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D
entro de alguns dias estaremos todos reunidos em Porto Alegre, em mais um 
admirável Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Além dos aspectos científi-
cos, estaremos também debatendo os desafios e rumos que se apresentam a 
especialidade no Brasil de 2011 e no futuro próximo.

Embora os problemas sejam muitos e os obstáculos para se levar a assistência oftal-
mológica de qualidade à população consideráveis, também é certo que nossas conquis-
tas merecem comemoração.

Estivemos no Senado Federal demonstrando quão inconveniente, inoportuna e preju-
dicial é a proposta de legalizar a prescrição de lentes como atividade aberta a pessoas 
sem formação médica ligadas ao comércio óptico. E as reações dos senadores presentes 
à Audiência Pública demonstraram que obtivemos pleno sucesso e que, com toda certeza, 
mais esta tentativa de utilizar o Congresso Nacional para legalizar o que não pode ser 
legalizado fracassará, com evidentes benefícios para a saúde ocular da população. 

Conseguimos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – ampliasse o 
Rol de Procedimentos de cobertura obrigatória para as seguradoras e planos de saúde, 
introduzindo procedimentos oftalmológicos consagrados e colocando-os ao alcance dos 
segurados e portadores de planos de saúde.

Também devemos destacar que, depois de intenso trabalho de reformulação interna, 
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia conquistou a Certificação Internacional ISO 9001: 
2008, que reflete a transparência e a dinâmica de seu funcionamento interno, com evi-
dentes vantagens para os associados e para a entidade.

Estas e outras conquistas confirmam que precisamos nos conscientizar que temos 
pela frente uma nova realidade, na qual a participação de todos e de cada um nos desti-
nos de sua comunidade e de sua entidade máxima é, cada vez mais, necessária e que pre-
cisamos construir os caminhos para que esta participação se torne cada vez mais efetiva.

Esta é a última vez que ocupo este espaço do JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA 
ZERO na condição de presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A partir de 
setembro, a nova diretoria que será eleita no congresso de Porto Alegre comandará os 
destinos da entidade, no saudável processo de renovação que nos dá a certeza que os 
médicos oftalmologistas do Brasil sempre estarão à altura dos desafios para levar a as-
sistência oftalmológica de qualidade para toda a população. 

Paulo Augusto de Arruda Mello

Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Gestão 2009/2011

A Palavra do Presidente
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E
sta foi a avaliação feita pelo pre-
sidente do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, Paulo Augusto de Ar-
ruda Mello, a respeito da Audiência 

Pública na Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) do Senado Federal, realizada em 13 
de julho, para discutir o projeto de lei do Se-
nado PLS 234/10, de autoria do ex-senador 
Sérgio Zambiasi (PTB-RS), que propõe  a 
regulamentação da profissão de optometris-
ta. Esta audiência pública foi requerida pelos 
senadores Lindbergh Farias (PT-RJ), Casildo 
Maldaner (PMDB-SC), Mozarildo Cavalcanti 
(PTB-RR), Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) e 
Paulo Paim (PT-RS). Foi presidida pelo se-
nador Jayme Campos (DEM-MT) e contou 
com a participação, como debatedores  con-
trários a aprovação do projeto em questão, 
do presidente do CBO, Paulo Augusto de 
Arruda Mello, do  integrante do Conselho de 

“Foi mais uma oportunidade que a Oftalmologia brasileira teve para demonstrar o risco que a pretendida e pretensiosa regulamen-
tação da profissão de optometrista representaria para a saúde pública ocular no Brasil. A reação dos parlamentares presentes à 
audiência nos deixou a certeza que, na hora do voto, os senadores priorizarão a saúde ocular da população e rejeitarão o projeto”.

Médicos mostram malefícios do projeto de 
regulamentação da profissão de optometrista

Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO, Elisabeto 
Gonçalves (na ocasião representando a As-
sociação Médica Brasileira – AMB), do co-
ordenador do CDG Marcos Ávila (na ocasião 
representando o Conselho Federal de Medi-
cina – CFM) e do presidente da Federação 
Nacional dos Médicos (FENAM), Cid Célio 
Jayme Carvalhaes.

Como defensores da aprovação do projeto 
participaram a coordenadora do Curso de 
Optometria da Universidade do Contestado 
(UNC), Patrícia Mara Werner, o professor do 
mesmo curso e coordenador da “clínica” de 
optometria que a UNC mantém, José Luis 
Muñoz Escobar, o médico oftalmologista 
Pedro Silveira Gonçalves Filho, conhecido por 
suas posições favoráveis à regulamentação 
da profissão de optometrista e o vice-
presidente do Conselho Brasileiro de Óptica 
e Optometria (CBOO), Ricardo Bretas.

Paulo Augusto de Arruda Mello
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O projeto e sua tramitação no Senado

O presidente do CBO faz 
sua exposição

O projeto 234/10 pretensiosamente estabelece 
que “Optometrista ou optômetra é o profissional com 
graduação universitária em Optometria, que atua em 
pesquisa, promoção, prevenção, avaliação e reabi-
litação na área da saúde visual” e os “portadores de 
diplomas expedidos por curso congênere estrangeiro, 
convalidado na forma da legislação vigente”.

O projeto baseia-se numa alegada “atenção pri-
mária da saúde visual”, pela qual o optometrista ou 
optômetra seria responsável. Para prestar esta alegada 
atenção primária da saúde visual, o optometrista ou 
optômetra exerceria uma série de atividades exclusivas 
e compartilhadas com outros profissionais, entre as 
quais a de “adaptar e adequar as lentes corretivas às 
necessidades do paciente”, o que na prática significaria 

fazer o diagnóstico de patologias oculares como glauco-
ma, retinopatia diabética e tumores. (veja a íntegra do 
projeto no site http://www6.senado.gov.br/diarios/Bus
caDiario?tipDiario=1&datDiario=02/09/2010&paginaD
ireta=44212).

Foi apresentado em setembro de 2010. Em no-
vembro do mesmo ano, a então presidenta da CAS, se-
nadora Rosalba Ciarlini, designou o Senador Augusto 
Botelho como relator da matéria, cujo relatório reco-
mendou a rejeição do projeto. Seu autor, Sérgio Zam-
biasi, solicita que o projeto seja submetido também à 
apreciação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
do Senado.  Em março de 2011, numa nova legislatura, 
a matéria volta à CAS, em decisão terminativa e Moza-
rildo Cavalcanti é nomeado relator.

O debate na CAS – Contra o projeto...
Ao iniciar o debate, o presidente do CBO 

ressaltou a atuação da Oftalmologia brasilei-
ra em defesa da saúde ocular da população 
e as constantes parcerias realizadas entre 
os médicos oftalmologistas e as autorida-
des de todos os níveis para a resolução dos 
problemas relacionados como atendimento 
médico oftalmológico. Desmentiu a alegação 
frequentemente levantada de que não exis-
tiriam médicos oftalmologistas em número 
suficiente para atender toda a população e 
mostrou, com dados do Censo Oftalmológi-
co 2011, que está havendo um processo de 
interiorização da assistência oftalmológica 
em todo o País. Além disso, mostrou que nos 
países nos quais a optometria é exercida por 
pessoas sem formação médica, existe a con-
centração desses profissionais nas regiões 
economicamente mais prósperas.

Falando sobre os aspectos médicos en-
volvidos no exame de refração, Paulo Augusto 
de Arruda Mello destacou que, em virtude do 
processo de envelhecimento da população pelo 
qual o Brasil está passando, a importância do 
exame de refração no diagnóstico precoce de 
várias doenças, em especial o glaucoma, ganha 
relevo muito maior. Terminou sua intervenção 
defendendo o credenciamento universal de 
todos os médicos oftalmologistas ao SUS e 
demonstrando que os chamados optometristas 
concentram suas atividades nos grandes cen-
tros urbanos e regiões de alto poder aquisitivo.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves, por sua vez, 

afirmou que a optometria não médica surgiu 
em alguns países quando os conhecimentos 
médicos ligados à oftalmologia eram rudi-
mentares e que com o avanço da ciência, esta 
atividade tornou-se nociva, ao levar as pessoas 
a adiarem exames médico-oftalmológicos e a 
preconizarem a venda casada de consulta e 
óculos e lentes de contato. Criticou a venda 
casada que os optometristas exercem (con-
sulta e óculos) e demonstrou que a mesma é 
ilegal, pois contraria frontalmente o Código de 
Defesa do Consumidor.

Já o presidente do CDG e representante 
do CFM, Marcos Ávila, utilizou números do 
DATASUS para mostrar a dimensão do aten-
dimento da população por parte dos médicos 
oftalmologistas. Apresentou também dados 
sobre a realidade em outros países para 
provar a capacidade de atendimento da Of-
talmologia brasileira. Terminou sua exposição 
mostrando a regulamentação da profissão de 
optometrista resultaria fatalmente na mer-
cantilização da saúde ocular em todo o País, 
com resultados danosos para os pacientes.

O presidente da FENAM, por sua vez, co-
locou em evidência o contraste entre os onze 
anos de formação de um médico oftalmolo-
gista e os quatro anos para a formação de 
um optometrista. Cid Carvalhaes considerou 
que o projeto pretende dar a profissionais 
desqualificados tecnicamente a oportunida-
de de tratar do importante órgão da visão e 
reivindicou sua imediata reprovação.

Marcos Ávila

Elisabeto Gonçalves
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... e a favor
Os defensores da regulamentação da 

profissão de optometrista no debate da CAS 
ressaltaram a formação universitária que este 
profissional recebe que, segundo eles, o creden-
ciaria a reconhecer as patologias oculares (que 
para eles são diferentes dos problemas visuais) 
e encaminhar seus portadores para os médicos. 

Repetiram insistentemente que não preten-
dem substituir o Médico Oftalmologista, mas 
trabalhar em parceria com o mesmo para a pro-
moção da saúde visual.

Afirmaram que a atividade é reconhecida 
em mais de 130 países, é recomendada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e que 
seu foco é a atenção primária na saúde visual, 
coisa que consideram completamente diferente 
das atividades do médico oftalmologista. Enu-
meraram as escolas que ministram cursos de 
optometria no Brasil e as regulamentações le-
gais que, segundo eles, reconhecem a atividade.

Fizeram questão de relatar a atividade da 
clínica mantida pela UNC e de mostrar o grande 
número de pacientes que, sempre segundo eles, 
teriam sido inicialmente atendidos por alunos 
de optometria e, posteriormente, encaminha-
dos para os médicos oftalmologistas da região 

Paulo Davim (PV - RN)
“Se formos discutir o contexto e a carência, va-

mos justificar a criação de várias profissões. Já que 
a hipertensão é muito frequente, vamos defender 
a criação do hipertensiologista. Não é por aí.... 

Não consigo entender, compreender, nem de-
fender que um profissional com pouco mais de 3 mil 
horas vá trabalhar um órgão tão importante como 
a visão. A medicina moderna tem que ser vista de 
uma forma holística. Então, como vou diagnosticar 
distúrbio metabólico sem conhecer os distúrbios 
metabólicos? Como vou diagnosticar as lesões 
neurológicas, hipertensão intracraniana, processo 
expansivo cerebral, que dá repercussão na retina, 
que você pode diagnosticar por um simples exame, 
se você não conhece? A diabetes, a hipertensão, 
enfim, um conglomerado de patologias que tem 

repercussão direta na visão. Então acho que o 
profissional que trabalha com este órgão, com este 
sentido que é a visão, tem que ser bem qualificado. 
Eu não acho que haja necessidade de criarmos mais 
outra profissão. Eu acho que o médico oftalmolo-
gista é bem preparado, sim, e acho que temos que 
ter coragem moral para dizer isto.

Eu não levaria o meu filho com qualquer pro-
blema a qualquer outro profissional que não fosse 
o médico oftalmologista... E se eu não quero para 
mim, não quero para os outros...

A Oftalmologia do Brasil é uma das melhores 
do mundo. O médico oftalmologista é um profissio-
nal bem qualificado, existe em número suficiente 
e o que precisamos é de uma política pública de 
interiorização dos profissionais e não vir com arre-
medos, fatiar as especialidades.”

(confirmando, por via indireta, que retardam o 
diagnóstico de patologias cuja gravidade desco-
nhecem!).

Afirmaram também que a atividade do opto-
metrista não é vender óculos, tarefa que relegam 
aos óticos e que a refração é apenas uma das 
atividades para as quais o curso os prepara. O 
vice-presidente do CBOO, Ricardo Bretas, che-
gou a afirmar que o exame optométrico com-
preende 21 protocolos diferenciados e dura, 
em média, duas horas, enquanto que a consulta 
oftalmológica leva, no máximo, 40 minutos.

Outro ponto que ressaltaram foi o número 
insuficiente de médicos oftalmologistas exis-
tente no País e sua distribuição nos grandes 
centros, o que, na visão deles, seria resolvido 
com a regulamentação da profissão de optome-
trista que, repetiram insistentemente, cuidaria 
apenas da atenção primária da saúde visual e 
encaminharia os outros casos aos médicos. Tais 
alegações foram cuidadosamente desmentidas 
com dados do Censo Oftalmológico de 2011.

(Veja a transcrição total dos debates 
no site http://www.senado.gov.br/ativi-
dade /  comissoes/sessao/disc/listaDisc.
asp?s=000433/11). 

Manifestações dos Senadores
Depois das apresentações dos argumentos dos dois lados, os senadores presentes se manifestaram

Cid Célio Jayme Carvalhaes, 
Presidente da FENAM, que 
combateu o projeto
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O optometrista quer ter o poder de avaliar a 
saúde visual e para mim está muito claro que para  
avaliar doenças mais graves, você precisa passar 
por esta avaliação primária por que senão não tem 
como detectar aquela mais profunda....

