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O 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia está empenhado em várias ações em prol da 
saúde ocular, valorizando a Oftalmologia brasileira e os médicos que a praticam. 
Como são atividades que se desenvolvem em fóruns diferenciados, em diferentes 
tempos de maturação, tendo múltiplos protagonistas , nem sempre é fácil perceber 

a presença ativa e atuante do CBO em cada uma dessas arenas em que nossos destinos decididos 
ou modificados.

O mês de abril assistiu a uma maciça mobilização dos médicos de todo o País e de todas as 
especialidades em protesto contra as políticas adotadas pelas seguradoras e operadoras de planos 
de saúde com a anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma luta que está em pleno 
desenvolvimento, com desdobramentos que ainda não são totalmente claros, mas que em todos os 
momentos contou com a adesão, a colaboração e a participação ativa dos médicos oftalmologistas e 
de representantes do CBO, seja na operacionalização das ações empreendidas, seja em seu plane-
jamento e deliberação.

Paralelamente a isto, a diretoria do CBO e algumas lideranças de destaque da especialidade (*) 
têm empreendido uma luta constante e diuturna, que se traduz em reuniões, estudos, elaboração de 
teses, planilhas, ponderações e exposições, para valorizar os procedimentos médico-oftalmológicos 
nas diferentes classificações e tabelas pelas quais são remunerados. Nem sempre os resultados 
são os esperados a curto prazo, mas temos certeza que se tal trabalho não fosse empreendido os 
honorários dos médicos oftalmologistas seriam ainda mais injustos e defasados. E, temos certeza 
que a dinâmica das diferentes negociações empreendidas apontam para a progressiva melhoria das 
condições de trabalho dos médicos oftalmologistas de todo o Brasil.

Outra vertente de atuação da qual o CBO concentra grande parte de suas energias é o Ensino 
da Especialidade e a transmissão do conhecimento através da educação médica continuada e dos 
congressos brasileiros de oftalmologia e de prevenção da cegueira e reabilitação visual.

A atuação da Comissão de Ensino do CBO vem sendo cada vez mais aprimorada, na elaboração 
e aplicação da Prova Nacional de Oftalmologia, no acompanhamento dos programas de especializa-
ção credenciados e na colaboração com a Associação Médica Brasileira na concessão dos Títulos 
de Especialista em Oftalmologia e na sua recertificação periódica. Muitos discordam, mas não tenho 
dúvidas que seu trabalho é igualmente importante para a valorização social e profissional do médico 
oftalmologista quanto as ações desenvolvidas pelos colegas na defesa e recomposição das defasa-
gens dos honorários recebidos.

O mesmo dinamismo também se manifesta no atual processo de remodelação interno pelo qual 
a entidade está passando, com o objetivo de obter, a curto prazo, sua certificação ISO 9001 (Interna-
tional Organization for Standardization). 

Estas são apenas alguns dos focos nos quais a atuação do CBO ocorre e tem consequências 
que extrapolam em muito os limites da entidade. Para cada uma delas contamos, e queremos contar 
cada vez mais, com a colaboração do Médico Oftalmologista do Brasil, em nome de quem todo este 
grande esforço é realizado.

(*) São inúmeros os colegas que merecem o reconhecimento de todos por sua inestimável contri-
buição para a recomposição dos valores dos honorários dos médicos oftalmologistas. Agradecemos a 
todos eles nas pessoas de Fabíola Mansur de Carvalho, Marco Antônio Rey de Faria, Marcos Ávila, Mauro 
Nishi, Nelson Louzada, Nilo Holzchuh, Paulo César Fontes e Suel Abujamra

Paulo Augusto de Arruda Mello
Presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia - gestão 2009/2011

A Palavra do Presidente

Patronos do CBO em 2011:
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8 Mobilização de 07 de abril

H
ouve grande adesão em todos os 
Estados. Recebemos relatos de que 
quantidade significativa de médicos 
participou do protesto e suspendeu 

as atividades, sem causar prejuízos para o usu-
ário dos planos de saúde”, disse Aloísio Tibiriçá 
Miranda, coodernador da Comissão Nacional 
de Saúde Suplementar (COMSU – comissão 
conjunta da CFM. AMB e FENAM). Segundo 
Aloísio, foi dado o primeiro alerta às operadoras 
de planos de saúde e, além disso, a sociedade 
agora tem a noção dos problemas enfrentados 
pela categoria médica. O Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO) apoiou decididamente toda 
a mobilização e vários de seus representantes 
participaram da organização dos atos em vários 
Estados e deu novos encaminhamentos para 
as reivindicações específicas da especialidade 
(veja matéria na página 13). 

Para Florisval Meinão, 1º tesoureiro da 
Associação Médica Brasileira (AMB), a mobi-
lização é a prova que a classe está unida pela 
causa. “Isso é prova de que os médicos da saú-
de suplementar não aguentam mais trabalhar 
com contratos irregulares, sem cláusula de 
reajuste periódico como determina a ANS, e 
com tanta interferência dos planos de saúde. 
Estamos em constante mobilização para recu-
perarmos nossa dignidade profissional”.

O sucesso da paralisação também foi 
comentado por Cid Carvalhaes, Presidente 
da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) 
e do Sindicato dos Médicos de São Paulo 
(Simesp). “Foi um sucesso porque é um movi-
mento da sociedade como um todo, uma vez 
que se trata de um problema social de grande 
relevância”, comemorou. 

Médicos de todo o Brasil paralisaram os atendimentos a pacientes encaminhados pelas op-
eradoras e seguradoras em 07 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Movimentações foram 
vistas de norte a sul do País nas quais os valores pagos e a intervenção dos planos de saúde 
na atuação do médico foram alvo de protestos

Dia Mundial da Saúde é comemorado 
com protestos em todo o País

Isso é prova de que os médicos 

da saúde suplementar não 

aguentam mais trabalhar com 

contratos irregulares, sem 

cláusula de reajuste periódico 

como determina a ANS

Médicos realizam protesto em frente à 
Catedral da Sé, em São Paulo (SP)

FOTO - COOESO-SP
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Cid foi enfático ao se referir aos planos 
de saúde. “São considerados como atraves-
sadores da saúde, que exploram os médicos 
e prestadores de serviços”, finalizou.

Segundo Assad Frangieh, gestor da Coo-
perativa Estadual de Serviços Administrativos 
em Oftalmologia de São Paulo (COOESO-SP), 
a iniciativa teve grande impacto, principalmen-
te nos meios de comunicação. “A manifesta-
ção foi um passo numa caminhada constante. 
A mídia local e nacional teve um papel vital 
neste dia, com ampla divulgação, informando 
a população de forma clara e objetiva as reivin-

dicações dos médicos”, ressaltou. 

Assad ratificou o papel da COOESO-SP 
no contínuo processo de negociação com as 
operadoras. “Ampliamos nosso movimento de 
agregação de cooperados, elaborando tabe-
las de reivindicações que serão apresentadas 
às operadoras para negociações enquanto 
se preparam movimentos de mobilização e 
estratégias de ações. Esperamos obter nego-
ciações curtas e satisfatórias para ambas as 
partes”, disse Assaf.

O presidente da Associação dos Usuários 
de Plano de Saúde do Estado de São Paulo, 
Flávio de Ávila, ressalta que a manifestação 
não é apenas financeira, mas, envolve a 
constante interferência das operadoras na 
atuação do médico. “Precisamos evidenciar 
também a luta da classe em relação das in-
tervenções das operadoras. Os médicos pre-
cisam ter autonomia para oferecer o melhor 
serviço à população”, lembrou.

Segundo pesquisa divulgada recente-
mente pelo Datafolha, 80% dos clientes 
de planos de saúde estão satisfeitos com o 
serviço prestado pelos médicos. A pesquisa 
foi contratada pelo Instituto de Estudos de 

Aspecto da manifestação no Rio de Janeiro

Saúde Suplementar (IESS), com o objetivo 
de avaliar o comportamento e a utilização do 
usuário e do não usuário de planos de saú-
de e medir a sua satisfação. Ao todo, 3.253 
pessoas foram entrevistadas entre os dias de 
24 de janeiro e 4 de fevereiro de 2011 nas 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 
Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, 
Brasília e Manaus. 

O alto índice de aprovação, identificada na 
pesquisa, fez com que Márcia Rosa do Araújo, 
presidente do Conselho Regional de Medicina 
do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), criticas-
se a forma de remuneração paga pelos planos 
de saúde. “Por que a saúde suplementar não 
reconhece esse fato e garante boa remune-
ração aos médicos?” Segundo a presidente, 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), precisa assumir seu papel de regulação 
entre empresas e médicos. “A defasagem nos 
honorários, as restrições de atendimento, os 
descredenciamentos unilaterais, os “pacotes” 
com valores prefixados e a baixa remuneração 
desvalorizam o ato médico. Os médicos do Es-
tado do Rio de Janeiro exigem reajuste anual, 
implantação da CBHPM e contratos que os 
garantam na lei”, finalizou.

Estima-se que em 30 dias aconteça uma 
reunião dos líderes do movimento do dia 7 
de abril para reavaliar o andamento das ne-
gociações com os representantes dos planos 
de saúde. O trabalho será conduzido pelas 
entidades médicas em nível regional. Para-
lelamente, outras iniciativas acontecerão na 
esfera política. Já está previsto a realização 
de uma audiência pública na Câmara dos 
Deputados para discutir o tema e encontrar 
uma solução e não é descartável o pedido de 
abertura de CPI para apurar possíveis irregu-
laridades na saúde suplementar (veja pronun-
ciamento do senador Mozarildo Cavalcanti, 
na página 12). 

Foi um sucesso 
porque é um movimento da 
sociedade como um todo, 
uma vez que se trata de um 
problema social de grande 
relevância”.

FOTO - César Teixeira

FOTO - AUSSESP

FOTO - COOESO-SP

Cid Carvalhaes

Assad Frangieh

Florisval Meinão



10 Mobilização de 07 de abril

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2011

PELO BRASIL
Acre

As atividades ocorreram de forma tran-
quila, com a adesão da maioria dos médicos. 
O presidente da Associação Médica Acre-
ana (AMC), Jene Greyce, apenas lamentou 
o fato da Unimed - Rio Branco não se 
manifestado a respeito das reivindicações. 
“Apesar da divulgação na mídia, infelizmen-
te nenhum representante da UNIMED Rio 
Branco, que congrega o maior número de 
médicos prestadores de serviços, entrou 
em contato com as entidades para falar so-
bre as reivindicações da paralisação”, disse.

Goiás
Em Goiás foi realizado um protesto 

na porta do Instituto de Assistência aos 
Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) 
que é o maior comprador de serviços de 
saúde goiano, com 650 mil usuários. Um 
dos motivos do protesto foi o sucatea-
mento da saúde suplementar no Estado. 

Paraná
No Paraná, estima-se que mais de 85% 

dos médicos que atendem planos de saúde 
suspenderam as atividades. Em discurso, o 
vice-presidente do CRM-PR, Alexandre Gus-
tavo Bley, ratificou que os médicos estão so-
frendo hoje com a saúde suplementar e que 
a hora de um basta chegou. “Para nós basta. 
Não tem mais prazo. É agora ou nunca! Ou 
negocia ou não atendemos mais planos de 
saúde”, enfatizou. 

Tocantins
Em Tocantins a paralisação chegou a 

90% do quadro médico, segundo o Sindicato 
dos Médicos do Tocantins (Simed-TO). 

Mato Grosso do Sul
“O movimento é um marco para a cate-

goria, pois mostra à população de maneira 
objetiva às condições a que estão subme-
tidos os médicos diante de uma política 
financeira injusta por parte dos planos de 
saúde”, diz Eliana Patrícia Maldonado Pires, 
Presidente da Associação Médica de Mato 
Grosso do Sul.
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Alagoas
Em Alagoas a paralisação médica foi des-

taque em inúmeros canais de informação, co-
mo a TV Gazeta, TV Pirajuçara, Rádio Gazeta, 
Jornal, Jovem Pan e Educativa. Nos Jornais 
Tribuna independente, Gazeta e O jornal.

Pernambuco
Em Pernambuco a mobilização dos médi-

cos contou com a participação de parlamenta-
res. A médica e vereadora Vera Lopes (PPS) 
levará a discussão para a Comissão de Saúde 
da Câmara Municipal do Recife. O médico e 
deputado Raimundo Peixoto (PSB), mostrou-
-se favorável às manifestações nacionais.

Bahia
Na Bahia houve uma ampla adesão. A 

estimativa é que mais de 90% dos médicos 
aderiram à convocação em todo o Estado.

Segundo a 1ª secretária do CBO e diretora 
de Defesa Profissional da Associação Baiana 
de Medicina (ABM), Fabíola Mansur de Car-
valho, é importante estabelecer condições 
igualitárias e bases justas na negociação. 
“A Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) precisa 
ser cumprida como um instrumento que baliza 
a atualização dos honorários, o que não vem 
acontecendo”, declarou. 

Ceará
“Houve adesão maciça da classe médi-

ca. Destaco ainda o forte engajamento das 
sociedades de Radiologia, Oftalmologia, 
Urologia, Gastroenterologia, Anestesiologia”, 
disse Florentino Cardoso, presidente da As-
sociação Médica Cearense.

Paraíba
O movimento de paralisação dos atendi-

mentos pelos médicos credenciados aos planos 
de saúde em João Pessoa teve início com um 
café da manhã na praia e panfletagem. Contou 
com a participação dos presidentes das três 
entidades médicas Paraibanas: João Medeiros 
(Conselho Regional de Medicina), Fábio Rocha 
(Associação Médica) e Tarcísio Campos (Sin-
dicato dos Médicos), alem de diversos outros 
profissionais que se juntaram ao movimento.

Sergipe
Em Sergipe a paralisação começou com 

uma coletiva de imprensa no prédio do Sin-
dicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed) e 
logo após uma passeata pelas ruas do centro 
da cidade. Em entrevista coletiva, o presi-
dente da Comissão Estadual de Honorários 
Médicos, Emerson Ferreira, explicou que o 
reajuste para os médicos deve ser anual, da 
mesma forma que o reajuste dos planos. “A 
classe já está há dez anos sem o cumprimen-
to da CBHPM. Nossa luta é justamente para 
que a vigência dessa classificação seja apli-
cada. Chegamos ao fundo do poço, no limite 
dessa discussão”, finalizou. 
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Mobilização dos médicos chega 
a Brasília em discurso no senado

“A
qui, não quero dizer que todos 
os planos de saúde são volta-
dos apenas para o lucro, mas, 
infelizmente, o que a gente 

deduz é isso mesmo”
As fortes palavras do senador Mozarildo 

Cavalcanti (PTB-RR) em discurso feito no 
plenário do Senado Federal em 07 de abril, 
evidenciram o desnível entre o que é arreca-
dado pelos planos de saúde e o que é repas-
sado para os médicos. Segundo o senador, 
nos últimos dois anos os planos de saúde 
contabilizaram aumento superior a 400% 
em reajustes e hoje, o profissional de saú-
de, recebe em média apenas R$39,00 por 
consulta. Os médicos reivindicam, junto às 
operadoras, o aumento mínimo de cada aten-
dimento para R$ 60,00. Para Mozarildo, este 
valor se torna irrisório se levarmos em conta 
que o profissional da medicina passa por 
anos de intenso estudo e trata diretamente 
com a vida das pessoas. “Sessenta reais por 
uma consulta médica? Ora, isso é pago, às 
vezes, no cabeleireiro; isso se paga, às vezes, 
com trabalhos que não têm a ver com a vida 
das pessoas e médicos atuam diretamente 
com vidas humanas”, concluiu. 

O que os números mostram, é que se co-
bra muito pelo serviço médico no Brasil, e a 
população, ao pagar a sua fatura, acaba acre-
ditando que este valor é alto pois é repassado 
para os médicos, o que não acontece. “O que 
estamos vendo são os planos de saúde en-
gordarem os seus lucros, em detrimento de 
um atendimento. Aí, é claro, se o profissional 

recebe um valor pequeno pela sua consulta, 
o que ele tem de fazer? Aumentar a produ-
tividade, ou seja, atender mais pacientes em 
um tempo menor, o que vai, sem dúvida, ser 
prejudicial para a qualidade do atendimento”, 
evidenciou o senador.

Outra questão abordada pelo senador foi 
a excessiva interferência antiética na autono-
mia do trabalho médico. Os planos de saúde 
minimizam as possibilidades de exames mais 
específicos, visando reduzir custos. Para 
exemplificar, o senador pegou o depoimento 
de um paciente, publicado no jornal Correio 
Braziliense. Nele, o paciente afirma que co-
meçou um tratamento dermatológico, e, que 
no meio do tratamento teve que mudar de 
especialista, pois o antigo já não atendia mais 
seu plano. Mozarildo questionou o verdadeiro 
motivo de o médico ter saído do processo. 
“E por que ele não atendia pelo plano mais? 
Ou o plano o descredenciou, pois ele devia 
pedir coisas que o plano não queria pagar, ou 
porque ele não se conformou de continuar 
atendendo de maneira insatisfatória?”, ques-
tionou.

Uma das prováveis soluções abordadas 
é conseguir no senado que as empresas de 
planos de saúde abram suas planilhas e mos-
trem individualmente o que se ganha e o que 
se paga pelo serviço. Em último caso, o se-
nador acredita que será necessário abrir uma 
CPI dos planos de saúde. “Se não obtivermos 
êxito, será hora de fazermos uma CPI sobre 
a questão da saúde suplementar, isto é, dos 
planos de saúde.”, finalizou o senador. 

Aqui, não quero 
dizer que todos os 
planos de saúde são 
voltados apenas 
para o lucro, mas, 
infelizmente, 
o que a gente 
deduz é isso 
mesmo.

Senador Mozarildo Cavalcanti mostra-se solidário com a luta dos médicos contra o baixo 
valor pago pelos planos de saúde e a constante intervenção na realização de procedimentos
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Mobilização da oftalmologia 13

D
e acordo com as primeiras infor-
mações levantadas nas principais 
capitais brasileiras, os médicos of-
talmologistas participaram ativa-

mente da mobilização de 07 de abril. Mesmo 
grandes clínicas e hospitais oftalmológicos, 
que teoricamente teriam mais prejuízos e me-
nos interesse em participar do movimento, 
conseguiram organizar as respectivas agen-
das para recusar a realização de consultas e 
tratamentos eletivos em pacientes encami-
nhados por operadoras e seguradoras sem 
prejudicar os pacientes e realizando os aten-
dimentos de urgência e emergência.

Entretanto, a especialidade ao mesmo 
tempo que faz questão de atender ao chamado 
das entidades médicas nacionais e mobilizar-se 
de forma unida com todos os médicos do País, 
também faz questão de ressaltar que tem pen-
dências graves e que conquistas da categoria 
médica, como a Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 
têm distorções graves que afetam diretamente 
os oftalmologistas e precisam ser equaciona-
das e superadas rapidamente. 

Nas páginas seguintes, o JORNAL OF-
TALMOLÓGICO JOTA ZERO apresenta uma 
entrevista da 1ª Secretária do CBO, Fabíola 
Mansur de Carvalho sobre este tema, bem co-
mo documento elaborado pela diretoria do CBO 
e por importantes lideranças da especialidade, 
a parte de oftalmologia da CBHPM e a análise 
do Coordenador da Comissão de Honorários 
Médicos do CBO, Nelson Louzada, sobre a 
Unidade de Custo Operacional, a parte da 
CBHPM que interessa diretamente aos médi-
cos oftalmologistas e que foi “esquecida” pelas 
operadoras e seguradoras sob um inquietante 
silêncio das entidades médicas nacionais. 

Oftalmologia: unida ao Movimento Médico...
...mas com reivindicações próprias

De lá para cá a 

defasagem só aumentou 

e existe o sério risco de 

desassistência em alguns 

procedimentos médico-

oftalmológicos.

Representantes do CBO (Fabíola 
Mansur, Marcos Ávila, Suel 
Abujamra e Mauro Nishi) com o 
diretor da AMB Adelmir Humberto 
Soares (ao centro)
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JOTA ZERO - Que aconteceu em 07 
de abril?
FABÍOLA MANSUR - A entrevista deveria 
começar pela pergunta por que foi feito o 7 
de abril? A mobilização ocorreu no Dia Mundial 
da Saúde como forma de protesto pelo não 
reajuste dos honorários médicos por parte das 
seguradoras e operadoras de planos de saú-
de, pela falta de autonomia do médico na sua 
prática profissional e pela não implantação da 
CBHPM na última versão, que é de 2010, com 
suas instruções gerais, portes e UCO. Este 
protesto teve a adesão de todas as sociedades 
de especialidades da AMB que, juntamente 
com as entidades médicas nacionais (Conse-
lho Federal de Medicina - CFM, Associação 
Médica Brasileira - AMB, Federação Nacional 
dos Médicos - FENAM) decidiram parar um dia 
para chamar a atenção da população sobre a 
interferência dos planos de saúde na assis-
tência médica e sobre a defasagem dos ho-
norários médicos. O CBO apoiou o movimento 
e as informações que temos indicam que os 
médicos oftalmologistas participaram ativa-
mente da paralisação. É importante ressaltar 
que o 07 de abril não foi terminativo. Foi uma 
demonstração de força e agora vem o mais 
importante, o pós 07 de abril, quando teremos 
que negociar com os planos de saúde para 
conseguir o atendimento de nossas reivindica-
ções. A ordenação dessa negociação vai ser 
feita pelas comissões estaduais de honorários 
médicos sob a coordenação estratégica das 
entidades nacionais.

JOTA ZERO - E a Oftalmologia?
FABÍOLA MANSUR - Teve boa participação. 
Conseguimos mostrar a pujança da Especia-
lidade, mas também solicitamos apoio das 
outras entidades para nossas reivindicações. 
E quais são elas? Quando a CBHPM foi criada, 
em 2003, representou um corte significativo 

no valor dos honorários de vários procedi-
mentos importantes da Oftalmologia, princi-
palmente diagnósticos. A concepção original, 
dividiu a CBHPM em portes, que levaram em 
conta a recém criada Unidade de Trabalho 
Médico (UTM), a qual seriam somadas as 
também recém criadas Unidades de Custo 
Operacional (UCO), idealizadas para remu-
nerar o custo e depreciação dos aparelhos. 
Por razões presentes naquela conjuntura, 
somente a UTM foi levada em consideração 
e, a despeito da atuação constante do CBO, 
o lobby das operadoras tem sido vitorioso em 
adiar a discussão sobre a adoção da UCO. 
Isto afeta várias especialidades e a atuação 
das entidades médicas nacionais neste parti-
cular é pouco mais do que cerimonial. De lá 
para cá a defasagem só aumentou e existe o 
sério risco de desassistência em alguns pro-
cedimentos médico-oftalmológicos. Voltando 
à paralisação de 07 de abril, mostramos que 
queremos a união e acreditamos que sem ela 
não conquistaremos nada, mas também que-
remos a união de nossos colegas de outras 
especialidades para defender aquilo que nos 
diz respeito diretamente..

JOTA ZERO - Paralelamente à mobilização 
em torno dos honorários e da autonomia 
dos médicos, também está havendo a 
negociação para a atualização do Rol de 
Procedimentos Médicos da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS). São 
lutas separadas ou interligadas?
FABÍOLA MANSUR - São momentos sepa-
rados da luta maior. O Rol de Procedimentos, 
publicado pela ANS, determina a cobertura 
mínima obrigatória a todos os planos de saú-
de do Brasil. Se um procedimento passa a 
fazer parte do Rol, ele tem que ser coberto 
por todas as operadoras e seguradoras. No 
Rol não são assinalados valores. O que deter-

As várias frentes de ação da  
defesa profissional do CBO

Fabíola Mansur, 
1ª Secretária do CBO. 
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mina valores é a CBHPM e, principalmente, 
a negociação com as empresas. Porém, a 
existência de determinado procedimento no 
Rol indica que ele será coberto por todas as 
empresas, eliminando pelo menos este ponto 
da negociação. Estamos em época de revisão 
do Rol, que até 15 de maio está em processo 
de consulta pública onde qualquer cidadão 
ou entidade pode sugerir a inclusão ou exclu-
são de um ou vários procedimentos. O CBO, 
baseado em informações fornecidas pelas 
sociedades de subespecialidade filiadas, so-
licitou a inclusão de vários procedimentos of-
talmológicos e em 14 de abril participamos de 
uma reunião na sede da AMB na qual nossas 
reivindicações foram aceitas para análise da 
ANS. Sendo ou não aceitas, o CBO continuará 
a reivindicar mudanças na CBHPM, a reivin-
dicar sua completa adoção pelas empresas 
e a adoção da UCO no cálculo do valor dos 
procedimentos oftalmológicos para os quais 
esta medida é necessária. O mais importante 
é mostrar que o CBO está atuante em todos 
os fóruns nos quais a defesa dos honorários 
e da autonomia dos médicos oftalmologistas 
estão em discussão. As respostas não são 
imediatas, a negociação é extremamente 
di nâ mica e envolve empresas poderosas, 
outras especialidades médicas, entidades 
médicas de caráter nacional e agências go-
vernamentais e por isto exigem habilidade e 
dedicação a toda prova, que raramente são 
percebidas pelos médicos oftalmologistas 
que não participam diretamente deste pro-
cesso. Queremos colocar os procedimentos 
necessários aos pacientes no Rol da ANS e 
queremos que eles sejam valorados de forma 
digna, justa e adequada, para que os médicos 
oftalmologistas possam oferecer o melhor 
serviço à população. Isto sem descuidar um 
minuto da luta em defesa da saúde ocular 
contra o exercício ilegal da medicina por parte 
dos chamados optometristas. Tudo isto tendo 
como finalidade nossos pacientes e o bem-
-estar da população brasileira.

JOTA ZERO - Como o médico pode 
contribuir?
FABÍOLA MANSUR - Primeiramente manten-
do-se informado. Em muitas reuniões sentimos 
uma falta de informação gritante, que leva os 
médicos a defenderem posições equivoca-
das, fazerem reivindicações desproposita-

das em fóruns e instâncias errados, o que 
acaba desmoralizando todo o movimento. 
Em segundo lugar, participando de suas 
entidades de subespecialidades, não só dos 
congressos, mas também enviando a estas 
entidades informações e reivindicações e 
exigindo que as mesmas sejam repassadas 
ao CBO. E em terceiro lugar, participando 
do CBO com críticas, sugestões, opiniões e 
presença ativa nas comissões. 

