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Em 01 de outubro, o prefeito do
município de Mogi das Cruzes (SP),
Marco Aurélio Bertaiolli (DEM),
recebeu comissão formada pelo
secretário geral do CBO, Nilo
Holzchuh, pelo coordenador do
Departamento Jurídico da entidade,
Maurício Rhein Félix, pelos médicos
oftalmologistas Fernando Costa
Boucault e Salvador Boucault Júnior e
pelo Vereador Francisco Bezerra (PSB),
para discutir a situação da optometria
praticada por profissionais sem
formação médica no município.
A solicitação do CBO foi reforçada
pelo deputado Edemir Chedid (DEM)
A Câmara Municipal de Mogi das
Cruzes aprovou recentemente uma lei
que permite a cobrança de impostos
municipais dos autodenominados
“consultórios optométricos”, criando
uma situação legal paradoxal na qual

algo que é crime na legislação federal
é objeto de cobrança de impostos na
legislação municipal.
Durante a audiência, o prefeito
garantiu que a Prefeitura e a
Secretaria Municipal de Saúde de
Mogi das Cruzes não realizariam
contratações ou concursos públicos
voltados para optometristas. Também
garantiu que encaminhará o texto
aprovado para estudos mais apro-
fundados e que o vetará, caso seja
constatada sua inconstitucinoalidade
ou ilegalidade.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
já está elaborando a peça legal para
prestar todos os esclarecimentos
necessários à Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos de Mogi das
Cruzes.

Nilo Holzchuh Maurício Rhein Félix

3234-Jota127 pag  10/27/09  10:33 AM  Page 46



47

O
ft

al
m

o
lo

g
ia

 e
m

 N
o

tí
ci

as

Mais de 35 mil alunos das escolas pú-
blicas estaduais e municipais de nove
cidades do Agreste e Sertão pernam-
bucano foram beneficiados pelo Projeto
Saúde Visual nas Escolas, realizado con-
juntamente pela Fundação Altino Ven-
tura e pela fundação norte-americana
OneSight, com a participação da Secre-
taria de Saúde do Estado e das secre-
tarias de Saúde e Educação municipais
e com a parceria das empresas Luxo-
ttica, Carls Zeiss, Oakley e do Lions Club
Internacional.
O Projeto teve a duração de quatro me-
ses e teve o objetivo de levar aten-
dimento oftalmológico gratuito de bai-
xa, média e alta complexidade (com do-
ação de óculos, quando necessários)
aos estudantes de 294 escolas publicas
dos municípios de Arcoverde, Custódia,
Afogados da Ingazeira, Jatobá, Pedra,
Inajá, Petrolândia, Tacaratu e Venturosa.
A Fundação Altino Ventura contou com a
colaboração efetiva de uma equipe mul-
tidisciplinar constituída de 26 médicos
oftalmologistas e médicos de outras es-
pecialidades, além de 60 colaboradores
e voluntários. A Fundação OneSight
trouxe 34 voluntários dos EUA, Itália,
Grécia, China, Grã-Bretanha e também
de São Paulo. 
A FAV realizou a capacitação de 2.205
professores e 1.232 agentes de saúde
dos nove municípios para a realização
da triagem visual dos alunos. A equipe
da Fundação viabilizou o diagnóstico e
tratamento das doenças oculares. Ao to-
do, foram examinados 35.545 pessoas,
foram doados cerca de 2.000 óculos,
fabricados no local e 530 casos foram
encaminhados para tratamento oftalmo-
lógico de alta complexidade. 
De acordo com a presidente da FAV,
Liana Ventura, a abrangência do projeto
também permitiu a obtenção de dados
epidemiológicos importantes, bem como
perfil gestacional, antropométrico e in-
formações sobre neurodesenvolvimen-
to. Estes dados são fundamentais para o
planejamento estratégico de futuras
ações.