Acho que o optometrista pode cuidar tec-
nicamente de uma óptica, tratar de ver a lente, 
esta é a minha opinião. E vou mais longe, não 
vamos resolver, não adianta vir aqui querer falar 
que o problema é que tem pouco oftalmologista, 
não é com os optometristas que vamos resolver 
por que tem que entrar num outro ponto que é 
crucial: questionam o fato do optometrista ser o 
proprietário da ótica, por que não questionam a do 
oftalmologista. Vamos questionar, mas aqui na lei 
não há nada que impeça isto e é onde a maioria dos 
técnicos em optometria atuam hoje e está escrito 
na lei que terão quatro anos para se formar. Então 
eles vão abrir mão de sua propriedade para virar o 
que? Médicos optometristas? 

Quanto ao número, não é um problema afeto 
aos oftalmologistas ou aos médicos, é um proble-
ma social que precisamos trabalhar, a saúde públi-
ca tem que trabalhar. É assim com os advogados, é 
assim com os cardiologistas, com os oftalmologis-
tas, com os farmacêuticos, eles se concentram onde 
se concentra o capital e temos que ter a coragem de 
enfrentar e aí podemos chegar a conclusão que não 
há oftalmologistas suficientes no Brasil.”

A saúde pública tem 
que trabalhar. É assim 
com os advogados, 
é assim com os 
cardiologistas, com os 
oftalmologistas, com 
os farmacêuticos, eles 
se concentram onde 
se concentra o capital 
e temos que ter a 
coragem de enfrentar...

Waldemir Moka (PMDB - MS)
“ Acho que houve erro de ori-

gem. Como vamos liberar o curso 
sem regulamentar a profissão? ... 
Vocês (dirigindo-se aos partidários 
da regulamentação da profissão 
de optometrista) apresentaram a 
estatística que atenderam tanto 
e tantos não apresentavam pa-
tologia. É o optometrista que vai 
dizer isto? Como, se ele não tem 
formação para fazer o diagnósti-
co. Quem vai ser o responsável por isto? ...

Vamos discutir a distribuição dos médicos, vamos discutir 
a concessão de bolsas do governo para os médicos que residi-
rem em regiões onde a densidade de médicos é menor. Não 
por ser médico, mas conscientemente não posso votar a favor 
de um projeto que pretende dar um alcance tão amplo a um 
técnico, com curso superior, mas técnico na área onde tenho 
certeza que dará prejuízo a população.”

Casildo Maldaner (PMDB - SC) 
“... Aqui não podemos formatar 

o corporativismo, temos que pensar 
no todo. Eu me pergunto, eu ouvi que 
a optometria trabalha no campo da 
prevenção, da percepção visual, a 
optometria não entra na questão do 
olho. Tem uma carga de onze anos para 
formar um médico oftalmologista e a 
optometria tem cinco anos e aí alguém 
me trouxe uma estatística onde mostra 
que o oftalmologista tem 30 horas de refração e 
o optometrista, três mil horas de refração... Estou 
sentindo que temos distorções... O Estado Brasi-
leiro autorizou o funcionamento da universidade 
de optometria... O que precisamos questionar é 
isto: pode ou não pode trabalhar na prevenção em 
sintonia com os profissionais da oftalmologia. É 
possível chegarmos a um consenso?” 

Vanessa Grazziotin (PCdoB - AM)
“... Sinto-me com isenção neste debate, pois 

não sou médica, sou farmacêutica e temos al-
gumas pendências até hoje com os profissionais 
médicos. Precisamos debater sobre dois aspectos: 
um deles é o atendimento à população e o outro é 
tecnicamente em que poderia vir a contribuir na 
regulamentação a ampliação das atividades do op-
tometrista até chegar ao ponto, como diz o projeto 
de lei, no parágrafo único do artigo segundo, de 
promover, prevenir, avaliar e atuar na reabilitação 
na área da saúde visual. Para mim isto é oftal-
mologista e não optometrista. E mais, diz aqui, o 
exercício da profissão de optometrista é privativo 
dos portadores de diploma e aí fala das atribuições 
dos profissionais, privativamente, responsabilizar-
-se por consultórios, clínicas e departamentos que 
ofereçam exclusivamente serviços de optometria. 
Mas se o serviço de optometria é este de promover, 
prevenir, avaliar, reabilitar a área da saúde visual, 
o que vai caber aos oftalmologistas? Além de eu 
perceber que tem muito problema no projeto de 
lei, temos uma outra questão. Não concordo com 
o slide que foi colocado: o otorrino está para o 
fonoaudiólogo, são atribuições completamente di-
ferenciadas. Eu me trato com o otorrino e me trato 
com fonoaudiólogo. São profissões completamen-
te diferentes, um não  invade a atribuição do outro, 
mas não é o que diz aqui. 
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Cyro Miranda (PSDB - GO)
“... Estamos entrando numa seara mui-

to perigosa. Senhores da optometria, me 
perdoem, mas este projeto avança muito, 

vocês querem ter diploma de médico. 
Então façam o seguinte: uma recicla-
gem e vão complementar os seis ou 
sete anos que lhes faltam. Acho que 
temos necessidades, principalmente 
nos rincões e interiores, mas isto a 
Oftalmologia que tem que resolver 
e sabe como resolver e tem instru-
mento para isto... Não sou contra, 
mas não posso ser a favor da maneira 
que está.”

Paulo Bauer (PSDB - SC)
“Conheço muitos optometristas, que 

por zelo, seriedade e responsabilidade vão 
oferecer ao seu cliente um produto para que 
ele enxergue. Também conheço oftalmolo-
gistas. Não sou contra os oftalmologistas, de 
forma nenhuma, mas não posso ser contra o 
optometrista. Talvez a gente precisasse ajus-
tar alguma coisa, precisaríamos ter o enten-
dimento entre os dois setores para que um 

soubesse o que lhe cabe fazer e que 
o outro aceitasse esta participação... 
Eu não levaria o meu filho a um op-
tometrista, eu o levaria a um oftal-
mologista, mas muitos pais não são 
como eu, muitos pais acham que en-
trar na ótica resolve o problema e eu 
posso dizer, Brasil afora, conhecemos 
muitos casos e que óticas entregam 
óculos a pessoas que lá comparecem 
sem dar nenhuma recomendação e 
as vezes sem conhecer absolutamen-

te nada do assunto e simplesmente quando 
o paciente disse que passou a enxergar, con-
sidera o problema resolvido. Este também é 
um problema que temos de encarar.”

Mozarildo Cavalcanti (PTB - RR) 
“Só quero dizer que, como Relator, 

vou-me aprofundar mais ainda nesta 
questão, com as informações que tenho, 
vou resgatar aquelas que eu não pude 
ouvir e vou me aprofundar para dar um 
relatório que seja condizente.

Sou médico, mas não exerço a medici-
na há algumas décadas. Estou preocupado 
mesmo é com a saúde do 
cidadão e da cidadã.

O meu relatório não 
vai ter eiva de ser para 
a classe médica, vou me 
preocupar com o fato de 
que o pobre tem que ter 
um serviço de qualida-
de. É com isso que vou 
me preocupar.“

Ana Amélia (PP - RS)
“Tenho dúvida: por que o MEC auto-

rizou o curso? Então é uma cobrança que 
devemos fazer ao ministério. Outra coisa, 
por que os quatro cursos mencionados 
aqui são de instituições particulares, 
nenhuma pública? Isto me levanta uma 
dúvida, por que só instituições particu-
lares, que cobram mensalidades, fazem 
este curso? ... Esta categoria que quer 
ser regulamentada pode, com este apa-
relho, fazer a detecção de uma doença 
desta gravidade (glaucoma)? A questão 
básica, me pareceu, é estabelecer dois 
níveis de qualidade do atendimento 
à população, um baixo e um alto, um 
preliminar e um essencial. Isto não faz 
uma injustiça social se 
agravar? ... Se a gente 
partir para deteriorar 
ainda mais a qualidade 
do serviço, estaremos 
criando duas classes de 
atendimento, uma clas-
se de má qualidade e 
ineficiente e uma classe 
de boa qualidade. “
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CBO conquista a Certificação
ISO 9001:2008 A

pós processo de readequação in-
terna de dez meses de duração, o 
Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia (CBO) obteve a Certificação ISO 

9001:2008 em 05 de julho. A Certificação 
ISO 9001 designa um grupo de normas téc-
nicas que estabelecem modelo de gestão de 
qualidade para organizações de todos os tipos 
e dimensões. A sigla ISO refere-se à  Interna-
tional Organization for Standardization, orga-
nização não governamental fundada em 1947, 
em Genebra (Suíça), hoje presente em mais de 
160 países, com a função de promover a nor-
matização de produtos e serviços para que a 
qualidade seja permanentemente melhorada. 
O processo de certificação do CBO teve 
início em 19 de agosto de 2010 e contou 
com a participação de todos os funcioná-
rios, que padronizaram suas respectivas 
rotinas de trabalho de acordo com normas 
internacionalmente reconhecidas, iden-
tificando possíveis falhas e implantando 
ações corretivas e preventivas. Todos os 
departamentos melhoraram seus processos. 
Depois de rigorosas auditorias para análise 
de documentos e de processos, a DQS do 
Brasil S/C Ltda. (Deutsche Gesellschaft zur 
Zertifizierung Von Managementsystemen), 
empresa alemã de certificação e implantação 
do Sistema de Gestão da Qualidade, certi-
ficou o CBO com a norma ISO 9001-2008, 
sem nenhuma “não conformidade” em seus 
processos.

Com a certificação, o associado tem a 
certeza de ser membro de uma associação 
mais estruturada e com uma forte intenção 
em levar ao seu cliente produtos de qualida-
de aprovados por regras internacionais de 
qualidade em processos. “podemos dimen-
sionar dizendo que a implantação significa a 
melhoria de todo o processo de gestão do 
CBO”, analisa André Luís Heinen, assessor 
da diretoria e gestor do Sistema de Gestão da 
Qualidade no CBO.

Outro ponto referencial na implantação do 
SGQ lembrado por Heinen é a possibilidade 
de medir, registrar e acompanhar todas as fa-
ses dos principais processos de trabalho para 
identificar possíveis falhas e elaborar ações 
preventivas.

Documento de certificação
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A participação do associado nesta me-
lhoria contínua dos procedimentos do CBO 
é de extrema importância. “É fundamental, 
ele é o termômetro do processo de gestão. 
O associado deve participar ativamente nas 
pesquisas de satisfação realizadas pelo CBO, 
por meio da utilização da ferramenta “Fale 
Conosco” no site, ligando e registrando suas 
reclamações ou sugestões, assim poderemos 
oferecer um serviço de qualidade cada vez 
melhor ao nosso associado”, finalizou Heinen.

Segundo o secretário geral da entidade, 
Nilo Holzchuh, o processo de aperfeiçoamento 
do CBO vem acontecendo nos últimos anos 
com a conquista da nova sede e o aperfei-
çoamento da infraestrutura de trabalho dos 
colaboradores internos. A conquista da Certifi-
cação ISO 9001 é a cereja do bolo que ratifica 
o papel do Conselho perante os associados, 
patronos, fornecedores e autoridades. “Aos 
olhos das entidades coirmãs e internacionais, 
com essa certificação nos destacamos, con-
quistando reconhecimento nacional e interna-
cional. Tudo isso, em prol daquele que é a ra-
zão da existência do CBO: o nosso associado, 
ao qual oferecemos todo laurel desta vitória e 
deixamos o convite para que nos ajude a ele-
var mais ainda nossos procedimentos internos 
visando a excelência”, finalizou.

Já o tesoureiro do CBO, Mauro Nishi, 
acredita que a Certificação ISO 9001 traz o 
reconhecimento da qualidade de atuação do 
CBO em áreas críticas para o oftalmologista 
brasileiro como a defesa profissional, ensino e 

estímulo ao desenvolvimento científico. “Para 
mim, a grande importância desta conquista é 
a institucionalização da cultura da excelência, 
onde cada colaborador ou dirigente tem como 
norte a busca da melhoria contínua que visa 
a satisfação dos associados. Aliás, esta con-
quista nunca seria possível se não tivéssemos 
o apoio dos associados. Trata-se de uma vi-
tória de cada oftalmologista que agora pode 
se orgulhar de que a Oftalmologia brasileira é 
defendida com qualidade.

Para o presidente do CBO, Paulo Augusto 
de Arruda Mello, a primeira etapa foi vencida 
e a partir de agora a entidade passará por ve-
rificações periódicas, o que levará as sucessi-
vas diretorias e os colaboradores a buscarem 
permanentemente a melhoria dos serviços 
prestados aos associados.

“O CBO teve oportunidade de se instalar 
numa planta física moderna e funcional. O 
desafio era criar uma organização interna tam-
bém moderna e funcional. Ao se preparar para 
obter a certificação ISO, houve a reformatação 
dos procedimentos internos, arquivos, logística 
e parte funcional. Isto significa uma transpa-
rência muito grande dos procedimentos, o 
que beneficia os associados, fornecedores, 
patronos e todas as outras instituições com 
as quais o CBO se relaciona e que viabilizam 
a atuação da entidade. Para os associados, 
particularmente, fica certeza da transparência 
e de que a estrutura de funcionamento de sua 
entidade tem certificação reconhecida interna-
cionalmente”, concluiu. 

Uma das muitas reuniões de treinamento para obtenção da certificação

Paulo Augusto de Arruda Mello

Nilo Holzchuh

Mauro Nishi



Histórica foto da 
manifestação que os 
oftalmologistas brasileiros 
realizaram em frente ao 
Congresso Nacional em 
setembro de 2007, no II 
Fórum Nacional de Saúde 
Ocular
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Médicos, parlamentares e autoridades  
discutirão assistência oftalmológica no  
IV Fórum Nacional de Saúde Ocular

V
erificar quais os pontos nos quais 
a assistência oftalmológica à popu-
lação brasileira avançou, nos quais 
estagnou e onde as necessidades 

sociais suplantaram os esforços dos médicos 
e das autoridades em promover a saúde ocu-
lar. Este será o principal objetivo do IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular que ocorrerá em 
04 e 05 de outubro no Auditório Petrônio Por-
tela, no Senado Federal, em Brasília (DF).

O evento contará com a participação 
de parlamentares de todos os partidos, au-
toridades ligadas ao Ministério da Saúde 
e outras áreas governamentais e médicos 
oftalmologistas de todo o Brasil. Marcará os 
dez anos de realização do I Fórum Nacional 
de Saúde Ocular.