JOTA ZERO - Uma crítica constantemente 
dirigida aos movimentos médicos afirma 
que o aumento dos honorários profis-
sionais colocará em dificuldade grande 
número de operadoras e seguradoras, fa-
vorecendo a oligopolização do segmento 
o que, a médio prazo, se voltaria contra os 
próprios médicos, que teriam que enfren-
tar empresas ainda mais poderosas.
FABÍOLA  MANSUR - Na verdade, precisa-
mos quebrar este paradigma. Todos os cálcu-
los que dispomos indicam que os honorários 
médicos ocupam de 10 a 15% dos custos 
das empresas. Se as operadoras e segura-
doras têm dados diferentes, que mostrem! O 
que vemos são operadoras apresentarem 
lucros fabulosos em seus balanços públicos, 
expostos na própria ANS. Muito mais grave 
do que a suposta ameaça que pesa sobre as 
operadoras é o risco de desassistência que 
ameaça médicos e especialidades de todo o 
País que não tem condições de exercerem sua 
profissão com um mínimo de ética e dignidade. 
As operadoras mais liberais estão utilizando a 
CBHPM de 2003, sem a UCO, e estamos em 
2011. Mas o pagamento dos pacientes sofre 
majorações anuais. A maioria das operadoras 
não estabelece contratos com os médicos, 
embora exijam contratos dos pacientes. Ao 
mesmo tempo, a autonomia dos médicos é 
cerceada para cortar custos das operadoras. 
Sinceramente, acredito que este argumento 
seja um sofisma, pois o que se vê é uma situa-
ção de completo desequilíbrio entre as empre-
sas, do lado favorecido, e médicos e pacientes, 
do lado prejudicado. Não queremos inviabilizar 
as operadoras e seguradoras, mas queremos 
relações mais simétricas entre todos os inte-
grantes do sistema. E, principalmente, quere-
mos que a ANS assuma seu papel de regular 
este mercado. 

Na verdade, 

precisamos quebrar 

este paradigma. 

Todos os cálculos que 

dispomos indicam 

que os honorários 

médicos ocupam de 

10 a 15% dos custos 

das empresas.

Reunião entre representantes do 
CBO e da AMB para aprimoramento 
da CBHPM
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A 
Classificação Brasileira Hierar-
quizada de Procedimentos Médi-
cos (CBHPM) foi idealizada com 
o objetivo de hierarquizar procedi-

mentos levando em consideração o Tempo, 
o Risco/Responsabilidade e a Habilidade 
Cognitiva/Técnica. A Oftalmologia sempre 
primou pelo grande avanço tecnológico que 
reduziu, em muito, o tempo gasto para reali-
zar seus procedimentos. Dentre as variáveis o 
tempo tem peso significativo - menor tempo 
menor valoração - o que por si só prejudicou 
a nossa especialidade. É o ponto máximo do 
paradoxo inaceitável: “aprimorar para piorar”.

Após anos de estudo, um valor incal-
culável em tempo e dinheiro foi dispendido 
para concretizar o trabalho, contudo, não se 
conseguiu até a presente data que a CBHPM 
fosse implantada em sua totalidade.

O que se vê hoje é uma mixórdia de ta-
belas, com as operadoras de Medicina de 
Grupo adotando a antiquada tabela AMB 
90, as Seguradoras criando tabelas híb-
ridas e as Cooperativas Médicas e o grupo 
Unidas implantando a CBHPM 2003, com 
diferentes bandas.

Na elaboração da CBHPM houve a preo-
cupação em separar o que era o trabalho do 
médico – Unidade de Trabalho Médico (UTM), 
hoje, denominada Porte, das despesas oriun-
das da utilização de aparelhos denominada 
de UCO - Unidade de Custo Operacional, 
atualmente, apenas Custo Operacional, que 
inclui a depreciação do equipamento, investi-
mentos realizados e suas despesas decorren-
tes: manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, 
impostos, folha de pagamento, dentre outros. 

Porém, as operadoras se negam a pagar 
esta rubrica, o que acaba por inviabilizar o 

Por Vital Monteiro

Insatisfação dos médicos 
oftalmologistas com a CBHPM

De lá para cá a 

defasagem só 

aumentou e existe 

o sério risco de 

desassistência 

em alguns 

procedimentos 

médico-

oftalmológicos.

procedimento, não só pela própria desvalo-
rização da remuneração recebida, como in-
capacitando a substituição futura, quando o 
equipamento existente se tornar obsoleto ou 
mesmo apresentar defeito fatal. 

Vários aparelhos oftalmológicos valiosos 
sequer tinham Custo Operacional estabe-
lecidos, como os citados: Facoemulsificador, 
Yag laser, Retinógrafo digital, Vitreófago e 
Fotocoagulador de Retina c/ adaptador para 
lâmpada de fenda.

Outro fator de insatisfação é a perman-
ente desobediência às Resoluções do CFM, 
sobretudo no tocante à Resolução CFM 
1.886/08, que estabelece “Normas míni-
mas para o funcionamento de consultórios 
médicos e dos complexos cirúrgicos para 
procedimentos com internação de curta per-
manência”  e aos Pareceres das Sociedades 
Médicas de Especialidades, no nosso caso, 
o Parecer do CBO que fala da necessidade 
de internação de curta permanência para as 
cirurgias oftalmológicas com porte superior a 
4. A própria CBHPM é desobedecida em suas 
Instruções Gerais, no capítulo Condições de 
Internação, parágrafo 6.2, que prevê remune-
ração em dobro nas cirurgias realizadas em 
pacientes com direito a quarto particular.

Enfim, se observarmos, também, os Índi-
ces inflacionários de julho de 1994 a dezem-
bro de 2010, notaremos outro fator de total 
insatisfação dos médicos.
• IPC-Saúde FIPE = 364,63%
• INPC = 281,53%
• IPCA = 270,46%
• IGP-M = 384,79%
• IPC-FIPE = 231,03% 
Reajuste do Salário Mínimo = 764,33%  
Consulta Médica = 176,67%
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Reivindicações dos Oftalmologistas para a CBHPM
Nos anos ímpares, a AMB, o CFM, e representantes da Unimed, Fe-
nasaúde e do grupo Unidas se reúnem para revisões e modificações 
necessárias na CBHPM. O CBO e a FeCOOESO apresentaram 22 
reivindicações, a saber:

1. Infusão intravítrea de medicamento anti-inflamatório;

2. Tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico. Programa 
de 24 meses - uma sessão por mês (por sessão);

3. Acompanhamento clínico ambulatorial de uveíte - por avalia-
ção do 2º ao 14º dia, até 5 avaliações; 

4. Acompanhamento clínico ambulatorial de úlcera de córnea ou cera-
tite - por avaliação do 2º ao 14º dia, até 5 avaliações;

5. Pesquisa de olho seco monocular (Teste de Schirmer, Teste de 
Rompimento Lacrimal, Teste com Rosa Bengala); 

6. Exame Neuro-Oftalmológico; 

7. Cristalino: facectomia com facoemulsificação com lente intra-ocular 
tórica, ou bifocais, ou acomodativas;  

8 Teste do reflexo vermelho em recém-nato (teste do olhinho); 

Procedimentos a serem incluídos:

Alteração de Portes:

Alteração de Porte e de Custo Operacional:

Inclusão de Unidade Custo Operacional:

Tem sido um trabalho intenso que envolve 
despreendimento de tempo, conhecimento 
técnico, organização, perseverança, nego-
ciação política eficaz e estratégia segura. 
Após centenas de e-mails e telefonemas e 
algumas reuniões de ajustes, capitaneadas 
pelo CBO, vislumbramos o início de melhorias 
significativas para o oftalmologista brasileiro. 
A consciência da necessidade de atuação in-
tensa junto ao sistema de saúde suplementar 
está levando o CBO a mudanças estruturais 
profundas para a defesa do serviço oftal-
mológico de qualidade.

André A. Homsi Jorge

Fabíola Mansur

Harley Edison Amaral Bicas

José Álvaro Pereira Gomes

Márcia Keiko Uyeno Tabuse

Marco Rey de Faria

Marcos Ávila

Mauro Nishi

Nelson Louzada

Paulo Augusto de Arruda Mello

Paulo César Fontes

Roberto Battistella 

Suel Abujamra

9. Pálpebra: biópsia de pálpebra;

10. Calázio;

11. Cirurgia com sutura ajustável;

12. Estrabismo ciclo vertical/transposição - monocular;

13. Estrabismo horizontal - monocular;

14. Angiofluoresceinografia – monocular;

15. Visão Subnormal – monocular;

14. Angiofluoresceinografia – monocular;

15. Visão Subnormal – monocular;

16. PTK ceratectomia fototerapêutica – monocular; 

17. Vitrectomia via pars plana;

18. Facectomia com lente intra-ocular com  faco;  

19. Pancrioterapia periférica;  

20. Capsulotomia YAG ou cirúrgico;

21. Remoção de pigmento da LIO com YAG;

22. Fotocoagulação (laser) – por sessão – monocular;
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A 
agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) iniciou em 15 de 
abril consulta pública sobre atual-
ização da cobertura assistencial 

obrigatória para todos os planos de saúde 
contratados a partir de 2 de janeiro de 1999.  
A consulta está disponível apenas no site da 
ANS e pode ser acessada pelo endereço: 
www.ans.gov.br/index.php/participacao-da-
sociedade/consultas-publicas/529-consul-
ta-publica-40#

A pesquisa é destinada à população, às 
operadoras de saúde e sociedades médi-
cas, que terão 30 dias para apresentar 
sugestões à resolução.

O rol contempla uma base mínima de 
procedimentos que as operadoras têm de 
oferecer obrigatoriamente. “O fato de um pro-
cedimento ser incluído na lista dá ao usuário 
a certeza de que ele tem direito a aquela 
cobertura. É também uma maneira da ANS 
fiscalizar e multar as operadoras em caso de 
descumprimento”, diz Marta Oliveira, gerente-
geral de regulação assistencial da ANS.

A expectativa da ANS é consolidar o doc-
umento e publicá-lo em julho. As novas regras 
passam a valer a partir de janeiro de 2012

Consulta pública sobre rol da ANS
Atuação do CBO 

O CBO apresentou sete procedimentos 
para serem incluídos no Rol de Procedimen-
tos da ANS. A apresentação foi realizada du-
rante reunião realizada em 15 de abril, na sede 
da AMB. Os procedimentos são os seguintes:
• Análise Computadorizada de Papila e/ou 

de Fibras Nervosas – monocular (Nerve 
Fiber Analyzer);

• Análise computadorizada do segmento 
anterior – monocular (Anterior Segment 
Tpmography);

• Tomografia de Coerência Óptica – mon-
ocular (Optical Coherence Tomography);

• Coloboma – com plástica (Eyelid Colo-
boma Surgery);

• Enxerto de membrana Amniótica (Amni-
otic Membrane Transplantation);

• Plástica de Conjuntiva (Minimally Invasive 
Pterygium Excision);

• Transplante de Limbo (Corneal Limbal 
Stem-Cell Transplantation);

• Tratamento Ocular Quimioterápico com 
Anti-Angiogênico (24 meses).

ANS combate interferência 
dos planos de saúde

“É vedado às operadora de planos priva-
dos de assistência à saúde, adotar e/ou 
utilizar mecanismos de regulação baseados 
meramente em parâmetros estatísticos de 
produtividade os quais impliquem inibição à 
solicitação de exames diagnósticos comple-
mentares pelos prestadores de serviços de 
saúde, sob pena de incorrerem em infração 
ao artigo 42 da Resolução Normativa – RN 
Nº 124, de 30 de março de 2006.”, Mauricio 
Ceschin, diretor presidente da ANS.

Esta instrução, assinada por Maurício 
Ceschin, diretor presidente da ANS, foi publi-
cada dias após a mobilização dos médicos e 
estabelece às operadoras que descumprirem 
a norma penas que variam de sanção à multa 
de até R$ 35 mil. 

“É um avanço inegável. O que o país 
precisa agora é que a medida seja colocada 
em prática e, principalmente, que seja fiscal-
izada’’, afirmou o vice-precidente do Conselho 
Federal de Medicina, Aloísio Tibiriçá. 

É um avanço 

inegável. O que o 

País precisa agora é 

que a medida seja 

colocada em prática e, 

principalmente, que 

seja fiscalizada.
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A 
criação da CBHPM trouxe para os 
oftalmologistas uma depreciação 
dos seus honorários nos exames 
de SADT (Serviços Auxiliares de 

Diagnóstico e Tratamento), quando foi feita 
a hierarquização levando em consideração, 
sobretudo, o tempo – tempo gasto na exe-
cução dos procedimentos. Estes foram divi-
didos em UTM (Unidade de Trabalho Médi-
co) e UCO (Unidade de Custo Operacional). 
Alguns procedimentos, como retinografia e 
angiofluoresceinografia também possuem 
insumos, que devem ser cobrados à parte. 

Com a leviana afirmação de que preten-
dem valorizar o Ato Médico e não o equipa-
mento, as operadoras sistematicamente se 
negam a pagar a UCO, que inclui o valor do 
equipamento, sua obsolescência, sua manu-
tenção e a futura reposição. Em última análi-
se, é a UCO quem possibilita a concretização 
do procedimento, ao remunerar o investimen-
to realizado e suas despesas decorrentes. 

Existe, no momento, uma pressão muito 
grande por parte dos consumidores/benefi-
ciários de planos de saúde para que vários 
procedimentos sejam incluídos no Rol da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), tornando obrigatória a sua realização. 
Ações são demandadas contra as operado-
ras exigindo cobertura, tendo boa acolhida 
por parte do judiciário. 

Hoje, os médicos não são incomodados 
por pacientes e advogados já que ninguém 
pode ser obrigado a realizar um trabalho que 
não conste em contrato, sem ser devida-
mente remunerado por ele. As operadoras 
querem agora incluir diversos procedimen-
tos por pressão dos seus consumidores. 
Desta forma, ficam bem com seus bene-
ficiários e cessam as demandas judiciais. 
Livres da justiça, as operadoras poderão 
impor o aviltamento dos procedimentos não 
pagando a UCO, como é feito com os que já 
estão incluídos no Rol da ANS. 

E os médicos? Ora os médicos!!! Estes 
que sejam obrigados, por determinação su-

A falta que a UCO faz

perior e contratual, a realizar os procedimen-
tos pelo preço estipulado – sem UCO!!! 

O poder político e o lobby das grandes 
operadoras impõem esta perversidade. 
Ocorre que a CBHPM estipula que a UCO 
deve ser paga na realização do procedimen-
to junto com a UTM. Caberá às entidades 
médicas, cobrar em juízo o pagamento da 
UCO. A briga fica desigual. Uma coisa é con-
sumidor exigir seus direitos. Outra coisa é 
briga entre pagador x prestador de serviços. 
Começam a surgir, aqui e ali, processos con-
tra planos de saúde, movidos por sindicatos 
médicos, como a protocolada pelo SIMEPE 
na Justiça do Trabalho, 6ª Região, 13ª Vara, 
por desequilíbrio econômico financeiro 
contra as operadoras de planos de saúde 
(Amil/Medial) exigindo a reposição das 
perdas sofridas pelos médicos que pres-
tam serviços àquelas operadoras, retroativo 
a dez anos. Vamos aguardar o resultado. 

Nelson Terra Louzada  
Coordenador da Comissão de Honorários 
Médicos do CBO e presidente da 
FeCOOESO 

É a UCO que 

possibilita a 

concretização do 

procedimento, 

ao remunerar 

o investimento 

realizado e 

suas despesas 

decorrentes.
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Código 
CBHPM

Procedimentos 
Oftalmologicos
Diagnósticos e terapêuticos

bi/mono Porte
CBHPM

Banda 
Mínima

-20%

Valor 
Médio 
UTM

Banda 
Máxima 
+ 20%

UCO
 Valor da 
UCO em 

reais

UTM
+ UCO

UTM UTM UTM - - 60,00

4.01.03.02-1 Análise computadorizada de papila e/ou de 
fibras nervosas

Mono 3A 77,60 97,00 116,40 3,770 47,76 144,76

4.01.03.03-0 Análise cmoputadorizada do segmento 
anterior

Mono 3A 77,60 97,00 116,40 6,290 79,69 176,69

4.01.03.13-7 Campimetria computadorizada Mono 2A 35,20 44,00 52,80 2,770 35,09 79,09
4.01.03.24-2 Eletro-oculografia Mono 2B 48,00 60,00 72,00 5,660 71,71 131,71
4.01.03.25-0 Eletro-retinografia Mono 2B 48,00 60,00 72,00 5,660 71,71 131,71
4.01.03.63-3 Potencial evocado visual (PEV) Bi 3C 113,60 142,00 170,40 5,660 71,71 213,71
4.09.01.52-1 Ultrassonografia biomicroscópica Mono 3A 77,60 97,00 116,40 6,290 79,69 176,69
4.09.01.53-0 Ultrassonografia diagnóstica Mono 3A 77,60 97,00 116,40 2,500 31,67 128,67
4.13.01.01-3 Angiofluoresceinografia Mono 2C 62,48 71,00 85,20 3,000 38,01 109,01
4.13.01.02-1 Angiografia com indocianina verde Mono 3A 77,60 97,00 116,40 15,090 191,19 288,19
4.13.01.03-0 Avaliação órbito-palpebral-exoftalmometria Bi 1B 17,60 22,00 26,40 0,080 1,01 23,01
4.13.01.07-2 Campimetria manual Mono 1C 26,40 33,00 39,60 0,140 1,77 34,77
4.13.01.08-0 Ceratoscopia computadorizada Mono 2C 62,48 71,00 85,20 2,070 26,22 97,22
4.13.01.12-9 Curva tensional diária Bi 2B 48,00 60,00 72,00 0,870 11,02 71,02
4.13.01.15-3 Estéreo-foto de papila Mono 1B 17,60 22,00 26,40 4,230 53,59 75,59
4.13.01.17-0 Avaliação de vias lacrimais Mono 2B 48,00 60,00 72,00 0,600 7,60 67,60
4.13.01.20-0 Exame de motilidade ocular (teste ortóptico) Bi 1B 17,60 22,00 26,40 0,140 1,77 23,77
4.13.01.24-2 Gonioscopia Bi 1B 17,60 22,00 26,40 0,360 4,56 26,56
4.13.01.25-0 Mapeamento de retina (oftalmoscopia indireta) Mono 2A 35,20 44,00 52,80 0,330 4,18 48,18
4.13.01.26-9 Microscopia especular da córnea Mono 2C 62,48 71,00 85,20 3,560 45,10 116,10
4.13.01.27-7 Oftalmodinamometria Mono 1B 17,60 22,00 26,40 0,250 3,16 25,16
4.13.01.30-7 Potencial de acuidade visual Mono 1B 17,60 22,00 26,40 0,380 4,81 26,81
4.13.01.31-5 Retinografia (só honorário) Mono 1B 17,60 22,00 26,40 2,430 30,78 52,78
4.13.01.32-3 Tonometria Bi 1B 17,60 22,00 26,40 0,500 6,33 28,33
4.13.01.36-6 Visão subnormal Mono 2C 62,48 71,00 85,20 0,380 4,81 75,81
4.13.01.47-1 Teste do reflexo vermelho em recém nato 

(teste do olhinho)
- 1C 26,40 33,00 39,60 - 0 33,00

4.14.01.27-1 Teste de sensibilidade de contraste ou de cores Mono 1B 17,60 22,00 26,40 0,380 4,81 26,81
4.14.01.30-1 Teste provocativo para glaucoma Bi 1B 17,60 22,00 26,40 0,087 1,10 23,10
4.15.01.01-2 Biometria ultrassônica Mono 2C 62,48 71,00 85,20 0,520 6,58 77,58
4.15.01.12-8 Paquimetria ultrassônica Mono 2A 35,20 44,00 52,80 0,520 6,58 50,58
4.15.01.14-4 Tomografia de coerência óptica Mono 3A 77,60 97,00 116,40 8,800 111,49 208,40

Valor da UCO = 12,67         
Obs. Quando um procedimento oftalmológico monocular for realizado bilateralmente, remunera-se o custo operacional em 100% do valor pre-
visto nesta Classificação para um lado, e em 70% para o outro. Este critério não se aplica aos portes do procedimento.

A Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM) não divide os atos médicos por espe-
cialidades e, por vezes, fica difícil localizar os procedimen-
tos relacionados com a Oftalmologia na listagem geral. A 
Comissão de Honorários Médicos do CBO, coordenada por 

Nelson Louzada, realizou o trabalho de separação desses 
atos e efetivou sua disposição de forma a facilitar sua 
localização. A parte de Oftalmologia da última edição da 
CBHPM (2010) pode ser consultada nesta e nas páginas 
seguintes do JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO. 

A Oftalmologia na última CBHPM

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Tratamento
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Código 
CBHPM

Procedimentos oftalmológicos 
cirúrgicos invasivos

Porte Banda Valor Banda nº Porte

CBHPM Mínima 
(-20%)

Médio Máxima 
(+ 20%)

auxiliares anestésico

4.12.01.05-1 Betaterapia de contato
(placa de estrôncio)    UCO=1,8

- 1A 8,8 11 13,2 0 0

2.01.04.10-3 Curativos - 1A 8,8 11 13,2 0 0
2.01.03.23-9 Exercícios de ortóptica (por sessão) - 1A 8,8 11 13,2 0 0

2.01.03.01-8
Adaptação e treinamento de recursos 
ópticos para visão subnormal 
(por sessão)

Bi 1B 17,6 22 26,4 0 0

PÁLPEBRA (3.03.01.00-9)

3.03.01.01-7 Abscesso de pálpebra - 2B 48 60 72 - 0
3.03.01.02-5 Biópsia de pálpebra - 2B 48 60 72 - 0
3.03.01.03-3 Blefarorrafia - 3B 99,2 124 148,8 - 1
3.03.01.04-1 Calázio - 2B 48 60 72 - 0
3.03.01.05-0 Cantoplastia lateral - 4B 148 185 222 1 2
3.03.01.06-8 Cantoplastia medial - 4B 148 185 222 - 2
3.03.01.07-6 Coloboma - com plástica - 6C 270,4 338 405,6 1 3

3.03.01.08-4 Correção cirúrgica de ectrópio ou 
entrópio

- 7A 292 365 438 1 2

3.03.01.09-2 Correção de bolsas palpebrais 
(unilateral)

- 5B 194,4 243 291,6 1 3

3.03.01.10-6 Dermatocalaze ou blefarocalaze 
(unilateral)

- 7A 292 365 438 1 2

3.03.01.11-4 Epicanto - correção cirúrgica 
(unilateral)

- 6B 247,2 309 370,8 1 2

3.03.01.12-2 Epilação - 1C 26,4 33 39,6 - 0

3.03.01.13-0 Epilação de cílios (diatermo-coagula-
ção)

- 3C 113,6 142 170,4 1 2

3.03.01.14-9 Fissura palpebral - correção cirúrgica - 7A 292 365 438 1 3
3.03.01.15-7 Lagoftalmo - correção cirúrgica - 6B 247,2 309 370,8 1 2

3.03.01.16-5 Pálpebra - reconstrução parcial (com 
ou sem ressecção de tumor)

- 6B 247,2 309 370,8 1 3

3.03.01.17-3 Palpebra - reconstrução total (com ou 
sem ressecção de tumor)

- 7A 292 365 438 2 4

3.03.01.18-1 Ptose palpebral - correção cirúrgica 
(unilateral)

- 7A 292 365 438 1 2

3.03.01.19-0 Ressecção de tumores palpebrais - 4B 148 185 222 2 3
3.03.01.20-3 Retração palpebral - 7A 292 365 438 1 3

3.03.01.21-1 Simbléfaro com ou sem enxerto - 
correção cirúrgica

- 6B 247,2 309 370,8 1 2

3.03.01.22-0 Supercílio - reconstrução total - 7A 292 365 438 1 4
3.03.01.23-8 Sutura de pálpebra - 3B 99,2 124 148,8 1 0
3.03.01.24-6 Tarsorrafia - 4B 148 185 222 - 3

3.03.01.25-4 Telecanto - correção cirúrgica 
(unilateral)

- 6B 247,2 309 370,8 1 3

3.03.01.26-2 Tríquiase com ou sem enxerto - 5B 194,4 243 291,6 - 3

3.03.01.27-0 Xantelasma palpebral - exerese 
(unilateral)

- 4B 148 185 222 - 0
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Código 
CBHPM

Procedimentos oftalmológicos 
cirúrgicos invasivos

Porte Banda Valor Banda nº Porte

CAVIDADE ORBITÁRIA (3.03.02.00-5)

3.03.02.01-3 Correção de enoftalmia - 8A 412,8 516 619,2 1 4

3.03.02.02-1 Descompressão de órbita ou nervo 
ótico

- 9B 533,6 667 800,4 1 5

3.03.02.03-0 Exenteração com osteotomia - 9A 488 610 732 2 5
3.03.02.04-8 Exenteração de órbita - 9C 588 735 882 1 5

3.03.02.05-6 Exerese de tumor com abordagem 
craniofacial 
oncológica (tempo facial) pálpebra-
-cavidade-orbitária e olhos

- 11B 880,8 1.101,00 1.321,20 4 7

3.03.02.06-4 Fratura de órbita - redução cirúrgica - 9A 488 610 732 1 3

3.03.02.07-2 Fratura de órbita - redução cirúrgica e 
enxerto ósseo

- 9C 588 735 882 1 4

3.03.02.08-0 Implante secundário de órbita - 5C 206,4 258 309,6 1 3
3.03.02.09-9 Microcirurgia para tumores orbitários - 11B 880,8 1,101,00 1.321,20 2 7
3.03.02.10-2 Reconstituição da cavidade orbitária - 9B 533,6 667 800,4 1 5

3.03.02.11-0 Reconstrução parcial de parede orbital 
- por estágio

- 8C 459,2 574 688,8 1 4

3.03.02.12-9 Reconstrução total de parede orbital - 
por estágio

- 9B 533.60 667 800,4 1 5

3.03.02.13-7 Tumor de órbita - exérese - 9C 588 735 882 1 5

CONJUNTIVA (3.03.03.00-1)