A presidente da Fundação Altino Ventura,
Liana Ventura, entrega óculos a aluna Laísa

Vitória, de Afogados da Ingazeira

Durante o mês de setembro, o site do CBO
recebeu 98.392 acessos.
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Marcela Cypel e Rubens Belfort Junior

O livro Oftalmogeriatria, de autoria de Marcela Cypel e
Rubens Belfort Junior, do Instituto da Visão, Depar-
tamento de Oftalmologia da UNIFESP, recebeu o Prêmio
Jabuti 2009, na categoria Ciências Naturais e Ciências
da Saúde. O Prêmio Jabuti, criado em 1958 pela Câmara
Brasileira do Livro (CBL), é o mais tradicional prêmio de
literatura no Brasil. Concorreram à edição 2009 obras
inéditas editadas no Brasil entre 1º de janeiro e 31 de
dezembro de 2008. A categoria Ciências Naturais e
Saúde teve três vencedores: além do Oftalmogeriatria,
editado pela Roca Editora, também foram contemplados
os livros Fundamentos de Dermatologia, de autoria de
Márcia Ramos e Silva e Maria Cristina Ribeiro de Castro
(Editora Atheneu) e Guia de Propágulos & Plântulas da
Amazônia, de José Luís Campana Camargo et alli
(INPA).
Oftalmogeriatria, lançado no final de 2008, traz o olhar
específico da oftalmologia e de suas subespecialidades
sobre o processo de envelhecimento ocular, suas con-
sequências e possíveis intervenções com objetivo de
proporcionar o envelhecimento com qualidade de visão.
São 27 capítulos, 546 páginas e mais de 500 fotos e
ilustrações, contendo informações básicas, que se
aprofundam no decorrer de cada capítulo. Destina-se ao
oftalmologista, clínico geral, geriatra e gerontólogo.
Cada exemplar é acompanhado de um DVD com vídeos
cirúrgicos explicativos. 
Marcela Cypel é médica oftalmologista e coordenadora
do Projeto 100 Anos do Instituto da Visão da UNIFESP,
ao passo que Rubens Belfort Junior é Professor Titular
de Oftalmologia da UNIFESP e presidente da Associa-
ção Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
(SPDM) e coordenador da Comissão de Ensino do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia.

A Assembléia Legislativa do Estado do
Ceará aprovou projeto indicativo de autoria
do deputado Hermínio Resende (PSL) que
proíbe a realização dos chamados exames
optométricos, bem como a manutenção de
equipamentos médicos e a venda sem
prescrição médica de lentes de grau e len-
tes de contato no interior dos estabeleci-
mentos ópticos.
O projeto considera optométricos os exa-
mes de refração e a adaptação de lentes
de contato e os equipamentos médicos
proibidos lâmpada de fenda, autorrefrator,
ceratômetro, refrator e oftalmoscópio di-
reto.
Na justificativa do projeto, o deputado
afirma que “as ametropias são doenças
previstas na Classificação Internacional de

Doenças (CID). Por esse mo-
tivo, não podem ser diagnos-
ticadas por um outro profis-
sional que não seja o médico.
A optometria é apenas um exa-
me de refração para deter-
minar o grau de deficiência na
visão. Os optometristas são
técnicos, portanto, não têm
capacitação médica para tratar
da saúde ocular da população.”

O projeto remete à Lei 16.533/09 aprovada
pelo governo de  Goiás que proibiu a op-
tometria naquele Estado. Também ressal-
tou que “o profissional que prescreve a
receita não pode ser o mesmo que vende o
produto: seria o mesmo que o médico ser o
dono da farmácia, o que configura uma
venda casada, prática condenada pelo
Código de Defesa do Consumidor. O ótico
ou optometrista não pode substituir o mé-
dico oftalmologista, cabendo ao primeiro
apenas fabricar a lente.”
O projeto indicativo aprovado foi enviado
ao Poder Executivo do Estado, que deverá
remetê-lo novamente à Assembléia para a
aprovação final.

A Gerência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Pomerode (SC) comunicou a oftalmologistas
da cidade que foram negados dois alvarás para funcionamento de autodenominadas clínicas de optometria. O mesmo
órgão comunicou também foi informou aos responsáveis pelos pedidos que, caso insistissem em montar seus estabe-
lecimentos, seriam processados judicialmente.