No primeiro dia do Fórum de 2011 será 
realizada audiência pública para debater as 
causas da cegueira no Brasil. No final, haverá 
solenidade em comemoração aos 70 anos do 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Em 05 de outubro, parlamentares, auto-

ridades e médicos discutirão temas ligados à 
Oftalmologia e saúde coletiva, prevenção da 
cegueira, exercício profissional da Oftalmo-
logia, ensino e pesquisa e a atualidade e as 
perspectivas da Oftalmologia brasileira e da 
assistência médico-oftalmológica à população.

As inscrições para o IV Fórum Nacional 
de Saúde Ocular poderão ser feitas durante o 
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia, 
de 05 a 08 de setembro, em Porto Alegre. Após 
o congresso, o CBO disponibilizará em seu site 
a ficha de inscrição e as instruções  para os 
interessados em participarem da iniciativa.

O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular 
está sendo coordenado pelo coordenador 
do Conselho de Diretrizes e Gestão do 
CBO, Marcos Ávila e pelo presidente da 
entidade (gestão 2009/11) , Paulo Augusto 
de Arruda Mello. 





A realização de um fórum especial voltado para os pro-
blemas enfrentados pela oftalmologia em 2012 foi a princi-
pal decisão da reunião da Câmara Técnica de Oftalmologia 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) que ocorreu em 3 de 
agosto na sede da entidade, em Brasília (DF).

Os integrantes da Câmara Técnica também discuti-
ram o andamento de vários projetos que afetam a espe-
cialidade que tramitam no Congresso Nacional e as ações 

que as entidades médicas devem empreender para 
que  os mesmos revertam em benefícios para a saúde 
ocular da população.

O presidente do CBO, Paulo Augusto de Arruda 
Mello, que também é integrante da Câmara oficializou 
consulta ao CFM sobre problemas enfrentados por médi-
cos de todo o País relacionados com prescrições de lentes 
de grau diferentes para um mesmo paciente.

Reunião da Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM

CBO discute problemas da saúde pública no Ministério da Saúde
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O
s problemas que estão impedindo a 
realização de cirurgias de catarata 
pelo Sistema Único de Saúde, os 
entraves do Programa Nacional de 

transplantes de Córnea e os gargalos do Projeto 
Olhar Brasil foram os temas discutidos durante a 
reunião que representantes do CBO mantiveram 
com o Secretário de Atenção à Saúde do Minis-
tério da Saúde, Helvécio Miranda Magalhães Jú-
nior, ocorrida em 03 de agosto em Brasília (DF).

A reunião contou com a 
participação do presidente 
do CBO, Paulo Augusto de 
Arruda Mello, do secretário 
geral, Nilo Holzchuh, do 
tesoureiro Mauro Nishi e 
dos integrantes do Conse-
lho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) da entidade Marcos 
Ávila (coordenador), Ha-
milton Moreira e Elisabeto 
Ribeiro Gonçalves.

Os representantes da 
Oftalmologia demonstra-
ram que os atuais valores 

para o pagamento da cirurgia de catarata pelo 
SUS, que não são reajustados há vários anos, 
são irreais e cobrem pouco mais de 50% dos 
custos envolvidos no procedimento.

O secretário comprometeu-se a verificar as 
disponibilidades financeiras e a agilizar as solu-
ções possíveis nas próximas semanas.

O Programa de transplantes de Córnea 
apresentado pelo CBO em 2009, já aprovado 
pelo governo federal, mas que ainda não teve as 
respectivas verbas empenhadas, foi outro ponto 
levantado pelo CBO junto ao diretor da SAS. O 
secretário garantiu que o projeto continua em 
sua tramitação normal no Ministério da Saúde.

Já em relação ao Projeto Olhar Brasil, Hel-
vécio Miranda Magalhaes Júnior defendeu o 
redirecionamento de seu público alvo. O projeto 
original destina-se a garantir o atendimento 
oftalmológico e o fornecimento dos óculos ne-
cessários para os alunos do ensino fundamental 
das escolas públicas e para os brasileiros com 
mais de 60 anos. Depende de acertos com as 
autoridades estaduais e municipais e com a ini-
ciativa privada e vem sendo implantado em ritmo 
bastante lento apenas em municípios de menor 
expressão.

Os representantes do CBO mostraram que 
os valores destinados ao pagamento dos exames 
oftalmológicos e a confecção dos óculos são 
muito baixos na maioria das cidades do País.

“O encontro foi bastante positivo na medida 
em que a operacionalização de projetos que inte-
ressam à saúde ocular da população voltou a ser 
discutida. O CBO, como sempre, colaborará com 
as autoridades em tudo que resultar na valoriza-
ção da especialidade e na promoção da saúde 
pública ocular. Os entendimentos vão continuar e 
darão resultados em breve”, declarou o presiden-
te do CBO, Paulo Augusto de Arruda Mello. 

O diretor da SAS examina 
as reinvidicações 
apresentadas pelo CBO

Participantes da 
reunião e o deputado 
Pedro Henry (PP-MT)
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C
om cerca de 3.500 oftalmologistas 
inscritos previamente, com toda a 
sua área de exposição comercial 
já comprometida e com a pro-

gramação científica completada em tempo 
recorde, o XXXVI Congresso Brasileiro 

de Oftalmologia configura-se como 
um dos maiores casos de êxito 

da história dos eventos da Es-
pecialidade, toda ela pontilhada 
de sucessos.

Na avaliação dos presiden-
tes da Comissão Executiva do 

evento, Italo Mundialino Marcon e Ja-
có Lavinsky, esse sucesso anun-

ciado deve-se principalmente à 
excelência da programação 

científica. mas enumeram 
também outros fatores 

como a programação 
social, o nível de 

atração exercido 
pelo Estado do 

Rio Grande 
do Sul em 

termos de turismo, a qualidade do centro de 
convenções escolhido  e à divulgação feita.

“Para nós, que temos experiência na or-
ganização de eventos oftalmológicos, o que 
mais chamou a atenção foi a grande adesão 
dos convidados. São aproximadamente 700 
palestrantes, dos quais 23 internacionais e o 
número de recusas injustificadas foi residual. 
O que mais vimos foi, ao contrário, o entusias-
mo em confirmar rapidamente a participação 
no congresso de Porto Alegre”, afirma Jacó 
Lavinsky.

Ressaltando que o XXXVI Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia reflete o bom mo-
mento vivido pela Oftalmologia brasileira e 
por sua principal entidade, o CBO, Mundialino 
Marcon convida aos colegas de todo o Brasil 
para participarem deste evento que, tudo in-
dica, será inesquecível.

“Reuniremos na aprazível Porto Alegre 
o que de mais significativo de importante 
existe na nossa especialidade. Tudo está 
sendo montado para que cada congressista 
aproveite ao máximo sua estada para adqui-
rir conhecimentos, experiências e praticar 
o congraçamento. Convido a todos os mé-
dicos oftalmologistas do Brasil a compar-
tilharem conosco este momento único da 
Oftalmologia”, concluiu.
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Simpósios por Conteúdo
O conhecimento mais atual em todas as 

áreas da oftalmologia mostrado de forma di-
dática, clara e direta.

Painéis
A apresentação e a discussão dos cami-

nhos que estão sendo trilhados pela ciência e 
pela prática oftalmológica no Brasil de hoje e 
a oportunidade para conhecer as novas ten-
dências da especialidade.

Simpósios das Sociedades de 
Subespecialidades filiadas

Programação do último dia do Congres-
so, de responsabilidade das 14 sociedades 
de subespecialidades filiadas ao CBO, com 
apresentações direcionadas aos médicos 
que praticam, estudam e pesquisam nas áre-
as determinadas da Oftalmologia.

Cursos de Instrução
Criados pela comunidade oftalmológi-

ca, refletem os pontos que mais despertam 
interesse entre os profissionais. (Veja a pro-
gramação científica em detalhes no site do 
congresso: www.cbo2011.com.br)

Programação Científica

Em 6 de setembro, em 

horário exclusivo, será 

apresentado e deba-

tido o Tema Oficial do 

Congresso, “Glaucoma 

Primário de Ângulo 

Aberto” (veja quadro 

na página 28) e, em 

seguida, será realiza-

da a atividade cientí-

fica mais importante 

do XXXVI Congresso 

Brasileiro de Oftalmo-

logia, a Conferência 

CBO (veja quadro na 

página 23)

A 
Programação Científica do congres-
so também envolve a realização de 
Simpósios Especiais. Três deles 

serão promovidos por entidades que atuam 
em áreas correlatas à especialidade:

• BRAVO - Brazilian Association Vision 
and Ophthalmology; 

• Conselho Brasileiro de Ortóptica;

• Associação Pan-Americana de Banco de Olhos.

Ao todo, serão 260 horas/aula destinadas à transmissão 
do conhecimento, divididas nas seguintes categorias:

Dia Especial
Todo o conhecimento consolidado sobre 

as subespecialidades escolhidas numa ma-
ratona de oito horas de exposição que reúne 
especialistas de renome em:
• Catarata
• Cirurgia Refrativa
• Córnea e Lentes de Contato
• Glaucoma
• Oculoplástica
• Retina

Sessão Nobre
Experiência pioneira do congresso de 

Porto Alegre. Sessões para discussão, de-
bates e reflexões sobre avanços científicos 
e tecnológicos que influenciarão o futuro da 
especialidade. Haverá Sessões Nobres de:
• Nanotecnologia
• Novas Tecnologias 
• Células Tronco
• Visão Artificial

Outros três serão realizados por Comissões e 
Integrantes do CBO para discutirem ativida-
des específicas:

• Diretrizes CBO - Discussão das diretrizes 
oftalmológicas para serem inseridas nos 
protocolos publicados pela Associação 
Médica Brasileira (AMB);

• Arquivos Brasileiros de Oftalmologia;

• CBO-Jovem.
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P
ara aqueles que estiverem em Porto 
Alegre na noite de 5 de setembro de-
pois de participarem do Dia Especial 
e não querem se arriscar a enfrentar 

restaurantes lotados, a Comissão Executiva do 
congresso idealizou o Jantar por Grupos Afins, 
atividade por adesão, organizada pela empresa 
Fellini Turismo, que reunirá os congressistas e 
acompanhantes que mostrarem interesse em 
três jantares, cada um dos quais com tema 
específico. São eles:

• Tradições gaúchas e agribusiness - na 
Churrascaria Na Brasa, uma das mais 
conceituadas de Porto Alegre;

• Enologia e Vinhos - no Restaurante Bah
• Pesca e Náutica - no Restaurante Marcos

Os interessados em participar de qualquer 
um destes jantares devem entrar em contato 
com a Agência de Turismo Fellini, cujo si-
te figura com um link no site do congresso 
(www.cbo2011.com.br)

Em 06 de setembro haverá a Solenidade 
de Abertura do XXXVI Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia, que será realizada no Teatro 
do SESI, localizado na FIERGS, onde será 
realizado o evento.

Depois da solenidade haverá a apresen-
tação do Grupo Tholl, espetáculo que reúne 
técnicas circenses e linguagem teatralizada 
com figurinos arrojados e luxuosos. O show 

produz grande impacto na plateia 
ao reunir num único momento 

cor, emoção, acrobacia e fan-
tasia. A noite terminará com 

um coquetel especial.

Programação Social

Exposição
Comercial

No dia seguinte serão realizadas duas 
festas simultâneas com temáticas diferentes, 
dirigidas a públicos diferentes.

A primeira ocorrerá no Centro de Even-
tos da PUCRS, será a Festa Multiétnica na 
qual as diversas etnias que participaram da 
História do Rio Grande do Sul estarão pre-
sentes com música, danças, manifestações 
culturais e culinária. Nos intervalos entre as 
apresentações, a festa será animada pela 
Orquestra Municipal de Teutônia e, além 
disso, haverá a apresentação da conhecida 
banda “Nenhum de Nós”. 

A segunda festa será promovida pelo 
CBO Jovem, no espaço cultural DC Artplex 
e contará com a animação da Banda Dublê e 
do DJ Pimpo. 

A Banda Dublê, de Rock, já teve duas par-
ticipações no Projeto Emoções em Alto Mar, 
de Roberto Carlos; bem como de abertura de 
shows como Village Peolpe, Ivete Sangalo, 
Skank e Victor e Léo. O DJ Pimpo, por sua 
vez, vem construindo sua fama há mais de 
dez anos animando os mais variados eventos 
e festas na capital e nas mais importantes 
cidades do Rio Grande do Sul.

Os 13 mil metros quadrados de área da 
exposição comercial do XXXVI Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia já estão comer-
cializados e serão ocupados por dezenas de 
empresas do segmento oftálmico. 

Programação Social:
Grupo Tholl (abaixo), Orquestra Municipal 
de Teutônia, Banda Nenhum de Nós, 
Banda Dublê e DJ Pimpo (acima)
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Organização Turismo

Palavras finais

Nos principais hoteis de Porto Alegre 
serão instalados guichês de atendimento 
expresso, que permitirão aos congressistas  
que já estiverem com a inscrição efetuada e 
quitada retirar os respectivos materiais com 
antecedência, sem a necessidade de se di-
rigirem ao centro de convenções antes do 
início das atividades científicas.

A empresa contratada para a realização 
do traslado garantiu a permanência de pelo 
menos 50 veículos novos percorrendo os ca-
minhos entre os principais hotéis e o centro 
de convenções, com a frequência obedecen-
do às necessidades originadas pelas progra-
mações cientifica e social do evento. A maior 
parte do trajeto desses veículos será feito pe-
la via expressa, a chamada Freeway, que liga 
os pontos extremos de Porto Alegre, o que 
reduzirá ao mínimo o desconforto provocado 
pelo trânsito.

O Centro de Convenções da FIERGS con-
tará com pelo menos três restaurantes em 
funcionamento durante o congresso. Além 
disso, haverá simpósios satélite em 6 e 7 de 
setembro e as empresas promotoras forne-
cerão refeições aos participantes de suas 
respectivas atividades.