3.03.03.01-0 Autotransplante conjuntival - 4B 148 185 222 1 3
3.03.03.02-8 Biópsia de conjuntiva - 2A 35,2 44 52,8 - 1
 3.03.03.03-6 Enxerto de membrana aminiótica - 3C 113,6 142 170,4 - 3
3.03.03.04-4 Infiltração subconjuntival - 1B 17,6 22 26,4 - 0
3.03.03.05-2 Plástica de conjuntiva - 4C 167,2 209 250,8 1 3
3.03.03.06-0 Pterígio - exérese - 3C 113,6 142 170,4 - 0
3.03.03.07-9 Reconstituição de fundo de saco - 6B 247,2 309 370,8 1 3
3.03.03.08-7 Sutura de conjuntiva - 3A 77,6 97 116,4 - 0
3.03.03.09-5 Transplante de limbo - 7C 382,4 478 573,6 - 5
3.03.03.10-9 Tumor de conjuntiva - exérese - 3C 113,6 142 170,4 - 0

CÓRNEA (3.03.04.00-8)

3.03.04.01-6 Cauterização de córnea - 2A 35,2 44 52,8 - 0
3.03.04.02-4 Ceratectomia superficia - monocular - 3C 113,6 142 170,4 - 3
3.03.04.03-2 Corpo estranho da córnea - retirada - 2A 35,2 44 52,8 - 3

3.03.04.10-5
Delaminação corneana com fotoabla-
ção estromal - LASIK    UCO=34,470 
(436,73)

- 9C 588 735 882 - 0

3.03.04.09-1 Fotoablação de superfície convencio-
nal - PRK   UCO=31,330 (396,95)

- 7C 382,4 478 573,6 - 0

3.03.04.08-3 Implante de anel intra-estromal - 10C 759,2 949 1.138,80 1 3

3.03.04.04-0 PTK ceratectomia fototerapêutica - 
monocular

- 7C 382,4 478 573,6 1 3

3.03.04.05-9 Recobrimento conjuntival - 3C 113,6 142 170,4 - 0

3.03.04.06-7 Sutura de córnea (com ou sem hérnia 
de íris)

- 5C 206,4 258 309,6 1 3

3.03.04.07-5 Tarsoconjuntivoceratotoplastia - 7C 382,4 478 573,6 1 3
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Código CBHPM Procedimentos oftalmológicos 
cirúrgicos invasivos

Porte Banda Valor Banda nº Porte

3.15.01.01-0 Trasnplante de córnea - 10B 684 855 1.026,00 1 5

CÂMARA ANTERIOR (3.03.05.00-4)

3.03.05.01-2 Paracentese da câmara anterior - 3A 77,6 97 116,4 - 1
3.03.05.02-0 Reconstrução da câmara anterior - 9B 533,6 667 800,4 1 4
3.03.05.03-9 Remoção de hifema - 7C 382,4 478 573,6 1 3

3.03.05.04-7 Retirada de corpo estranho da câma-
ra anterior

- 7C 382,4 478 573,6 1 4

CRISTALINO (3.03.06.00-0)

3.03.06.01-9 Capsulotomia YAG ou cirúrgica - 5A 180 225 270 - 3

3.03.06.02-7 Facectomia com lente intraocular 
com facoemulsificação

- 10A 684 855 1.026,00 1 5

3.03.06.03-5 Facectomia com lente intraocular 
sem facoemulsificação

- 9B 533,6 667 800,4 1 4

3.03.06.04-3 Facectomia sem implante - 7C 382,4 478 573,6 1 3
3.03.06.05-1 Fixação iriana de lente intraocular - 7C 382,4 478 573,6 1 3

3.03.06.06-0 Implante secundário/explante/fixa-
ção escleral ou iriana

- 7C 382,4 478 573,6 1 3

3.03.06.07-8 Remoção de pigmentos da lente 
intraocular com YAG laser

- 5A 180 225 270 - 3

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar - é 
a agência reguladora vinculada ao Ministério da 
Saúde e responsável pelo mercado de planos de 
saúde no Brasil. De forma simplificada, a regulação 
pode ser entendida como um conjunto de medidas 
e ações do Governo que envolvem a criação de 
normas, o controle e a fiscalização de segmentos de 
mercado explorados por empresas para assegurar o 
interesse público. A ANS tem a missão de promover 
a defesa do interesse público na assistência suple-
mentar à saúde, regular as operadoras setoriais 
- inclusive quanto às suas relações com prestadores 
e consumidores - e contribuir para o desenvolvi-
mento das ações de saúde no país. (informações 
retiradas do site http://www.ans.gov.br/index.php/
aans/quem-somos)

TUSS - Terminologia Unificada de Saúde Suple-
mentar - No mercado de planos de saúde, como 
resultado de sua grande fragmentação, sempre 
coexistiram múltiplas terminologias (tabelas), cria-
das por operadoras e prestadores para solução de 
problemas locais. O gerenciamento, o mapeamento 
e o controle de versões dessas tabelas mostram-
se aquém do necessário para um ambiente de 
intercâmbio eletrônico de dados e comprometem 
a interoperabilidade entre os diversos sistemas de 
informação. Durante o processo de implementação 
do Padrão para Troca de Informação em Saúde 
Suplementar (TISS) tornou-se evidente a necessi-
dade de adoção de uma terminologia clínica comum 

a todos os atores do mercado (hospitais, médicos, 
laboratórios, etc.). Sendo assim, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar publicou a Instrução Nor-
mativa nº 38, que determina que as operadoras de 
plano privado de assistência à saúde e prestadores 
de serviços de saúde deverão obrigatoriamente 
adotar a TUSS para codificação de procedimentos 
médicos. A TUSS é resultado do trabalho conjunto 
feito pela equipe técnica da AMB e da ANS, com 
os integrantes do Comitê de Padronização das 
Informações em Saúde Suplementar (COPISS). Este 
grupo definiu, por consenso, que a terminologia 
a ser utilizada como base para construção dos 
procedimentos médicos da TUSS seria a CBHPM, 
gerenciada pela AMB. A TUSS não traz valores para 
os procedimentos (informações retiradas do site 
http://www.amb.org.br/teste/tuss.html)

Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM) - Criada pela 
Associação Médica Brasileira (sociedade civil) 
depois de um longo processo de consultas com as 
entidades regionais e de especialidade, elenca os 
procedimentos médicos de forma hierarquizada, 
dando classificações maiores para os procedimentos 
considerados mais complexos ou que exigem mais 
tempo e responsabilidade dos médicos. Apresenta 
valores para os procedimentos, divididos em 
portes. Pela resolução nº 1.673/03, de 07 de agosto 
de 2003, o Conselho Federal de Medicina (CFM - 
autarquia federal que regulamenta o exercício da 

medicina em território nacional) transformou a 
CBHPM em “padrão mínimo e ético de remuneração 
dos procedimentos médicos, para o Sistema de 
Saúde Suplementar, a Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos, incluindo 
suas instruções gerais e valores.”

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - 
Constitui a referência básica para cobertura mínima 
obrigatória da atenção à saúde nos planos privados 
de assistência à saúde contratados a partir de 1º de 
janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme a 
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. É determinado 
pela ANS, modificado a cada dois anos, também não 
traz qualquer referência a valores dos procedimen-
tos (informações retiradas do site http://www.ans.
gov.br/index.php/aans/nossos-servicos/113-consul-
ta-ao-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude-)

UTM - Unidade de Trabalho Médico - Um dos padrões 
de cálculo da CBHPM que leva em consideração o 
tempo utilizado para a realização do procedimento, 
sua complexidade e a responsabilidade envolvida.

UCO - Unidade de Custo Operacional - Outro padrão de 
cálculo para os valores dos procedimentos médicos 
da CBHPM, que leva em consideração o valor dos 
aparelhos envolvidos para a realização dos mesmos, 
sua depreciação e custos de manutenção. Sua 
adoção tem sido reivindicação constante do CBO e da 
Oftalmologia brasileira (veja artigo na página 19)

Importante saber
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“A 
Programação Científica do 
XXXVI Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia está praticamente 
toda no site do evento, possi-

bilitando ao médico oftalmologista verificar 
quais são os pontos de maior interesse e 
planejar com bastante antecedência sua 
participação. Este é um ponto extremamente 
positivo do evento de Porto Alegre, conquis-
tado graças ao empenho de toda a Comissão 
Científica do CBO”.

Esta é a avaliação de Wallace Chamon, 
assessor especial da Comissão Científica do 
CBO, que fez questão de ressaltar que a dis-
ponibilidade do programa com tal antecedên-
cia raramente é obtida em grandes congres-
sos oftalmológicos do Brasil e do exterior.

Outro ponto positivo da Programação 
Científica do Congresso de Porto Alegre 
que Chamon chama a atenção é o aumento 
do número de convidados internacionais. 
Pesquisas realizadas entre os participantes 
dos recentes congressos promovidos pelo 
CBO, bem como entre os representantes 
das várias sociedades de subespecialidades 
filiadas à entidade mostrou a necessidade de 
efetivar a maior integração entre os médicos 
oftalmologistas do Brasil e pesquisadores 
internacionais para aprimorar ainda mais a 

XXXVI Congresso Brasileiro de
Um grande diferencial 

será a realização de 

Sessões Nobres,  que 

abordarão temas 

da vanguarda da 

Ciência Médica e da 

Oftalmologia.

Walace Chamon  
Assessor especial da Comissão 
Científica do CBO

programação do XXXVI Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia. Nas próximas semanas, a 
lista completa dos convidados internacionais 
estará disponível para consulta e avaliação 
dos médicos oftalmologistas de todo o País.

Um grande diferencial que o XXXVI 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia terá 
em relação a todos os outros eventos da 
especialidade até então promovidos, na 
opinião de Chamon, será a realização das 
Sessões Nobres, em 07 de setembro, que 
abordarão temas de vanguarda da Ciência 
Médica e da Oftalmologia. Haverá Sessão 
Nobre de Células Tronco; Visão Artificial; 
Nanotecnologia; e Tecnologias em Desen-
volvimento na Oftalmologia.

“Será uma iniciativa pioneira, que cer-
tamente contribuirá para que o Congresso 
de Porto Alegre seja cientificamente muito 
mais consistente. É importante ressaltar 
que os palestrantes estão sendo informados 
que a intenção não é realizar uma sessão 
meramente informativa sobre as novidades 
existentes em cada um desses grandes cam-
pos, mas provocar debates e a reflexão dos 
médicos oftalmologistas”, afirmou.

A Comissão Científica do CBO decidiu 
continuar sua política, implantada nos últi-
mos congressos, de valorizar os coordena-
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Oftalmologia Programação científica já pode 
ser acessada no site do congresso

dores das sessões científicas. Entre suas 
atribuições, esses coordenadores devem 
a pre sentar relatório mostrando suas conside-
rações sobre os pontos fortes e pontos fra-
cos da sessão que coordenará, aumentando 
o banco de dados à disposição da Comissão 
Científica para organizar os futuros eventos 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

Wallace Chamon informou que, nos úl-
timos anos, a Comissão Científica do CBO 
passou por um processo de amadurecimento 
na discussão e escolha dos temas a serem 
abordados no evento e dos nomes escolhidos 
para apresentá-los. 

“O trabalho de toda a comissão tornou-se 
gradativamente mais dinâmico e produtivo. A 
consequência foi uma programação abran-
gente, capaz de atender aos interesses de 
todos os médicos oftalmologistas que par-
ticiparem do evento, a estruturação eficiente 
da programação científica, que tem reflexos 
positivos na organização geral do evento e 
a cada vez maior manifestação de apreço e 
respeito pelo palestrante, que vê seu trabalho 
valorizado e, ao mesmo tempo, é incentivado a 
abordar o tema que lhe foi designado. Na parte 
científica, posso garantir que será um grande 
congresso que surpreenderá a todos que dele 
participarem”, concluiu Wallace Chamon. 

Conferência CBO
A cirurgia refrativa em todos os seus as-

pectos, com ênfase para o desenvolvimento 
histórico dos procedimentos médicos relacio-
nados, o atual estágio das pesquisas e estu-
dos que ocorrem ao redor do mundo e suas 
perspectivas para o futuro próximo será o tema 
da “Conferência CBO”, que será ministrada na 
manhã de 06 de setembro, como uma das mais 
importantes atividades científicas do XXXVI 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Esta 
conferência será proferida por Hamilton Mo-
reira, presidente do CBO na gestão 2007/09 
e atual integrante do Conselho de Diretrizes e 
Gestão (CDG) da entidade.

“Estou desenvolvendo as formas como 
abordarei o tema escolhido na Conferência 
CBO. Tenho consciência da importância do 
evento e que não devo me limitar aos aspectos 
científicos da questão, mas provocar a refle-
xão dos colegas sobre os caminhos que este 
segmento da especialidade está tomando e a 
sua importância para a Oftalmologia brasileira 
no presente e no futuro próximo”, declarou 
Hamilton Moreira.

Hamilton Moreira  
Presidente do CBO na gestão 
2007/09 e atual integrante do 
Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) da entidade. 
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Dia Especial

E
xperiência vitoriosa dos recentes congressos organi-
zados pelo CBO, o Dia Especial do XXXVI Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia ocorrerá em 05 de setem-
bro e contemplará seis grandes campos da especiali-

dade: Catarata; Cirurgia Refrativa; Córnea e Lentes de Contato; 
Glaucoma; Oculoplástica; e Retina.
No Dia Especial, é apresentado ao participante o inventário 
completo do conhecimento atual e do que está sendo discutido 
e pesquisado no grande tema que escolheu. A intenção básica 
é fornecer ao médico oftalmologista a oportunidade única de 
vislumbrar o panorama geral e completo da área, com a possi-
bilidade de usar os conhecimentos adquiridos na prática de sua 
clínica imediatamente.

Os valores das inscrições para cada Dia Especial são:
(Vagas Limitadas)

Alguns dos temas que serão abordados no 
Dia Especial de Catarata:
• imagens do segmento anterior (especular, OCT, Pentacam, etc); 
• avaliação do segmento posterior; 
• aberrometria em cirurgia de catarata; 
• potencial de visão e análise qualitativa de visão; 
• poder corneano central e comprimento axial;  
• biometria em situações especiais; 
• faco com laser de Femtosegundo; 
• avanços em modulação de US e prevenção do Surge; 
• facoemulsificação micro-coaxial; técnicas de Chop; 
• técnicas de pré-fratura; 
• recursos auxiliares em faco: corantes, anéis e outros.

Armando Stéfano Crema
Presidente do Dia Especial de Catarata do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Lincoln Lemes de Freitas
Vice-presidente do Dia Especial de Catarata do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Catarata
Inscreva-se no Dia Especial de Catarata do XXXVI 

Congresso Brasileiro de Oftalmologia. No evento, que abor-
dará temas avançados em cirurgia da catarata, os maiores 
especialistas do Brasil discutirão todos os avanços em 
tecnologia, técnicas e lentes intraoculares disponíveis para 
o aperfeiçoamento da cirurgia de facoemulsificação, bem 
como apresentarão casos especiais e exemplos das princi-
pais complicações dos procedimentos relacionados com a 
cirurgia. Após as palestras de cada módulo, haverá espaço 
para discussão dos temas, quando o congressista poderá 
ter contato mais próximo com os especialistas para seus 
questionamentos.

Até 15 de maio R$ 250,00

De 16 de maio a 15 de agosto R$ 280,00

No local R$ 340,00

A programação dos diferentes dias especiais já pode 
ser consultada no site http://www.cbo2011.com.br/_pu-
blic/_programacao/grade-cientifica.php
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Estamos preparando o Dia Especial de Lentes de 
Contato do Congresso de Porto Alegre com muitas no-
vidades. Vamos imprimir formato dinâmico, estimulando 
a participação dos congressistas. A programação será 
dividida em blocos compostos por quatro palestras cur-
tas e espaço para discussão, dirigida por grupo seleto 
de médicos experientes na matéria. Todos os aspectos 
relacionados com as lentes de contato serão abordados 
e a programação não fugirá de polêmicas atuais: lentes 
de contato podem causar ceratocone? Qual o grau de 
risco de infecção apresentado pelas lentes atuais? Entre 
outras. Além disso, teremos a atualização completa em 
ceratocone através de enfoques multidisciplinares. Certa-
mente, valerá a pena para o médico oftalmologista partici-
par do Dia Especial de Lentes de Contato.

Alguns dos temas que serão abordados no segmento de Córnea do Dia  
Especial de Córnea e Lentes de Contato:
• imagens em segmento anterior;
• tratamentos na superfície ocular;
• anéis intra-corneanos;
• antimicrobianos; 

• alergia ocular; 
• neovascularização corneana;
• laser de Femtossegundo e 
 transplante;

• tratamento das ectasias;
• lamelar anterior e posterior;
• córnea artificial.

Luciene Barbosa de Sousa
Presidente do segmento de Córnea do Dia Especial de Córnea e 
Lentes de Contato do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Flávio Jaime Rocha
Vice-presidente do segmento de Córnea do Dia Especial de Córnea e 
Lentes de Contato do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Hamilton Moreira
Presidente do segmento de Lentes de Contato do Dia Especial de Córnea 
e Lentes de Contato do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Regina Kazumi Noma de Campos
Vice-presidente do segmento de Lentes de Contato do Dia Especial de 
Córnea e Lentes de Contato do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Estamos trabalhando em um programa bastante atual e 
não menos prático. O Dia Especial de Córnea será desen-
volvido de modo que os colegas tenham oportunidade para 
conhecer o que existe de mais atual em córnea clínica e ci-
rúrgica, o que vale a pena ser incorporado na prática diária 
e o que ainda virá para ajudar nossos pacientes portadores 
de patologias de córnea.  Serão abordados temas desde  
exames  complementares em córnea até córnea artificial, 
com tempo ainda para um painel de perguntas e respostas 
com  conceituados especialistas na área.

Córnea

Lentes de Contato
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João Antônio Prata Júnior
Presidente do Dia Especial de Glaucoma do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Wilma Lelis Barboza
Vice-presidente do Dia Especial de Glaucoma do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Rodrigo Jorge
Vice-presidente do Dia Especial de Retina do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Antônio Marcelo B. Casella
Presidente do Dia Especial de Retina do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Alguns temas que serão abordados no 
Dia Especial de Glaucoma: 
• dano glaucomatoso; 
• alimentação e exercício físico; 
• cérebro do glaucomatoso; 
• fluxo sanguíneo e glaucoma; 
• fatores de risco GPAA; 
• detecção do glaucoma; 
• glaucoma primário ângulo fechado; 
• diagnóstico diferencial de neuropatia óptica glaucomatosa; 
• estratégias do tratamento clínico; 
• trabeculoplastia; 
• iridotomia;
• moduladores da cicatrização cirúrgica.

Glaucoma
O Dia Especial de Glaucoma está sendo preparado 

com o objetivo de proporcionar a informação mais atu-
alizada possível, transmitida por colegas com grande 
experiência no assunto. Os mais diversos aspectos do 
glaucoma e os recentes avanços estão contemplados no 
programa de forma para que o Dia Especial possa pro-
porcionar atualização continuada do mais alto nível. Os 
recentes avanços no conhecimento da fisiopatologia e da 
influência dos fatores de risco da doença serão aborda-
dos por colegas brasileiros e convidados internacionais 
que estão publicando sobre o assunto. As novas estra-
tégias de tratamento e a aplicação de procedimentos 
recentes serão apresentadas com base nas evidências 
disponíveis. As mesas redondas permitirão a participação 
ativa da platéia.

Alguns dos temas que serão abordados no 
Dia Especial de Retina: 
• quadro clínico da DMRI; 
• suplementos vitamínicos para DMRI; 
• antiangiogênicos e estratégias de tratamento; 
• formas atípicas; 
• terapia intravítrea; 
• distrofias retinianas; 
• antiangiogênicos na retinopatia da 

prematuridade; 
• visão prática de genética em doenças retinianas; 
• Avastin; 
• Lucentis; 
• trauma ocular; 
• toxicidade do azul brilhante na cirurgia de buraco 

macular; e serviços de atendimento público e 
fellowships em retina.

O Dia Especial de Retina do Congresso de Porto Alegre 
foi preparado com muito cuidado e esmero. Em sua organi-
zação tivemos a preocupação de estabelecer uma relação 
positiva de custo/benefício, inclusive analisando pontos 
controversos, os limites da atuação e, finalmente, a avaliação 
crítica das perspectivas diante de nossa subespecialidade.  
Por isso construímos um programa para explorar o que tem 
de melhor na Retina, nos aspectos teóricos e práticos, con-
tando com especialistas nacionais de grande experiência 
e convidados internacionais de renome, dentre os quais se 
destacam Baruch Kuppernann, Daniel Palanker e Laurence 
Yannuzzi, que já confirmaram presença. O programa contará 
com aulas e painéis de discussão, de maneira abrangente e 
objetiva, proporcionando a oportunidade de atualização em 
um único dia. Uma combinação do novo e do prático.

Retina
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Ricardo Morschbacher
Presidente do Dia Especial de Oculoplástica do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Suzana Matayoshi
Vice-presidente do Dia Especial de Oculoplástica 
do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Alguns dos temas que serão abordados 
no Dia Especial de Cirurgia Refrativa:
• infecções em cirurgia cerato-refrativa; 
• doenças externas de interesse no pré-operatório: 

blefarite, olho seco, distrofias e degenerações; 
• atualização em transplantes lamelares 

endoteliais: DMEK e DSAEK; 
• cicatrização de córnea e cirurgia refrativa; 
• diagnóstico de ectasia e de sua susceptibilidade: 

topo, tomo e biomecânica; 
• crosslinking, anel estromal e cirurgias corneanas 

para ceratoconeorneal Inlays; 
• LIO multi-focal; 
• LIO tórica; 
• cirurgia de catarata assistida pelo laser de 

Femtosegundo; 
• LIO fácica.

Paulo Schor
Presidente do Dia Especial de Cirurgia Refrativa do XXXVI 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Renato Ambrósio Júnior
Vice-presidente do Dia Especial de Cirurgia Refrativa do 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Cirurgia Refrativa
O Dia Especial de Cirurgia Refrativa vai seguir na mesma 

linha dos eventos dos anos anteriores, com o objetivo de 
atualizar os médicos oftalmologistas que praticam estes pro-
cedimentos e os que os indicam ou acompanham pacientes 
a eles submetidos. Para tanto, há a preocupação de revezar 
palestras que têm enfoque básico e formativo, com palestras 
de atualização em procedimentos e equipamentos. Dentro 
de cada palestra existe a orientação de abordar o tema mais 
profundo após exposição dos conceitos básicos. Haverá es-
paço para discussão e casos clínicos para ilustrar situações, 
com ênfase na segurança dos procedimentos a longo prazo, 
marketing ético, relação com o paciente, novas tecnologias 
diagnósticas e cirurgias com novos laseres.

A presbiopia será um dos principais focos do programa, 
com novas possibilidades de aplicação de laseres e lentes 
e o melhor entendimento do funcionamento da monovisão 
avançada, com maior profundidade de foco, baseada na as-
fericidade, que vem apresentando resultados excelentes em 
pacientes selecionados.

Em Porto Alegre, pela primeira vez, teremos um Dia 
Especial dedicado inteiramente à Oculoplástica, o que 
demonstra o aumento da importância da subespecialidade 
no conjunto da Oftalmologia brasileira. Vamos organizar 
um encontro de alto nível, no qual tentaremos concentrar 
as apresentações nos níveis médio e alto, já que as no-
ções básicas vão ser abordadas em outros momentos do 
congresso. Vamos também contar com a participação de 
eminentes convidados internacionais para enriquecer os 
debates. Vamos construir o Dia Especial de grande interes-
sante para o médico que já trabalha na área e para aquele 
tem interesse em aprender. Tenho certeza que será uma vi-
vência bastante rica, com enfoque aprimorado, abordando 
os últimos avanços da área. O Dia Especial de Oculoplásti-
ca será composto por quatro módulos, cada um dos quais 
dedicado às quatro áreas principais da subespecialidade: 
estética; pálpebras; órbita e vias lacrimais.

Oculoplástica
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A Comissão Científica do CBO recebeu para análise e aprovação 
(ou não) para apresentação no XXXVIII Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia 33 sugestões de Cursos de Instrução, 173 
Traba lhos Científicos, 252 Relatos de Casos e 24 vídeos.

Italo Mundialino Marcon Presidente
Jacó Lavinsky Presidente 
Alexandre Seminoti Marcon Vice-presidente
Jacobo Melamed Cattan Vice-presidente
João Borges Fortes Filho Vice-presidente
Samuel Rymer Vice-presidente
Afonso Reichel Pereira Secretário
Francisco José de Lima Bocaccio Secretário
Rosane da Cruz Ferreira Secretária
Sérgio Kwitko  Secretário
Humberto Lubisco Filho Tesoureiro
Jorge Freitas Esteves Tesoureiro
Marcelo Krieger Maestri Tesoureiro
Ricardo Morschbacher Tesoureiro
Daniel Lavinsky Assessor da Presidência
Diane Ruschel Marinho Assessora da Presidência
Fábio Lavinsky  Assessor da Presidência
Guilherme Goulart Quinto Assessor da Presidência
Nédio Castoldi Assessor da Presidência

Comissão Executiva do  
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Italo Mundialino 
Marcon e Jacó 
Lavinsky, 
presidentes 
da Comissão 
Executiva do 
XXXVI Congresso 
Brasileiro de 
Oftalmologia
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Eleição da Diretoria do CBO

D
urante o XXXVI Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia, em Porto 
Alegre de 05 a 08 de setembro 
de 2011, será realizada a eleição 

para escolha do presidente, vice-presidente e 
secretário geral do CBO para o biênio 2011-
2013. Também haverá eleição para escolha de 
três integrantes e três suplentes do Conselho 
Fiscal “Professor Heitor Marback”, e para a 
escolha de quatro titulares do Conselho de 
Diretrizes e Gestão (CDG). São considerados 
eleitores todos os associados no gozo de seus 
direitos (§1º, artigo 45 do Estatuto). A recep-
ção dos votos acontecerá no dia seguinte à 
Solenidade de Abertura do Congresso, 07 de 
setembro, das 9h00 às 15h00. 

As informações necessárias podem ser 
buscadas no capítulo VI do Estatuto (artigo 
44 a 52) e no Capítulo V do Regimento Inter-
no do CBO, que  tratam das Eleições.  

O prazo limite para a apresentação de 
candidatura aos cargos eletivos é 08 de julho 
de 2011.

A chapa deve conter os nomes dos candi-
datos a presidente, vice-presidente e secre-
tário geral. Em processo separado, devem ser 

apresentados os nomes dos 3 integrantes e 
dos 3 suplentes do Conselho Fiscal “Profes-
sor Heitor Marback”.

