
Zilda Arns sendo homenageada 
no XV Congresso Brasileiro de Prevenção 

da Cegueira e Reabilitação Visual, em 2002

Em foco

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia fez
publicar o anúncio ao lado na edição de 14
de janeiro do jornal Gazeta do Povo, o mais
importante de Curitiba (PR).

Zilda Arns teve grande ligação com o CBO e
com as campanhas comunitárias promovi-
das pela entidade, principalmente a Cam-
panha Olho no Olho. Durante o XV Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira
e Reabilitação Visual, realizado em setem-
bro de 2002, na capital paranaense, foi ho-
menageada pelo Conselho e nomeada “Ma-
drinha” da Campanha Olho no Olho. 

A Associação Pan-Americana de Oftalmologia e a Fundação Pan-Americana de Oftalmologia criaram o programa
Pan-American Haiti Relief Project destinado a angariar recursos dos médicos oftalmologistas do continente para
ajudar as vítimas do terremoto do Haiti.
O coordenador do projeto é Natalio Izquierdo, de Porto Rico, que está trabalhando em conjunto com os colegas
daquele país, com a Sociedade Haitiana de Oftalmologia e com as autoridades locais.
A Fundação Pan-Americana de Oftalmologia fez uma doação inicial de US$ 10.000,00.
A APAO criou um site, certificado pela Verisign®, para receber doações via cartão de crédito:
www.paao.org/donateforhaiti.html

(veja matéria na página 45)
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Um tonômetro de aplanação de Goldmann fixo HS AT900, de número S/N
1.400.4353 foi furtado do Setor de Glaucoma do Departamento de Oftalmologia 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Qualquer informação a respeito
do aparelho podem ser dadas pelos telefones (11) 5083-5642 ou 5085-2020 

ou através do e-mail imaynart@oftalmo.epm.br

SBAO premiará pôsteres
A Sociedade Brasileira de
Administração em Oftalmologia
(SBAO) premiará os dois melhores
pôsteres relacionados com
administração em oftalmologia
inscritos no XI Congresso
Internacional de Catarata e Cirurgia
Refrativa, que será realizado em
Natal, de 19 a 22 de maio.
O melhor trabalho receberá prêmio
de R$ 1.000,00 e o 2º lugar prêmio 
de R$ 500,00.
O prazo para as inscrições de
trabalhos vai até 5 de março.
Inscrições e informações pelos sites:
www.sbao.com.br
www.catarata-refrativa.com.br/2010/

Simpósio Internacional 
de Cirurgia Plástica Ocular 

e Oncologia Ocular
A Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica Ocular (SBCPO) e a
Sociedade Brasileira de Oncologia
Ocular promoverão em 23 e 24 de
abril o Simpósio Internacional de
Cirurgia Plástica Ocular e Oncologia
Ocular. O evento contará com a
participação de vários especialistas
brasileiros e dos convidados
internacionais Bita Esmaeli (EUA),
Bruno Fernandes (Canadá), Daniel
Weil (Argentina), Jonathan Dutton
(EUA) e Pedro Bravo (Chile). Será
realizado na sede do Instituto
Benjamin Constant, localizada na
Avenida Pasteur, 350/368, no Rio de
Janeiro (RJ). 
Contatos e informações: telefones
(11) 3858-6503 ou 3858-7194, com
Sra. Jane ou através do site
www.sbcpo.org.br

Em foco

Em 24 de dezembro de 2009, a Diretoria de Coordenação de Arquivo da Câmara
dos Deputados arquivou definitivamente o Projeto de Lei nº 1.791 de 2007 que
“dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e determina ou-
tras providencias”. O arquivamento foi feito a pedidos da própria autora do pro-
jeto, a deputada Maria do Rosário (PT/RS).

Parecer CBO/SBO/FeCOOESO sobre presença
de auxiliar na Cirurgia de Facoemulsificação

Quando se estabelece a necessidade de auxiliar, admite-se, por questão de
segurança que outro profissional devidamente habilitado esteja presente
no campo e, diz a boa prática, que este profissional deve estar habilitado,
não só a ajudar o cirurgião na prevenção de problemas técnicos no curso
do procedimento, como até a substituí-lo na ocorrência de um impe-
dimento ou mal súbito. Excluindo os hospitais universitários e outros am-
bientes de treinamento, o auxiliar deve, se possível, ser profissional com
treinamento adequado à eventual substituição do cirurgião.

Nelson Louzada
Coordenador de Honorários Médicos do CBO e Presidente da COOESO RJ
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Em foco

O governador do Estado de São Paulo, José Serra, na inauguração das novas
instalações do Hospital do Rim e do Departamento de Oftalmologia 

da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Hospital São Paulo

Com estas palavras, o governador do
Estado de São Paulo, José Serra, en-
cerrou seu pronunciamento durante a
inauguração das novas instalações do
Hospital do Rim e do Departamento
de Oftalmologia da Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP) - Hos-
pital São Paulo, realizada em 04 de
fevereiro.

A solenidade contou também com a
presença do prefeito de São Paulo,
Gilberto Kassab, do secretário da Sa-
úde do Estado, Luiz Roberto Barradas

Barata, do secretário de Secretário de
Esportes e Lazer do município, Walter
Feldmann, e do deputado Gilberto Na-
talini, ex-alunos da UNIFESP.

Durante a visita, o presidente do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, Pau-
lo Augusto de Arruda Mello, conver-
sou com o governador sobre ações de
prevenção da cegueira que podem ser
implementadas e sobre o estabeleci-
mento de parcerias em benefício da
saúde ocular da população.

Trabalhar com
oftalmologistas 
é investimento que
rende, você coloca
dinheiro e o
resultado aparece,
ajudando 
a melhorar 
a situação de
muita gente. 
E isso é 
o que importa.