Deputado Hermínio
Resende
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A diretoria da Associação Sul-
Matogrossense de Oftalmologia
(ASOFT) gestão 2009/2001 será
presidida por José Eduardo Prata
Cançado e terá como integrantes
Jânio Carneiro Gonçalves (1º vice-
presidente),  Elson Yamasato (2º vice-
presidente), Roberto Paione
Gasparini (1º secretário),
Marco Antônio Bonini Filho
(2º secretário), Maurício
Sakai (1º tesoureiro) e Carla
Albertina Martins Almeida
(2ª tesoureira) . Os novos
vice-presidentes regionais
da associação são: Marco
Antônio Bonini, José Hubert
Catelan, Marcelo Hitoshi Nakamiti,
Edmilson de Souza Cavalcante, Paulo
Arian Conciani, José Maria Calazans
Ramos, Valiane Branco Folks, Helenice
da Fonseca S. Pulino e Cézano
Moraes.
Os contatos com a ASOFT podem ser
feitos a partir do site:
http://www.asoftms.com.br/

O oftalmologista Vinícius Coral Ghanem recebeu a Waring Medal, conferida pelo Journal of
Refractive Surgery, por ser o autor do melhor artigo científico publicado em 2008. 
O Journal of Refractive Surgery é a publicação oficial da Academia Americana de
Oftalmologia e da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa. A Waring Medal foi
entregue a Ghanem em cerimônia ocorrida durante o Congresso OSN New York 2009, em
setembro.
O artigo premiado apresentou a comparação de duas técnicas de cirurgia a laser para
correção da miopia e astigmatismo. Foram operados 51 pacientes (102 cirurgias) no Hospital
de Olhos Sadalla Amin Ghanem, em Joinville (SC), utilizando as técnicas assinaldas e os
pacientes foram acompanhados por um ano. Os estudos foram realizados por Vinícius Coral
Ghanem, com o apoio dos médicos Ramon Coral Ghanem e Newton Kara José. Vinícius
Coral Ghanem é o 4º especialista no mundo e o primeiro sul-americano a receber esta
premiação.

A Fundação Altino Ventura estará
com as inscrições abertas para
seu curso de especialização em
Oftalmologia (credenciado pelo

CBO) de 04 de novembro 
a 05 de dezembro, com a oferta

de 12 vagas.
A seleção dos candidatos será

realizada em 10 e 11 de dezembro
de 2009.

Também serão abertas vagas para
o curso de fellow 
em oftalmologia, 

nas subespecialidades 
de glaucoma, retina clínica, retina

cirúrgica, córnea e doenças
externas, plástica ocular 
e oftalmologia pediátrica. 

Maiores informações e inscrições
pelo telefone (81) 3302-4300 -
ramal 208/256 ou através do 

e-mail :
fav@fundacaoaltinoventura.org.br

! !
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Mais de 2.500 pessoas foram atendidas no mutirão que o Centro de Referência
em Oftalmologia (CEROF) da Universidade Federal de Goiás (UFG) promoveu no
município de Confresa (MT), localizado a mais de 1.100 quilômetros de Cuiabá.
A ação, denominada “ De Olho na Visão”, ocorreu em 9 e 10 de outubro. Além
dos habitantes de Confresa, foram beneficiados os moradores de outros seis
municípios da região. Ao todo, 17 profissionais, entre médicos e enfermeiros
especialistas em problemas da visão, participaram da ação. O CEROF também
foi o responsável pela doação de aproximadamente 400 óculos aos atendidos
pelo mutirão.
A população indígena da Aldeia Tapirapé também foi beneficiada com o
mutirão. Cerca de 30 indígenas foram trazidos pela prefeitura de Confresa para
serem consultados e alguns apresentaram doenças graves como retinose
pigmentar e uma criança foi encaminhada para transplante de córnea.

Em 11 de agosto, o coordenador do CEROF e Conselho de
Diretrizes e Gestão do CBO, Marcos Ávila, foi condecorado
com a ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pelo Tribunal
Superior do trabalho. 

O Sindicato das Empresas de Radiodifusão de
Minas Gerais outorgou à Sociedade Mineira de
Córnea (SOMIC) o Prêmio “A Voz do Rádio” de
Melhor Campanha Publicitária do Terceiro Setor
pela campanha intitulada “Doar Córneas é Doar
Vida”, que contribuiu de forma significativa para
aumentar o número das doações de córnea em no
Estado.
A campanha foi criada pela TOM Comunicação
e teve toda sua criação doada para a SOMIC.
Foi veiculada em diversos meios de comunica-
ção de Minas Gerais como serviço de utilidade
pública. No site:
http://www.cbo.com.br/site/index.php?mostra=cornea
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia apresenta
peças publicitárias desta campanha).