 Importante: Para concorrer a qualquer 
um dos 9 cargos é necessário: ser associado 
do CBO nas categorias T*, TE* e TH*, estar 
gozo de seus direitos e comprovar possuir a 
titulação de Professor Catedrático, Professor 
Titular, Professor Adjunto, Livre Docente, 
ou Doutor em Medicina (obtida por meio de 
carreira universitária, do concurso público de 
provas e títulos) há mais de cinco anos, com-
pletados até a apresentação da candidatura 
(artigo 5º do Estatuto). É necessário também 
encaminhar ofício, acompanhado de certidão 
negativa de débitos de cada candidato, ao 
Secretário Geral, até o próximo 08 de julho de 
2011, formalizando a inscrição.

Para concorrer a uma das 4 vagas de 
Membro Titular do Conselho de Diretrizes e 
Gestão (CDG), é necessário ser associado do 
CBO nas categorias T*, TE* e TH*, estar gozo 
de seus direitos e encaminhar ofício, acom-
panhado de certidão negativa de débitos, ao 
Secretário Geral, até o próximo 08 de julho, 
formalizando sua inscrição. 

Cidade sede para o XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia,  2015

No congresso de Porto Alegre também 
será escolhida a cidade sede do XXXVIII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, a ser 
realizado em 2015. A Reunião do Conselho 
Deliberativo em que será feita a escolha 
acontecerá no Teatro SESI, às 19h de 07 de 
setembro de 2011. São considerados eleitores 
os integrantes do Conselho Deliberativo que 
estejam presentes no dia. Para inscrever sua 
cidade, o associado T*, TE* e TH, deve enca-
minhar ofício ao Secretário Geral do CBO, até 
05 de agosto de 2011 (30 dias antes do início 

*T (Titular) - Associado do CBO, 
portador de Título de Especialista 
em Oftalmologia, concedido pelo 
CBO/AMB;

*TE (Titular Especial) - 
associado do CBO, portador 
de Título de Especialista em 
Oftal-mologia expedido antes do 
convênio com  
a AMB;

* TH (Titular Honorário) - portador 
do Título de Especialista em 
Oftalmologia expedido pelo CBO/
AMB, que comprovar no mínimo 
setenta anos de idade, vinte e cinco 
anos de exercício da Oftalmologia 
e quitação da anuidade do CBO nos 
últimos dez anos.

do Congresso), ciente de que o evento deve-
rá ocorrer nos primeiros sete dias do mês de 
setembro de 2015. 

Mais informações, consulte o site (www.
cbo.com.br) seção Estatuto, parágrafo 3º do 
artigo 53 e a seção Regimento Interno, pará-
grafo 9º alínea “e”. 

Eventuais dúvidas devem ser encaminha-
das ao e-mail diretoria@cbo.com.br

Dr. Nilo Holzchuh
Secretário Geral
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CBO-Jovem 

JOTA ZERO  - Por que Oftalmologia?
ROBERTO PAIONE GASPARINI- Tive boa 
influência em casa. Meu pai é médico oftal-
mologista e desde criança acompanhei o dia-
-a-dia da especialidade. Era uma outra época, 
na qual a medicina não estava na mão dos 
planos de saúde e pude ver meu pai trabalhar 
em condições financeiramente favoráveis. Foi 
o primeiro contato com a profissão. Mas, que-
ro deixar claro que em momento algum sofri 
qualquer pressão para prestar vestibular para 
Medicina ou me encaminhar para a Oftalmo-
logia. Passei no vestibular para Medicina na 
primeira tentativa e também obtive sucesso 
em meu primeiro concurso para residência. 
Durante a graduação, meu contato com a Es-
pecialidade foi quase nulo. Entretanto, estando 
na UNIFESP pude acompanhar o trabalho do 
professor Rubens Belfort Junior em benefício 
do Departamento, o que me motivou a tentar 
a especialidade. Além disso, para mim pesou 
o fato de que a Oftalmologia permite a prática 
clínica e cirúrgica.

JOTA ZERO - Como foi sua trajetória a par-
tir de então?
ROBERTO PAIONE GASPARINI- O Curso 
de Especialização foi fantástico em todos os 
sentidos. De 1997 a 2000, o Departamento 
era menor, com poucos estagiários, fellows e 
pós-graduandos e tive o privilégio de trabalhar 
em todas as subespecialidades, com chance 
para realizar muitas cirurgias e procedimentos 
de todos os tipos e atender todos os casos. 
Fiz segmento posterior durante o último ano 
e, ao terminar, comecei a trabalhar em quatro 
clínicas além do consultório particular e da 
Prefeitura de Osasco, município da Grande 
São Paulo (SP). Como ponto de destaque, 
trabalhei como assistente do professor Jorge 
Mitre por 3 anos, onde aprendi a trabalhar com 
os convênios, que considero minha segunda 
residência e pela qual também tenho muita 

R
oberto Paione Gasparini formou-se 
em 1996 e frequentou o Curso de 
Especialização em Oftalmologia da 
Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) nos três anos seguintes e, depois 
disto, iniciou sua vida profissional na maior 
cidade do País, trabalhando em vários locais, 
inclusive em estabelecimentos públicos. Com 
a vida profissional encaminhada da mesma 

forma que a de tantos outros jovens especia-
listas em sua situação, de repente abre-se 
a janela de oportunidade para reiniciar em 
outra cidade, menor, em condições nas quais 
o desconhecido se mistura com o promissor. 
E o salto acontece... Nesta entrevista ao 
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO o 
jovem oftalmologista conta o processo e os 
resultados.

gratidão, já que nela pude aprender na práti-
ca e exercer plenamente a Oftalmologia, em 
especial  Retina e Vítreo, Clínica e Cirúrgica. 
Hoje, olhando para trás, vejo três grandes mar-
cos: meu pai, João Gasparini, também formado 
na EPM - UNIFESP em 1969, com o exemplo 
de respeito ao médico e sua responsabilidade 
com a vida dos pacientes, ética profissional 
e princípios, que até hoje sobrevive sem con-
vênios, só com pacientes particulares; Jorge 
Mitre, como espelho da geração seguinte a 
do meu pai que depende dos convênios, com 
quem aprendi a lidar e negociar com os planos 
de saúde; e Rubens Belfort Junior,  com sua 
postura “terrorista”, no bom sentido, com os 
alunos e residentes, exigindo sempre barba 
bem feita, roupa alinhada e respeito ao pacien-
te, independente de classe, cor ou credo.

JOTA ZERO - Como foi sua experiência no 
serviço público?
ROBERTO PAINONE GASPARINI - Em São 
Paulo bastante negativa. Prestei dois concur-
sos públicos, um para a Prefeitura de Osasco 
e outro para a Policia Militar. Na Prefeitura de 
Osasco assumi,  atendi e pedi exoneração. 
Na Polícia Militar nem assumi, pois já esta-
va em Campo Grande quando fui nomeado. 
O serviço público para nossa especialidade 
está falido. Atender em ambulatórios munici-
pais ou estaduais, nos moldes que existem, 
expõe o profissional a situações que chegam 
a ser humilhantes. Não vejo como atender 
15 a 20 pacientes por hora, mal olhando a 
pessoa, com estrutura física precária, sem 
equipamentos básicos. No final de 2010, em 
Campo Grande (MS) médicos foram agredi-
dos fisicamente dentro de postos de saúde. 
Infelizmente, a raiva da população explode 
contra quem está tentando exercer de manei-
ra digna sua profissão. Por estas e outras, não 
realizo atendimento pelo SUS, apenas oriento 
os alunos da Santa Casa de Campo Grande. 

Roberto Paione Gasparini 
formou-se em 1996 
e frequentou o Curso 
de Especialização em 
Oftalmologia da Universidade 
Federal de São Paulo 
(UNIFESP) nos três anos 
seguintes e, depois disto, 
iniciou sua vida profissional 
na maior cidade do País, 
trabalhando em vários 
locais, inclusive em 
estabelecimentos públicos.
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JOTA ZERO - E como chegou a Campo 
Grande?
ROBERTO PAIONE GASPARINI- Existia 
a vontade de sair de São Paulo. Existiam 
fatores pessoais, entre os quais a violên-
cia, fui assaltado a mão armada, o trânsito 
caótico, já que trabalhava em lugares dife-
rentes e perdia, em média 3 horas por dia 
me deslocando, falta de qualidade de vida. 
Havia também o lado profissional. Já estava 
exercendo a profissão, ganhando relativa-
mente bem, mas a perspectiva de abrir uma 
clínica própria e gerenciar meu próprio ne-
gócio estava cada vez mais distante. Tinha 
(e tenho) o consultório com meu pai, mas 
sobreviver de particulares é impossível para 
um recém formado. Via colegas formados 
há mais de 10 anos em condições seme-
lhantes e queria sair, mudar essa trajetória. 
Mandei currículos para grandes clínicas no 
Nordeste, mas não obtive respostas. Surgiu 
a oportunidade de trabalhar no hospital do 
pai de um colega de faculdade, em Campo 
Grande. Fui visitar a cidade, gostei, vi que 
tinha campo para a especialidade e decidi 
tentar. Mudei levando o consultório dentro 
do carro: lâmpada de fenda, refrator, oftal-
moscópio e computador.

JOTA ZERO - E...
ROBERTO PAIONE GASPARINI - O desafio 
de montar o serviço de oftalmologia em um 
hospital foi decisivo. Precisava também ga-
rantir a minha subsistência nos primeiro anos, 
pois cheguei à cidade sem nome conhecido 
e sem pacientes. Trabalhei no Hospital Geral 
do Exército por dois anos, no Serviço Social 
do Transporte (SEST)/Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Transporte (SENAT) por um 

ano e no ambulatório da Santa Casa por um 
ano. Trabalhei também por um ano no plantão 
de clínica médica no pronto atendimento do 
Hospital Geral, o que foi uma das grandes pro-
vações, já que depois de 6 anos de formado 
não foi fácil voltar para a clínica médica. Os 
plantões eram de fim de semana e feriados 
e muitas vezes me perguntei “o que estou 
fazendo aqui? Vale a pena??”. Meu objetivo 
maior sempre foi atender meus pacientes no 
meu  consultório. Para isto, a paciência foi fun-
damental. Iniciei meu consultório no hospital 
do pai do colega que já citei. Isto me abriu as 
portas na cidade e sou muito grato por isso. 
Depois de dois anos, a pedido do dono do 
hospital, precisei montar nova  estrutura para 
os dois hospitais que a família possui. Precisei 
de sócios para dar conta dos dois consultórios. 
Para começar a vida profissional, a sociedade 
parece interessante e necessária, mas de-
corridos cinco anos, a sociedade foi desfeita. 
Então já tinha saído dos dois hospitais e alu-
guei um imóvel com os ex-sócios. Infelizmente 
não teve final tão feliz e preferi sair de onde 
estávamos. Cabe aqui um aparte emocional: 
desde os primeiros pacientes, minha esposa, 
Andréa, sempre esteve ao meu lado, cuidando 
do faturamento, pedido de lente de contato, co-
mo telefonista, recepcionista, fazendo de tudo 
para vencermos juntos. Nesse período, tivemos 
nosso primeiro filho, João Roberto e por razões 
diversas passei a dar mais importância para a 
sociedade comercial do que para a esposa. Fe-
lizmente, ela conseguiu me mostrar que estava 
errado, inclusive profissionalmente, e mudei a 
situação. Hoje estou sozinho, como médico, 
tendo por sócia e esposa Andréa, responsável 
pela administração. Temos dois colegas mais 
jovens atendendo comigo e meu faturamento 
é dez vezes maior que antes de sair de São 
Paulo. Como estaria se tivesse ficado? Me-
lhor? Pior? Não me questiono, estou feliz com 
família estabelecida, uma moça de 12 anos a 
Jady (enteada), mas que cuido como filha há 
8 anos, o João Roberto com 5 anos e o Rafa-
el com 1 ano e oito meses, e minha preciosa 
esposa Andréa. Profissionalmente estou com 
dois colegas atendendo, tenho duas salas para 
consultas, sala de exames com topógrafo de 
córnea, biômetro, paquímetro, laser de argônio, 
microscópio especular, além do autorrefrator, 
estrutura com seis funcionários. 

JOTA ZERO - Fale um pouco de sua esposa.
ROBERTO PAIONE GASPARINI - Conhe-
ci assim que cheguei em Campo Grande e 
em dez dias já estávamos juntos. Seu apoio 
foi  muito importante. Se fosse casado, não 
sairia de São Paulo. A queda do padrão de 
vida gera muitos problemas para casais já 

Faça a 
Oftalmologia 
por amor e não 
por dinheiro, 
tenha o 
dinheiro como 
consequência

O médico, sua esposa Andréa e 
sua enteada Jady
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estabilizados, além da distância da família 
onde normalmente a mulher sente mais. Os 
primeiros anos foram difíceis, a renda caiu, 
o volume cirúrgico caiu e invariavelmente o 
questionamento sobre a decisão de ter saí-
do de São Paulo estava sempre presente. 
Já tinha apartamento próprio, consultório 
próprio com meu pai, a confiança de Jorge 
Mitre, família, amigos. Vi alguns colegas que 
tentaram sair de São Paulo e voltaram. Neste 
momento, como em tantos outros, Andréa foi 
espetacular.

JOTA ZERO - Como foram os primeiros me-
ses em seu consultório de Campo Grande?
ROBERTO PAIONE GASPARINI- A con-
quista dos pacientes foi dura. Inicialmente, fui 
considerado como o “quebra-galho”, o estepe 
e tive que ouvir pacientes dizendo que já se 
consultavam com  o Dr. Tal , que haviam sido 
operados por Dr. Fulano e por não consegui-
rem vaga, estavam ali, mas que assim que 
fosse possível, passariam com o “médico” que 
os acompanha há anos. Foi frustrante, mas a 
perseverança, humildade, competência e ética 
que fazem o bom profissional se destacar. As 
provações valorizam a conquista. O relacio-
namento com os convênios é semelhante em 
todos os lugares. Aqui não existem pacotes 
de atendimento, mas existem tetos proporcio-
nais que precisam ser observados para que o 
procedimento não seja glosado. Por ser uma 
cidade com cerca de 800 mil habitantes que 
conta com 110 médicos oftalmologistas, a situ-
ação não é tão difícil, embora não seja nenhum 
mar de rosas. Hoje o credenciamento na  UNI-
MED exige pelo menos 3 anos de espera com 
consultório na cidade e a UNIMED  e a Caixa 
de Assistência ao Servidor do Estado repre-
sentam 70% dos atendimentos. Os outros 30 
são da FUSEX - convênio do Exército, Grupo 

Unidas e particulares. Temos problemas com 
os optometristas, que atuam descaradamente 
na cidade, em ópticas conhecidas e ainda se 
acham doutores. Temos ações sendo movidas 
pela Associação Sul Matogrossense de Oftal-
mologia (ASOFT) contra boa parte deles, mas 
a luta através da justiça é lenta. 

JOTA ZERO - Como é sua participação nas 
entidades representativas da especialidade?
ROBERTO PAIONE GASPARINI - Atualmen te, 
estou envolvido com a organização do Con-
gresso Brasileiro da Sociedade de Retina e Ví-
treo (Campo Grande - abril de 2011). Faço parte 
da Diretoria da COOESO-MS, como secretario, 
e sou integrante da diretoria da ASOFT. Sou 
associado ao CBO e participo dos congressos 
com boa frequência.

JOTA ZERO - Que conselhos dá aos jovens 
médicos que querem sair dos grandes 
centros urbanos para procurar oportuni-
dades profissionais em cidades menores?
ROBERTO PAIONE GASPARINI - Faça a 
Oftalmologia por amor e não por dinheiro, te-
nha o dinheiro como consequência; O interior 
do País precisa de profissionais competentes, 
percam a resistência em sair dos grandes 
centros; Escolha o local levando em consi-
deração o número de habitantes, colegas já 
estabelecidos e os pilares da economia local; 
Os primeiros dois anos são os mais difíceis, 
não desista; Tenha uma companheira (o) que 
esteja ciente das dificuldades que enfrenta-
rão, se a união for sólida não ruirá, embora 
com filhos seja mais difícil, mas não impos-
sível; Mantenha contatos com familiares e 
amigos; Tenha humildade e muito respeito 
pelos colegas que da cidade; Trabalhe com 
dedicação; e Esteja sempre atualizado, hoje o 
Prof. Dr. Google está em todas as casas. 

 Tenha humildade 
e muito respeito 
pelos colegas que 
da cidade; Trabalhe 
com dedicação; 
e Esteja sempre 
atualizado, hoje o 
Prof. Dr. Google está 
em todas as casas.

Essa comissão terá a função de apontar para a diretoria do 
CBO os melhores candidatos ao programa, levando em consid-
eração os seguintes critérios e condições: ser associado ao CBO, 
à APAO, ser portador do Título de Especialista em Oftalmologia 
emitido pelo CBO/AMB, ser egresso de Programa de Especial-
ização credenciado pelo CBO, número e qualidade de trabalhos 
publicados e de eventuais prêmios recebidos e os cargos de 
representação já exercidos por cada candidato. A participação 
ativa na Comissão CBO Jovem também é condição necessária 
para a indicação, bem como a avaliação do coordenador do 
programa de especialização que o candidato cursou

O Programa de Lideranças da APAO é voltado para 
jovens médicos oftalmologistas de todos os países da 
América e sua meta é fornecer  orientação e desenvolver 
capacidades nos futuros líderes das sociedades nacio-
nais de Oftalmologia do Continente. Tem como objetivos 
identificar os médicos oftalmologistas com potencial de 
se tornarem futuros líderes da especialidade e proporcio-
nar-lhes orientação para que possam desenvolver suas 
respectivas capacidades. O programa de 2011 terá inicio 
em outubro, durante o encontro da Academia Americana 
de Oftalmologia, em Chicago.

O presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello, formou uma comissão 
de três integrantes para analisar o currículo dos candidatos ao Programa de 
Liderança da Associação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO) de 2011. 
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70 anos de CBO!

Fotos, em sentido horário: 
O então presidente Getúlio Vargas 

recebe comitiva do IV Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, que 

estava sendo realizado no Rio 
de Janeiro; Aspecto da Sessão 

Plenária do evento, realizada em 
01 de julho, na qual foi anunciado 
a fundação do Conselho Nacional 

de Oftalmologia; Participantes 
do evento em foto cerimonial; 

Aspecto do Congresso Mundial 
de Oftalmologia, realizado em 

São Paulo em 2006; Manifestação 
de Médicos Oftalmologistas 

diante do Congresso Nacional por 
ocasião do II Fórum Nacional de 

Saúde Ocular; 

O 
Conselho  Nacional de Oftalmologia 
foi fundado em 1º julho de 1941, 
durante o IV Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia, realizado na então 

ca pi tal federal, a cidade do Rio de Janeiro, inspi-
rado no exemplo do American Board of Ophthal-
mology, que havia sido fundado em 1916.

Sua principal função era de fornecer cer-
tificados de qualificação profissional aos mé-
dicos que praticavam a Oftalmologia no Brasil 
de então. Foi a primeira especialidade médica 
no Brasil a adotar a prática de realizar exames 
de suficiência (bastante diferentes dos atu-
ais), para o fornecimento de um documento 
que teria fé pública garantida por uma asso-
ciação de cunho científica. Naqueles tempos 
de incipiente especialização, o certificado do 
CNO foi o avô do atual Título de Especialista 
em Oftalmologia. A nova entidade também 
chamou para si a responsabilidade de orga-
nizar a cada dois anos o Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia e havia ainda o plano de 
unificar todas as publicações oftalmológicas 
então existentes no País numa única revista, 
a ser editada pelo conselho.

Dois anos depois, a entidade foi obrigada 
a mudar de nome pela draconiana legislação 
do Estado Novo e passou a se chamar Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia. 

Devido a guerra que incendiava a Eu-
ropa e Oriente, os congressos brasileiros 
de oftalmologia foram suspensos naqueles 
anos. Além disso, o conselho era dividido 
em seções estaduais, existentes apenas nos 
estados em que havia faculdades de medi-
cina, encarregadas de realizar os exames 
e averiguações e fornecer o documento de 
suficiência para os médicos que praticavam 
a Oftalmologia. A idéia de unificar as publica-
ções oftalmológicas foi abandonada e nunca 
mais discutida seriamente.

Com a retomada dos congressos brasi-
leiros de oftalmologia, o CBO vai lentamente 
adquirindo importância. Grandes lideranças 
oftalmológicas de então, como Moacyr Álva-
ro, Cesário de Andrade, Cyro de Rezende, Hil-
ton Rocha e Ivo Corrêa Meyer, entre outros, 
contribuíram para a consolidação da nova en-
tidade, também favorecida pelo estreitamen-
to dos laços entre os médicos oftalmologistas 

Hoje é a principal 
entidade 
representativa 
da especialidade, 
com atuação 
multifacetada 
em vários foros 
nacionais e 
internacionais
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do Brasil e seus colegas dos EUA e das ou-
tras nações do continente americano que, por 
sua vez, foi facilitada pela política de boa vizi-
nhança que o governo norte-americano havia 
adotado como estratégia para combater as 
nações do Eixo na 2ª Guerra Mundial.

Sempre num processo gradual, o CBO 
foi obtendo novas responsabilidades e se fir-
mando no cenário médico nacional. O docu-
mento de especialização original, depois de 
conflitos e negociações nem sempre indolo-
res, transformou-se no Título de Especialista. 
Os exames e averiguações transformaram-se 
na Prova Nacional de Oftalmologia. Os con-
gressos brasileiros de oftalmologia transfor-
maram-se no segundo maior evento oftalmo-
lógico do mundo e o CBO, de uma entidade 
que em muitos períodos foi quase fantasma, 
hoje é a principal entidade representativa da 
especialidade, com atuação multifacetada 
em vários foros nacionais e internacionais.

Para lembrar um pouco estes 70 anos, 
o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO 
solicitou aos presidentes de gestões passa-
das, bem como a pessoas importantes para 
a vida da entidade, que escrevessem depoi-
mentos sobre suas respectivas experiências 
e expectativas a respeito do CBO. Os depoi-
mentos continuarão a ser publicados nas pró-
ximas edições do jornal e a iniciativa faz parte 
das comemorações dos 70 anos do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. 

Acima, presidentes do CBO presentes 
ao I Fórum Nacional de Saúde Ocular;  à 

esquerda, Medalha CBO
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P
referi esta alternativa, pensando po-
der esclarecer, principalmente aos 
mais jovens, as razões e princípios 
da existência do CBO, algumas de 

suas funções mais importantes, problemas atu-
ais, limitações, para mostrar que não é possível 
ficar à sua margem, ignorá-lo. E que, como “a 
união faz a força”, quanto maior e mais pujante 
esta nossa instituição, mais tranquilo e eficien-
te será o exercício pessoal da Oftalmologia.

De fato, ao se decidir por uma especiali-
zação, como a Oftalmologia, o médico recém-
-formado, geralmente, ainda mal concebe 
a conveniência e a necessidade de grupa-
mentos e associações de órgãos de classe 
e gerenciadores do exercício de sua profis-
são. Não percebe, muito claramente, a pola-
ridade entre si, com a oferta de serviços (o 
conhecimento adquirido e as habilidades de 
expressá-lo) e o beneficiário de seu exercício 
(o paciente). Na verdade, as complexidades 
das múltiplas interações entre demandas por 
produtos e o modo como eles são dispen-
sados e recebidos (o controle de suas qua-
lidades) deveria ser provido pelas estruturas 
reguladoras da respectiva organização social, 
pelo “governo”. Mas as pessoas, conquanto 
requerentes de normatizações que possibili-
tem suas convivências, mostram-se, também, 
independentes, e com noções às vezes muito 
discrepantes sobre como tais regulamenta-
ções devam ser exercidas.Desse modo, não 
é surpreendente que, além das estruturas “de 
governo” existam outras, da própria socieda-
de, para complementá-las.

Assim, nasceu o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, inicialmente como congrega-

CBO – 70 anos!

ção de eminentes de nossa especialidade, 
interessados em trocar idéias sobre como 
ela poderia ser melhor disponibilizada (capa-
citações, ética), melhor usufruída pela popu-
lação (atendimentos às demandas), melhor 
transmitida (ensino), etc.  A oportunidade de 
discutir temas dessa natureza em “congres-
sos” pareceu bastar no início e durante vários 
anos; mas, à medida em que as questões se 
avolumavam e se complicavam, novas provi-
dências se tornaram necessárias. 

A filiação à Associação Médica Brasilei-
ra, órgão reconhecido pelo poder do Estado 
como representante da classe médica em 
nosso país, conferiu ao CBO a representação 
oficial dos oftalmologistas brasileiros. Não 
apenas para a sociedade mas, também, junto 
ao governo e às suas agências reguladoras. 
Nasce daí uma primeira duplicidade: a certi-
ficação de uma pessoa como oftalmologista, 
pode vir do Ministério da Educação, pela 
simples conclusão dos cursos de Residência 
por ele reconhecidos (a titulação “de jure”) 
como da Associação Médica Brasileira, por 
meio do Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia, a quem cabe a aplicação de provas de 
julgamento da  competência (de cuja eventual 
aprovação resulta a titulação “de facto” além 
da “de jure”). Para se submeter a tais provas 
de competência, não há mais distinções en-
tre egressos dos cursos reconhecidos pelo 
MEC (praticamente todos) e os credencia-
dos pelo CBO (praticamente metade deles), 
desde 2006. Assim, a chamada natalidade de 
oftalmologistas é determinada pelo número 
de cursos (praticamente, os reconhecidos 
pelo MEC), cabendo ao CBO asseverar como 

Por seus sempre gentis e hábeis convites, José Vital Monteiro, o competente Jornalista Res-
ponsável por nosso Jota Zero, concretizando essa feliz iniciativa de materializar os 70 anos 
do CBO, ofereceu-me a oportunidade de que eu também me manifestasse, respondendo a 
questionamentos (o formato de uma entrevista, ao vivo , ou virtual, como hoje é moda dizer), 
ou redigir um texto. 
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“competentes” os que forem aprovados em 
seus exames de certificação.