A agência oficial de turismo do 
evento, Fellini, organizou pacotes 
turísticos para as várias regiões do 
Rio Grande do Sul e países do Prata 
e city tours por Porto Alegre. Os in-
teressados devem acessar o site da 
empresa a partir do site do congresso 
e verificar as condições e disponibili-
dades para enriquecer mais ainda a 
estada no Sul.

Além disso, a cidade é rica em 
museus e teatros e os passeios fami-
liares ou em grupos são alternativas 
que os congressistas devem planejar.

A organização do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia envolveu milha-

res de pessoas com histórias, experiências e funções diferentes. A harmonia 

com que todo este universo funcionou e funcionará até o fim do evento é algo 

que precisa ser destacado. Todo este trabalho só tem um objetivo: proporcio-

nar ao congressista uma experiência inesquecível e temos certeza que cada 

médico oftalmologista que participar do evento poderá confirmar que ele não 

foi em vão. Esperamos todos em Porto Alegre!

Foto: Ivo Gonçalves
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Casa de Cultura Mário Quintana

Guaiba

Italo Mundialino Marcon e Jacó Lavinsky
Presidentes da Comissão Executiva do XXXVI 

Congresso Brasileiro de Oftalmologia



23XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2011

A História da Cirurgia Refrativa no Brasil nos últimos vinte 
anos, com ênfase para a chamada cirurgia facorrefrativa , discutindo 
principalmente seus aspectos éticos e médicos: este será o tema da 
Conferência CBO, que será proferida na manhã de 06 de setembro, 

por Hamilton Moreira, presidente do CBO – gestão 2007-09.
A Conferência CBO é considerada a mais impor-

tante atividade científica dos congressos brasileiros 
de Oftalmologia. Tem como tradição abordar pon-
tos polêmicos da especialidade e da Medicina com 

tratamento abrangente e filosófico, com o obje-
tivo de provocar o debate e a reflexão. Há vários 
anos que vem sendo proferida pelo presidente 

do CBO cuja gestão tenha acabado no congres-
so brasileiro de Oftalmologia anterior.

E
sta será a legenda do Selo de Compro-
vação que o Conselho Brasileiro de Of-
talmologia entregará durante o XXXVI 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia 

no Espaço CBO aos portadores de título de 
especialista emitidos pela entidade.

Feito de forma a ser emoldurado pelo 
médico, o Selo de Comprovação foi idea-
lizado para ser exposto em local nobre de 
clínicas e consultórios, como mais uma ação 
do CBO para valorizar o documento.

U
ma das novidades que mais chamará 
a atenção do congressista em Por-
to Alegre será o Espaço CBO, uma 
ampla arena estrategicamente loca-

lizada onde estarão disponibilizados todos os 
serviços, informações e atividades relaciona-
das ao conselho. No mesmo espaço estarão 
reunidas as representações das sociedades 
de subespecialidades filiadas e de outras 
entidades com as quais o CBO mantém rela-
ções. O mesmo espaço abrigará exposições 
de fotos e atividades comemorativas aos 70 

anos do CBO e as eleições para a diretoria, 
conselho fiscal e integrantes do Conselho de 
Diretrizes e Gestão da entidade (veja matéria 
na página 29).

“Não podemos entrar em muitos detalhes 
sobre o Espaço CBO, mas aqueles que têm 
a ideia de que será apenas mais um estan-
de terão uma grande surpresa”, promete o 
secretário geral do conselho, Nilo Holzchuh, 
responsável pelos trabalhos de planejamento 
do espaço e das atividades que nele se de-
senvolverão durante o evento.

“Sabemos que a chamada cirurgia facorrefrativa não é 
unanimidade entre os médicos, pesquisadores e professores da 
especialidade. Muitos a consideram um avanço que pode beneficiar 
certa classe de pacientes, enquanto que outros enxergam nos 
procedimentos que a compõem desvios éticos graves. Na minha 
conferência tratarei dos aspectos médicos e técnicos da cirurgia 
facorrefrativa e, principalmente, das discussões que ela provoca no 
Brasil e no mundo”, definiu o conferencista.

A Conferência CBO do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmo-
logia terá ainda outro diferencial pioneiro em atividades didáticas 
dessa envergadura: será apresentada em projeção de três dimen-
sões (3D). Ao entrarem no Teatro SESI, os ouvintes receberão os ócu-
los especiais para poderem acompanhar a projeção e a conferência 
desenvolvida por Hamilton Moreira.

“O Título de Especialista é avalizado pelo 
CBO e pela Associação Médica Brasileira. 
É uma conquista importantíssima na vida 
profissional do médico, pois atesta que o 
mesmo está plenamente capacitado para 
garantir a saúde ocular daqueles que o pro-
curam. O paciente tem o direito de ter esta 
informação, para sua segurança e o médico 
tem o dever de informar, com o devido or-
gulho”, afirma o presidente do CBO, Paulo 
Augusto de Arruda Mello.

Conferência CBO: a polêmica em 3D

“Aqui trabalha médico com título de especialista”

Espaço CBO

A participação no XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia proporciona 20 pontos para o processo de 
Certificação de Atualização Profissional para a revalidação do Título de Especialista em Oftalmologia.
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B
em vindos ao principal meio de co-
municação do XXXVI Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia! Neste 
espaço, localizado na internet pelo 

link www.cbo2011.com.br você pode encon-
trar todas as informações para solucionar 
qualquer dúvida referente ao segundo maior 
evento oftalmológico do mundo. 

O site foi idealizado para propiciar ao 
navegante a possibilidade de planejar sua es-
tada no belo Rio Grande do Sul sem nenhum 
susto ou imprevisto. A equipe responsável 
pelo projeto só não conseguiu transferir o 
gostoso frio sulista, o cheiro forte do tradicio-
nal chimarrão ou o paladar do churrasco gaú-
cho para o congressista apreciar, enquanto 

navega pelo conteúdo pensado para facilitar 
a sua presença no evento! 

Em um site completo, você tem acesso à 
programação científica e social, informações 
para a inscrição no Congresso e a emissão do 
boleto financeiro, perguntas frequentes, hos-
pedagem, hotelaria e turismo pela agência de 
viagem oficial do Congresso. Confira abaixo 
um passo a passo de como navegar pelo site.

Logo ao acessar a página principal você 
verá um site atual, com os princípios da aces-
sibilidade na internet, separando os assuntos 
por menus localizados no centro da tela e em 
seu rodapé. É por eles que você deve navegar 
para começarmos a nossa viagem rumo a 
Porto Alegre pela internet. Vamos lá!

Programe sua viagem, estada e roteiro científico sem sair de        casa pelo site do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

1 2 3 4 5

6

7

www.cbo2011.com.br
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Agora você já está por dentro dos principais aspectos 
do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia e não 

tem como não se inscrever e participar do segundo maior 
evento da especialidade do mundo. Até lá!

1. Inscrições
O primeiro passo do associado rumo ao sul começa nesta seção. 
Neste espaço são disponibilizadas informações necessárias para 
inscrição no congresso, impressão e pagamento do boleto. 

2. Área Científica
O prazo para a inscrição de trabalhos no congresso já está 
esgotado.

3. Programação
O Congresso Brasileiro de Oftalmologia é respeitado pelo conteú-
do científico impar na sua programação. Nesta seção o associado 
tem acesso detalhado ao Calendário Científico Interativo que é 
especificado por tema da atividade, nome do(s) palestrante(s), 
data, horário e sala. Os detalhes da Programação Social também 
podem ser acessados nesta seção. Atente-se em escolher uma das 
duas festas programadas para 07 de setembro, que acontecerão 
em lugares diferentes, mas no mesmo horário. Quando você for 
retirar o material do congresso terá que manifestar sua opção para 
receber a pulseira correspondente.

4. Feira de Exposição
Conheça a lista das empresas que participam da exposição 
comercial do evento. 

5. Hospedagem e Turismo
Que tal conhecer os pontos turísticos do Rio Grande do Sul depois 
do evento? Existem muitos lugares para passear e uma cultura di-
ferenciada para conhecer. Agora imagine programar isso sem sair 
de casa e pela agência de viagens oficial do congresso? Então mãos 
a obra, prepare a mala e boa viagem! Ao acessar o site da agência 
de turismo Fellini, com link disponibilizado no canto direito do 
site, você tem acesso às principais oportunidades exclusivas para o 
congressista, que pode agendar todo o roteiro de sua viagem com 
a passagem aérea saindo com 15% de desconto, além de poder 
escolher entre os melhores hoteis, alugar um carro, observar os 
pacotes, participar de cruzeiros e viagens pós-congresso. Atente-
-se também para uma novidade exclusiva para o congressista, que 
é a oportunidade de participar do Jantar de Grupos de Interesse 
(veja matéria na página 21) em 05 de setembro. 

6. Ainda não solucionou todas as suas dúvidas? Observe o centro 
da página inicial e encontrará um espaço com roteiro programado 
de perguntas mais frequentes sobre o congresso e suas respectivas 
respostas.

7. Outro atalho existente no site é o Painel Tira Dúvidas. Nele é 
possível enviar perguntas ligadas à ciência e à prática oftalmológi-
cas que serão respondidas por seis especialistas durante o painel 
que será realizado em 06 de setembro, às 16h30.

Outra novidade é a seção “Guia Meu Congresso”, onde se-
rá possível elaborar o roteiro online das principais prioridades 
individuais do congressista em um sistema que elaborará um 
arquivo em HTML de fácil manuseio com a possibilidade de 
impressão, tornando ainda mais fácil identificar e saber onde 
serão realizadas as atividades de sua prioridade.

Programe sua viagem, estada e roteiro científico sem sair de        casa pelo site do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

5http://www.cbo2011.com.br/?pageContent=hospedagemTurismo
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E
stas são as três principais caracterís-
ticas da 2ª Edição da Série Oftalmo-
logia Brasileira, apontadas pelo co-
ordenador de sua elaboração, Milton 

Ruiz Alves. A coleção será lançada durante o 
congresso de Porto Alegre e, além da atuali-
zação completa em relação à edição original, 
ganha versão on-line.

Ruiz Alves ressalta que a segunda edição 
da obra teve como preocupação principal 
atualizar os pontos nos quais o avanço da 
ciência e da prática oftalmológica haviam co-
locado em xeque os conceitos emitidos pela 
primeira edição.

O coordenador da obra também afirma 
que, utilizando a edição on-line, os médicos 
oftalmologistas poderão enviar sugestões 
de atualização, críticas e informações para 
a comissão encarregada que, após crite-
riosa análise, incorporarão as atualizações  
pertinentes.

“É um processo inovador pelo qual a atu-
alização da obra passará a ser permanente, 
com ganhos evidentes para seus leitores e 
para a Oftalmologia brasileira”, declarou.

A 2ª Edição da Série Oftalmologia Bra-
sileira tem 17 volumes (veja quadro). Sua 
elaboração foi coordenada por Milton Ruiz 
Alves, que contou com a participação de 49 
editores, cada um dos quais responsável por 
um volume ou por parte de volume.  

O comprador da coleção poderá adquirir 
também senha e informações para acessar 
a obra on-line, através do computador, Ipad 
ou outro aparelho semelhante. Os preços 
e a  comercialização das duas formas de 
apresentação da obra ainda estão sendo 
concluídas pela diretoria do CBO e pelos 
responsáveis das editoras Cultura Médica e 
Guanabara Koogan. Entretanto, já foi decidi-
do que o associado do CBO poderá adquirir 
a obra em qualquer de suas versões em con-
dições privilegiadas.

De acordo com Ruiz Alves, a análise da 
Série Oftalmologia Brasileira deve levar em 
consideração que é a segunda maior obra 
bibliográfica da especialidade do mundo, 
depois da coleção da Academia Americana.

“Também precisamos considerar que a 
coleção nasceu da colaboração de mais de 
600 especialistas, o que significa que é uma 
obra de inclusão nacional de oftalmologistas. 
Por isto, muitas vezes, não apresenta conduta 
uniforme com relação a diagnósticos e proce-
dimentos, mas pontos de vista diferenciados. 
A obra é a compilação de todo o pensamento 
oftalmológico brasileiro, não de uma região 
ou instituição. Estas características, soma-
das às imensas possibilidades trazidas pela 
edição on-line, tornam a 2ª Edição da Série 
Oftalmologia Brasileira uma obra muito mais 
rica e fascinante”, concluiu Milton Ruiz Alves.

Série Oftalmologia Brasileira ganha 
edição mais rica,  atual e digital
“É a segunda maior obra bibliográfica da Oftalmologia mundial, congrega todo o pensamento 
oftalmológico brasileiro e, na forma on-line, vai permitir a atualização constante e rápida.”

