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especialização credenciados pelo
CBO: 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);
Sociedade Beneficente Santa Casa de
Campo Grande (MS) e Universidade
de Santo Amaro - UNISA (SP), com
capacidade para beneficiar cerca de
40 alunos por ano.
A partir de novembro de 2008, os
coordenadores do projeto passaram a
organizar aulas, wet-labs e encontros
entre representantes das instituições
beneficiadas para transmitir as técni-
cas didáticas adequadas para o traba-
lho com as máquinas recebidas e para
estabelecer os mecanismos e avalia-
ção dos indicadores de qualidade da
cirurgia.
Paralelamente, os coordenadores do
projeto desenvolveram um software
para a criação de um banco de dados
com as informações provenientes das

Nos primeiros dias de março, os sete
cursos de especialização em Oftal-
mologia credenciados pelo CBO es-
colhidos pelo Projeto Faco estarão
recebendo as máquinas Legacy dispo-
nibilizadas pela empresa Alcon Labo-
ratórios do Brasil. O ato marcará a no-
va etapa do projeto, coordenado pelo
CBO com a parceria da Alcon, que vai
assegurar padrões internacionais de
ensino na técnica que representa o
estado da arte na cirurgia de catarata.
Em 2008, negociações empreendidas
entre o presidente do CBO, Hamilton
Moreira, o presidente da Alcon Brasil,
Amaury Guerrero e o chefe executivo
da empresa a nível mundial, Cary
Rayment, resultaram no projeto de do-
tar cursos de especialização em oftal-
mologia de máquinas para a reali-
zação de cirurgias de facoemulsifi-
cação, máquinas estas que serão
utilizadas exclusivamente para o ensi-
no, e de padronizar técnicas didáticas,
e técnicas de controle da qualidade
dos procedimentos.
No primeiro momento, o Projeto Faco
beneficiou os seguintes cursos de

instituições participantes. Este banco
de dados estará disponível on-line e
será alimentado com o registro que os
alunos farão de todas as cirurgias
realizadas.
“O projeto vai muito além de capacitar
alguns centros no ensino da facoe-
mulsificação. Representa etapa
inédita na parceria entre a especia-
lidade e a indústria, esforço também
inédito de disseminar métodos de
ensino convenientes e de estabelecer
mecanismos de controle para o
aprimoramento constante do ensino”,
explica o presidente do CBO, Hamilton
Moreira.
O projeto envolveu a diretoria do CBO,
a Comissão de Ensino da entidade, a
Sociedade Brasileira de Catarata, e
Implantes Intra-Oculares e a diretoria
da Alcon. No campo didático e ope-
racional teve a coordenação geral de
Eduardo Sone Soriano e Jonathan Cli-
ve Lake, que contaram com a
colaboração de Gustavo Ricci
Malavazzi, Maurício Arruda Câmara
Barros e Wilson Takashi Hida.

SIFICAÇÃO
Alunos sendo treinados na Facoemulsificação em vários serviços