Além do aprimoramento e da boa qualida-
de do ensino da Oftalmologia (o que justifica 
um curso ser credenciado e outro não), o CBO 
tem sido responsabilizado pela forma como a 
especialidade é disponibilizada à população. 
Não tanto pela aplicação de medidas disci-
plinares aos que transgridem normas do bom 
exercício profissional (cabíveis aos Conselhos 
Regionais de Medicina, aos quais o CBO as-
sessora, por meio de sua Comissão de Ética), 
mas pela intensa e desgastante luta contra 
práticas ilegais da Medicina (pelos assim cha-
mados “optometristas”). Com efeito, esse tra-
balho de Sísifo origina-se da continuidade da 
formação de aprendizes dessa disciplina do 
conhecimento humano, isto é, da persistência 
de “escolas de Optometria”, aceitas pelo go-
verno (pois a Constituição de nosso país ou-
torga direitos de poder ensinar, praticamente, 
quaisquer coisas, ainda que de moralidade 
discutível e de legalidade dúbia). Então, os 
egressos dessas escolas passam, ainda que 
à margem da lei, a um exercício cuja denúncia 
cabe ao Ministério Público, ao colega que de-
le tomar conhecimento (enquanto cidadão e 
enquanto ofendido) e, indiretamente, ao CBO 
--- mas cujo coibir é da polícia e da ANVISA. 
Na verdade, supõe-se que o CBO deva pro-
mover essa vigilância de modo onipresente e 
permanente (condição que, aliás, é a de seus 
membros) e obstar a prática ilegal da Oftal-
mologia na infinidade de lugares em que ela 
se manifesta. Mas bem mais que essa luta no 
“varejo”, de guerrilha, que também tem sido 
assumida pelo CBO em várias circunstâncias, 

a grande ação é a da convicção dos repre-
sentantes da nação e agentes do governo, 
sobre a conveniência de se manter o exame 
dos olhos e da visão da população brasileira 
adstrita às competências médicas.

Ensino e supervisão dos cursos da espe-
cialidade, certificação de competências para 
o seu exercício, vigilância sobre a disponibi-
lização de  atendimentos à população, con-
graçamentos e atualizações em congressos, 
tudo isso confere ao CBO a referência como 
órgão normativo da Oftalmologia no Brasil e 
sua representação legal. Mas, curiosamente, 
não lhe outorga, por exemplo, poderes para 
tratar de honorários profissionais junto a 
operadoras de planos de saúde. Isso cabe 
a cooperativas, como as COOESO, embo-
ra o CBO tenha a sua comissão para tratar 
especificamente do assunto.  Assim, a fe-
deração delas, a FeCOOESO, torna-se uma 
importante parceira em ações para as quais 
a representatividade do CBO não se aplica, 
na íntegra. No mais, as sociedades estaduais 
e as regionais de Oftalmologia, assim como 
as de “sub”-especialidade capilarizam as li-
gações que o CBO pode e deve manter com 
seus membros e com a sociedade.

Em conclusão e retornando ao princípio, 
tudo isso faz imprescindível o apoio de cada um  
e, por isso,  de todos os oftalmologistas ao CBO 
Pois desde o tempo das cavernas já se apren-
deu que é da cooperação de muitos (ainda que 
circunstancialmente fracos) é que se faz a resis-
tência a ataques e a promoção de vitórias.  

Harley E. A. Bicas
Presidente do CBO gestão 2005/2007

Além do 

aprimoramento e 

da boa qualidade 

do ensino da 

Oftalmologia (o que 

justifica um curso ser 

credenciado e outro 

não), o CBO tem sido 

responsabilizado 

pela forma como 

a especialidade é 

disponibilizada  

à população.
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Joaquim Marinho de Queiroz

C
BO, jovem aos 70 anos! Como é 
prazeroso falar da instituição que 
congrega todos oftalmologistas 
brasileiros, resguardando seus inte-

resses culturais, seu bem estar, sua integrida-
de social e política.  Seu passado é glorioso, 
lutas, campanhas em prol da saúde ocular da 
população mais carente somado prioritaria-
mente ao ensino da especialidade, cujos cur-
sos de pós-graduação elevaram o prestígio e a 
grandeza da oftalmologia nacional no exterior.

O jovem médico brasileiro já não tem ne-
cessidade de procurar serviços universitários 
internacionais para seu treinamento. Isso só 
foi possível com a participação de ilustres 
professores que todos reconhecemos. Muito 
se deve ao CBO através da sua comissão de 
ensino, dos programas de educação con ti -
nua da e das publicações dos Arquivos Brasi-
leiros de Oftalmologia, possibilitando a seus 
associados a divulgação de seus estudos e 
pesquisas.  A super-especialidade e a pes-
quisa básica ainda em iniciação e em perfeito 
entrosamento com serviços tradicionais.

Credenciar centros de referência nas 
diferentes regiões do território nacional 

é fundamental para que tenhamos 
reciclagens nos mais variados 

assuntos. Dispomos de excelentes 
serviços universitários e privados 

que prestam com sucesso um 
aprimoramento racional e 

eficaz de seus estagiários. 
Estimular estágios de poucas 

semanas ou mesmo dias na 
área propedêutica, exames por 

imagens, cirurgia, etc. Isto é válido 
para o jovem e para o veterano 

interessados em acompanhar os 
novos avanços da especialidade. 

Embora labutando na atividade 
clínica e universitária por algum tem-

po nunca pensei em concorrer 
a Presidência do CBO. 

Entretanto após

reflexões mudei de idéia estimulado por um 
grupo de grandes amigos e colegas. As metas 
e planos de trabalho foram elaboradas com 
um grupo de colaboradores cultos, sinceros e 
disciplinados em prol de um CBO unido, capaz 
de vencer as intempéries que surgiram.

Fiz a especialização em Oftalmologia na 
Faculdade de Medicina da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, no serviço do Prof. Hilton 
Rocha, numa época em que não havia o curso 
de pós-graduação com duração mínima de 
dois anos e em tempo integral. Nesta mesma 
Universidade defendi Tese de Doutoramento e 
anos depois concorri à Livre-Docência. Con-
tinuei na atividade universitária, colaborando 
no ensino e participando de congressos da 
especialidade. No exterior, na Tulane Univer-
sity nos Estados Unidos, complementei meus 
estudos, direcionados à Patologia Ocular. Ao 
regressar organizei a implantação do primeiro 
curso oficial de pós-graduação em Oftalmo-
logia do nosso país.

Durante minha atividade universitária em 
Belo Horizonte, na participação em congres-
sos patrocinados pelo CBO, constatei nesta 
entidade a vontade de congregar a classe 
oftalmológica e dotá-la de meios de competi-
vidade como na excelência dos serviços inter-
nacionais. Até então, jamais havia pensado em 
concorrer a presidência do CBO. Mudei-me 
para Belém do Pará, onde iria continuar minha 
atividade clínica, porém não afastado da vida 
acadêmica. Estive sempre que possível pre-
sente nos congressos, cursos e atualizações 
promovidos pelo CBO. 

Concorrer a presidência do CBO, distante 
do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte onde 
concentra-se a maioria dos oftalmologistas, 
centro das decisões, merecia reflexões sensa-
tas. Decidi entretanto levar avante, estimulado 
por inúmeros colegas. Nossa extensão ter-
ritorial é imensa, o entrosamento das nossas 
regiões é de extrema importância.

Fui presidente do CBO no biênio l987-l989; 
eleito, as responsabilidades e metas à cumprir 
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foram delineadas. Sabendo das limitações ge-
ográficas procurei cercar-me na composição 
da diretoria, de colegas ilustres, com vontade 
de trabalhar e possuídos de idéias brilhantes 
e renovadoras para que o CBO continuasse na 
sua marcha sempre em ascensão. Prioritaria-
mente estabelecemos que a pós-graduação 
necessitava de todo nosso apoio. Decidimos 
atualizá-la e revigorá-la. O credenciamento de 
novos cursos seguindo regras pré-estabeleci-
das de aprovação foram bem elaboradas. 

Outra meta merecedora de atenção firme 
da nossa gestão foi contra a implantação da op-
tometria e adaptação de lentes de contato por 
leigos. Fomos algumas vezes à Brasília, com o 
intuito de orientar aos nossos parlamentares da 
gravidade do problema esclarecendo-os que a 
optometria e a adaptação de lentes de contato 
são atos médicos. Abnegados oftalmologistas 
continuam persistentes nesta luta. 

O CBO vai muito bem abrindo horizontes, 
aprimorando o ensino e promovendo campa-
nhas de saúde ocular. Os mutirões de catarata 
foram um marco e devem ser repetidos. O 
CBO colaborando para o bem, sempre voltado 
para a integridade social e política da popula-
ção brasileira e de seus associados.

CBO, nosso grande CBO. Estamos no 

ínicio do século XXI, de uma nova era na Me-
dicina. Diagnósticos cada vez mais precoces e 
precisos, prevenção molecular de patologias, 
cura genética de doenças antes incuráveis 
isto tudo está bem próximo. A Oftalmologia 
junto com o CBO tem de acompanhar toda 
esta revolução de conhecimento, tecnologia e 
conseqüente quebra de paradigmas. Sigamos 
em frente encarando estes novos desafios.

CBO, jovem aos 70 anos, no início do século 
XXI, de uma nova era na Medicina. Diagnósticos 
cada vez mais precoces e precisos, prevenção 
molecular de patologias, terapias com células 
tronco para doenças antes ditas incuráveis isto 
tudo já está acontecendo! Sigamos em frente 
encarando estes desafios, acompanhando 
esta revolução de conhecimento, tecnologia e 
conseqüente quebra de paradigmas.

Parabéns para todos nós oftalmologistas, 
pequenas sementes do nosso grande CBO, 
espalhados em todo território nacional

Como relíquia desta minha gestão a frente 
do CBO segue a carteira de sócio aspirante 
do meu filho mais velho Joaquim Marinho de 
Queiroz Junior. 

(*) Joaquim Marinho de Queiroz, 
Presidente do CBO na gestão 1987/1989

A Oftalmologia 

junto com o CBO 

tem de acompanhar 

toda esta revolução 

de conhecimento, 

tecnologia e 

consequente quebra 

de paradigmas. 

Sigamos em frente 

encarando estes 

novos desafios
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O 
Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia é parte fundamental da minha 
vida e faz parte de uma história 
pessoal que começou quando es-

tava no terceiro ano do curso de graduação 
em medicina, quando assisti a uma cirurgia 
de catatara, procedimento limpo que apre-
sentava resultados rapidamente. Em 1979, 
me formei e passei em concurso público 
para ser médico no Hospital da Lagoa, no 
Rio de Janeiro. Em seguida fui convidado 
para fazer estágio de seis meses na Retina 
Foundation Harvard Medical School. Tive a 
felicidade de publicar um trabalho científico 
inédito sobre tratamento de maculopatia e 
fui convidado a permanecer por mais um ano, 
que na verdade durou cinco anos, durante 
os quais tive a oportunidade de publicar 34 
trabalhos nas principais revistas oftalmoló-
gicas americanas na época. Voltei ao Brasil 
para montar um serviço de atendimento em 
Goiania, que se tornou referência nacional. 
Entrei para a Unviersidade Federal de Goi-

Paixão pelo CBO

ás, onde fui inicialmente professor adjunto, 
posteriormente, por concurso público fui 
nomeado Professor Titular e pude contribuir 
na criação e consolidação do Centro de Re-
ferência em Oftalmologia (CEROF), um dos 
cursos de especialização credenciados pelo 
CBO, que hoje presta atendimento a cerca 
de 18 mil pacientes por mês, onde trabalham 
74 médicos oftalmologistas.

Quando era estudante de medicina e 
quando estava na Retina Foundation pouco 
ouvi falar de CBO. Quando estava no Rio de 
Janeiro minha maior era com a Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia, a SBO. Só fui 
tomar contato com o CBO quando recebi 
comunicação do então secretário geral da 
entidade, Rubens Belfort Junior, solicitando 
informações sobre trabalho que havia publi-
cado. Não tínhamos a internet e a troca de 
correspondência me possibilitou ter maiores 
informações sobre a entidade que organizava 
os Congressos Brasileiros de Oftalmologia e 
representava a especialidade.

Só fui tomar contato 

com o CBO quando 

recebi comunicação 

do então secretário 

geral da entidade, 

Rubens Belfort 

Junior, solicitando 

informações sobre 

trabalho que havia 

publicado



CBO 70 Anos 43

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2011

Quando voltei ao Brasil, minha ligação 
com o CBO foi se tornando cada vez maior. 
Fui presidente da Sociedade Brasileira de 
Retina e Vítreo (SBRV), uma das sociedades 
filiadas ao CBO e, em 1995, logo depois que 
deixei a presidência da SBRV apresentei, 
juntamente com um grupo de oftlamologis-
tas de Goiás, a candidatura de Goiânia para 
ser a sede do XXIX Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia. Ganhamos no voto e dois anos 
depois conseguimos fazer o maior congres-
so de oftalmologia até então realizado, com 
mais de 3.500 participantes, programação 
científica ampla e variada, muitos convidados 
internacionais e, pela primeira vez, conferên-
cias realizadas através de satélites.Em 1999 
me candidatei a presidencia do CBO e com a 
ajuda de todos fui presidente.

Eu era muito jovem, tinha um monte de ca-
belos pretos e durante dois anos me dediquei 
ao CBO com paixão. O CBO já havia iniciado 
o processo de crescimento e de dinamização 
de suas atividades e pude contribuir com o 
aprofundamento deste processo. Criamos o 
CBO Estados, o Departamento Jurídico, dina-
mizamos a Comissão de Defesa Profissional, 
procuramos abrir espaço para os mais jovens 
e realizamos durante minha gestão o I Fórum 
Nacional de Saúde Ocular, além de aprofundar 
as parcerias com o Ministério da Saúde que 
possibilitaram a ampliação das campanhas de 
saúde ocular (catarata, retinopatia diabética, 
Olho no Olho) que o CBO promovia.

Hoje, em 2011, é fundamental que todos 
os colegas saibam que o CBO tornou-se 
uma entidade extremamente importante, 
não só para a Oftalmologia, mas para toda a 
Medicina brasileira. O CBO exerce papel de 
liderança no movimento médico. Não tenho 
nenhuma dúvida ou o menor receio de dizer 
isto. Fazemos a parte científica muito bem e 
conseguimos caminhar com alguma desen-
voltura pela vertente da defesa profissional, 
da valorização dos honorários oftalmológicos, 
de posicionamento frente ao mercado de tra-
balho. Em termos de educação oftalmológica 

Hoje, em 2011, é 

importante que todos 

os colegas saibam 

que o CBO tornou-

se uma entidade 

extremamente 

importante, não só 

para a Oftalmologia, 

mas para toda a 

Medicina brasileira. 

somos exemplares. Acho que nosso grande 
desafio é estabelecer parcerias cada vez mais 
estreitas com os poderes governamentais 
com o objetivo de criar um sistema nacional 
de atendimento oftalmológico, que garanta 
a todos os cidadãos brasileiros a assistência 
oftalmológica da melhor qualidade possível, 
em qualquer conjuntura política, sob qualquer 
governo.

Como o CBO aceitou e venceu tantos outros 
desafios ao longo destes 70 anos, não tenho 
qualquer dúvida que vencerá este também! 

(*) Marcos Pereira de Ávila,
Presidente do CBO na gestão 1999/2001
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O 
Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia é uma entidade forte, conso-
lidada, que já tem seus caminhos 
definidos e que  mostra trabalho 

excelente no campo da educação, da repre-
sentação profissional, na defesa da saúde 
ocular da população brasileira. Creio que 
agora é o momento de buscar cada vez mais 
força política junto a outras esferas da Medi-
cina, principalmente junto à Associação Mé-
dica Brasileira, e às esferas governamentais, 
para que a entidade possa cumprir cada vez 
melhor suas funções.

Entretanto, ao olharmos a potência que 
é hoje o CBO, fica difícil imaginar que já 
foi uma entidade fraca, marcada pelo ama-
dorismo e que dependia inteiramente do 
idealismo e da dedicação de seus eventuais 
dirigentes, que tinham que ter a habilidade 
necessária para não provocar conflitos entre 
as várias lideranças da especialidade que 
poderiam ser fatais para a entidade.

Formei-me em 1962 pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Sorocaba e durante o 
curso de graduação participei de um grupo 
de cirurgia toráxica experimental em animais, 
com transplantes heterólogos, para treinar 
sutura. Eram cirurgias grosseiras, agressivas. 
Pouco depois pude ver as primeiras cirurgias 
oftalmológicas e pude perceber que represen-
tavam o meu ideal de cirurgia, procedimento 
no qual os detalhes tinham importância, em 
que um ponto mal arrematado tem grandes 
consequências para a visão. Também me 
atraiu a objetividade dos diagnósticos dentro 
da Oftalmologia. Vemos a grande maioria das 
doenças oculares, temos aparelhos para ver 
o processo patológico em ação, tanto na su-
perfície do globo ocular como no seu interior, 
coisa que na época não acontecia com outras 
especialidades. Do ponto de vista econômico, 

Entidade forte e consolidada, 
com novos desafios pela frente

era a única especialidade que eu não poderia 
escolher na época, em que tinha grandes di-
ficuldades financeiras, mas foi a que escolhi.

A escolha da Oftalmologia levou à outra 
grande escolha de minha vida: a Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo, para onde vim 
depois da graduação. O serviço de Oftalmolo-
gia da instituição era muito reconhecido e os 
dirigentes permitiam a entrada de novos mé-
dicos para aprender. Inicialmente pretendia 
ficar dois anos, mas fui aprendendo e queren-
do aprender mais e, ao mesmo tempo, como 
tinha experiência didática obtida nos tempos 
da faculdade, passei a ensinar os mais jovens 
e não saí mais da Santa Casa.

Comecei a conhecer o CBO através do 
professor Renato de Toledo. Houve época 
em que o Departamento de Oftalmologia da 
Associação Paulista de Medicina era bas-
tante ativo e havia a tradição da direção do 
departamento ser exercida em rodízio pelos 
representantes dos três principais serviços of-
talmológicos universitários da cidade de São 
Paulo: a USP, a Escola Paulista de Medicina 
(EPM) e a Santa Casa. Quando chegou minha 
vez de participar da diretoria, conheci Newton 
Kara José, de quem fiquei amigo e, mais tarde, 
conheci o professor Toledo, que me convidou 
a participar de uma comissão do CBO. As 
reuniões eram feitas na residência de Renato 
de Toledo. Depois conseguimos uma pequena 
sala na USP e mais tarde uma sala menor 
ainda na Paulista. Esta sala na EPM era na 
verdade um corredor, que as pessoas preci-
savam atravessar para ir de um lugar a outro. 

No CBO exerci praticamente todos os 
cargos. Participei de comissões, fui tesourei-
ro, secretário geral em mais de uma gestão, 
e presidente. Quando fui secretário geral 
consegui o apoio da direção da Santa Casa, 
que cedeu três salas num prédio pertencente 
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à Irmandade na rua Cesário Motta Júnior. Na 
época, foi um grande progresso para o CBO 
que levou às discussões de compra da sede 
própria para a entidade. A idéia posperou e 
adquirimos a primeira sede própria do CBO, 
na Alameda Santos, ponto mais ou menos 
equidistante dos três serviços oftalmológicos 
universitários. Creio que as sedes represen-
tam marcos, a partir dos quais se pode medir 
o crescimento do CBO. 

No tempo em que exerci a presidência, 
além da compra, ampliação e equipamento 
da sede, a entidade iniciou um processo de 
integração com as lideranças oftalmológicas 
dos vários estados brasileiros, principalmente 
do Nordeste. Passamos a cuidar da valoriza-
ção do trabalho do médico oftalmologistas e 
demos nova ênfase na defesa de suas prerro-
gativas profissionais, sempre entendendo que 
estes eram os caminhos para que a popula-

ção fosse melhor atendida e assistida em sua 
saúde ocular.

Hoje, podemos até discordar de alguns 
aspectos da atuação do CBO, mas não po-
demos negar que a entidade faz parte do dia 
a dia de todos os que exercem a Oftalmolo-
gia no Brasil, mesmo daqueles que não são 
filiados ou que não participam ativamente das 
atividades associativas. Creio que maior de-
safio é fazer com que o médico oftalmologista 
abandone um pouco seu consultório e passe 
a participar um pouco mais dos destinos de 
sua profissão e da especialidade através de 
sua entidade máxima, o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia. 

(*) Geraldo Vicente de Almeida, 
Presidente do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia na gestão 1997/1999

Não podemos negar 

que a entidade faz 

parte do dia a dia de 

todos os que exercem 

a Oftalmologia 

no Brasil, mesmo 
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das atividades 

associativas. 

Durante o XXX Congresso Brasileiro de Oftalmologia, Geraldo Vicente de Almeida foi homenageado com um calunga, 
boneco gigante utilizado nos carnavais do Recife e Olinda
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E
m relação ao estudo de 2001, o no-
vo censo leva em consideração três 
fatores: o cadastro do CBO (tam-
bém utilizado no censo de 2001); a 

parceria com  empresas do segmento oftal-
mológico (Allergan, Essillor e Optvision), que 
abriram seus respectivos cadastros comer-
ciais para permitir o cruzamento de dados, e a 
identificação do profissional de oftalmologia 
em seus locais de trabalho e não apenas em 
sua residência, como ocorreu em 2001

Segundo dados do Censo Demográfico 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), o Brasil conta hoje 
com 190,7 milhões de habitantes (IBGE; Cen-
so Demográfico: 29/11/2010).  Dentre eles, 
existem 15.719 oftalmologistas, sendo 10.021 
(56%) na região sudeste, 2.629 (15%) na 
região Sul, 1.409 (8%) na região Centro-Oeste, 
3.130 (18%) na região Nordeste e 551(3%) 

Depois de dez anos, CBO edita novo Censo Oftalmológico. No novo estudo, realizado pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e finalizado em 2010, nova sistemática foi utiliza-
da visando mostrar a real dimensão do crescimento do número de médicos oftalmologistas e 
a relação entre profissionais e a população. 

Censo Oftalmológico

na região Norte. Com base nesses dados, é 
possível identificar que há um oftalmologista 
para cada 12.134 habitantes, número bastante 
significativo se compararmos com censo de 
2001 que evidenciou um oftalmologista para 
cada 17.620 pessoas. Como diferencial do no-
vo Censo editado pelo CBO, foi identificado 
o número de oftalmologistas que atuam em 
mais de um município (11% do total). Com es-
sa informação, são considerados para efeito 
de avaliação da distribuição de contingente, 
17.740 médicos atuando na especialidade, o 
que altera a relação oftalmologista/habitan-
tes para 1/10.749. Os oftalmologistas estão 
distribuídos em 1.040 dos 5.565 municípios do 
País, o que abrange 70% da população total 
do Brasil (133,2 milhões). 

O conteúdo completo do Censo 2010 será 
disponibilizado pelo CBO em breve. A Situa-
ção das cinco regiões brasileiras é a seguinte:
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Região Norte
A região norte aumentou sua população 

em relação ao ano de 2001, chegando aos 
15.865.678 milhões de habitantes (IBGE). 
Também elevou o número de municípios que 
contam com oftalmologistas, de 28 para 39 
(1 oftalmologista para cada 14.544 habitan-
tes, levando em consideração apenas estes 
municípios). O número de oftalmologistas 
disponíveis subiu de 250 para 551. Com todos 
os dados disponíveis, o censo 2010 mostra 
que a relação oftalmologista/habitante so-
freu queda chegando a 1/28.794 no total, 
bem diferente dos 1/51.680 identificados em 
2001. Os números mostram evolução em mão 
de obra especializada para a região e quanti-
dade de municípios atendidos por oftalmolo-
gistas, porém, mesmo com o aumento dos 
profissionais de oftalmologia, ainda existe 
grande caminho a evoluir visando diminuir o 
déficit existente entre profissionais e popula-
ção. Grande parte dos oftalmologistas está 
localizada nas capitais.

Região Nordeste
Os números do IBGE determinam a quan-

tidade populacional para a região nordeste 
em 53.078.137 milhões de habitantes. Os nor-
destinos elevaram o numero de municípios 
com o trabalho de pelo menos um oftalmolo-
gista, de 115 para 186 (1 oftalmologista para 
cada 8.637 habitantes destes municípios). O 
número de oftalmologistas disponíveis subiu 
de 1.685 para 3.130. Com base nos dados 
obtidos pelo Censo 2011 a situação oftal-
mologista/habitante caiu para 1/16.718 no 
total, o número obtido no Censo 2001 revelou 
1/28.296. Os números mostram quantitativo 
crescimento em mão de obra especializada 
e expansão no número de municípios atendi-
dos. Mesmo com a certeza de expansão dos 
profissionais/municípios, a região continua 
carente de atendimento, tendo o estado do 
Piauí a menor cobertura encontrada com 5%. 
Em contra partida, o Ceará foi o estado que 
mais cresceu em sua cobertura, tendo um au-
mento de 9% para 21% em seus municípios.

Região Centro-Oeste
Segundo o IBGE a população total da 

Região Centro-Oeste está em 14.050.340 
milhões de habitantes. Houve grande au-
mento no número de municípios atendidos 
por oftalmologistas, de 47 para 72 (1 oftal-

Com base nesses 
dados, é possível 
identificar que há 
um oftalmologista 
para cada 12.134 
habitantes, 
número bastante 
significativo se 
compararmos com 
censo de 2001

mologista para cada 6.995 habitantes destes 
municípios). O número de oftalmologistas na 
região cresceu de 613 para 1.409. Com base 
nos dados obtidos pelo Censo 2010, a situação 
oftalmologista/habitante caiu para 1/9.972 
no total, em relação aos dados de 2001 que 
mostrou 1/18.942.  O Distrito Federal conta 
com 599 oftalmologistas para uma popula-
ção de 2.562.963 habitantes.  Apresenta uma 
densidade de um profissional para 1 médico 
oftalmologista para cada 4.279 habitantes. 
Em dez anos (2000/2010), o número de oftal-
mologistas que atuam em Brasília cresceu 
quase 180%, tornando o Distrito Federal a 
unidade federativa com maior densidade de 
oftalmologistas no País.