Em 26 de agosto, Rubens Belfort Junior, coordenador da
Comissão de Ensino do CBO, foi empossado como presidente
do Conselho Administrativo da Associação Paulista Para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
A SPDM, que tem o Hospital São Paulo/Hospital
Universitário da UNIFESP como órgão central, é a segunda
maior entidade filantrópica e de prestação de serviços
médicos do Brasil - com mais de 22 mil colaboradores,
atuando em diversos municípios e segmentos do setor de
saúde. Em 2009, foi citada nas revistas Exame e Valor entre
as maiores empresas do País. Seu Conselho Administrativo é
composto também por José Luiz Gomes do Amaral (Vice-
Presidente), Ronaldo Ramos Laranjeira, Luc Louis Maurice
Weckx, Mauro Batista de Morais, Valdemar Ortiz e Ângelo
Amato Vincenzo de Paola.
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A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul promoveu, em 07 de
outubro, Audiência Pública para discussão da Lei Estadual nº 12.903/2008, que dispõe sobre a comercialização de
produtos ópticos e o licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos ópticos e afins naquele
Estado.
A audiência contou com a participação do secretário geral do CBO, Nilo Holzchuh, da presidente da Sociedade Brasileira
de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria (SOBLEC), Tânia Mara Cunha Schaefer e de outros representantes de
entidades oftalmológicas, que puderam demonstrar aos deputados as irregularidades presentes na lei e o risco para a
saúde ocular da população gaúcha que ela representa.
Como resultado da audiência, foi instituído um grupo de trabalho misto, composto por representantes dos ópticos e dos
médicos, que deverá reunir-se e apresentar suas conclusões, para que a Comissão de Saúde e Meio Ambiente possa
encaminhar a solução legislativa.
O CBO encabeçou proposta de alteração dos artigos 1º, 2º e 8º, da Lei Estadual, de forma a permitir a livre atuação dos
médicos oftalmologistas e a regência dos Decretos nºs 20.931/32 e 24.932/34, que disciplinam a matéria em âmbito
nacional.
A audiência contou com a presença de mais de cem médicos oftalmologistas do Rio Grande do Sul, que agora devem
continuar o trabalho de esclarecimento dos deputados.

Com o objetivo de integrar os diretores de
Defesa Profissional das Federadas e

Sociedades de Especialidade e debater
assuntos pertinentes à área, foi realizado em
2 de outubro, na sede da Associação Médica
de Brasília, o I Fórum de Defesa Profissional

da Associação Médica Brasileira (AMB).
Entre os pontos debatidos estiveram a

aplicação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos

como referência da Terminologia Unificada
da Saúde Suplementar (TUSS), honorários
médicos, SUS, entre outros. A intenção da
AMB é criar um conselho permanente para

tratara da defesa profissional.
A 1ª secretária do CBO, Fabíola Mansur de

Carvalho participou do fórum representando
a entidade.

CFM tem nova diretoria

O médico representante de Santa Catarina,
Roberto Luiz d’Ávila, foi conduzido à presidência
do Conselho Federal de Medicina (CFM) por
votação unânime dos novos conselheiros em-
possados em solenidade realizada em 01 de ou-
tubro, em Brasília. A solenidade contou com a
participação dos médicos oftalmologistas Elisa-
beto Ribeiro Gonçalves, um dos integrantes do
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO e
do ex-tesoureiro do CBO e conselheiro do CRM
de São Paulo, Adamo Lui Netto, entre outros.
Além do presidente Roberto d’Ávila, a nova di-
retoria do CFM será composta por: Carlos Vital
(1º vice-presidente), Aloísio Tibiriçá Miranda (2º
vice-presidente), Emmanuel Fortes Cavalcante
(3º vice-presidente), Henrique Batista e Silva
(secretário geral), Desiré Callegari (1ª secre-
tária), Gerson Zafallon Martins (2º secretário),
José Hiran da Silva Gallo (1º tesoureiro) e
Frederico Henrique de Melo (2º tesoureiro).
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