Milton Ruiz Alves

É um processo 
inovador pelo qual 
a atualização da 
obra passará a ser 
permanente, com 
ganhos evidentes 
para seus 
leitores e para 
a Oftalmologia 
brasileira
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Bases da Oftalmologia
Patologia - Roberto Lorens Marback
Anatomia/Histologia - Nicomedes Ferreira Filho
Farmacologia - Acácio Alves de S. Lima Filho
Genética - Juliana Maria Ferraz Sallum
Fisiologia - Adalmir Morterá Dantas
Embriologia     

Semiologia Básica – Carlos Augusto Moreira

Doenças Externas Oculares e Córnea – Ana Luisa Holfling-Lima, Maria Cristina 
Nishiwaki Dantas e Milton Ruiz Alves

Glaucoma – Paulo Augusto de Arruda Mello, Remo Susanna Júnior e Homero 
Gusmão de Almeida 

Cristalino e Catarata – Carlos Eduardo Leite Arieta e Miguel Ângelo Padilha

Retina e Vítreo – Carlos Augusto Moreira Júnior. Jacó Lavinsky e Marcos 
Pereira de Ávila

Neuroftalmologia – Antonio Luiz Zangalli e Mário Luiz Ribeiro Monteiro
Óptica,Refração e Visão Subnormal - Paulo Schor, Ricardo Uras e  
Sílvia Veitzman

Estrabismo – Carlos Ramos de Souza Dias, Harley Edison Amaral Bicas e 
Henderson Celestino de Almeida

Lentes de Contato – Adamo Lui Netto, Cleusa Coral-Ghanem e Paulo  
Ricardo de Oliveira

Cirurgia Refrativa – Renato Ambrósio Júnior, Wallace Chamon e Mauro  
Siqueira de Queirós Campos

Uveítes – Fernando Oréfice

Órbita, Sistema Lacrimal e Oculoplástica – José Vital Filho, Antônio Augusto  
Velasco e Cruz, Silvana Artioli Schellini, Suzana Matayoshi, Ana Rosa  
Pimentel de Figueiredo e Guilherme Herzog Neto

Banco de Olhos e Transplantes – Hamilton Moreira. Luciene Barbosa de Sousa  
e Élcio Hideo Sato

Iatrogenias,  Manifestações Oculares das Doenças Sistêmicas e Oncologia Ocular –  
Sérgio Felberg, Fernando Cesar Abib, Sérgio Kwitko, José Vital Filho,  
Paulo Elias Corrêa Dantas e José Wilson Cursino

Metodologia Científica – Harley Edison Amaral Bicas e Maria de Lourdes 
Veronese Rodrigues

Prova Nacional de Oftalmologia e Cirurgias – Paulo Augusto de Arruda Mello

A 2ª Edição da Série Oftalmologia Brasileira conta dos seguintes volumes e editores:

A obra é a 
compilação de 
todo o pensamento 
oftalmológico 
brasileiro, não de 
uma região ou 
instituição
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Tema Oficial

O 
Tema Oficial do XXXVI Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia é Glau-
coma Primário de Ângulo Aberto, 
que tem como editores Homero 

Gusmão de Almeida, Geraldo Vicente de Al-
meida e Paulo Augusto de Arruda Mello.

A obra será lançada durante o evento na 
forma de livro e na forma digital pela Editora

Cultura Médica e, além dos editores, 
recebeu a colaboração de 35 dos maiores  
especialistas em glaucoma do Brasil. 

Todos os pontos ligados ao diagnóstico 
e terapia do glaucoma são tratados no livro 
de forma clara e didática. Os últimos avan-
ços ocorridos na matéria são debatidos, bem 
como as perspectivas para o futuro próximo.

Participaram da obra:

Adriana Chaves de Oliveira
Alberto Diniz Filho
Alinne Maria Camargos da Costa
Augusto Paranhos Júnior
Bruno Pimentel de Figueiredo Carlos Akira Omi
Carlos Rubens Lucas de Figueiredo
Carmo Mandia Júnior
Christiane Rolim de Moura
Cristiano Caixeta Umbelino
Daniel Fulgêncio de Moura
Daniel Meira Freitas
Daniela Silveira de Faria
Diego Tebaldi de Queiroz Barbosa
Ednajar Tavares Macedo Filho
Filipe B Accioly de Gusmão
Flávio de Andrade Marigo
Flávio de Andrade Marigo
Geraldo Vicente de Almeida
Heloísa Andrade Maestrini
Homero Gusmão de Almeida
Ivan Maynart Tavares
João Antonio Prata Júnior
Luciana de Figueiredo Barbosa
Luiz Alberto Soares de Melo Júnior
Maurício Della Paolera
Mauro Toledo Leite
Niro Kasahara
Paulo Augusto de Arruda Mello
Rafael Vidal Mérula
Ralph Cohen
Renato Klingelfus Pinheiro
Roberto Márcio Batista Teixeira
Sérgio Henrique Teixeira
Tiago dos S. Prata
Túlio Reis Hannas
Vanessa M. Gerente
Walter Gomes Amorim

Uma das reuniões dos 
editores do tema Oficial
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Eleição da Diretoria do CBO

Integrantes e suplentes do conselho fiscal

Candidatos para titulares do CDG 

E
m 07 de setembro, será realizada 
a eleição do presidente, vice-pre-
sidente e secretário geral do CBO 
para o biênio 2011-2013. Também 

haverá eleições para escolha dos três inte-
grantes e três suplentes do Conselho Fiscal 
“Professor Heitor Marback” e para a escolha 
de quatro titulares do Conselho de Diretrizes 
e Gestão (CDG). A votação será efetuada no 
espaço CBO, na entrada do recinto onde 
ocorrerá o XXXVI Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia.

Foi inscrita apenas uma chapa para con-
correr aos cargos da diretoria, que será com-
posta por Marco Antônio Rey de Faria (presi-
dente), Milton Ruiz Alves (vice-presidente) e 
Nilo Holzchuh (secretário geral).

Para integrar o Conselho Fiscal “Profes-
sor Heitor Marback” também foi inscrita uma 

única chapa composta por Francisco de Assis 
Cordeiro Barbosa, José Beniz Neto e Renato 
Ambrósio Júnior, que terão como suplentes 
Amaryllis Avakian, Eduardo Ferrari Marback e 
Marcelo Barbosa Melo de Mendonça.

A eleição para escolher os quatro titulares 
do CDG terá  oito candidatos: Breno Barth 
Amaral de Andrade, Homero Gusmão de Al-
meida, Michel Eid Farah Neto, Newton Kara 
José Júnior, Newton Leitão de Andrade, Pro-
cópio Miguel dos Santos e Walbert de Paula 
e Souza.

O candidato a presidente pela chapa úni-
ca, Marco Antônio Rey de Faria é professor 
adjunto de Oftalmologia do Departamento 
de Cirurgia da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRN) e atualmente ocupa o cargo de vice-
-presidente do CBO. 

Michel Eid 
Farah Neto

Breno Barth Amaral 
de Andrade

Newton Leitão 
de Andrade

 Homero Gusmão 
de Almeida

Newton Kara 
José Júnior

Procópio Miguel 
dos Santos

Walbert de 
Paula e Souza

Milton Ruiz Alves

Nilo Holzchuh

Marco Antônio Rey de Faria

Amaryllis 
Avakian

Suplente

Eduardo Ferrari 
Marback 

Suplente

Marcelo Barbosa 
Melo de Mendonça

Suplente

Francisco de Assis 
Cordeiro Barbosa

Titular

José Beniz 
Neto

Titular

Renato Ambósio 
Junior

Titular



Pode ser usado com lentes de contato1

Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3

Alívio imediato e prolongado do ardor e da secura ocular1

CONTRAINDICAÇÕES: o produto está contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não se conhecem interações medicamentosas.

Referências Blibiográficas:  1) Bula de Lacrifilm. 2) Noecker R. Ophthalmic preservatives: considerations for long-term use in patients with dry eye or glaucoma. Rev Ophthalmol 2001; June: 1-10. 3)Chalmers RL. Hydrogen peroxide in anterior segment physiology: a literature review. Optom Vis Sci 1989;66:796-803.7.
LACRIFILM® (carmelose sódica). FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: Solução oftálmica estéril - frasco contendo 15 ml. COMPOSIÇÃO: Cada ml da solução oftálmica contém carmelose sódica 5 mg. Veículo: cloreto de sódio, fosfato de sódio monobásico, perborato de sódio,
ácido bórico, água purificada estéril. INDICAÇÕES: Para uso como lágrima artificial e como lubrificante nos casos de “olho seco”. Para reumidificar e lubrificar as lentes de contato gelatinosas durante o uso. CONTRAINDICAÇÕES: O produto está contraindicado em pacientes com história de
hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. POSOLOGIA: Instilar 1 ou 2 gotas no(s) olhos(s) afetado(s) sempre que necessário, ou de acordo com orientação médica. Reg. MS 1.0497.1289. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

“LACRIFILM® É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA.”

Ro
nd

a 
Pr

op
ag

an
da

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Divisão GENOM

Unidade Brasília: Trecho 01 Conjunto 11 Lote 6 a 12
Pólo de Desenvolvimento JK

Santa Maria- Brasília - DF - CEP: 72549-555

3428-Anuncio Lacrifilm OK_Layout 1  8/4/11  9:45 AM  Page 1



ENSINO 31

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2011

Quantos e que tipo de oftalmologista 
o Brasil precisará em 2021?

O
s debates tiveram a mediação 
do coordenador da Comissão de 
Ensino do CBO, Rubens Belfort 
Junior e contaram com a parti-

cipação de Flávio Eduardo Hirai (médico 
oftalmologista e especialista em epidemio-
logia), Newton kara José (cordenador da 
Comissão de Prevenção de Cegueira do 
CBO), Paulo Augusto de Arruda Mello 
(presidente do CBO) e Maria do Patrocínio 
Tenório Nunes (Secretária Executiva da 
Comissão Nacional de Residência Médica 
- SESU/MEC).

Eduardo Hirai afirmou que dados da Or-
ganização Mundial de Saúde confirmam que 
as principais causas de cegueira e deficiên-
cia visual no mundo são erros de refração, 
catarata, glaucoma, opacidade de córnea/
tracoma, degeneração macular relacionada 
à idade, retinopatia diabética, cegueira infan-
til e oncocercose e que nos últimos anos a 
opacidade de córnea/tracoma vem reduzindo 
sua incidência ao passo que os erros de re-
fração vem crescendo em impacto.

Os mesmos dados mostram que as 
pessoas com mais de 50 anos (20% da 
população e 65% dos deficientes visuais) e 
crianças e adolescentes de 15 anos ou me-
nos, são os grupos mais vulneráveis.

O Brasil, de acordo com Eduardo Hirai, 
está numa fase de sua história epidemioló-
gica na qual as doenças infecciosas estão 
sendo suplantadas pelas doenças crônicas 
como causa de mortalidade e de prevalência.

Mostrou dados relacionados com a pirâ-
mide demográfica do País, que demonstra 

o envelhecimento da população e 
o aumento da expectativa  de vida 
dos brasileiros.  Como consequ-
ência deste processo histórico, os 
médicos irão se deparar cada vez 
mais com pacientes mais velhos, 
independentemente do seu nível de 
preparação. 

“Qual o cenário que vamos cons-
truir. As doenças são estas mesmo: 
catarata, glaucoma, DMRI e erros de 
refração. Os erros de refração não 
acontecem só nos idosos, mas 60% 
dos problemas visuais de crianças 
são ligados aos erros de refração. 
Devemos lembrar também que os 
erros de refração acontecem num 
País que está ficando rapidamente 
velho. É um País desigual, econo-
micamente, social e geneticamente 
falando. Uma reforma curricular que 
reflita o rápido envelhecimento do 
Brasil é critica para que se evite 
uma epidemia de condições iatro-
gênicas e a consequente escalada 
dos custos de cuidado a saúde. 
Esta é a realidade atual e para os 
próximos 20 a 30 anos”, concluiu.

Formar o médico centrado nas  
necessidades da população

Já o coordenador da Comissão 
de Prevenção da Cegueira e Reabi-
litação Visual do CBO, Newton Ka-
ra José afirmou que o número e o 
tipo de oftalmologista que o Brasil 

Estas foram as questões que nortearam os debates do simpósio que a 
Comissão de Ensino promoveu em 11 de junho, durante o XVIII Simpósio 
Internacional de Atualização em Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo.

Newton Kara José

Rubens Belfort Junior e Paulo 
Augusto de Arruda Mello
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precisará no futuro depende das respostas 
que forem dadas à pergunta: que sistema 
de saúde estamos construindo?

“Se quisermos ser oftalmologistas cirur-
giões, precisamos da metade do número de 
somos hoje. Se quisermos ser generalistas 
para tratar dos problemas da população, o 
País precisa do dobro ou do triplo do núme-
ro atual. Se tivemos só o médico oftalmo-
logista, 12 a 13 mil parece ser o suficiente. 
Se tivermos o optometrista, seis mil será 
muito. A grande pergunta é: qual o impacto 
do optometrista no atendimento oftalmo-
lógico? Meu compromisso maior é com a 
população e por isto digo que, no Brasil, a 
optometria seria um desastre, pois como 
não tem controle, eles dão óculos até para 
cachorro morto. Estes óculos custam caro 
e para a população da periferia custa mais 
caro ainda”, afirmou.

Na conclusão de sua exposição, Kara 
José defendeu um ensino de oftalmologia 
centrado nas necessidades da comunidade 
e da população, que não tenha o hospital 
como centro e ponto de referencia maior.

Dados do Censo Oftalmológico 2011
A exposição do presidente do CBO, 

Paulo Augusto de Arruda Mello centrou-se 
no Censo Oftalmológico 2011. De acordo 
com este documento, atualmente existem 
no Brasil 15.719 médicos oftalmologistas e a 
única região que ainda não tem um número 
expressivo de especialistas  é a região Nor-
te. Ressaltou, entretanto, que 11% desses 
médicos atuam em mais de um município, o 
que equivale a uma situação na qual existis-
sem  17.740 profissionais.

“É importante ressaltar que este núme-
ro médicos oftalmologistas cresceu quase 
100% em relação ao primeiro censo (2001), 
quando éramos 9.622, enquanto que a po-
pulação cresceu 26%”, disse.

O presidente do CBO também afirmou 
que o número de portadores do título de es-
pecialista em oftalmologia cresce a propor-
ção de 800 novos médicos por ano e que o 
Censo Oftalmológico mostrou que está em 
andamento um processo de interiorização 
dos médicos oftalmologistas em todas as 
regiões brasileiras. 

 Maria do Patrocínio Tenório NunesFlávio Eduardo Hirai

Uma reforma 
curricular que 
reflita o rápido 
envelhecimento 
do Brasil é critica 
para que se evite 
uma epidemia 
de condições 
iatrogênicas e 
a consequente 
escalada dos 
custos de cuidado 
a saúde.
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A visão da CNRM
“A Comissão Nacional de Residência Médi-

ca (CNRM) e as sociedades de especialidades 
precisam trabalhar juntas”, declarou a secretária 
executiva da CNRM, Maria do Patrocínio Tenório 
Nunes em sua exposição no simpósio.

Defendeu o aumento do investimento e da 
atenção para a formação dos preceptores, que 
vão formar os especialistas do futuro próximo e 
defendeu a necessidade de renovação no quadro 
de professores de todas as áreas da Medicina. 