Região Sudeste
Com uma população de 80.353.724 mil-

hões de habitantes (IBGE), a região sudeste 
é a que apresenta os maiores números. A 
quantidade de municípios atendidos por 
oftalmologistas chegou aos 474 (1 oftalmolo-
gista para cada 6.800 habitantes destes mu-
nicípios) contra 326 em 2001. Já em relação 
ao número de oftalmologistas presentes, a 
região praticamente dobrou o seu ordenado, 
saindo de 5.789 para 10.021, evidenciando 
queda em relação a 2001, deixando a situa-
ção oftalmologista/habitante em 1/8.019 no 
total. Com base nesses dados, o Estado do 
Rio de Janeiro manteve a ponta em relação 
à quantidade de municípios com a participa-
ção de oftalmologistas (58%), deixando São 
Paulo (38%) e Espírito Santo (36%) em ter-
ceiro. Mesmo com um número alto, o estado 
do Rio de Janeiro foi o que mais cresceu 
nessa relação (17%). 

Região Sul
Segundo o IBGE, a população total da 

região Sul está em 27.384.815 milhões de 
habitantes. A quantidade de municípios at-
endida por oftalmologistas passou de 161 
para 255 (1 oftalmologista para cada 7.685 
habitantes destes municípios). O número de 
oftalmologistas na região dobrou de 1.285 
para 2.629 evidenciando a situação oftal-
mologista/habitante em 1/10.416 no total. 
Um dado interessante foi o crescimento do 
Estado de Santa Catarina, que em 2001 não 
aparecia entre os cinco estados mais cotados 
em relação oftalmologista/municípios, e, hoje 
se encontra em quinto lugar (23%). 
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O 
portal do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia está de cara nova. 
Seu novo layout, mais moderno de 
acordo com a atualidade da inter-

net, tem como base a nova identidade visual 
do CBO. Sua navegabilidade foi totalmente 
modificada, visando valorizar e facilitar a bus-
ca pela informação, separando o conteúdo 
exclusivo para os associados da entidade 
e oferecendo, para o público geral, canal 
próprio para elucidar dúvidas frequentes. O 
endereço eletrônico permanece o mesmo: 
www.cbo.com.br.

As principais mudanças no layout podem 
ser identificadas logo na página de abertura, 
com a divisão entre a “Classe Médica” e “Pú-
blico Geral”. Segundo Fabrício Lacerda, um 
dos idealizadores do projeto, a divisão foi pen-
sada para que ambos os usuários encontrem 
de maneira mais simples, a informação dese-

Novo site do CBO facilita navegação 
dos usuários e amplia seu conteúdo

jada. “Como o site possui muita informação 
de qualidade destinada ao público médico, o 
usuário leigo tinha dificuldades em encontrar 
informações não relacionadas aos médicos. 
Pensando nisso, dividimos o site em dois 
setores, para prestar o melhor serviço aos 
associados e, ao mesmo tempo,  melhor aten-
dimento à população”, disse. 

Na seção “Público Geral”, o usuário en-
contra informações sobre doenças e cuida-
dos com os olhos, inclusive com ilustrações, 
e perguntas frequentes.

Na aba “Classe Médica”, no link “ser-
viços”, o médico poderá divulgar e consul-
tar uma lista de aparelhos roubados que 
é alimentada pelos próprios associados. 
A seção ‘Perguntas frequentes’ e ‘contato 
direto com os departamentos’, para o link 
“fale conosco”, são outras novidades’’, diz 
Fabrício Lacerda. 

O site ainda conta com outras 
novidades que facilitará a 
pesquisa e navegação dos usuários 
associados:

• O cadastro, que já era on line, a partir de agora será 
integrado ao cadastro da secretaria, aumentando a 
segurança e garantido as alterações e atualizações 
realizadas por cada associado;

• Classificados: Nesta seção, os associados do CBO podem 
publicar, gratuitamente, anúncios de interesse da 
comunidade oftalmológica, como oportunidades 
profissionais, venda e compra de aparelhos etc. Os 
interessados em anunciar devem enviar e-mails para 
imprensa@cbo.com.br para que as informações sejam 
confirmadas. 

As críticas, dúvidas e sugestões para o novo  portal do CBO 
devem ser enviadas através do  email imprensa@cbo.com.br

www.cbo.com.br

A diretoria do CBO 
anunciou as empresas que 
tornaram-se parceiras do 
CBO em 2011:

• Adapt Produtos  
Oftalmológicos Ltda.

• Alcon Laboratórios do Brasil 
Ltda.

• Allergan Produtos Farmacêu-
ticos Ltda.

• Essilor Brasil

• Johnson & Johnson do 
Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos para a Saúde Ltda.

• Opto Eletrônica S.A
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O 
velório do corpo do ex-presidente 
da República José Alencar, reali-
zado no Salão Nobre do Palácio 
do Planalto em 30 de março, foi 

aberto ao público. As filas começaram por 
volta das 09 hs, onde mais de 300 pessoas 
do lado de fora aguardavam. O Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia enviou uma co-
roa de flores, como última homenagem. A 
ligação de Alencar com a Oftalmologia foi 
bastante forte antes e durante de sua pas-
sagem pelo poder. Amigo de várias lideran-
ças da especialidade em Minas Gerais, na 
condição de vice-presidente fez questão de 
prestigiar eventos realizados por entidades 
oftalmológicas, quando manifestava seu 
apoio às reivindicações da especialidade. 
Exemplo foi sua participação na solenidade 
de abertura do XXXIV Congresso Brasilei-
ro de Oftalmologia, realizado em 2007 na 
Capital Federal.

Alencar nasceu em 17 de outubro de 
1931, num povoado perto de Muriaé, interior 
de Minas Gerais. Foi casado com Mariza 
Campos Gomes da Silva, com quem teve 
três filhos. Construiu um grande império em-
presarial que tem como centro a Companhia 
de Tecidos Norte de Minas (Coteminas), hoje 
um dos maiores grupos têxteis do País, que 
atualmente dispõe de onze unidades indus-
triais em Minas Gerais, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Santa Catarina e Argentina.

(*) colaboração de Milton Atanazio é 
Jornalista, assessor de imprensa e colabo-
rador do CBO em Brasília. 

CBO presta última  
homenagem a José Alencar

Amigo de várias 
lideranças da 
especialidade em Minas 
Gerais, na condição 
de vice-presidente fez 
questão de prestigiar 
eventos realizados por 
entidades oftalmológicas

José Alencar sendo homenageado 
durante o XXXIV Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, 
realizado em Brasília em 2007

A última homenagem do CBO



52 100 anos de Hilton Rocha

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2011

Hilton Rocha nas lembranças 
de um paciente 

H
ilton Rocha não foi apenas um 
dos maiores especialistas da 
oftalmologia da história do Bra-
sil. Com o seu jeito manso, sua 

habilidade  oratória e a forma como tratava 
seus pacientes com carinho e amizade, aca-
bou influenciando a forma de como médicos 
acompanham seus pacientes. Em entrevista 
para o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA 
ZERO, o padre João de Deus Dantas conta 
como conheceu Hilton Rocha como paciente 
e se tornou amigo do grande mestre. 

Padre João veio da cidade de São 
Miguel(RN) para Belo Horizonte com a 
ambição de se tratar com um dos maiores 
especialistas da oftalmologia do mundo. 
Segundo ele, a fama de Hilton Rocha era 
muito grande no Brasil e acreditava que so-
mente o oftalmologista conseguiria amenizar 
seus problemas com a visão. Chegou a Belo 
Horizonte em 1969 e logo em seu primeiro 
contato com o médico, ficou impressionado 
com o seu jeito simples e de fala mansa. “A 
primeira impressão minha foi de encontrar um 
sujeito comum, simples e atencioso que não 
ostentava ser uma pessoa melhor do que as 
outras”, encantou-se. 

Na consulta, foi identificado que João 
tinha 90% de descolamento de retina e uma 
cirurgia foi prontamente marcada. “Eu che-
guei até a prometer para o doutor que iniciaria 
a venda de jornais pelas ruas, faria qualquer 
tipo de trabalho para arcar com todas as des-
pesas da cirurgia”, disse. 

O que padre João não esperava, é que an-
tes de completar seu raciocínio seria atropela-
do por Hilton: “Você não irá pagar um centavo! 
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Cobro das pessoas que podem pagar, para 
oferecer o serviço de graça para os menos 
afortunados financeiramente”, disse Hilton 
Rocha. E realmente aconteceu como previs-
to e o padre João apenas arcou com alguns 
procedimentos padrões para a cirurgia. 

João lembra de duas histórias curiosas 
que presenciou nas suas consultas de rotina. 
A primeira aconteceu logo ao finalizar sua 
consulta e identificar seu problema de retina, 
quando Hilton informou que em seguida iria 
operar um garotinho que veio de Nova York 
apenas para se tratar com ele. Ouvir este 
fato deu-lhe grande otimismo e a sensação 
de que poderia voltar a enxergar melhor. “Eu 
vim desacreditado do Nordeste para Belo 
Horizonte me tratar. Imagine chegar aqui e 
logo na primeira consulta, no primeiro con-
tato, descobrir que não era o único e que 
pessoas vinham do mundo inteiro para se 
tratar com o doutor? A minha confiança no 
sucesso da operação realmente aumentou 
muito”, disse. 

O segundo fato interessante foi iden-
tificado no decorrer das outras consultas 
e no acompanhamento do pós-operatório. 
“Era incrível como vinha gente do Brasil 
inteiro se tratar com o doutor. No banco 
de espera era fácil encontrar pessoas do 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará... 
Como o consultório ficava no hospital es-
cola São Geraldo, existiam outros oftalmo-
logistas, mas todos queriam se tratar com 
o doutor Hilton. Para se ter uma ideia, o 
vidro de sua sala era cheio de papéis de 
consultas fixadas nele”, lembrou. 

Segundo o padre João, o simples fato 

de o doutor caminhar pelos corredores do 
consultório fazia com que os pacientes se le-
vantassem para observar o caminhar do oftal-
mologista. “O pessoal na espera se levantava e 
dizia: ‘gente, olha o mestre passando’, era uma 
sensação única”. Passado a cirurgia, o padre 
teria que retornar para a sua cidade natal e 
iria realmente fazer isso. Porém, Hilton Rocha 
ofereceu ajuda e pediu para o presbítero fixar 
moradia perto do consultório, para que sua 
evolução fosse observada de perto. “O normal 
que acontece nessas horas é um relaciona-
mento mais frio entre médico e paciente. Dou-
tor Hilton ultrapassava essa ligação histórica 
e se importava com seus pacientes e sua re-
cuperação. Segui o seu conselho e permaneci 
por perto do consultório, onde com a ajuda 
do doutor consegui trabalho na igreja. Gostei 
tanto da cidade que moro em Minas até hoje”, 
dissertou o mineiro de coração João.  

Tempos depois, padre realizou uma missa 
de agradecimento ao médico por sua recu-
peração e o convidou para comparecer a sua 
capela para a celebração. Segundo o padre, 
Hilton Rocha se sentiu orgulhoso com a pro-
posta e compareceu no dia e data prevista 
para o culto. O doutor foi homenageado e 
recebeu uma placa dos paroquianos em tom 
de agradecimento pelos serviços prestados e 
participou intensamente da missa.

Em 2011 comemora-se o centenário do 
nascimento de Hilton Rocha (1911-1993). O 
Padre João deu início às celebridades rea-
lizando uma missa em sua memória, em 23 
de dezembro último e durante o ano várias 
outras atividades estão sendo planejadas em 
comemoração à data. 

 Você não irá 
pagar um 
centavo! Cobro 
das pessoas que 
podem pagar, 
para oferecer o 
serviço de graça 
para os menos 
afortunados 
financeiramente
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Dez anos depois a realização da primeira 
edição do evento, o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia promoverá o IV Fórum 

Nacional de Saúde Ocular, que reunirá lideran-
ças da especialidade, deputados, senadores 
e representantes do Ministério da Saúde e 
de outras instâncias do Poder Executivo nas 
dependências da Câmara dos Deputados, em 
Brasília, para discutir e deliberar sobre os me-
lhores meios para levar a saúde ocular a todos 
os cidadãos do País. A organização e realização 
do evento estão sendo coordenadas por Mar-
cos Ávila e Paulo Augusto de Arruda Mello.

De acordo com Marcos Ávila, a iniciativa 
reveste-se de grande importância pela oportu-
nidade que representa de debater com os novos 
deputados e senadores e com os representan-
tes do governo empossado em janeiro de 2011 
as grandes diretrizes básicas da saúde ocular.

“A Oftalmologia brasileira tem um grande 
histórico de parceria com os governos de todos 
os níveis e de grande trânsito entre os parla-
mentares de todos os partidos. Vamos, mais 
uma vez, consolidar essa tradição em  benefício 

da saúde ocular da população. Nosso objetivo 
maior é garantir de todas as formas possíveis 
que o cidadão brasileiro, de qualquer lugar e 
de qualquer condição social, tenha acesso à 
cirurgia de catarata, ao tratamento das retino-
patias, do glaucoma, ao transplante de córnea 
e, principalmente, aos óculos prescritos pelo 
profissional capacitado, o médico oftalmologis-
ta. O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular será 
um passo importantíssimo para alcançar este 
objetivo”, declarou Marcos Ávila.

Já Paulo Augusto de Arruda Mello 
considera que a realização do Fórum será 
fundamental para que os avanços da saúde 
publica ocular dos últimos dez anos possam 
ser avaliados. “O I Fórum Nacional de Saúde 
Ocular foi realizado em 2001 em, em outubro 
de 2011, debateremos os avanços que tive-
mos nestes dez anos, bem como os even-
tuais retrocessos e estagnações. Todo este 
debate servirá de base para que possamos, 
médicos e autoridades, colocar em prática 
novas diretrizes em benefício da saúde ocu-
lar da população brasileira”. 

Em outubro CBO promove o  
IV Fórum Nacional de Saúde Ocular

Marcos Ávila

Paulo Augusto de Arruda Mello

A Oftalmologia 
brasileira tem 

um grande 
histórico de 

parceria com 
os governos de 
todos os níveis 

e de grande 
trânsito entre os 

parlamentares 
de todos 

os partidos. 
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Prova Nacional de Oftalmologia

A 
Prova Nacional de Oftalmologia 
provoca debates acalorados. Um 
processo que se desenvolve por 
meses, requerendo o trabalho de 

centenas de pessoas e cujo desenlace  pode 
contribuir para a vida profissional de colegas 
de todo o Brasil não poderia deixar de des-
pertar discussões e tomada de posições por 
vezes bem distintas. 

Consideramos os debates sempre positi-
vos e com o propósito de torná-los cada vez 
mais produtivos queremos compartilhar com 
os colegas reflexões que são fruto das expe-
riências que acumulamos nos últimos anos.

1.  A Prova Nacional de Oftalmologia tem 
História. Foi instituída desde 1986, com a 
finalidade de ser a prova final dos alunos 
dos Cursos de Especialização em Oftal-
mologia credenciados pelo CBO e a partir 
de 2003 houve a unificação da Prova Na-

cional com o Exame de Habilitação, apli-
cado durante os Congressos Brasileiros 
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual aos médicos que não haviam sido 
submetidos aos Cursos de Especialização 
e que desejavam o Título de Especialista 
em Oftalmologia emitido pelo CBO/AMB. 
Durante estas décadas, o CBO sempre 
aprimorou, discutiu, ouviu e aperfeiçoou o 
processo de aplicação da prova. Portanto, 
o formato atual do processo de avaliação 
dos candidatos ao Título de Especialista 
em Oftalmologia é fruto de um rico e 
contínuo processo de sedimentação de 
conhecimentos de várias ordens;

2.  A Prova Nacional de Oftalmologia tem 
o propósito de avaliar o conhecimento 
daqueles que a ela se submetem. Não é 
uma exigência burocrática nem uma cor-
rida de obstáculos. É um processo que 

O processo de avaliação 

do especialista é cada 

vez mais complexo. Em 

alguns países discute-

se a necessidade de 

também solicitar que 

cada candidato envie 

um CD de cirurgia  

que realizou
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bula completa do produto. Fabricado por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA: Av. Guarulhos, 3272 - CEP 07030-000 – Guarulhos/SP - CNPJ nº 43.426.626/0009-24 
- Indústria Brasileira - ® Marca Registrada.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

www.allergan.com.br
BR/0032/2011 - 14/MAR/2011

Posologia: uma gota, uma vez  
ao dia, no(s) olho(s) afetado(s).

Frasco contendo 
3mL para 

8 semanas 
de tratamento  

(114 gotas)2

Contraindicações: Este produto é contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade (alergia) 
a bimatoprosta ou a outros  componentes da fórmula. 

Interações medicamentosas: Não são previstas interações entre LUMIGAN® RC e outros medicamentos. 
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se pretende o mais objetivo possível para 
medir algo tão intangível quanto o conhe-
cimento daqueles que vão tratar da saúde 
ocular de outros Seres Humanos. Deve, 
necessariamente, ter uma nota de corte. 
Deve, necessariamente, exigir que os 
candidatos demonstrem conhecimentos 
sobre todos os aspectos da Oftalmologia 
e das ciências que lhe são acessórias. As 
críticas que são formuladas à Prova Na-
cional de Oftalmologia baseadas em pre-
missas de que tais características seriam 
dispensáveis são incompreensíveis para 
aqueles que participam do processo de 
elaboração e aplicação da prova, investin-
do tempo e trabalho num processo que 
entendem como marcado pela seriedade 
e pela lisura;

3. Os resultados, demonstrados nos gráficos 
anteriores, demonstram que os candidatos 
originários dos Cursos de Especialização 
em Oftalmologia credenciados pelo CBO 
obtém maiores índices de aprovação. Es-
panto? Por que? São cursos monitorados 
por uma entidade de caráter nacional que 
tem no aprimoramento da educação um 
de seus objetivos maiores e que preparam 
seus alunos para enfrentar o futuro da me-
lhor forma possível com ferramentas que, 
infelizmente, a maioria dos candidatos de 
outras origens não têm acesso. Evidente-
mente, trata-se de assunto complexo e a 
Comissão de Ensino do CBO encontra-se 
permanentemente aberta para encontrar 
soluções mais adequadas;

4. Apesar do extremo cuidado com que 
a prova é elaborada, questões sofrem 
contestações e são anuladas. Tal fato é 
motivado pelo próprio dinamismo e natu-
reza do conhecimento médico. Em nossa 
avaliação, é impossível acontecer de outra 
maneira e o cancelamento de questões 
em virtude de informação conflitante em 
diferentes peças importantes da biblio-
grafia é mais uma prova da ética com 
que a Prova Nacional de Oftalmologia é 
encarada por aqueles que participam de 
sua elaboração, discussão e aplicação;

5.  O item anterior remete imediatamente a 
um dos mais polêmicos pontos da Prova 
Nacional de Oftalmologia: Inscritos PresentesAusentes Reprovados Aprovados
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O CBO deve indicar ou recomendar biblio-
grafia? E qual seria? Existem vários argumentos 
e posições relacionadas a este assunto e a Co-
missão de Ensino vem tentando atualizar esta 
bibliografia de modo a manter sua abrangência 
e atualização.

O processo de avaliação do especialista 
é cada vez mais complexo. Em alguns países 
discute-se a necessidade de também solicitar 
que cada candidato envie um CD de cirurgia 
que realizou, com a necessária comprovação 
do diretor do Programa da veracidade do ví-
deo. Ainda é algo que não faz parte de nossa 
realidade, na qual ainda temos dificuldades 
para implantar sistemas internos de avaliação 
da qualidade.

Repetimos que estamos compartilhando 
tais reflexões e informações por que acredi-
tamos que devam ser divulgadas e pretende-
mos, durante o XXXVI Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia, abrir espaço para ouvir sub-
sídios e informações relevantes sobre o tema.

Continuamos, todos nós, convencidos que 
somente através de habilitação adequada dos 
nossos especialistas poderemos, realmente,  
contribuir para a Saúde Visual e Ocular da nos-
sa população.  Um mérito inequívoco no Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia e um de seus 
objetivos, desde a fundação, há 70 anos. 

 
(*) Comissão de Ensino do CBO:

Ana Maria Noriega Petrilli 

Ana Rosa Pimentel de Figueiredo  

Bruno Castelo Branco   

Haroldo Vieira Moraes Júnior 

João Orlando Ribeiro Gonçalves    

Liana Maria V. Oliveira Ventura 

Marcelo Palis Ventura  

Maria Cristina Nishiwaki Dantas 

Raul Nunes Galvarro Vianna 

Rodrigo Jorge 

Rubens Belfort Junior
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*ex-aluno= aluno de curso credenciado CBO reprovado na Prova do ano anterior
* independente= candidatos com mais de 06 anos de graduado em medicina e que 



INDICAÇÕES: Zylet é indicado para condições oculares inflamatórias sensíveis a esteróides para as quais um corticosteróide é indicado e quando exista infecção ocular bacteriana superficial ou risco de infecção ocular bacteriana. Os esteróides oculares são indicados em condições inflamatórias da
conjuntiva bulbar e palpebral, córnea e segmento anterior do globo ocular como conjuntivite alérgica, acne rosácea, ceratite puntata superficial, ceratite por herpes zoster, irite, ciclite e quando o risco inerente do uso de esteróides em determinadas conjuntivites infecciosas é aceito para se obter a
diminuição do edema e da inflamação. Também é indicado em uveíte anterior crônica e ferimentos da córnea por queimaduras térmicas, por radiação ou químicas, ou penetração de corpos estranhos. O uso de um medicamento combinado com um componente antibiótico é indicado quando o risco
de infecção ocular superficial é alto ou quando há uma expectativa que um potencial número de bactérias perigosas estará presente no olho. O antibiótico presente neste produto (tobramicina) é ativo contra os seguintes patógenos bacterianos comuns: estafilococos, incluindo S. aureus e S. epidermidis
(coagulase positiva e coagulase negativa), incluindo cepas penicilina-resistentes; estreptococos, incluindo algumas espécies do Grupo A-beta-hemolítico, algumas espécies não hemolíticas e alguns Streptococus pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebisella pneumoniae,
Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, a maioria das cepas de Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae e H. aegyptius, Moraxella lacunata,Acinetobacter calcoacetius e algumas espécies de Neisseria. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Conservar o produto em temperatura ambiente.
Não congelar. Consumir em 28 dias após aberto. Não deixar o gotejador tocar qualquer superfície, pois isto pode contaminar a suspensão. Não usar lentes de contato gelatinosas. O uso prolongado de corticosteróides pode resultar em glaucoma com dano ao nervo óptico, problemas na acuidade visual
e nos campos de visão, formação de catarata subcapsular posterior, pode suprimir a resposta imunológica e assim aumentar o risco de infecções oculares secundárias. Os esteróides devem ser usados com cautela na presença de glaucoma. Sensibilidade à aplicação tópica de aminoglicosídeos pode
ocorrer em alguns pacientes. Se ocorrerem reações de sensibilidade, descontinuar o uso. Nas doenças com afilamento da esclera ou da córnea podem ocorrer perfurações com o uso de esteróides tópicos. Em condições purulentas agudas do olho, os esteróides podem mascarar o quadro ou agravar
a infecção pré-existente. O uso de esteróides oculares pode prolongar o curso e exacerbar a severidade de diversas infecções virais do olho (incluindo herpes simples). A utilização de corticosteróides no tratamento de pacientes com história de herpes simples requer muita cautela. O uso de esteróides
após cirurgia da catarata pode retardar a cicatrização e aumentar a incidência de formação de pústulas. REAÇÕES ADVERSAS: Incluem ceratite puntata superficial, aumento da pressão intra-ocular, queimação e ardência após instilação, distúrbios da visão, erupção, prurido, distúrbios de lacrimejamento,
fotofobia, depósitos corneanos, desconforto ocular, distúrbios na pálpebra e outros distúrbios inespecíficos do olho. O evento adverso não ocular relatado foi dor de cabeça. POSOLOGIA: Aplique uma ou duas gotas de Zylet no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) a cada 4 a 6 horas. Durante as
primeiras 24 a 48 horas, a dosagem deve ser aumentada para cada 1 ou 2 horas. A freqüência deve ser gradualmente diminuída quando houver garantia de melhora dos sintomas clínicos. Reg. MS - 1.1961.0016 - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
CONTRA-INDICAÇÕES: Na maioria das doenças virais da córnea e conjuntiva incluindo ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia e varicela, infecções micobacterianas e doenças fúngicas das estruturas oculares e também
em indivíduos com hipersensibilidade conhecida ou suspeita a algum dos ingredientes da fórmula ou a outros corticosteróides. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas no uso indicado (tópico ocular).
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Material destinado exclusivamente à classe médica

Indicado para os casos de inflamação da
superfície ocular associados à profilaxia
ou tratamento da infecção bacteriana.
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Prova Nacional de Oftalmologia 
de 2011 em números

1ª Etapa - Análise 
de Documentação

547
candidatos inscritos  
264
Alunos de cursos  
credenciados pelo CBO 

52
Ex-alunos 

112
médicos originários de 
programas  
de residência do MEC 

119
Candidatos independentes 

2
inscrições reprovadas

O 
Prêmio CBO - Ensino foi instituído 
em 2009 para reconhecer a capa-
citação e a dedicação dos docen-
tes dos cursos de especialização 

credenciados pelo conselho. Os alunos do 
terceiro votaram para escolher o médico oftal-
mologista, portador do Título de Especialista 
emitido pelo CBO/AMB, mais compromissa-
do com o ensino da especialidade. Na última 
edição do JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA 
ZERO foi publicada a relação dos vencedores 
do Prêmio CBO - Ensino 2011. Por problemas 
de prazo de fechamento da publicação, não 
fez parte da relação o professor João Gui-
lherme Torniziello Terzariol, Chefe/Preceptor 
do Departamento de Glaucoma do Hospital 
Oftalmológico de Sorocaba.

Nahin Mohamad Ali Geha, aluno do Cur-
so de Especialização em Oftalmologia da 
Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), obteve a maior média nas provas 
Teórica I, Teórica II e Teórico-Prática da 
Prova Nacional de Oftalmologia e ganhou o 
Prêmio CBO/Allergan de 2011, que consiste 
em passagem (classe econômica) para Fort 
Lauderdale (Flórida, EUA) e hospedagem 
(em hotel quatro estrelas), oferecidas pela 
empresa Allergan Produtos Farmacêuticos 
Ltda., para participar do Encontro Anual 

da Association for Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO), que ocorrerá entre 
01 e 05 de maio.

O mesmo prêmio também é oferecido 
anualmente ao coordenador do Curso de Es-
pecialização cujos alunos obtiveram a maior 
média nas edições dos últimos quatro anos 
da Prova Nacional de Oftalmologia. Em 2011, 
Wallace Chamon, coordenador do Curso de 
Especialização em Oftalmologia da UNIFESP, 
ganhou o prêmio. 

