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Congresso Nacional aprova
regulamentação da profissão de Ortoptista
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A aprovação do projeto que
regulamenta a profissão de
Ortoptista pelas duas casas

do Congresso Nacional e seu envio
para a sanção presidencial, que es-
peramos que ocorra em breve, foi uma
vitória da saúde ocular, obtida con-
juntamente pelos ortoptistas e pelos
médicos oftalmologistas que vai be-
neficiar a população e disciplinar o a-
tendimento aos pacientes”
Esta foi a avaliação feita pela orto-
ptista Andréa Pulchinelli Ferrari,
presidente do Conselho Brasileiro de
Ortóptica (CBOrt), da aprovação do
Projeto 7.289/06 pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados,
ocorrida em 06 de maio, quando o re-
latório do deputado José Mentor
(PT/SP) foi aprovado por unanimidade,
comprovando a “constitucionalidade,
juridicidade, regimentalidade e boa
técnica redacional e legislativa” do
projeto.
Apresentado ao Senado em julho de
2006 pelo senador Paulo Paim (PT-RS),
o projeto foi encaminhado à Câmara
dos Deputados para análise em cará-
ter conclusivo, rito pelo qual o projeto
não precisa ser votado pelo Plenário,
apenas pelas comissões designadas
para analisá-lo, salvo no caso de ter
recebido emendas. Foi apreciado e a-

provado pela Comissão de Seguridade
Social e Família (CSSF) e pela
Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP),
sendo por fim encaminhado à CCJC.
O projeto aprovado pelo Congresso
Nacional determina que o ortoptista é
profissional com graduação em Ortó-
ptica, habilitado a realizar pesquisa e
conscientização preventiva e, medi-
ante prescrição médica, procedimen-
tos complementares de diagnose,
aperfeiçoamento ou desenvolvimento
de distúrbios óculo-sensório-motores,
excetuados os procedimentos relacio-
nados ao exame de refração, adap-
tação de lentes de contato e à pres-
crição de lentes de grau e medica-
mentos, por serem atos privativos do
profissional médico.
“Temos grande esperança que a Presi-
dência da República analise e san-
cione o projeto ainda em 2010 e antes
das eleições, o que seria um grande
benefício para centenas de pro-
fissionais ortoptistas, para os médi-
cos oftalmologistas e, principalmente,
para os pacientes que precisam do
trabalho harmonioso destes dois pro-
fissionais”, concluiu Andréa Pulchi-
nelli Ferrari.
A íntegra do projeto está em
http://www.camara.gov.br/sileg/inte
gras/407582.pdf

...seria um grande
benefício para
centenas de
profissionais
ortoptistas, para
os médicos
oftalmologistas
e, principalmente,
para os pacientes
que precisam
do trabalho
harmonioso destes
dois profissionais...
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Andréa 
Pulchinelli Ferrari

Andréa Pulchinelli Ferrari
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Parecer da SBRV sobre DMRI:
Diagnóstico e terapêutica

diretoria da Sociedade Bra-
sileira de Retina e Vítreo (SBRV)
era constantemente consul-

tada sobre conduta na abordagem da
Degeneração Macular Relacionada à
Idade (DMRI), muitas vezes por vias
jurídicas. Para sanar este distancia-
mento entre os especialistas da área
de retina e vítreo e a população nesta
questão que afeta a vida de tantos
brasileiros, a SBRV editou parecer,
baseado em critérios éticos e cien-
tíficos sobre o tema, que coloca à dis-
posição da sociedade”.
Foi desta forma que o presidente da
SBRV, Arnaldo Pacheco Cialdini apre-

sentou o parecer de 28 páginas elabo-
rado pela entidade sobre diagnóstico
e terapêutica da DMRI. Na apresen-
tação da obra, Cialdini agradeceu a
toda a diretoria e à participação de
Silvana Vianello e Rodrigo Berdel na
confeção do parecer.

Os médicos oftalmologistas podem
solicitar a apostila à SBRV, localizada
na Alameda Santos, 1343 conj. 408,
Edifício Siqueira Campos - Jardim
Paulista - São Paulo (SP), CEP: 01419-
001, telefone (11) 3262-3587 com Sra.
Letícia.

Arnaldo Pacheco Cialdini
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No final da apostila existe o seguinte resumo, guia de orientação terapêutica, elaborado pela sociedade:
A orientação atual é para o tratamento individualizado e personalizado dos casos
A primeira etapa para definir o tratamento é classificar a forma de apresentação da DMRI exsudativa (úmida),
avaliando componentes cicatriciais e exsudativos.

1) Membranas clássicas extrafoveais: podem ser abordadas com fotocoagulação a laser térmico, respeitando as
margens de segurança.