Depois do Simpósio, a Comissão de 
Ensino do CBO e vários coordenadores de 
cursos de especialização em oftalmologia 
credenciados pela entidade mantiveram 
uma reunião com a secretária executiva da 
CNRM, Maria do Patrocínio Tenório Nunes 
na qual foram iniciados entendimentos para 
estabelecer mecanismos de colaboração 
entre as duas instituições com o objetivo de 

aprimorar o ensino da Oftalmologia.
Como resultado desta reunião, o CBO 

e a CNRM continuarão as negociações 
para uniformizar a vistoria das residências 
médicas e dos cursos de especialização 
em Oftalmologia, que requeiram o creden-
ciamento ou precisem passar por processo 
de recredenciamento em qualquer uma das 
duas instituições.

Alguns participantes da reunião: 
Marcelo Palis Ventura (RJ), Raul 
Nunes Galvarro Vianna (RJ), Ana Maria 
Noriega Petrilli (SP), Mauro Nishi (CBO), 
Maria do Patrocínio Tenório Nunes 
(CNRM), Paulo Augusto de Arruda Mello 
(CBO), Ana Rosa Pimentel de Figueiredo 
(MG), Rubens Belfort Junior (CBO), 
Nilo Holzchuh (CBO), Haroldo Bieira de 
Moraes Júnior (RJ) e Fátima Lutfi (CBO)
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1. CRONOGRAMA

Data Atividade Horário Forma/ Local

01 a 15 outubro 2011 Período de Inscrição
Exclusivamente por 

correspondência

Out/Nov. 2011
Análise da 

documentação
Comissão de Ensino CBO

Até 15/12/11 Lista de aptos 
Divulgação no portal 

www.cbo.com.br 

19/01/2012 Prova Teórica I 09:00h às 12:30h
São Paulo (SP)  

Centro de Conv. Frei Caneca

19/01/2012 Prova Teórico-Prática 14:30h às 16:30h
São Paulo (SP)  

Centro de Conv. Frei Caneca

20/01/2012 Prova Teórica II 09:00h às 13:00h 
São Paulo (SP) 

Centro de Conv. Frei Caneca

A partir de  
28/02/2012

Relação de Aptos para a Prova 
Prática

Divulgação no portal 
www.cbo.com.br

Mar/Abr. 2012
Informe sobre Prova Prática

(local e horário)

Candidatos Alunos de Cursos credenciados:
Agendada pelo Coordenador

Demais candidatos:
correspondência em março e abril/2012

Jan/Abr. 2012 Prova Prática Definido pelo CBO Definido pelo CBO

Após 31/05/20122 Declaração de Aprovado Correspondência após 31/05/12

Em conformidade com a Resolução CFM (Conselho Federal de Medicina) 1845/2008 o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia torna público que realizará a partir de 19 de janeiro de 2012 a Prova Nacional 
de Oftalmologia. Os aprovados têm direito ao Título de Especialista em Oftalmologia concedido pelo 
CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) e pela AMB (Associação Médica Brasileira).

EDITAL
PROVA NACIONAL DE 

OFTALMOLOGIA 2012
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2.  PODeRãO se iNsCReveR:

A. Médicos que tiverem concluído até janeiro de 2012, três 
anos (1º, 2º e 3º ano) de Curso de Especialização em Oftal-
mologia credenciado pelo CBO e/ou Programa de Residência 
Médica credenciado pela CNRM/ MEC.

 
B. Médicos que não atendam às exigências acima descritas, 

desde que:

  Comprovem no mínimo 06 (seis) anos de graduação em 
Medicina, completados até 31 de janeiro de 2012 (será 
considerada a data do Diploma) e,

  De acordo com a Normativa da Associação Médica Brasileira 
- AMB em vigor desde março de 2008 devem apresentar 
comprovação de 06 anos, como médico, de treinamento/
capacitação junto à instituição dedicada ao atendimento of-
talmológico e, sistema de pontuação conforme demonstrado 
no anexo 4; comprovando mínimo de 100 pontos. Decla-
rações comprobatórias devem ser emitidas por associado 
CBO, com Titulo de Especialista CBO/AMB.

3. DA iNsCRiçãO:
 
 As inscrições serão realizadas no período 01 à 15 de ou-

tubro de 2011.

 A documentação deve ser encaminhada por sedex  ao Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia - A/C Comissão de ensino 
– Ref:  Prova Nacional de Oftalmologia 2012. 

 Endereço: Rua Casa do Ator, 1.117 cj. 21 CEP- 04546-004
 A inscrição postada após 15 de outubro não terá validade.
 

A. inscrição para Médico descrito no item 2.A, oriundo de 
Curso de especialização em Oftalmologia credenciado 
pelo CBO. Para o candidato que concluir em janeiro de 
2012, a inscrição será efetuada pelo Coordenador do Curso, 
por meio da Relação de “Alunos Aptos” devendo conter:

 Ficha de inscrição, anexo 1 deste Edital (disponível no site 
www.cbo.com.br) devidamente preenchida, assinada e acompa-
nhada de:

• Cópia autenticada do CRM definitivo emitido no Brasil;
• Cópia autenticada da Declaração do Coordenador do  

curso em que consta o período de realização do Curso de 
Especialização,

• Uma foto 3 x 4 no anexo 1;
• Comprovante pagamento da inscrição (cópia simples);

 
B. inscrição para Médico descrito no item 2.A - portador do 

Certificado ou Declaração de Conclusão do Programa 
de Residência Médica em Oftalmologia – credenciado 
pela CNRM-MeC. Será realizada pelo próprio candidato e 
deverá conter a Ficha de inscrição, anexo 1 deste Edital 
(disponível no site www.cbo.com.br) devidamente preenchi-
da, assinada e acompanhada de:

• Cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Programa 
de Residência Médica em Oftalmologia – CNRM-MEC ou,

• Cópia autenticada da Declaração do Supervisor do Progra-
ma de Residência Médica ou COREME, constando o período 
de realização, para candidatos que terminam o Programa 
de Residência Médica em Oftalmologia – CNRM/MEC em 
jan/2012;

• Cópia autenticada do último holerite do pagamento da bolsa;
• Cópia autenticada do CRM definitivo emitido no Brasil;
• Uma foto 3 x 4 no anexo 1;
• Comprovante pagamento da inscrição (cópia simples).

 
C. inscrição para Médico, descrito no item 2.B será efetu-

ada pelo candidato e deverá conter:
   

 Ficha de inscrição – anexo 1 deste Edital (disponível no 
site www.cbo.com.br) – devidamente preenchida, assinada 
e acompanhada de:

• Duas fotos 3x4 - coladas nos locais indicados (anexo  
1 e anexo 3)

• Comprovante pagamento da inscrição (cópia simples);
• Cópia autenticada do CRM definitivo emitido no Brasil;
• Cópia autenticada do Diploma de Médico que comprove no 

mínimo seis anos de graduação em Medicina,
• Cópia autenticada de documento(s) de comprovação de 

06 anos, como médico, em treinamento/capacitação 
junto à em instituição dedicada ao atendimento oftalmoló-
gico. Declarações devem ser emitidas por oftalmologistas 
com Titulo de Especialista CBO/AMB.

• Comprovar mínimo de 100 pontos através do anexo 3, 
obedecendo ao sistema de Pontuação determinado 
pela AMB, detalhado no anexo 4.

 A falta da documentação exigida para a inscrição implica-
rá em sua não aceitação, impedindo o candidato de realizar a 
Prova Nacional.  
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 O candidato deverá certificar-se de que a documentação enviada 
está completa, pois não serão aceitas inclusões de documentos, 
após a data limite para as inscrições. 

4. CONFiGuRAçãO DA PROvA NACiONAL 2012:

 A Prova Nacional de Oftalmologia compreende: Prova Te-
órica i (Básica), Prova Teórica ii (Clínica/Cirúrgica), Prova 
Teórico-Prática e Prova Prática.

 A relação de candidatos aptos estará disponível no portal 
www.cbo.com.br após 15/12/2011. 

 
 As Provas Teórica i, Teórica ii e Teórico-Prática serão reali-

zadas em 19 e 20 de janeiro (5ª e 6ª feira) no CeNTRO De 
CONveNçÕes FRei CANeCA, R. Frei Caneca, 569 - 4º andar, 
são Paulo/sP.

 
 Prova Teórica i – consiste em responder questões de múltipla 

escolha, baseada na Bibliografia (anexo 2 do Edital).  O exame 
conterá questões sobre Oftalmologia Básica.

  Prova Teórica ii – consiste em responder questões de múltipla 
escolha, baseadas na Bibliografia (anexo 2 do Edital). O exame 
conterá questões sobre Oftalmologia Clínica e Cirúrgica.

  Prova Teórico-Prática - consiste em responder questões de 
múltipla escolha baseadas na Bibliografia (anexo 2 do Edital), 
referentes a estudo de caso, a partir da análise de imagens. 

 O candidato deverá apresentar-se no local das Provas, 30 minu-
tos antes do horário de início das mesmas, portando carteira do 
CRM original e tendo em mãos lápis, borracha, caneta preta ou 
azul.

 Não será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (cal-
culadora, palmtop, laptop, etc)

 
 “será considerado apto a realizar a Prova Prática o candi-

dato que obtiver nota média igual ou superior a 7,0 (sete) 
nas Provas Teórica i,  Teórico ii e Teórico – Prática, desde 
que a  nota em cada uma das Provas - na Teórica i, na Teóri-
co ii, na Teórico – Prática, seja igual ou maior que 6,0 (seis) 
(conforme estipulado pela Normativa AMB) 

 Prova Prática – A Prova Prática consiste no exame de pacientes, 
discussão e orientação terapêutica, perante Banca  examinadora 
designada pelo CBO. 

 O candidato inscrito pelo Coordenador do Curso de Especiali-
zação credenciado pelo CBO deverá realizar a Prova Prática no 
período de janeiro a abril de 2012. A comunicação sobre o dia e 
hora será feita pelo Coordenador do Curso.

 A Prova Prática para os demais candidatos será realizada no mês 
de abril 2012, em dia, local e horário previamente determinado 
pela CBO/Comissão de Ensino e, comunicado ao candidato por 
meio de correspondência que será enviada durante os meses de 
março/abril de 2012. 

 “será considerado aprovado o candidato que obtiver  nota 
média igual ou superior a 7,0 (sete) nas Provas Teórica i,  
Teórico ii e Teórico – Prática, desde que a nota em cada 
uma das Provas - na Teórica i, na Teórico ii, na Teórico –Prá-
tica, seja igual ou maior que 6,0 (seis)  e, nota 7,0 (sete) na 
Prova Prática.”

5. iNsCRiçãO:

 Boleto bancário disponível no portal do CBO www.cbo.com.br ou 
depósito no Banco Bradesco, Ag. 0099-0 (Agência Central), con-
ta 301532-7, em favor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

 O valor de inscrição é de R$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e 
cinquenta reais) e, a cópia do comprovante de pagamento deve 
ser anexado à ficha de inscrição.

 
 Este valor fica reduzido a R$ 640,00 (seiscentos e quarenta re-

ais) para o candidato quite com a anuidade do CBO/ AMB 2011.

 O valor da inscrição para o candidato / aluno de Curso de Especia-
lização credenciado pelo CBO, que consta na lista de aptos enca-
minhada pelo Coordenador do Curso é R$ 510,00 (quinhentos e 
dez reais).

 
 O valor da inscrição não será devolvido sob pretexto algum. 

Só deve ser enviada inscrição que esteja de acordo com o esta-
belecido pelo Edital.

6. iNFORMAçÕes COMPLeMeNTARes
 
 A Comissão de Ensino aceitará recurso sobre pedido para re-

visão de questões da Prova Teórica I, Prova Teórica II e Prova 
Teórico-Prática, desde que formulado e assinado pelo próprio 
candidato, com firma reconhecida da solicitação e encaminhado 
pelo correio. 
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 O recurso deve ser feito necessariamente em folha individual, ou 
seja, uma questão/folha, informando a Prova, o tipo (A, B ou C) 
e o número da questão. incluir a justificativa e anexar xerox da 
Bibliografia indicada, onde baseou-se para formular o recurso. 

 O candidato deve colocar o nome em cada questão que solicitar 
revisão, assinar e reconhecer firma. 

 
 A solicitação de revisão deverá ser postada via Sedex até dia 01/

fevereiro/2012– A/C Comissão de Ensino/CBO – Rua Casa do 
Ator, 1.117 cj.21 –SP/SP  04546-004. 

 Será considerada a data da postagem.

 Somente serão aceitos recursos baseados, exclusivamente, na 
Bibliografia constante no Anexo 2 do Edital.  

 
 A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, 

quando da publicação do gabarito final. 
 
 Recurso interposto fora do prazo e das condições acima estipu-

ladas não terá validade
 
 O gabarito preliminar das Provas Teórica I, II e Teórico-Prática 

será divulgado exclusivamente no site www.cbo.com.br, no dia 
21/01/12. 

 O gabarito final das Provas Teórica I, II e Teórico-Prática será 
divulgado exclusivamente no portal www.cbo.com.br  a partir 
do dia 28/02/2012. 

  A relação de aptos a prestarem a Prova Prática, será divulgada 
exclusivamente, no site www.cbo.com.br, a partir do dia 28 de 
fevereiro de 2012.  

 O candidato, aluno de Curso de especialização credenciado pe-
lo CBO, será informado sobre o dia, local e o horário da Prova 
Prática, exclusivamente, pelo Coordenador do Curso de Especia-
lização.

  
 Os demais candidatos serão informados sobre o dia, local e o 

horário da Prova Prática exclusivamente por correspondência, 
nos meses de março e abril de 2012, que será encaminhada 
para o endereço constante na ficha de inscrição.

 
 em caso de alteração de endereço, após a inscrição, o 

candidato deverá até 28 de fevereiro comunicar pelo e-
-mail ensino@cbo.com.br e alterar no portal do CBO www.
cbo.com.br  

  

 Não será aceito solicitação de recurso para a Prova Prática.

 A reprovação na Prova Teórico I, ou na Prova Teórico II, ou na 
Prova Teórico–Prática ou na Prova Prática, implica ao candidato, 
submeter-se a todas as etapas da Prova Nacional ao inscrever 
novamente.