INDICAÇÕES: Zylet é indicado para condições oculares inflamatórias sensíveis a esteróides para as quais um corticosteróide é indicado e quando exista infecção ocular bacteriana superficial ou risco de infecção ocular bacteriana. Os esteróides oculares são indicados em condições inflamatórias da
conjuntiva bulbar e palpebral, córnea e segmento anterior do globo ocular como conjuntivite alérgica, acne rosácea, ceratite puntata superficial, ceratite por herpes zoster, irite, ciclite e quando o risco inerente do uso de esteróides em determinadas conjuntivites infecciosas é aceito para se obter a
diminuição do edema e da inflamação. Também é indicado em uveíte anterior crônica e ferimentos da córnea por queimaduras térmicas, por radiação ou químicas, ou penetração de corpos estranhos. O uso de um medicamento combinado com um componente antibiótico é indicado quando o risco
de infecção ocular superficial é alto ou quando há uma expectativa que um potencial número de bactérias perigosas estará presente no olho. O antibiótico presente neste produto (tobramicina) é ativo contra os seguintes patógenos bacterianos comuns: estafilococos, incluindo S. aureus e S. epidermidis
(coagulase positiva e coagulase negativa), incluindo cepas penicilina-resistentes; estreptococos, incluindo algumas espécies do Grupo A-beta-hemolítico, algumas espécies não hemolíticas e alguns Streptococus pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebisella pneumoniae,
Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Morganella morganii, a maioria das cepas de Proteus vulgaris, Haemophilus influenzae e H. aegyptius, Moraxella lacunata,Acinetobacter calcoacetius e algumas espécies de Neisseria. CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS: Conservar o produto em temperatura ambiente.
Não congelar. Consumir em 28 dias após aberto. Não deixar o gotejador tocar qualquer superfície, pois isto pode contaminar a suspensão. Não usar lentes de contato gelatinosas. O uso prolongado de corticosteróides pode resultar em glaucoma com dano ao nervo óptico, problemas na acuidade visual
e nos campos de visão, formação de catarata subcapsular posterior, pode suprimir a resposta imunológica e assim aumentar o risco de infecções oculares secundárias. Os esteróides devem ser usados com cautela na presença de glaucoma. Sensibilidade à aplicação tópica de aminoglicosídeos pode
ocorrer em alguns pacientes. Se ocorrerem reações de sensibilidade, descontinuar o uso. Nas doenças com afilamento da esclera ou da córnea podem ocorrer perfurações com o uso de esteróides tópicos. Em condições purulentas agudas do olho, os esteróides podem mascarar o quadro ou agravar
a infecção pré-existente. O uso de esteróides oculares pode prolongar o curso e exacerbar a severidade de diversas infecções virais do olho (incluindo herpes simples). A utilização de corticosteróides no tratamento de pacientes com história de herpes simples requer muita cautela. O uso de esteróides
após cirurgia da catarata pode retardar a cicatrização e aumentar a incidência de formação de pústulas. REAÇÕES ADVERSAS: Incluem ceratite puntata superficial, aumento da pressão intra-ocular, queimação e ardência após instilação, distúrbios da visão, erupção, prurido, distúrbios de lacrimejamento,
fotofobia, depósitos corneanos, desconforto ocular, distúrbios na pálpebra e outros distúrbios inespecíficos do olho. O evento adverso não ocular relatado foi dor de cabeça. POSOLOGIA: Aplique uma ou duas gotas de Zylet no saco conjuntival do(s) olho(s) afetado(s) a cada 4 a 6 horas. Durante as
primeiras 24 a 48 horas, a dosagem deve ser aumentada para cada 1 ou 2 horas. A freqüência deve ser gradualmente diminuída quando houver garantia de melhora dos sintomas clínicos. Reg. MS - 1.1961.0016 - VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
CONTRA-INDICAÇÕES: Na maioria das doenças virais da córnea e conjuntiva incluindo ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia e varicela, infecções micobacterianas e doenças fúngicas das estruturas oculares e também
em indivíduos com hipersensibilidade conhecida ou suspeita a algum dos ingredientes da fórmula ou a outros corticosteróides. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas no uso indicado (tópico ocular).
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Resultado da Prova Teórico-Prática
PROVA

TEÓRICO-PRÁTICA
98,00 > nota = 49 acertos
54,00 < nota =  27 acertos

86,00 > nota = 43 acertos
58,00 < nota =  29 acertos

96,00 > nota = 48 acertos
52,00 < nota = 26 acertos

 86,00 > nota = 43 acertos
30,00 < nota = 15 acertos

Cursos Credenciados Ex-Alunos MEC Candidatos Independentes

Inscritos 264 52 112 119

Ausentes 05 09 09 21

Presentes 259 43 103 98

Reprovados 02 01 07 20

Aprovados 257 42 96 78

% de Aprovados 99,23% 97,67% 93,20% 79,59%

Resultado da Prova Teórica I
PROVA

TEÓRICA I
97,00 > nota = 97 acertos
50,00 < nota =  50 acertos

81,00 > nota = 81 acertos
58,00 < nota =  58 acertos

89,00 > nota = 89 acertos
46,00 < nota = 46 acertos

 77,00 > nota = 77 acertos
31,00 < nota = 31 acertos

Cursos Credenciados Ex-Alunos MEC Candidatos Independentes

Inscritos 264 52 112 119

Ausentes 05 09 08 21

Presentes 259 43 104 98

Reprovados 19 8 41 61

Aprovados 240 35 63 37

% de Aprovados 92,66% 81,40% 60,58% 37,76%

Resultado da Prova Teórica II
PROVA

TEÓRICA II
93,33 > nota = 140 acertos
50,00 < nota =  75 acertos

79,33 > nota = 119 acertos
52,00 < nota =  78 acertos

85,33 > nota = 128 acertos
50,00 < nota = 75 acertos

 77,33 > nota = 116 acertos
30,67 < nota = 46 acertos

Cursos Credenciados Ex-Alunos MEC Candidatos Independentes

Inscritos 264 52 112 119

Ausentes 05 09 08 21

Presentes 259 43 104 98

Reprovados 18 11 24 52

Aprovados 241 32 80 46

% de Aprovados 93,05% 74,42% 76,92% 46,94%

As Provas Teórica I, Teórica II e Teórico-Prática foram realizadas no dia 27 e 28 
de janeiro em São Paulo (SP) e aparesentaram os seguintes resultados:
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Em 07 de abril, o CBO aplicou as provas 
do International Council of Ophthalmology 
(ICO) no Brasil, que 86 médicos oftalmolo-
gistas inscritos e foram realizadas em São 
Paulo, no Instituto Central do Hospital de Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da USP, nos 
auditórios do Departamento de Oftalmologia 
e Otorrinolaringologia.

As provas de suficiência do ICO são dividi-
das em duas modalidades: Clinical Sciences (23 

inscritos em 2011, no Brasil) e Complete Basic 
Science (53 inscritos), sendo que esta segunda 
modalidade divide-se em duas partes: a Basic 
sem óptica e refração (08 inscritos) e Optics & 
Refraction (06 inscritos), que podem ser feitas 
separadamente. O exame Clinical Sciences só 
pode ser feito pelo médico oftalmologista que 
tenha sido aprovado anteriormente nas provas 
Complete Basic Science.

A aprovação nos exames de suficiência 
do ICO possui grande importância para o cur-
rículo acadêmico e profissional de médicos 
oftalmologistas que pretendem buscar está-
gios, cursos de aperfeiçoamento e mesmo 
oportunidades profissionais no exterior. As 
provas são realizadas simultaneamente em 
mais de 70 países e são enviadas pelo ICO di-
retamente às entidades encarregadas de sua 
aplicação em cada país que, no caso do Bra-
sil, é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Em 13 de outubro haverá o ICO Internatio-
nal Advanced Examination, destinado apenas 
aos aprovados na prova Clinical Sciences, que 
mede grau mais avançado dos conhecimentos. 
As inscrições para esta última modalidade de 
prova devem ser realizadas de 01 de maio a 15 
de julho e os interessados devem entrar em 
contato com a Comissão de Ensino do CBO 
para maiores informações e  efetivação das ins-
crições através do e-mail ensino@cbo.com.br

Provas do ICO

Total de Candidatos Habilitados nas Três Provas
CAND. HAB. / 

3 PROVAS
Cursos Credenciados 

PT I + PT II + PTP
Ex-Alunos

PT I + PT II + PTP
MEC 

PT I + PT II + PTP
 Candidatos Independentes

 PT I + PT II + PTP
Total 

PT I + PT II + PTP

Inscritos 264 52 112 119 547

Ausentes 05 09 08 21 43

Presentes 259 43 104 98 504

Reprovados 53 27 55 75 210

Aprovados 206 16 49 23 294

% de Aprovados 79,54% 37,21% 47,12% 23,47% 58,33%
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Fortalecendo a base da pirâmide 

A
Comissão de Ensino do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
elaborou o Censo de Ensino de 
Oftalmologia no qual registra a 

atual situação de todos os Cursos de Espe-
cialização Credenciados pela entidade. O 
trabalho foi coordenado por Liana Ventura e 
Rubens Belfort Junior, contou com a colabo-
ração de todos os coordenadores de cursos e 
as ferramentas metodológicas que permitiram 
a tabulação dos resultados foram elaboradas 
por Bruno Castelo Branco. “Apresentamos, 
nesta publicação, os resultados da pesquisa 
realizada pelo CBO, que verificou as carac-
terísticas de cada Curso de Especialização 
em Oftalmologia quanto ao credenciamento 
simultâneo, ou não, no CBO e na Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM); 
presença de grade nuclear programática cur-
ricular; processo seletivo; avaliação do aluno 
e do docente; infraestrutura; recursos huma-
nos; oferta de curso de fellow nas diversas 
sub-especialidades da Oftalmologia”, afirmou 
Liana Ventura.

O “Censo 2010 Ensino da Oftalmolo-
gia – Cursos Credenciados pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia possui três fontes 
principais de informações: dados fornecidos 
pelos coordenadores dos Cursos de Espe-
cialização em Oftalmologia credenciados 
pelo CBO, os quatro fóruns regionais promov-
idos pela Comissão de Ensino durante o ano 
de 2010 e os resultados das Provas Nacionais 
de Oftalmologia dos últimos anos.

“A importância do tema é inconteste, 
tendo em vista que o ensino da Oftalmolo-
gia é de fundamental interesse para toda a 
nação”, declara Liana Ventura na apresen-
tação do Censo. O material estará disponível 
em breve no site do CBO.

Resultado do Censo 2010 - Ensino da Oftalmologia - Cursos de Especialização credenciados pelo Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia identifica os pontos positivos e negativos do ensino nacional da especialidade, com o 
objetivo de traçar estratégias para superar as dificuldades encontradas

Participantes do Fórum de Ensino do Rio de Janeiro

Aspecto do Fórum de Ensino realizado em São Paulo
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A idéia de realizar um estudo para con-
hecer o perfil das instituições de ensino de 
Oftalmologia amadureceu durante a realiza-
ção dos quatro fóruns de ensino regionais 
realizados em 2010 em Aracaju (21 de março), 
São Paulo (19 de junho), Curitiba (26 de junho) 
e Rio de Janeiro (21 de agosto), promovidos 
para discutir as condições e os problemas 
locais enfrentados para o ensino da espe-
cialidade. 

Entre outras informações, o Censo de 
Ensino 2010 mostrou que:
• Cerca de 70% dos Cursos de Especializa-

ção em Oftalmologia credenciados  pelo 
CBO têm credenciamento simultâneo 
pela CNRM, órgão do Ministério da Edu-
cação (MEC);

• A região Norte continua com apenas um 
curso credenciado pelo CBO, em Manaus;

• Grande parte dos cursos possui grade 
nuclear formal; 

• Todas as instituições realizam seleção de 
seus alunos através de testes e avaliação 
curricular; 

• Já a avaliação periódica dos docentes é 
feita somente em 40% dos cursos;

• Existe carência de wet labs nas regiões 
Sul, Norte e Nordeste;

• Foi identificada carência de equipamentos 
em serviços de todas as regiões do País;

• Cursos de fellow são realizados em 70% 
das instituições, embora exista carência 
de iniciativas deste tipo nas áreas de 
Oftalmologia Pediátrica, Uveítes, e Neu-
roftalmologia;

• É necessário incentivar o uso das ferra-
mentas de ensino online entre os alunos, 
principalmente para estimular a educação 
continuada depois da obtenção do Título 
de Especialista.
Na avaliação de Liana Ventura, “este 

Censo é de grande interesse para todos os 
que se interessam pelo ensino da especiali-
dade e por todos os que querem discutir seu 
futuro. Tenho certeza que esta obra será o 
ponto de partida produtivos debates sobre 
o tema, para a adoção de novas políticas 
relacionadas com a transmissão dos conhe-
cimentos para os médicos oftalmologistas e 
para a superação das dificuldades regionais 
e locais que ainda existem”. 

A importância do tema é inconteste, 
tendo em vista que o ensino da 
Oftalmologia é de fundamental interesse 
para toda a nação”, declara Liana Ventura 
na apresentação do Censo.
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A empresa Alcon Laboratórios do 
Brasil alcançou recentemente a 
marca de um milhão de lentes 
AcrySof implantadas no Brasil nos 
últimos quinze anos. No mundo 
todo, de acordo com a empresa, já 
foram implantadas 50 milhões de 
lentes deste tipo.

A Audioteca Sal e Luz é uma instituição 
filantrópica, sem fins lucrativos, que produz 

e empresta livros falados (audiolivros) 
para deficientes visuais. Tem acervo 

de mais de 2.700 títulos, que vão 
desde literatura em geral, textos 
religiosos até provas corrigidas 
voltadas para concursos públicos 
em geral. São emprestados, 
gratuitamente, sob a forma de fita 
K7, CD ou MP3.

Os livros podem ser so licitados 
por telefone ou e-mail e as obras 

serão enviadas gratuitamente para os 

a elaboração e assinatura de acordo de 
cooperação técnico-científica para a implan-
tação do ensino da especialidade naquele 
país nos moldes em que existe no Brasil. Es-
ta manifestação de interesse foi transmitida 
oficialmente à médica oftalmologista Liana 
Ventura, que esteve em Angola de 19 a 27 
de fevereiro, representando a Comissão de 
Ensino do CBO. 

Liana Ventura fez parte de uma comi-
tiva de três médicos oftalmologistas que 
visitaram aquele país, composta também 
por Christopher Croasdale (Coordenador 
do Departamento de Sistema de Saúde na 

Autoridades governamentais de Angola solicitaram 
ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 

Doutores Christopher Croasdale,Liana Ventura, Jose Afonso Moraes, 
Jean Pierre Bréchet, Rainald Duerksen.

Dr Valentin Kalingue, Governador e Diretor Médico de Benguela.

Universidade de Madison, Wisconcin, EUA)  e 
Rainald Duerksen (Paraguai - representante 
regional na América Latina da Agência Inter-
nacional de Prevenção a Cegueira - IAPB). 

As visitas foram organizadas e presididas 
por Jean Pierre Bréchet, coordenador da 
Missão Cristã Suíça –SOLE. O coordena-
dor médico desta missão em Benguela é o 
médico oftalmologista José Afonso Moraes, 
do Brasil, que trabalha no projeto há dez anos. 

A comitiva encontrou-se com gover-
nantes, representantes do Ministério da 
Saúde e de universidades nas cidades de 
Luanda, Benguela e Lubango.

Para lembrar
O Recurso especial nº 11639-0 – 
Minas Gerais – julgado pelo Superior 
Tribunal de Justiça e datado no dia 
13 de maio de 1992 ratifica:

1- A aplicação de lentes de contato 
se insere na prática da medicina 
oftalmológica não constituindo, 
propriamente, mercadoria, por 
isso que excuída da incidência do 
ICM.

2- Recurso conhecido e provido com 
o apoio no art. 8º § 1º, do decreto-
lei nº 406/68.

Vistos, relatados e discutidos estes 
autos, acordam os Ministros da 
Segunda Turma do Superior Tribunal 
de Justiça, na conformidade dos votos 
e das notas taquigráficas a seguir, 
por maioria, conhecer do recurso 
e lhe dar provimento, vencidos os 
Ministros-Relator e Hélio Mosimann. 
Acompanharam o Ministro Peçanha 
Martins os Ministros Américo Luz e 
Pádua Ribeiro.

deficientes visuais em todo o Brasil.
A continuidade da ajuda governamental 

está condicionada a apresentação dos re-
sultados e ao atendimento de maior número 
possível de usuários. Para isto, a diretoria da 
Audioteca Sal e Luz solicita que seu trabalho 
seja divulgado entre os deficientes visuais pa-
ra que possa prestar seus serviços e atender 
os objetivos a que se propõe.

A Audioteca Sal e Luz está localizada na 
Rua Primeiro de Março, 125- 7º Andar, Rio 
de Janeiro (RJ), CEP 20010-000, telefone 
(21) 2233-8007, site http://audioteca.org.br/
noticias.htm
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A Associação Nacional de 
Assistência ao Diabético (ANAD) 
promoverá de 29 a 31 de julho, em 
São Paulo (SP), o 16º Congresso 
Brasileiro Multidisciplinar em 
Diabe tes e a 16ª Exposição Na cional 
de Produtos e Alimentos Diet. O pro-
grama preliminar do evento prevê 
a realização de 46 simpósios, com 
mais de 200 palestras apresentadas 
por especialistas de várias áreas de 
saúde do Brasil e convidados interna-
cionais, além de oficinas, cursos 
multiprofissionais e apresentação de 
temas livres.

A 16ª Exposição Nacional de Produtos 
e Alimentos para Portadores de 
Diabetes contará com a participação 
de laboratórios farmacêuticos que 
atuam em Diabetes, bem como 
representantes da indústria de 
alimentos diet, fabricantes de 
sapatos, meias e cremes para pés 
diabéticos etc. 
Mais informações podem ser obtidas 
no site http://www.anad.org.br/
congresso/16_Congresso_Site/

01 de junho é a data limite  
para o envio dos resumos dos 
trabalhos para serem apresentados 
no XXXIII Congresso Mundial de 
Oftalmologia, que será realizado 
de 16 a 20 de fevereiro de 2012 em 
Abu Dabi, capital dos Emirados 
Árabes Unidos. O envio será feito 
somente através da internet. Mais 
informações podem ser encon-
tradas no site www.woc2012.org/
call_for_papers.html

realizaram, em novembro de 2010, Curso de 
Visão Subnormal para 50 médicos oftalmo-
logistas. Na ocasião, a Secretária Linamara 
Rizzo Battistella recebeu homenagem do 
Presidente da Sociedade Brasileira de Visão 
Subnormal (SBVSN), Alexandre Costa Lima 
de Azevedo, e do Professor Titular do De-
partamento de Oftalmologia da Faculdade 
de Medicina da USP, Remo Susanna Júnior.  

Segundo Marcos Wilson Sampaio, co-

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e o 
departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

ordenador do Setor de Visão Subnormal da 
Clínica Oftalmológica do Hospital das Clíni-
cas FMUSP, a importante  parceria entre o 
Departamento de Oftalmologia e a Secreta-
ria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
contempla o aprimoramento de profissionais 
médicos que atuarão junto à população com 
deficiência visual e promove ações para au-
mento do acesso a serviços especializados 
de reabilitação da pessoa com baixa visão.

Presidente do International Medical 
Contact Lens Council (IMCLC) desde 
junho de 2010, o médico oftalmologista 
Paulo Ricardo de Oliveira coordenou a re-
alização do Global Meeting da entidade, de 
14 a 17 de abril, em Curitiba, em conjunto 
com o V Congresso da SOBLEC.

O IMCLC é uma entidade de âmbito 
mundial ligada ao Conselho Internacional 
de Oftalmologia (ICO) constituída por vá-
rias sociedades de diferen-
tes continentes, das quais 
as mais importantes são:  
Contact Lens Associa-
tion of Ophthalmologists  
(CLAO - Estados Unidos 
e Canadá), European 
Contact Lens Society of 
Ophthalmologists, Japane-
se Contact Lens Society e 
a Sociedade Brasileira de 
Lentes de Contato, Córnea 
e Refratometria (SOBLEC). 
Elabora o programa de 
lentes de contato do 
Congresso Mundial de Of-
talmologia e organizou o Global Meeting, 
com a participação de vários palestrantes 
das sociedades que integram o IMCLC. 

De acordo com Oliveira, a realização do 
evento em Curitiba deve servir de exemplo 
para os próximos presidentes do IMCLC e, 
muito provavelmente, a entidade passará 
a promover evento semelhante a cada 2 
anos, em diferentes países, constituindo-

-se em encontro próprio, independente do 
Congresso Mundial de Oftalmologia. Sua 
atuação na presidência do IMCLC também 
tem o propósito de incorporar novas socie-
dades internacionais ao conselho.

“Sou o primeiro  latino-americano a exer-
cer este cargo. O presidente anterior foi Albert 
Franceschetti, da Suiça e o próximo será Shi-
geru Kinoshita, atual presidente da Sociedade 
Japonesa de Oftalmologia. Minha eleição 

é consequência da presença 
cada vez maior dos oftalmo-
logistas brasileiros no cenário 
internacional, inclusive com a 
realização de um Congresso 
Mundial em São Paulo, em 
2006. Também foi resultado de 
trabalho que comecei nos qua-
tro anos em que fui presidente 
da SOBLEC, ajudado por ou-
tros presidentes que tiveram 
importante atuação na área 
internacional, como  Cleusa 
Coral-Ghanem, Hamilton 
Moreira,  Newton Kara José, 
Nicomedes Ferreira Filho, Nilo 

Holzchuh e Tânia Schaefer, além de outros 
colegas que não passaram pela presidência 
da SOBLEC neste período, mas que também 
foram importantes. A presença de um brasilei-
ro na presidência do IMCLC valoriza a Oftal-
mologia nacional, abre espaço  para que mais  
brasileiros ocupem cargos internacionais e 
confirma o crescente prestígio da nossa Oftal-
mologia”, declarou Paulo Ricardo de Oliveira.

O médico oftalmologista Paulo Ricardo de Oliveira coordenou a realização do Global Meeting



68 Oftalmologia em Notícias

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Março/Abril 2011

que será realizado de 7 e 9 de julho no Parlamundi da LBV. De acor-
do com os presidentes do evento, Procópio Miguel dos Santos e 
Francisco Teixeira Pinto, essa edição do congresso da SOCEO terá 
formato inovador, baseado na discussão interativa de casos clínicos 
e, ao final de cada módulo, será ministrada uma aula magna.

Além do congresso voltado para médicos oftalmologistas, ocor-
rerá também o I Fórum Nacional das Ligas de Oftalmologia, voltado 
para os estudantes de Medicina interessados na especialidade, e o 
Curso de Auxiliar de Oftalmologia. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.soceo2011.com.br/

Brasília (DF) sediará 
X Congresso da 

Sociedade Centro 
Oeste de Oftalmologia 

(SOCEO), 

Em evento realizado durante o X Con-
gresso Sul – Brasileiro de Oftalmologia e XVI 
Simpósio de Atualização em Oftalmologia Ca-
tarinense, Ernani Luiz Garcia recebeu a presi-
dência do ex-presidente da entidade Walbert 
Paula de Souza. Junto com o novo presidente, 
o evento marcou também a posse de toda a 
nova diretoria para o biênio 2011-2012:

Ernani Luiz Garcia (presidente); Ramon 
Coral Ghanem (vice-presidente); Gislene 
Priscila Momm Zimermann (secretária ge-
ral); Cláudia Regina de Arruda Nascimento 
(secretária adjunta); Ademar Valsechi (tesou-
reiro); Cristina Rosa Mendes Lunardelli (dire-
tora social); Eduardo Vieira de Souza (diretor 
científico); Ayrton Roberto Branco Ramos 
(diretor de assuntos profissionais); e Eglas 
Emanuel Rossi (diretor adjunto de assuntos 
profissionais).

A Comissão Científica da entidade tem 
a seguinte composição: Claudia Regina de 
Arruda Nascimento, Henrique Dormbusch 
de Campos, João Luiz Lobo Ferreira e Viní-
cius Coral Ghanem. 

Também foram eleitos os vice-presiden-
tes regionais João Alfredo Dietrich (região 
Norte), Roberto Von Hertwig (Vale do Itajaí), 
Leonardo Delpizzo e Marcos Pizzolatti (re-
gião Sul), Márcia Mitiko Ghinoza (Plantalto 
Norte), Luiz Alberto Zago Filho (Planalto 
Sul), Élcio Luis Bonamigo (Meio Oeste) e 

A nova direção da Sociedade Catarinense de Oftalmologia já foi escolhida

João Artur Etz Junior (Extremo Oeste).
Segundo Ernani Garcia, as principais prio-

ridades da SCO durante sua gestão serão a 
continuidade de testes de acuidade visual em 
escolas e a intensificação de campanhas pa-
ra a prevenção da saúde ocular, como a que 
envolve pressão ocular e a cegueira causada 
por diabetes. “Temos que disseminar entre a 
população a importância da visita ao oftal-
mologista e mais do que isso, é nosso papel 
estimular, por parte dos órgãos competentes, 
a criação de políticas públicas que permitam 
que toda a população tenha acesso a um 
atendimento de qualidade”, declarou.
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Adauto Dias Borges Júnior chega à 
presidência para a gestão que vai de mar-
ço de 2011 a março de 2012. A eleição foi 
realizada no dia 23 de março de 2011 e jun-
to com o presidente em exercício, também 
foram escolhidos a diretoria da entidade:

• Presidente: Adauto Borges

• Vice Presidente: Guilherme Campelo

• 1º Secretário: Lhano Adorno

• 2º Secretário: Cleiton Bach

• 1º Tesoureira: Paula Ragnini

• 2º Tesoureira: Kleidione Veiga

• Conselho Fiscal: Efetivos - Pedro Fróio, 
Renato Veloso, Solino Prado; Vogais - 
Ítalo Cavalcante e Valdemar Kjaer

O médico oftalmologista Procópio Mi-
guel dos Santos tomou posse na Academia 
de Medicina de Brasília em sessão solene 
realizada em 22 de março, na sede do Sin-
dicato dos Médicos do Distrito Federal. A 
solenidade contou com a participação de 
lideranças da Medicina e da vida acadêmi-
ca da capital federal, dos 18 acadêmicos 
titulares, autoridades civis, médicos, pro-
fessores universitários, jornalistas, paren-
tes, amigos, familiares e alunos. Contou 
com a participação do coral da Associação 
Médica de Brasília, regida por Adélia Ma-
tos. Além de Miguel dos Santos, também 
foi empossado o especialista em Medicina 

Nuclear José Ulisses Manzzini Calegaro.
O oftalmologista passa a ocupar a 

cadeira  n° 17 da Academia, que tem co-
mo patrono um dos maiores expoentes da 
Oftalmologia brasileira, Hilton Rocha (veja 
também matéria na página 52).

