
CBO e CFM apresentam projeto para ampliar
número de transplantes de córnea.
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Com a criação da Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM e a estreita
parceria firmada com o CBO e as entidades oftalmológicas, foi possível
encaminhar este importante projeto para a saúde ocular da população.
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Nothen. Na ocasião, a coordena-
dora identificou dois principais
pontos que podem contribuir neste
processo: a captação das córneas
com as famílias e a viabilização
para que a equipe médica tenha
condições de realizar as cirurgias.
“Com a criação da Câmara Técnica
de Oftalmologia do CFM e a
estreita parceria firmada com o
CBO e as entidades oftalmoló-
gicas, foi possível encaminhar este
importante projeto para a saúde
ocular da população. Esta câmara
técnica está sendo uma promisso-
ra experiência que está multipli-
cando o alcance do trabalho que o
CBO e as outras entidades repre-
sentativas da Oftalmologia desen-
volvem e o encaminhamento deste
projeto é prova disso”, esclarece
Marcos Ávila. 
A Câmara Técnica de Oftalmologia
é coordenada por José Fernando
Maia Vinagre, conselheiro do CFM
e formada por Nedy Maria Branco
Cerqueira Neves (médica oftalmo-
logista, conselheira do CFM e 1ª
secretária do Conselho Regional
de Medicina do Estado da Bahia),
Rafael Dias Marques Nogueira
(médico oftalmologista, conselhei-
ro do CFM e 1º tesoureiro do
Conselho Regional de Medicina do
Estado do Ceará), Paulo Augusto
de Arruda Mello (presidente do
CBO), Marco Antonio Rey de Faria
(1º secretário do CBO), Marcos
Ávila (presidente do CBO - gestão
1999/2001), Hamilton Moreira

(presidente do CBO - gestão
2007/2009), Elisabeto Ribeiro
Gonçalves (presidente do CBO -
gestão 2003/2005) e Tânia Mara
Cunha Schaefer (presidente da
Sociedade Brasileira de Lentes de
Contato, Córnea e Refratometria -
SOBLEC)
Além do encaminhamento do
projeto sobre transplante de cór-
nea entregue ao Ministério da
Saúde, a Câmara Técnica de Oftal-
mologia do CFM também trabalha
atualmente em uma minuta de
resolução para adaptação e acom-
panhamento de uso de lentes de
contato, na elaboração de proto-
colos relacionados com o trata-
mento da DMRI com o uso de an-
tiangiogênicos e para cirurgias
refrativas de hipermetropia. 

mpliar em pelo menos 30%
o número de cirurgias de
transplante de córnea nos

próximos meses e zerar a fila de
transplantes do tecido no prazo de
um ano: estes são os objetivos do
projeto que o Conselho Brasileiro
de Oftalmologia, em conjunto com
a Câmara Técnica de Oftalmologia
do Conselho Federal de Medicina
(CFM), apresentou ao Ministério
da Saúde em 06 de abril. O projeto
foi entregue em reunião que con-
tou com a participação da coor-
denadora do Sistema Nacional de
Transplantes, Rosana Reis Nothen,
da diretoria do Departamento de
Atenção Especializada à Saúde,
Maria Inez Pordeus Gade-lha e o
Secretario da Secretaria de Aten-
ção à Saúde, Alberto Beltrame.
De acordo com Marcos Ávila,
presidente do CBO na gestão
1999/2001 e integrante da Câmara
Técnica de Oftalmologia do CFM, o
projeto prevê a participação ativa
dos vários cursos de especiali-
zação em Oftalmologia creden-
ciados pelo CBO, bem como a
designação de médicos oftalmolo-
gistas para acompanhar as cidades
e regiões que apresentem maiores
problemas e a criação de um sis-
tema de informações que permita
a rápida detecção dos problemas.
Ressaltou que o projeto foi resul-
tado de acordo firmado em feve-
reiro, com a coordenadora do Sis-
tema Nacional de Transplantes do
Ministério da Saúde, Rosana Reis
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Acesse: www.cbo.com.br
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Marcos Ávila

1. Da esquerda para a direita, Ernesto Emir Kugler Batista Júnior (SOBLEC) ,
Nilo Holzchuh (secretário geral do CBO), Paulo Augusto de Arruda Mello
(presidente do CBO), Tânia Mara Cunha Schaeffer (presidente da SOBLEC),
José Fernando Maia Vinagre (coordenador da Câmara Técnica de
Oftalmologia do CFM), Nedy Maria Branco Cerqueira Neves, Marcos Ávila,
Hamilton Moreira e Rafael Dias Marques Nogueira na reunião de 06 de abril
na sede do CFM, em Brasília
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