2) Membranas clássicas ou predominantemente clássicas sub ou justafoveais: devem ser abordadas inicialmente
com anti-angiogênico intra-vítreo na dose de 0,5 mg de ranibuzumabe. O esquema de três doses consecutivas
deve ser seguido com exames complementares a cada 30 dias, em especial angiografia fluoresceínica, OCT
e medida da acuidade visual;
Critérios para retratamento: queda da AV, aumento do vazamento ou novos sítios de neovascularização na
angiografia, e/ou aumento de líquido no OCT.
Critérios para descontinuação do tratamento: não resposta a doses anteriores ou efeitos colaterais
exacerbados.
Critérios para terapia combinada ou associada (PDT, corticosteróide, laser): resposta parcial ao tratamento com
antiangiogênico, surgimento de sinais de modificação da MNSR (arterialização de vasos, anastomoses
retinocoroideanas, pólipos coróideos associados).

3) Coroidopatia polipoidal: antiangiogênico parece ter efeito transitório na redução da exsudação e sobre a MNSR
associdada.
A VDIV tem nesta apresentação de DMRI uma de suas melhores indicações. A terapia combinada pode ser
indicação adequada associando-se antiangiogênico, laser ou PDT de acordo com a localização das lesões.
Como frequentemente se apresentam com extensas hemorragias subretinianas, técnicas associadas como
injeção de gás intravítreo, vitrectomia e drenagens submaculares podem ser consideradas em mãos habilitadas
com a devida orientação dos pacientes.

4) RAP (OCRA): antiangiogênico tem mostrado excelente resultado sobre a exsudação e descolamento do ERP, que
comumente estão associados.
Entretanto, com freqüência se tornam não responsivos ou dependentes do antiangiogênico, com critérios que
indiquem reaplicações freqüentes como aumento de líquido, baixa da acuidade visual e angiografia mostrando
múltiplos pontos de hiperfluorescência com MNSR indefinida.
A VDIV é indispensável nestes casos para avaliar anastomoses retinocoróideas e suas características e orientar
terapia combinada com laser e PDT.

5) DEP: esta forma de apresentação deverá ser acompanhada clinicamente de com angiografia e OCT. A resposta
terapêutica geralmente é pobre em qualquer esquema terapêutico pelo alto risco de rupturas do ERP. Relatos
recentes de série de casos mostram boa resposta ao antiangiogênico ranibizumabe. Após uma primeira
aplicação, seguir com OCT para avaliar de perto a resposta terapêutica.
Considerações adicionaias:
A aplicação de medicação intravítrea é uma intervenção cirúrgica, por isso é importante respeitar normas de
assepsia, devendo o procedimento ser realizado em ambiente estéril, sob anestesia tópica ou sedação.
Recomenda-se a assepsia da região periocular, colírio de iodopovidona (5%), o isolamento dos cílios antes da
intervenção e emprego de material estéril e descartável.
O uso de antibiótico tópico sob a forma de colírio pode ou não ser iniciado 48 a 24 horas antes e mantido por
no mínimo 72 horas nos dias consecutivos.
Areavaliação inicial no pós-operatório deve ocorrer do primeiro ao quarto dia, com medida da acuidade visual,
biomicroscopia, medida da pressão ocular e realização de exame fundoscópico.
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O presidente do CBO, Paulo Augusto
de Arruda Mello, incumbiu o professor
Milton Ruiz Alves de proceder a atua-
lização da Série Oftalmologia Brasi-
leira.
A Série Oftalmologia Brasileira, com-
posta de 16 volumes, representou a
concretização do maior esforço edi-
torial já empreendido pelos pesquisa-
dores brasileiros em Oftalmologia. Ao
todo, mais de 400 especialistas de
todo o Brasil participaram da obra,
que tem mais de seis mil páginas de

conhecimento consolidado na espe-
cialidade. A coordenação final deste
grande esforço científico coube a Mil-
ton Ruiz Alves e a coleção foi lançada
durante o XVIII Congresso Brasileiro
de Prevenção da Cegueira e Reabili-
tação Visual, realizado em setembro
de 2008, em Florianópolis.
A série obteve grande sucesso, sua
procura provocou sucessivas reedi-
ções e sua importância evidenciou a
necessidade da atualização que está
sendo iniciada.

Atualização da Série Oftalmologia Brasileira

Milton Ruiz Alves 
faz a entrega simbólica 
da Série Oftalmologia 

Brasileira 
ao então coordenador 

da Comissão de Ensino, 
Paulo Augusto de Arruda 

Mello, durante o congresso 
de Florianópolis
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