Procópio Miguel dos Santos é professor 
da Faculdade de Medicina do DF, professor 
orientador e pesquisador da Pós-Gradua-
ção da UnB, coordenador do Curso de Es-
pecialização em Oftalmologia do Hospital 
de Base do Distrito Federal, presidente da 
Sociedade Centro-Oeste de Oftalmologia 
e presidente do X Congresso da entidade 
(veja matéria na página68).

A revista “Einstein”, publi-
cação oficial de divulgação 
científica do Instituto de 
Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein, convida profis-
sionais de saúde a reme-
terem artigos científicos 
para serem examinados e 
publicados. Seus editores 
anunciam que os melhores 
artigos originais publicados 
na “Einstein” entre 01 de 
agosto de 2010 e 30 de 
junho de 2011 estarão 
concorrendo ao Prêmio 
Professor Eric Roger Wro-
clawski de 2011, que tem 
cinco categorias: Medicina 
Cirúrgica; Medicina Clínica; 
Saúde Multiprofissional; 
Ciências Básicas/Medicina 
Experimental; e Gestão e 
Economia em Saúde.
Maiores informações 
podem ser obtidas no site 
apps.einstein.br/revista

Segundo o presidente, promover deba-
tes; apoiar ao associado para uma remune-
ração justa por parte dos planos de saúde 
e cooperativa médica, lutar contra os falsos 
médicos que tentam exercer a oftalmologia, 
incentivar a atualização científica e idealizar 
campanhas de informação à população, são 
as grandes metas da nova diretoria. 

A equipe que irá presidir a associação Rondoniense 
de Oftalmologia já está trabalhando

O médico oftalmologista Procópio Miguel dos Santos 
tomou posse na Academia de Medicina de Brasília
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A 
FeCOOESO é, por sua constituição, 
uma Federação que tem como ob-
jetivo a negociação conjunta dos 
honorários e direitos dos médicos 

oftalmologistas em todo o Brasil, e como 
fonte de custeio as contribuições de todas as 
COOESOs Estaduais. Ocorre que, de todas 
as COOESOs instaladas no Brasil, a única 
que tem contribuído com as despesas da 
Federação é a COOESO-RJ, gerando obvia-
mente, uma sobrecarga nos custos mensais 
da COOESO Carioca.

Ao contrário de outras instituições, a Fe-
COOESO depende única e exclusivamente 
das contribuições mensais de seus sócios, 
não realizando em momento algum Congres-
sos que possam gerar alguma renda para a 

Federação. No que diz respeito a patrocínios 
de Indústrias e Laboratórios, a Assembleia 
julgou que, a partir de 2012, não mais recor-
rerá a estas fontes, gerando desta forma, 
uma independência integral da classe oftal-
mológica. Cumpre salientar que, além da 
Alcon do Brasil que foi o único laboratório 
que amparou a FeCOOESO este ano e nunca 
negou qualquer patrocínio à COOESO desde 
sua constituição, o Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia tem custeado todas as despe-
sas oriundas das viagens realizadas por rep-

Em apoio à FeCOOESO

resentantes da FeCOOESO, em reuniões de 
interesse da oftalmologia em todo o Brasil.

A Assembleia Geral Ordinária da FeCOOE-
SO e COOESO-RJ realizada no dia 06 de abril 
de 2011, no auditório do prédio da sede de 
ambas as instituições no Rio de Janeiro, teve, 
dentre os itens de sua pauta de discussões, a 
questão do saldo negativo da FeCOOESO.

São muitas as vitórias da FeCOOESO 
que têm beneficiado os oftalmologistas de 
todo o território nacional. Essas conquistas 
ALCANÇAM TODOS, independentemente 
de integrarem ou não as COOESOs, com 
destaque para o pagamento de Tonometria 
em toda consulta; o pagamento de honorário 
em dobro em cirurgias de porte 4 ou superior; 
o fornecimento EXCLUSIVO de lente intra-
ocular pelo médico assistente ou pelo centro 
cirúrgico (nunca pelo convênio); o pronuncia-
mento da ANS reconhecendo que é IRREGU-
LAR a limitação de exames e consultas com 
base em estatísticas, dentre tantas outras 
decorrentes das negociações da Federação.

Por todas essas vitórias e pela importân-
cia da Federação é que a FeCOOESO vem 
solicitar a contribuição mensal de todos os 
Oftalmologistas, Clínicas, Centros Cirúrgicos 
e Hospitais Oftalmológicos de todo o Brasil, 
tendo como meta principal, a manutenção da 
FeCOOESO e o pagamento de sua dívida, 
que tanto assombra a possibilidade do encer-
ramento de suas atividades. 

A gravidade da situação determina uma 
solução URGENTE, razão pela qual conta-
mos com a sensibilidade de todos para que 
contribuam, desde logo, com valores que se 
encaixem à realidade de seus serviços. 

Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós 
juntos! FeCOOESO, unidos somos mais fortes! 

Nelson Louzada - Presidente da FeCOOESO

São muitas as vitórias 
da FeCOOESO que 
têm beneficiado os 
oftalmologistas de todo 
o território nacional.

Para determinar 
parâmetros básicos de 
contribuição, a FeCOOESO 
estabeleceu critérios 
mínimos que abrangem 
desde pessoas físicas 
até os grandes serviços 
oftalmológicos, nos 
seguintes valores:

Pessoa Física R$ 60,00

Clínicas  
Oftalmológicas

R$ 120,00  
(por sócio)

Centros Cirúrgicos R$ 600,00

Hospitais 
Oftalmológicos

R$ 1.000,00

 

A Federação das Cooperativa Estadual de Serviços Administrativos em Oftalmologia, surgiu com o objetivo primordial de 
construir uma relação mais equilibrada entre médicos e as operadoras de planos de saúde. Para isso, vem solicitar a contri-
buição mensal de todos os Oftalmologistas, Clínicas, Centros Cirúrgicos e Hospitais Oftalmológicos de todo o Brasil.

Se todos contribuírem, conse-
guiremos resgatar a FeCOOESO e 
fortalecer nosso poder de negocia-
ção junto às Operadoras de Plano 
de Saúde, que hoje representam 
90% da fonte de renda da maioria 
dos médicos brasileiros.

Contamos com seu patrocínio, e 
nos colocamos à disposição para o 
pronto envio do necessário boleto 
bancário, através do telefone (21) 
2556-5803 e/ou e-mail: cooeso.
sbo@cooeso.com.br, e elucidação 
de qualquer eventual dúvida.
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Ortóptica alinhada com a Oftalmologia

“P
rocuro ortoptista!”. Há algum 
tempo sou questionada a res-
peito. Pacientes e médicos 
procuram com frequência o 

profissional. Para algumas regiões do país 
temos conseguido suprir, mas não tem sido 
uma tarefa fácil!

Acredito que sempre vale a pena repetir 
que o ortoptista atua no Brasil desde 1947. 
Ao longo destas décadas mudanças aconte-
ceram no perfil profissional como esperado 
na maioria das categorias, especialmente nas 
profissões da área da saúde. Hoje buscamos, 
além de visibilidade e reconhecimento, a 
formação de profissionais, a graduação de 
ortoptistas.Temos apenas um curso de for-
mação em todo Brasil e esta realidade preci-
sa ser modificada. 

Incansavelmente ressalto que a parce-
ria reconhecida e divulgada com médicos 
oftalmologistas tem alavancado de maneira 
exemplar todas as nossas buscas. O espaço 
que nos foi dado nesta publicação, nossa 
participação nos congressos brasileiros de 
oftalmologia, a participação de oftalmologis-
tas e do CBO também nos nossos eventos e 
principalmente o apoio em projetos. A tudo 
isso eu agradeço em nome da classe que 
atualmente represento. 

De uns anos para cá nós até respiramos 
aliviadas e satisfeitas pelo reconhecimento 
mas é motivo de constante preocupação a 
falta de profissionais para a oferta no merca-
do de trabalho. Há alguns anos sabíamos que 
chegaríamos neste tempo e que teríamos di-
ficuldade em preencher as vagas disponíveis 
para ortoptistas. O CBOrt, único órgão re-
presentativo da classe no Brasil, tenta cobrir 
esta procura principalmente em São Paulo 
mas nem sempre consegue. Temos um redu-
zido número de profissionais que se formam 
anualmente: apenas uma oferta de formação 
no Brasil, o curso de Ortóptica do IBMR Lau-
reate no Rio de Janeiro, é insuficiente! Pre-
cisamos urgentemente graduar profissionais 

neste país e especialmente em São Paulo, 
cidade ironicamente rotulada como o berço 
da Ortóptica no Brasil e que vem apresen-
tando ofertas que terminam sem soluções 
satisfatórias para as três partes diretamente 
envolvidas: o ortoptista, o oftalmologista 
e de maneira desumana o 
paciente. Temos casos 
isolados onde ocorre a 
substituição por profissio-
nais não habilitados, mas-
carando por exemplo, o tão 
conhecido procedimento: 
o Teste Ortóptico. Talvez 
isto seja justificado pelos 
valores vergonhosamente 
reduzidos que os planos de 
saúde oferecem por este 
exame especificamente. 
Nesta questão todos nós 
temos que admitir que esta 
insatisfação extrapola os 
muros desta matéria e atin-
ge dimensão nacional tão 
debatida atualmente. Fato 
que há décadas este traba-
lho em parceria tem colhido 
bons frutos em hospitais e 
consultórios, realmente em 
sintonia. O suspiro aliviado 
vem quando nós, ortoptis-
tas, tomamos conhecimen-
to da importância que os 
oftalmologistas conferem 
ao nosso exame, solicitando “Teste Ortópti-
co realizado por ORTOPTISTA”. Seria quase 
uma figura de linguagem! 

Agradeço à maioria dos oftalmologistas 
pelo reconhecimento e confiança depositadas 
no nosso trabalho ao longo destas décadas!

Agradeço especialmente agora as palavras 
escritas pelo presidente do CBO, Prof.Dr.Paulo 
Augusto de Arruda Mello, que enriqueceram 
nosso boletim informativo deste ano. Tenho 
enorme satisfação em reproduzi-las:

Por Andrea Pulchinelli Ferrari
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E respondo que 
SIM em nome de 
toda a classe! 
Nós, ortoptistas, 
aceitamos o 
convite (desafio) 
que nos fora 
proposto!

Convite (e desafio) aos colegas profissionais de Ortóptica

A parceria entre os profissionais de Ortóptica e os médicos oftalmologistas, 
sedimentada há décadas, torna-se hoje mais necessária para proporcionar melhor 
qualidade de vida aos pacientes e para agregar valor social ao trabalho realizado 
conjunto em benefício da saúde ocular.

Os desafios que precisamos enfrentar são grandes. Assim, por exemplo, o 
tratamento dos distúrbios da visão binocular, mesmo com toda a complexidade 
que lhe é inerente, nem sempre é valorizado e avaliado corretamente com ofator 
importante para a melhor interação entre o paciente e o mundo que o cerca e como 
fator fundamental, no caso de crianças, para o processo de formação e educação. 

Os ortoptistas, que contribuem de forma decisiva com os médicos oftalmolo-
gistas na promoção da visão binocular através de tratamentos de estimulação sen-
soriomotora, por vezes não têm o devido reconhecimento e encontram dificuldades 
em estabelecer parâmetros e para exercerem as atividades para as quais estão 
preparados em toda sua plenitude.

Hoje, a parceria existente entre nossas categorias profissionais e nossas enti-
dades representativas é mais do que evidente. A própria publicação deste artigo 
do presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia no órgão de divulgação do 
CBOrt é prova desta perfeita integração, que começa nas clínicas e consultórios 
e chega até a atuação conjunta dos dois conselhos em benefício da saúde ocular.

Porém, temos que avançar. Temos que utilizar a parceria e a integração que 
construímos para elaborar propostas e ações para enfrentar as perturbações do 
desenvolvimento sensoriomotorocular causadoras de distúrbios da visão, como a 
ambliopia não mais apenas de forma individualizada em clínicas e consultórios, 
mas com a necessária dimensão social. Para isto precisamos refletir e planejar 
ações de esclarecimento da população e prevenção de tais distúrbios. 

Caso alcancemos este patamar de ação conjunta, no qual as prerrogativas de 
cada profissional sejam mostradas para a sociedade e suas respectivas importân-
cias ressaltadas para a disseminação da saúde ocular entre todos os brasileiros, 
todos nós sairemos ganhando, principalmente nosso paciente, objetivo maior de 
nossa atuação.

Este é o meu convite aos profissionais de Ortóptica, convite este que repre-
senta o reconhecimento do trabalho de nossos parceiros e da importância cada 
vez maior que nossa atuação conjunta adquire: vamos pensar em formas para dar 
dimensão social aos trabalhos que realizamos!

Prof. Dr. Paulo Augusto de Arruda Mello
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Andrea Pulchinelli Ferrari
Presidente do Conselho
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Oportunidades
Clínica de Olhos em expansão, em Belém 
(PA), oferece vagas para médicos oftalmo-
logistas em ambulatório geral, retina e/ou 
cirurgia. Remuneração a combinar. Conta-
tos pelo email oftalmocamp@gmail.com

Vaga para subespecialista em córnea ci-
rúrgica, para assumir o Departamento de 
Córnea e Cirurgia Refrativa de hospital 
oftalmológico, em parceria com hospital 
geral (setor de transplantes). Serviço de re-
ferência regional no Sul do País. Excelente 
oportunidade profissional. Maiores informa-
çõespelo telefone (54) 2103-0303, com Dr. 
Caio Augusto ou através do e-mail hvpf@
hospitaldavisao.med.br

Renomada clínica de Ribeirão Preto (SP) 
procura médicos na área de Oftalmologia, 
com disponibilidade mínima de 20 horas se-
manais.Oferece remuneração Fixa e bene-
fícios. Maiores informações pelos telefones 
(16) 3512-9500 ou 3512-9529 ou através do 
e-mailclaudia.meloni@talentorh.com.br

Clínica de Guarapuava (PR) necessita de 
médico oftalmologista com especialização 
em córnea  clínica e cirúrgica e experiência 
em banco de olhos. Contatos pelo telefone 
(42) 3621-7777 com Sra. Clenice

Hospital de Olhos de Rondonópolis (MT) 
oferece vaga para médico oftalmologista 
para composição de seu corpo clínico e 
para médico assistente que se interesse 
pela area de oftalmologia. Contatos com 
Dr. Marcelo Miranda pelos telefones (66) 
34231232 ou 9984 1820.

Oportunidade para médicos oftalmolo-
gistas nas cidades de Santo André, São 
Bernardo e São Caetano, na Grande São 

O JORNAL OFTALMOLÓGICO 
JOTA ZERO publica nesta seção de 
classificados, gratuitamente, anún-
cios de interesse da comunidade 
oftalmológica com a única finalidade 
de prestar mais um serviço aos asso-
ciados do CBO. Sempre que possível, 

os anúncios são confirmados antes 
de sua publicação. Entretanto, o 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
e o jornal não têm qualquer respon-
sabilidade pelo conteúdo dos anún-
cios e muito menos pelos negócios 
eventualmente efetivados a partir de 

sua publicação. É fundamental que 
o comprador tome os devidos cuida-
dos para verificar a procedência dos 
materiais e equipamentos que estiver 
adquirindo e que o vendedor se pre-
cavenha com as garantias necessá-
rias a este tipo de transação.

Paulo (SP). Contatos pelo telefone (11) 
4229-1522 ou atraves do e-mail deptopes-
soal@vistamed.com.br

Equipamentos Oferecidos 
Vendo FDT com 2 anos de uso. Acompanha 
mesa,manual, nota fiscal e FDT Viewer Con-
tatos com Dr. José Medeiros pelo telefone 
(11) 9974-7430 ou através do e-mail jomedd-
jr@yahoo.com.br

Vendo oftalmoscópio indireto Neitz, com 
lentes de 16 e 20 dioptrias,  em excelente es-
tado de conservação, por R$ 2.500,00 e len-
sômetro Topcon LM-6, leitura interna por R$ 
2.500,00. Contatos com Dr. Luiz Carlos pelos 
telefones (11) 2941-5356 ou 9963-2593.

Vendo lâmpada de fenda nova, na caixa, 
nunca usada. Valor R$10.000,00 ou tro-
co por lâmpada de fenda portátil nova ou 
usada em boas condições. Contatos pelo 
telefone: (11) 8252-7724 ou email: saudedo-
solhos@bol.com.br

Vende-se aparelho para facoemulsificação 
Universal II, ponteira de Legacy, todas revi-
sões feitas pela Alcon, em perfeito estado de 
conservação por R$ 19.990,00. Contatos pelo 
telfone (16) 8181-0437 ou através do e-mail 
priscilagullo@hotmail.com

Vendem-se os seguintes equipamentos: 
refrator B-L (R$ 6.000,00); ceratômetro B-L 
(R$ 3.500,00); projetor B-L (R$ 3.000,00); 
lâmpada de fenda Topcon mod. SL-3d (R$ 
9.000,00); tonômetro aplanação H-S mod.
T900 (R$ 2.500,00); lente contacto Goldman 
3 esp. (R$ 450,00); lente contacto Goldman 
1 esp. (R$ 250,00); lente Volk 78 diop. (R$ 
450,00); lensômetro R-B (R$ 1.200,00); 
coluna Xenônio mod. TS-IV (R$ 4.500,00); 
oftalmoscópio W-A (R$ 1.500,00); retinos-

cópio Coopeland B-L (R$ 1.500,00); cabos 
p. reinosc./oftalmosc. (R$ 200,00); fonte 
reguladora Toptronix (R$ 1.500,00); cadeira 
motorizada Allis (R$ 900,00); coagulador 
diatermia Intercryos mod. PY-1 (R$ 1.200,00); 
lâmpada de Burton para lente contato (R$ 
800,00); mesa Adaga (R$ 800,00); suporte 
cabeça para cirurgia (R$ 80,00); cautério a 
pilha (R$ 120,00); caixa e ferramentas para 
catarata (R$ 3.000,00); caixa e ferramentas 
para ceratotomia radial (R$ 1.000,00); caixa 
de ferramentas para transplante de córnea 
(R$ 5.000,00); 30 LIOs para facectomia 
extra-capsular, com prazo vencido, Alcon 
(R$ 1.500,00). Contatos com Dr. Celso Ta-
vares pelos telefones (15) 3411-5071 ou (15) 
8115-1308 ou através do e-mail: c.tavares@
yahoo.com.br

Vende-se retinógrafo Topcom TRC 50FT, 
angulações 20º e 50º com duas câmeras 
fotográficas, revisado e topógrafo Eyesys 
2000, incluido soft original, revisado. Con-
tatos pelo telefone (42) 3621-7777 com 
Sra. Clenice.

Vendem-se três Greens Bausch & Lomb 
sem uso, completos, preto de bronze e com 
lentes auxiliares pares - 2.5 e 5.0, cilindro. Os 
aparelhos têm nova fiscal. Contatos pelos 
telefones (21) 2796-6257 ou 9461-2210.

Vendem-se os seguintes equipamentos 
oftalmologicos: coluna Xenônio TS2 (R$ 
800,00); cadeira reclinável Xenônio (R$ 
700,00); mesa manual Xenônio (R$ 200,00); 
ceratômetro Bobes (R$ 3.000,00); lensôme-
tro Siom (R$ 1.200,00); tonômetro de aplana-
ção fixo Bobes ( R$ 2.500,00); lâmpada de 
fenda modelo HS Bobes com mesa elétrica 
Xenônio (R$ 6.000,00). Contatos com a Dra. 
Renata ou Ângela pelo telefone (14) 3214-
3484 ou através do e-mail renataboninipio-
vezan@uol.com.br
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17-18 V Congresso da Sociedade Brasileira de 
Visão Subnormal

 Local: Hotel Pestana - Salvador - BA
 Info: sbvsn@cbo.com.br
 www.visaosubnormal.org.br

17-18 2ª Jornada Paulista de Oftalmologia 
UNICAMP/UNESP - Botucatu/USP - 
Ribeirão Preto 

 Local: Centro de Conveções de Ribeirão Preto
 Ribeirão Preto - SP
 Info: cenacon@cenacon.com.br
 www.cenacon.com.br

 Julho
06-09 29º Congresso Pan-Americano de 

Oftalmologia
 Local: Centro Costa Salgero Buenos Aires 
 Argentina
 Info: info@paao2011buenosaires.org.ar 

www.paao2011buenosaires.org.ar/

07-09 X Congresso Centro-Oeste de Oftalmologia
 Local: Brasí lia - DF
 Info: site: www.soceo2011.com.br/

14-16 VI Congresso Nacional da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia

 Local: Hotel InterContinental - Rio de 
Janeiro - RJ

 Info: Secretaria Executiva Interevent
 Tel.: (21) 3323-3320   

oftalmologia@interevent.com.br
 www.congressosbo2011.com.br

 Setembro
05-08 XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia
 Porto Alegre - RS
 Info: CCM Eventos - Tels.: (51) 3028-3878
 e-mail: contato@ccmeventos.com.br
 site: www.ccmeventos.com.br
 Interstício: 45 dias antes – 22 de julho e 

30 dias depois - 07 de outubro de 2011

 Maio
20-21  III Jornada de Oftalmologia do Hospital 

São Rafael

 Local: Hospital São Rafael - Salvador - BA
  Info: dimagnavitaeventos@yahoo.com.br
 www.ceosr.com.br/jornada

20-21  XIV Simpósio da Sociedade Brasileira de 
Glaucoma

 Local: MinasCentro - Belo Horizonte - MG 
 Info: JDE Comunicação e Eventos 
 Tel.: (11) 5082-3030 / 5084-5284
 www.jdeeventos.com.br

 Junho
01-04 VI Congresso Brasileiro de Catarata e 

Cirurgia Refrativa
 IV Simpósio Brasileiro de Administração 

em Oftalmologia
 I Congresso Internacional de Cirurgia 

Plástica Ocular
 Local: Porto de Galinhas - PE
 Info: www.catarata-refrativa.com.br/2011

08-11 V Congresso Brasileiro de Estrabismo e 
Oftalmologia Pediátrica

 Local: Centro de Artes e Convenções da 
UFOP - Ouro Preto - MG

 Info: (31) 3291-9899  
congressocbesbop@consulteventos.com

 www.congressocbesbop.com.br

10-11 XVIII Simpósio Internacional de Oftalmo-
logia da Santa Casa de São Paulo

 IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio-Libanês

 Local: São Paulo - SP
 Info: JDE Comunicação e Eventos
 Tel: (11) 5082-3030 / 5084-9174
 site: www.oftalmologiasantacasa.com.br

16-18 36º Congresso da Associação Paranaense 
de Oftalmologia

 Local: Curitiba - PR
 Info: (41) 3232-4031 / 3039-8001
 secretaria@congressoapo.com.br
 www.congressoapo.com.br
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Os interessados em divulgar suas atividades 
científicas no Jornal Oftalmológico Jota Zero 
devem remeter as informações pelo fax: (11) 
3171-0953 ou pelo e-mail: imprensa@cbo.com.br

CONSELHO 
DELIBERATIVO 
DO CBO INFORMA

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstí-
cio de 45 dias antes e 30 dias depois dos Congressos Brasileiros de 
Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira, 
durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. Esta 
decisão foi institucionalizada e transformada no artigo 107 do Regi-
mento Interno do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Para solicitar o credenciamento de um evento no 
processo de Certificação de Atualização Profissional, 
o médico responsável dever preencher cadastro de 
identificação no site da Comissão Nacional de Acred-
itação da Associação Médica Brasileira/Conselho 
Federal de Medicina: 

www.cna-cap.org.br/credenciar.php4

Certificação 
de Atualização Profissional

 Outubro
22 XXVIII Jornada Anual de Ortóptica 
 do CBOrt
 Local: Hotel Mercure Privilege
 São Paulo - SP
 Info: secretaria@cbort.com.br

 Novembro
03-05  XXXII Congresso do Hospital São Geraldo
 Local: Belo Horizonte - MG
 Info: Rhodes Eventos
 Tel.: (31) 3227-8544
 www.rhodeseventos.com.br

17-10 SIMBOS - Simpósio Internacional 
 de Córnea
 Local: Banco de Olhos de Sorocaba
 Sorocaba - SP
 Info: Tel.: (15) 3212-7838

25-26 14º Congresso de Oftalmologia USP
 13º Congresso de Auxiliar de Oftalmologia
 Local: Centro de Convençõs Rebouças - 
 São Paulo - SP
 Inform.: JDE Organização de Eventos
 (11) 5084-9174 e 5082-3030
 www.oftalmologiausp.com.br

2012 

 Fevereiro
16-20 XXXIII World Ophthalmology Congress
 12th International Congress of the Middle 

East Africa Council of Ophthalmology
 Local: Abu Dabi - Emirados Árabes Unidos
 Info: info@woc2012.org

 Março
08-10 35º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro 

Local: SIMASP - São Paulo - SP
 Info: ceo@oftalmo.epm.br
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Adapt
Tel: 11 5099-1900

SAC: 0800 771 6262
www.adaptltda.com.br

Bausch Lomb
SAC: 0800 702 6464
www.bausch.com.br

Hoya Japan
SAC: 0800 707 6575

www.lentes-hoya.com.br

Opto
Tel: 16 2106 7000

SAC: 0800 707 6786
www.opto.com.br

Varilux
SAC: 0800 727 2007

www.essilor.com.br

Genom
Tel: 11 5586-2000
SAC: 0800 111 559

www.uniaoquimica.com.br

Johnson & Johnson
SAC: 0800 111 559

www.jnjvisioncare.com.br

Alcon
SAC: 0800 707 7993
www.alconlabs.com.br

CBE - SBOP
www.congressocbesbop.com.br

Allergan
SAC: 0800 174 077
www.allergan.com.br

CBV
Tel: 61 3214-5000

www.cbv.med.br
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