“

”
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Em foco

O Departamento de Oftalmologia da
Faculdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo - Ribeirão Preto, rea-
lizou de 27 a 29 de janeiro, um Curso
de Saúde Ocular Comunitária que con-
tou com a participação de 18 médicos,
entre alunos do curso de especializa-
ção, residentes e oftalmologistas de
Goiás, Bahia, Mato Grosso e São Pau-
lo, além de administradores de clíni-
cas oftalmológicas. O curso foi reali-
zado nas instalações do Hospital de
Clínicas de Ribeirão Preto. O evento
foi organizado pelo médico oftalmolo-
gista Fábio Marques do Nascimento,
que contou com a colaboração de
Jayter Silva de Paula, Eduardo Rocha
e Andréa Araújo Zin e teve como ob-
jetivo transmitir conhecimentos sobre
o Programa Visão 2020, da Organiza-
ção Mundial da saúde, bem como so-
bre as principais doenças combatidas
pelo programa, além de palestras so-
bre planejamento e gerenciamento de
programas de saúde ocular comuni-
tária, liderança, busca de recursos pa-
ra a realização de programas etc.

Curso de saúde ocular
comunitária em Ribeirão Preto

Regulamentação da Medicina

Presidência da República.
O inciso X, do artigo 4º desse projeto
determina que a prescrição de
órteses e próteses oftalmológicas é
atribuição exclusiva do profissional
médico. Durante a tramitação na
Câmara dos Deputados, não foi
aprovada nenhuma emenda
relacionada com este inciso, razão
pela qual é praticamente impossível
que sofra qualquer alteração durante
sua tramitação no Senado.

Oftalmologistas presentes à sessão da Câmara dos
Deputados que aprovou o projeto de Regulamen-
tação da Medicina: Leiria de Andrade Neto, Elisa-
beto Ribeiro Gonçalves, Walbert de Paula e Souza,
Marcos Ávila e Solimar Moisés de Souza

Através da Instrução Normativa n° 985, de 22 de dezembro de 2009, a Receita Federal do Brasil criou a Dmed - Declaração de
Serviços Médicos, obrigatória para todas as pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos pri-
vados de assistência à saúde. Os médicos que fornecem recibo como pessoas físicas estão excluídos desta Instrução Normativa.
Estão incluídos nessa obrigatoriedade os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono-
audiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviços de próteses ortopédicas e dentárias, clínicas mé-
dicas de qualquer especialidade, estabelecimentos geriátricos classificados como hospital pelo Ministério da Saúde e enti-
dades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental. 
A Dmed deverá conter:
1) o nome completo e o número de inscrição no CPF do responsável pelo pagamento;
2) nome completo e número de inscrição no CPF do paciente beneficiário do serviço e, caso não tenha CPF, a data de nas-
cimento;
3) os valores recebidos de pessoas físicas, individualizados por responsável pelo pagamento e o total para o ano-calendário.
Assim, nos recibos ou notas fiscais referentes aos atendimentos feitos a partir de janeiro de 2010, além do valor, devem constar
o nome e número do CPF do pagador e do beneficiário e, quando este não tiver CPF, a sua data de nascimento. Esses dados se-
rão posteriormente transportados para a Dmed. Especialistas em tributação recomendam que os dados também sejam re-
gistrados na ficha de cadastro dos pacientes, para evitar falhas no preenchimento da declaração.
A primeira Dmed deverá ser entregue até 28 de fevereiro de 2011, com as informações referentes do ano-calendário 2010. Os
contribuintes que não apresentarem a declaração no prazo estarão sujeitos à multa de R$ 5.000,00 por mês. A entrega com
incorreções ou omissões, acarretará em multa correspondente a 5% do valor da transação (mínimo de R$ 100,00 por infor-
mação omitida, inexata ou incompleta). 
Veja a íntegra da Instrução Normativa no site http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9852009.htm

Enquete realizada pelo Senado
Federal a respeito do Projeto de Lei
268/02, que regulamenta a profissão
de médico, recebeu 62% de votos
favoráveis. A pesquisa ficou
disponível durante todo o mês de
dezembro no site do Senado e
recebeu 545.625 votos, o maior
número já registrado neste tipo de
consulta desde que começou a ser
feito pela Agência senado e pela
Secretaria de Pesquisa e Opinião
Pública (SEPOP) daquela casa
legislativa.

O projeto, aprovado originalmente
pelo Senado, recebeu emendas da
Câmara dos Deputados, que serão
analisadas pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), posteriormente serão
examinadas pela Comissão de
Assuntos Sociais e, por fim,
apreciadas no Plenário do Senado. 
Depois de aprovado, o projeto será
encaminhado para a sanção da
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Paulo Augusto de Arruda Mello, 
presidente do CBO, na solenidade 

de formatura da turma de 2009

Em foco

Em 01 de fevereiro, o Instituto CEMA realizou a solenidade de formatura da turma
de 2009 de seus cursos de Especialização em Oftalmologia e Otorrinolaringologia. 

O evento, realizado no Bufê Riviera, em São Paulo, também promoveu as boas-
vindas aos novos alunos que participaram do processo seletivo da instituição. 
Contou com a presença de diretores do CEMA e do presidente do CBO, Paulo
Augusto de Arruda Mello, que em seu pronunciamento destacou a importância e a
contribuição dos novos especialistas para a saúde pública.

De acordo com o relatório de tráfego apresentado pela
empresa Locaweb, responsável pela administração técnica,
no mês de janeiro de 2010 o site do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia recebeu 73.808 visitas, que geraram a im-
pressão de 268.124 documentos. 
Este movimento significa uma média diária de 2.380,7 vi-
sitas.

Visite você também o site www.cbo.com.br
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