia credenciados pelo CBO
serão incluídos no programa. Todos os
envolvidos estão muito entusiasma-
dos. Não tenho dúvidas de que o Pro-
jeto Faco trará benefícios para a Oftal-
mologia brasileira em proporção geo-
métrica e, consequentemente, contri-
buirá para melhorar sensivelmente a
saúde ocular da população”, avalia o
presidente do CBO, Hamilton Moreira.

Prioridade absoluta: Ensino

Para o coordenador da Comissão de
Ensino do CBO, Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, com o Projeto Faco, a en-
tidade conseguiu harmonizar todos os
interesses envolvidos, com conse-
quências bastante positivas.
“O programa terá como resultado a
melhoria substancial do ensino das
modernas técnicas cirúrgicas e,
consequentemente, o aprimoramento
da assistência oftalmológica ofereci-
da à população. Ao mesmo tempo,  a
resposta imediata dos Cursos de
Especialização em Oftalmologia cre-
denciados pelo CBO e o interesse des-

pertado entre as equipes encar-
regadas de transmitir o conhecimento
nestas instituições nos dão a certeza
que o Programa continuará e terá
outros desdobramentos”, afirma.
De acordo com Arruda Mello, a dis-
ponibilização dos aparelhos para ins-
tituições que dificilmente teriam
acesso aos mesmos nas condições
normais de mercado, representa uma
marco nas negociações entre as ins-
tituições representativas da espe-
cialidade e as empresas que operam
no segmento oftálmico. Considera que
é a primeira vez que um programa
desta envergadura é colocado em
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prática beneficiando
sete instituições em
seu primeiro momento,
com perspectivas sóli-
das de ser ampliado a
médio prazo.
Já para um dos co-
ordenadores do Pro-
jeto Faco, Eduardo So-

ne Soriano, sem minimizar o signi-
ficado do gesto, mais importante do
que a própria disponibilização dos a-
parelhos, é a possibilidade de difundir
em todo o País as técnicas didáticas
atuais do ensino da cirurgia de ca-
tarata por facoemulsificação e de
criar mecanismos para verificação,
controle dos resultados e eventual
correção dos rumos do projeto.
“Quando passamos a discutir a efe-
tivação do programa, ficou claro que
era necessário que o Projeto Faco fos-
se além da capacitação de centros de
ensino com equipamentos modernos.
Era necessário que o programa con-
templasse também a difusão da
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metodologia de ensino usada com
sucesso na UNIFESP e na Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo, de-
senvolvida no Japão e que, na forma
mais simplificada, consiste em en-
sinar a cirurgia ao jovem médico do
fim para o começo”, ressalta Soriano.
Explica que, por essa metodologia, as
etapas finais da cirurgia são ensi-
nadas e praticadas em primeiro lugar
para evitar que o jovem seja obrigado
a enfrentar as complicações inerentes
às fases iniciais da cirurgia sem a
experiência e o conhecimento neces-
sários. De acordo com Soriano, essa
forma de ensinar, além de mais di-
dática, é menos traumática e gera
menos complicações.
O coordenador afirma também que o
Projeto Faco implica na avaliação dos
indicadores de qualidade da cirurgia,
através da criação de questionário no
qual os participantes devem informar
sobre os resultados do procedimento
e do pós-operatório, identificar indica-
dores de qualidade e os problemas de

ensino da facoemulsificação nas vá-
rias regiões do País e nos vários ser-
viços envolvidos. Tal preocupação
envolve o desafio de tentar unifor-
mizar o ensino dentro de realidades
diferentes,  buscando sempre a exce-
lência.
Outro desafio apontado por Soriano é
obter a sustentabilidade do programa
nos cursos envolvidos, já que a cirur-
gia de catarata por facoemulsificação
exige uma série de insumos e os
serviços precisam ter condições de
fornecê-los.
“Por fim, é importante ressaltar que
os equipamentos cedidos em regime
de comodato vão ser utilizados ape-
nas e exclusivamente para o ensino. O
CBO e a Sociedade Brasileira de Ca-
tarata e Implantes Intra-Ocular (SBCII),
que apoia e participa do projeto, bem
como as instituições participantes,
vão tomar todas as providências ne-
cessárias neste sentido”, conclui
Soriano.

“Quando Hamilton Moreira falou pela primeira vez sobre o Projeto de Ensino de
Facoemulsificação do CBO, acreditamos que a Alcon poderia ser uma grande parceira na
sua viabilização, unindo nossas forças: do lado da Alcon, pela experiência que temos
participando desde o início do desenvolvimento da técnica de facoemulsificação no Brasil e
do lado do CBO, pela sua tradição de promover o ensino na Oftalmologia e de lutar por
melhores condições para a saúde ocular em nosso País.
Nos sentimos muito honrados em contribuir com o CBO nesta iniciativa, que mais uma vez
reforça nossa parceria e compromisso com os oftalmologistas, e nossa tradição de
vanguarda na pesquisa e no desenvolvimento de produtos e equipamentos para a
Oftalmologia.”

A visão da indústria sobre o Projeto

Amaury Guerrero

Eduardo S. Soriano
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