  
 Os candidatos aprovados receberão a Declaração de Aprovação 

por correspondência, após 31 de maio de 2012.

 A relação dos aprovados na Prova Nacional de Oftalmologia 
será encaminhada à Associação Médica Brasileira-AMB que 
providenciará a confecção e a entrega do Título, quando o can-
didato aprovado solicitar o referido Título à Comissão de 
ensino/CBO.  

 Será cobrada pela AMB, quando da expedição do Título, taxa 
específica para a confecção. 

 
7. O Título de Especialista em Oftalmologia obtido na  presente 

Prova terá validade de 05 (cinco) anos, sendo renovável segundo 
as normas estabelecidas pela Comissão Nacional de Acreditação 
AMB/CFM”, de acordo com a Resolução CFM nº 1772/2005. O 
candidato aprovado deve cadastra-se no portal www.cna-cap.
org.br.

8. Os anexos 01, 02, 03 e 04 são partes integrantes desse Edital.

9.  A inscrição do candidato implica no conhecimento e na 
tácita aceitação das condições estabelecidas neste edital.

São Paulo, 31 de maio de 2011.

Nilo Holzchuh
Secretário Geral
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
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ANEXO 1

Nome: 

Sexo:  (    ) Fem         (    ) Masc                 Nascimento: ____/____/19____  Estado Civil:

Faculdade (onde se formou):       Data do Diploma:  ____/____/_______

Cidade:        UF: 

Especialização em Oftalmologia: 

Curso credenciado CBO (      )      Programa Residência Médica - CNRM/MEC  (     )     Estágio (      )           
           
Instituição onde realizou:        Período (mês/ano): ____/_____  à ____/ ____

Cidade:        UF:

CRM:                                                             UF:   RG:                                                       UF:

CPF:      e-mail:  ________________________@_________________

Endereço de correspondência: 

Cidade:                                                                                        UF:        CEP: ____________- ______

Tel. Residência: (      )       Fax: (      )

Tel. Consultório: (      )      Cel:  (      )

Assinatura: ____________________________________________________ Data:  ____/____/_______

Assino a presente ficha, ciente dos termos do Edital da Prova Nacional de Oftalmologia – 2012, a ser realizada pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia. Em anexo documentações solicitadas devidamente autenticadas. 

PROVA NACIONAL DE 

OFTALMOLOGIA 2012

Ficha de Inscrição

Colar

F O T O

3 x 4
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ANEXO 2Bibliografia 2012
série Oftalmologia Brasileira – Conselho Brasileiro de Oftalmologia

1. Bases da Oftalmologia (2 volumes)- Acácio Alves de S. Lima Filho, Adalmir Morterá Dantas, Juliana M. Ferraz Sallum, Nicomedes Ferreira Filho, 
Roberto L. Marback - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

2.  semiologia Básica em Oftalmologia - Carlos Augusto Moreira - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

3.  Doenças externas Oculares e Córnea - Ana Luiza Holfling-Lima, Maria Cristina N. Dantas, Milton Ruiz Alves - 1ª edição, Rio de Janeiro, 
Cultura Médica, 2008.

4.  Cristalino e Catarata - Carlos Eduardo L. Arieta, Fernando C. Trindade, Miguel Padilha, Samir Jacob Bechara - 1ª edição, Rio de Janeiro, 
Cultura Médica, 2008.

5.  Retina e vítreo - Carlos Augusto Moreira Jr., Jacó Lavinsky, Marcos Ávila  - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

6.  Neuroftalmologia - Antonio Luiz Zangalli, Mário Luiz R. Monteiro - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

7.  Óptica, Refração e visão subnormal - Paulo Schor, Ricardo Uras, Silvia Veitzman - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

8.  estrabismo - Carlos Ramos Souza Dias, Harley E.A. Bicas, Henderson Celestino de Almeida - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

9.  Lentes de Contato - Adamo Lui Netto, Cleusa Coral-Ghanem, Paulo Ricardo de Oliveira -1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

10.  Cirurgia Refrativa - Mauro Campos, Renato Ambrósio Junior, Wallace Chamon - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

11.  uveítes e Oncologia Ocular - Fernando Oréfice, Fernando Cesar Abib, José Vital Filho, José Wilson Cursino - 1ª edição, Rio de Janeiro, 
Cultura Médica, 2008.

12.  Órbita, sistema Lacrimal e Oculoplástica - Ana Rosa P. de Figueiredo, Antonio A. Velasco e Cruz, Guilherme Herzog Neto, José Vital Filho, Silvana 
A. Schellini, Suzana Matayoshi  - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

13.  Banco de Olhos, Transplantes - Élcio Sato, Hamilton Moreira, Luciane Moreira - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

14.  iatogenias, Manifestações Oculares de Doenças sistêmicas e Metodologia Científica - Harley E.A.Bicas, Mª de Lourdes V. Rodrigues, Paulo 
E. C. Dantas, Sérgio Felberg, Sérgio Kwitko - 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

15.  Glaucoma - Homero G. de Almeida, Paulo Augusto de A. Mello, Remo Susanna Jr. 1ª edição, Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2008.

 

Temas Oficiais dos Congressos CBO:

16.  Refratometria Ocular -  Aderbal de Albuquerque Alves, Harley E. Bicas e Ricardo Uras - Rio de Janeiro, Cultura Médica, 2005.

17.  saúde Ocular e Prevenção da Cegueira - Mª de Lourdes V. Rodrigues, Newton Kara-José - Ed.Cultura Médica- Rio de Janeiro-2009.

Demais obras de referência: 

18.  Anatomia Funcional do Olho e seus Anexos - Adalmir M. Dantas - 2ª edição - Ed.Revinter, 2002.

19.  Basic and clinical science course 2010-2011- American Academy of Ophthalmology. San Francisco: American Academy of Ophthalmology; 2010

20.  Duane’s Clinical Ophthalmology  6 vols -Tasmann, Willian; Jaeger, Edward A. 15ª edição, Ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2009 - ou  Albert & 
Jakobiec’s Principles & Practice of Ophthalmology. 4 vols. Daniel M. Albert; Dimitri T. Azar;  Joan W. Miller, 3ª edição, Ed. Elsevier 2008.  

21.  exames e Diagnósticos em Oftalmologia - Michel E. Farah, Norma Allermann, Rubens Belfort Jr.- Ed.Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2006.

22.  shields Tratado de Glaucoma - R. Rand Allingham 5ª edição, Lippincott Williams&Wilkin-USA, 2005, Ed.Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2008.

23.  Oftalmogeriatria - Marcela Cypel, Rubens Belfort Jr. São Paulo, Ed. Roca, 2008.

24.  Ocular Traumatology, Ferenc Kuhn - 1ª Edição, Ed. Springer, 2008

25. semiologia Ocular - Riuitiro Yamane - 3ª edição Ed.Cultura Médica,  Rio de Janeiro,  2008.

26.  Terapêutica Farmacológica em Oftalmologia 2008 – 2009 - Fernando César Abib - 7ª edição Ed.Cultura Médica,  Rio de Janeiro, 2008.

27.  uveítes Clínica e Cirúrgica – Texto & Atlas i, ii - Fernando Oréfice - 2ª edição Ed.Cultura Médica, Rio de Janeiro, 2005.

28.  Periódico Nacional (últimos 03 anos) Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

29.  Programa de ensino Online - Sistema O.N.E. (ophthalmic News& Education) - Academia America de Oftalmologia / Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia
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ANEXO 3Sistema de Pontuação
Para uso exclusivo do candidato descrito no item 2.B

Nome do candidato: 

1.  Devem fazer parte da documentação para a inscrição na Prova Nacional de Oftalmologia:

1.1  Cópia autenticada do CRM definitivo emitido no Brasil.

1.2   Cópia autenticada do diploma de Médico, comprovando mínimo de 06 (seis) anos de formado. 

1.3   Cópia autenticada de documento(s) de comprovação de 06 anos, como médico, em treinamento/capacitação junto à em instituição dedicada ao atendimento 

oftalmológico.

1.4  Comprovação de mínimo de 100 pontos baseado no Sistema de Pontuação estipulado pela AMB.(anexo 4)

Todo documento para comprovação dos 100 pontos deve ser, necessariamente, relacionado à Oftalmologia e os eventos realizados no 
período de out/2006 a set/2011.

*  Anexar  todos os comprovantes  autenticados e numerados  -  na ordem em que estão relacionados neste esquema, identificando a(s) página(s) onde se encontram.

•  Certificados emitidos pela internet não necessitam autenticação

Favor grampear ou encadernar os documentos

NO
 E

XE
CÍ

CI
O 

DA
 M

ED
IC

IN
A

Atividades 
(Necessariamente relacionadas à Oftalmologia)

siM NãO Quantidade de 
documentos

Numeração da  página*
(onde o documento se 

encontra)

Congresso Nacional da Especialidade (Congresso Brasileiro de Oftalmologia 
e Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual)

pág. _____    a _____

Congresso da Especialidade no Exterior pág. _____    a _____

Congresso / Jornada Regional Estadual da Especialidade pág. _____    a _____

Congresso Relacionado à Especialidade com apoio da Sociedade Nacional 
da Especialidade

pág. _____    a _____

Outras Jornadas, Cursos e Simpósios pág. _____    a _____

Programa de Educação à Distância por Ciclo pág. _____    a _____

Artigo Publicado em Revista Médica pág. _____    a _____

Capítulo em Livro Nacional ou Internacional pág. _____    a _____

Edição Completa de Livro Nacional ou Internacional pág. _____    a _____

Conferência em Evento Nacional apoiado pela Sociedade de Especialidade pág. _____    a _____

Conferência em Evento Internacional pág. _____    a _____

Conferência em Evento Regional ou Estadual pág. _____    a _____

Apresentação de Tema Livre ou Pôster em Congresso ou Jornada da Especialidade pág. _____    a _____

Participação em Banca Examinadora (Mestrado, Doutorado, Livre Docência, 
Concurso, etc.)

pág. _____    a _____

Mestrado na Especialidade pág. _____    a _____

Doutorado ou Livre Docência na Especialidade pág. _____    a _____

Coordenação de Programa de Residência Médica pág. _____    a _____
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PROVA NACIONAL DE 

OFTALMOLOGIA 2012

ANEXO 4Ficha de avaliação do Sistema de Pontuação
Apenas para verificação do candidato descrito no item 2.B

(Não preencher - uso exclusivo da Comissão de Ensino) não enviar com a inscrição

Aprovado Reprovado

Avaliação Final

 item 3.C do Edital

Avaliação:    Os documentos serão avaliados pela Comissão de Ensino que atuará em conjunto com a Diretoria Executiva que, quando necessário, consultará a  
      Comissões de Ética e Defesa Profissional do CBO. 

Atribuições da Comissão de Avaliação:
1. Atribuir pontos para cada um dos documentos anexados.
2. Verificar se o documento é confiável.
3. Em caso de dúvida, entrar em contato com a Instituição que emitiu o documento.
4. Será considerado apto à realização da Prova, o candidato cuja soma de pontos for igual ou superior a 100.

Data: ____/____/_____

Nome e assinatura dos Avaliadores:

Todo documento para comprovação dos 100 pontos deve ser, necessariamente, relacionado à Oftalmologia e os eventos realizados no 
período de out/2006 a set/2011.

Atividades Pontos /atividade
Pontos
a somar

Congresso Nacional da Especialidade (Congresso Brasileiro de Oftalmologia e Congresso Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual)

20

Congresso da Especialidade no Exterior 5

Congresso / Jornada Regional Estadual da Especialidade 15

Congresso Relacionado à Especialidade com apoio da Sociedade Nacional da Especialidade 10

Outras Jornadas, Cursos e Simpósios 0,5 ponto/hora (mín. 2h/máx. 10h)

Programa de Educação à Distância por Ciclo 0,5 ponto/hora (mín. 1h/máx. 10h)

Artigo Publicado em Revista Médica 5

Capítulo em Livro Nacional ou Internacional 5

Edição Completa de Livro Nacional ou Internacional 10

Conferência em Evento Nacional apoiado pela Sociedade de Especialidade 5

Conferência em Evento Internacional 5

Conferência em Evento Regional ou Estadual 2

Apresentação de Tema Livre ou Pôster em Congresso ou Jornada da Especialidade 2 (máx. 10)

Participação em Banca Examinadora (Mestrado, Doutorado, Livre Docência, Concurso, etc.) 5

Mestrado na Especialidade 15

Doutorado ou Livre Docência na Especialidade 20

Coordenação de Programa de Residência Médica 5 por ano
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70 anos de CBO!

“A 
Medicina, a Oftalmologia e o 
acesso à saúde melhoraram 
muito no Brasil nos últimos 30 
anos, mas ainda precisamos 

equacionar muitos problemas para poder levar 
a assistência de qualidade para toda a popula-
ção. Temos que aumentar em muito os valores 
aplicados na Saúde Pública e, principalmente, 
temos que aumentar em muito a participação 
dos médicos nos centros políticos onde são 
tomadas as decisões que afetam a vida de 
milhões de brasileiros”.

Esta é a visão de Suel Abujamra, presi-
dente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) na gestão 2001/03 que, nesta entre-
vista, fala de seus caminhos na Oftalmologia, 
sua atuação no CBO e sobre os problemas da 
assistência à saúde no País.

Abujamra formou-se em Medicina em 
1957, na Faculdade de Medicina do Estado do 
Rio de Janeiro e depois de formado veio para a 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo para 
especializar-se em Oftalmologia, tendo como 
mestre Jacques Tupinambá.

“Por que Oftalmologia? Por que sempre 
achei uma especialidade rica em detalhes em 
ensinamentos,” comenta.

JOTA ZERO - Qual seu destaque inicial 
nesta entrevista?
SuEl AbujAMrA - Sou dos mais antigos 

Como parte das comemorações dos 70 anos de existência do Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO continua publicando depoimentos e ent-
revistas com os antigos presidentes da entidade e pessoas importantes para sua história. Nesta 
edição, temos a entrevista de Suel Abujamra, presidente do CBO na gestão 2001/03Suel Abujamra

Os grandes avanços do passado e nossos grandes 
desafios do futuro
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médicos oftalmologistas em atividade no 
Brasil. Conheci grandes mestres como Cyro 
de Rezende, Moacyr  Álvaro, Hilton Rocha, 
Archimede Busacca, Jacques Tupinambá, 
Renato de Toledo, Paulo Braga de Magal-
hães, Rubens Belfort Mattos, João Penido 
Burnier, Luiz Eurico Ferreira e muitos outros 
grandes professores. Foi um privilégio, pois 
de todos eles assimilei ensinamentos. Tam-
bém convivi com Sérgio Lustosa da Cunha 
exemplo de comprometimento com o con-
hecimento e cultura médica e aprendi com 
Nassim Calixto o respeito e admiração pela  
verdade científica.
 
JOTA ZERO - Como foi sua vida univer-
sitária?
SuEl AbujAMrA - Iniciei meu aprendizado 
na Oftalmologia da Santa Casa em 1958 e 
continuei na Oftalmologia no Hospital de 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
desde 1959. Defendi tese de doutoramento 
em 1973, concurso na Livre-Docência em 
1983 na própria USP e, em 1992, passei a 
trabalhar como professor titular da Faculdade 

Por que 
Oftalmologia? Por 
que sempre achei 
uma especialidade 
rica em detalhes e 
em ensinamentos

Reunião da Comissão de 
Honorários Médicos do 
CBO na Gestão 2001-2003 
discutindo o que mais 
tarde viria a ser a CBHPM

de Santo Amaro junto com Sílvia Kitadai. 

JOTA ZERO - Por que sua preferência por 
retina? 
SuEl AbujAMrA - Em verdade, sempre 
procurei o conhecimento em todas as 
áreas clínicas e cirúrgicas da Oftalmologia. 
Porém o grande mistério e desafio naquela 
época era o descolamento da retina. 
Quando o Sérgio Cunha retornou de seu 
fellowship em Boston, na década de 60 eu 
o auxiliava no Hospital das Clínicas onde 
havia grande quantidade de pacientes com 
retinas descoladas, retinopatia diabética e 
tumores intraoculares. Colávamos as reti-
nas. porém o problema maior de cegueira 
era a retinopatia diabética que tratávamos 
com fotocoagulador de xenônio da Zeiss. 
Em 1974, fui para Houston com o Roberto 
Abdala Moura e conheci o laser de argônio. 
Investi e trouxe pioneiramente o aparelho 
para São Paulo no Hospital Sírio Libanês. 
Desde então minhas atividades se multipli-
caram, tanto no aspecto assistencial como 
acadêmico. Era convocado para congres-
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Suel em sua formatura

sos e criei laços de amizade que me são 
muito valiosos até hoje em todo o Brasil. 
São admiráveis retinólogos e amigos. Re-
stringi minhas atividades somente a patolo-
gias retinianas, pois não havia mais tempo 
para a refração. 

JOTA ZERO - Teve outros desafios?
SuEl AbujAMrA - Modéstia à parte, domi-
nava bem a cirurgia intracapsular da catarata 
com pinça ou crioextração. Nos congressos 
da Academia Americana de Oftalmologia, 
via com reserva as lentes intraoculares de 
câmara anterior. Assisti uma palestra do 
Shearing mostrando a técnica extracapsular 
com sua LIO de fixação no sulco ciliar. Fiquei 
exultante, pois aquela seria a solução. Surgi-

ram as LIOS de SINSKEY, SIMCOE e outros. 
Contatei o grupo de Pedro Moacir de Aguiar 
no Rio de Janeiro e, através do bom amigo 
Almir Ghiaroni, expandi minhas cirurgias de 
catarata. Comprei o primeiro facoemulsi-
ficador em São Paulo e desenvolvi grande 
trabalho em cirurgia extracapsular com LIO. 
Vários colegas vinham me assistir no Hospital 
Sírio Libanês. Colateralmente também apre-
ndi com o Marcos Ávila e Hisashi Suzuki a 
vitrectomia via pars plana.
 
JOTA ZERO - Como entrou na política pro-
fissional? 
SuEl AbujAMrA - Era o caminho natural 
pois havia muito a se fazer e os desafios tam-
bém eram de outros colegas e amigos. Fui 
presidente da Sociedade Brasileira de Retina 
e Vítreo, do Departamento de Oftalmologia da 
Associação Paulista de Medicina, do Grupo 
Latino Americano de Angiografia e Foto-
coagulação e muitas outras participações. 
Defendia a Oftalmologia de excelência para 
todos, inclusive para os pacientes de baixa 
renda. Achava que o CBO era o bom caminho. 
No mesmo pensamento Marcos Ávila achava 
que muito haveria a se fazer. Convidou-me 
a ajudá-lo como secretário geral e assim 
começamos nossas atividades em defesa de 
uma Oftalmologia de qualidade para todos os 
brasileiros. Conheci as atividades sociais de 
grandes valores como Newton Kara Jose, 
Rubens Belfort Junior, Paulo Augusto Arruda 
Melo e muitos outros. Não tínhamos muita 
experiência, mas acredito que fizemos uma 
boa gestão. Continuei no CBO como presi-
dente e o Elisabeto Ribeiro Gonçalves como 
vice. Tivemos dificuldades com a Associação 
Médica Brasileira (AMB), porém marcamos 
nosso espaço na Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM). As conquistas seguiram de forma 
brilhante com Elisabeto, Harley Bicas, Ham-
ilton Moreira e com nosso amigo Paulo Au-
gusto de Arruda Mello. O CBO tem sua vida 
própria com pujantes congressos anuais e 
mais de 60 cursos de especialização sob sua 
orientação. É instituição muito respeitada e 
todos devemos participar sempre da vida as-
sociativa e da nossa entidade maior. Como 
sempre, ainda há muito a se fazer.

JOTA ZERO – Fale um pouco do programa 
de ensino de Oftalmologia do Instituto 
Suel Abujamra.
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Foi muito gratificante 

o a experiência que 

tive quando fui 

secretário geral e 

presidente do CBO. O 

convívio com médicos, 

funcionários e 

autoridades foi muito 

especial e agradeço a 

todos por terem me 

ajudado

SuEl AbujAMrA – Sempre 
tive muito interesse em novas 
tecnologias e conhecimentos. 
Em 1976, o antigo INAMPS so-
licitou que dispusesse o laser 
de argônio a seus segurados. 
Imagine a demanda e o quanto 
de trabalho extra o atendi-
mento desta solicitação trouxe. 
Simultaneamente às cirurgias 
de descolamento da retina, 
realizava as de catarata, glau-
coma, vias lacrimais, tumores 
etc. Alguns colegas pediam 
para acompanhar as atividades 
e essa corrente cresceu. Orga-
nizamos o aprendizado e so-
licitamos credenciamento pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
que nos foi concedido em 
2002. Em 2011, o programa foi 
credenciado pelo CBO, o que 
deixou os alunos e preceptores 
muito entusiasmados. 

JOTA ZERO – Quais os gran-
des desafios da Oftalmologia 
brasileira, na sua avaliação? 
SuEl AbujAMrA - Vamos 
elencar:
• Presença e participação continua do CBO 

nas políticas de atenção oftalmológica no 
Ministério da Saúde e no Ministério da 
Educação:

• Cobrança de ações  efetivas por parte dos 
poderes públicos;

• Implantação de política permanente para 
a realização do exame oftalmológico em 
todos os alunos das escolas do ensino 
fundamental;

• Realização de campanhas educativas para 
prevenção da cegueira e reabilitação visual;

• Restrição do poder econômico das opera-
doras de planos de saúde e seguradoras 
para evitar o aviltamento da profissão 
médica, através da Comissão de Defesa 
Profissional do CBO. O objetivo final é a 
livre escolha e credenciamento universal;

• O CBO ter sua própria classificação hierar-
quizada de procedimentos oftalmológicos;

• Estimulo à criação de centros de excelên-
cia de média e alta complexidade em todo 
o Brasil;

• Uniformização dos programas de ensino nos 
serviços credenciados, priorizando o conhe-

cimento e solução de problemas emergen-
ciais e doenças mais prevalentes;

 • Enfoque rigoroso das provas na suficiên-
cia prática e casos simulados.

• Incentivo às sociedades de especialidade 
filiadas a criarem consensos e protocolos 
de conduta;

• Promover a organização do Calendário de 
congressos;

• Reconhecimento de toda Comunidade 
oftalmológica dos valores e representati-
vidade do CBO.

• Discussão dos caminhos para que a popu-
lação de baixa renda tenha fácil acesso a 
óculos, colírios, auxílios ópticos, órteses e 
próteses.

JOTA ZERO - Alguma mensagem final?
SuEl AbujAMrA - Foi muito gratificante 
a experiência que tive quando fui secre-
tário geral e presidente do CBO. O convívio 
com médicos, funcionários e autoridades 
foi muito especial e agradeço a todos por 
terem me ajudado. Minhas homenagens e 
agradecimentos.
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Italo Mundialino Marcon
Ítalo Mundialino Marcon é gaúcho e nas-

ceu em 01 de maio de 1941. Formado em 
Medicina em 1966 pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul, possui Título de 
Especialista CBO/AMB, é mestre e doutor 
pela Universidade Federal do Estado de São 
Paulo (UNIFESP), livre docente pela Universi-
dade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA), professor de Oftalmologia 
da mesma escola e supervisor da residência 
médica também na UFCSPA

“O fato de ter nascido no mesmo ano da 
criação do CBO, além de uma feliz coincidên-

cia, representa o inicio de duas caminhadas 
que o destino proporcionou a caminharem 
juntas, entrelaçadas após minha opção pela 
oftalmologia.

Acompanho a trajetória do CBO desde 
1969, por ocasião do XV Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia realizado em Porto Ale-
gre, como integrante de uma das comissões  
executivas.

Como membro da Comissão de Ensino, 
acompanhei o empenho do CBO pelo de-
senvolvimento do ensino, com a criação dos 
Cursos de Especialização e aprimoramento 
nas provas de avaliação. 

Italo Mundialino Marcon, 
Augusto Juvenal Marques 
e Roberto Lorens Marback

CBO 70 x 70
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia completa em 2011 setenta anos de fundação. Coincidên-
cia, acaso ou mera situação do destino, existe uma lista de ilustres associados, que contribuíram 
e contribuem para o Conselho e que festejam sua septuagésima primavera no mesmo ano. O 
JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO conseguiu o depoimento de três desses médicos 
oftalmologistas, que comentam o papel do CBO em suas vidas.
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No ensino deve ser destacada a criação 
dos Manuais do CBO e, posteriormente, da 
Série Oftalmologia Brasileira, livros que vie-
ram preencher lacunas e propiciar aos alunos 
e oftalmologistas uma fonte de aprendizado 
e consulta sobre os mais variados temas da 
especialidade.

Como membro da Comissão Científica, 
verifiquei o aprimoramento da programação 
científica dos nossos congressos, com ga-
nho na organização e qualidade.

Integram o CBO outras comissões que 
igualmente muito contribuíram e contribuem 
para o seu engrandecimento, principalmente 
as ligadas ao exercício profissional, guarne-
cendo e ampliando o espaço de atuação do 
médico oftalmologista no cenário da Medici-
na brasileira.

Participar do CBO permitiu manter um con-
tato com colegas que muito me enriqueceu em 
conhecimentos e no desenvolvimento pessoal. 
O CBO serviu de inspiração para muitas das 
metas atingidas, proporcionando o desenvolvi-
mento de rica atividade associativa. Este ano, 
em que o CBO completa e festeja seus 70 
anos de criação, mais uma feliz coincidência, 
pois junto com Jacó Lavinsky, sou um dos dois 
presidentes do XXXVI Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia que se realiza em Porto Alegre”.

Augusto Juvenal Marques (Juvenal)
Augusto Juvenal Marques Lima, o “Ju-

venal” como gosta de ser chamado, nasceu 
em 15 de agosto de 1941. Formado pela 
Faculdade Federal de Medicina do Triângulo 
Mineiro (UFTM) e pós-graduado no Hospi-
tal de Base de Brasília, foi chefe e instrutor 
de ensino no mesmo hospital, ajudando na 
formação de especialistas até 1978, quan-
do decidiu dedicar-se exclusivamente à  
clínica particular. 

“Chegar aos 70 anos com saúde é muito 
bom e ainda gosto muito de trabalhar. O CBO 
também está de parabéns por completar este 
importante ciclo de sua história aperfeiçoada 
durante os anos. Creio que no futuro continuará 
lutando pela excelência da ciência oftalmológi-
ca. Enxergo como órgão de defesa e grandeza 
da Oftalmologia brasileira”. 

Roberto Lorens Marback
Roberto Lorens Markack é baiano e nas-

ceu em 28 de dezembro de 1941, é membro 
titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
doutor em Medicina pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG) e professor titular 
de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da 
Bahia (UFBA). Foi vice-presidente da entida-
de na gestão1997/99.

“Acho excelente a ideia de homenagear of-
talmologistas que completam  sete décadas de 
vida juntamente com nosso CBO. Agradeço a 
Deus por me ter concedido a honra e alegria 
de participar desta festa.

Considero o CBO a entidade máxima da 
Oftalmologia brasileira. Desde a metade dos 
anos sessenta do século passado, acompanho 
a intensa e laboriosa luta para alcançar o estado 
de credibilidade atual, impulsionando a nossa 
especialidade a fim de conseguirmos ser uma 
das melhores e respeitadas do mundo. Pre-
senciei a evolução física e científica do nosso 
CBO desde as saletas no Hospital das Clínicas 
da USP e na Escola Paulista de Medicina até a 
nossa atual suntuosa e eficiente sede. Acom-
panhei as lutas travadas pra conseguirmos 
realizar os magníficos Congressos Brasileiros 
de Oftalmologia e Brasileiros de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual. Pude apreciar 
e participar de longas batalhas para lograrmos 
o respeito e credibilidade do nosso Oftalmolo-
gista perante os órgãos governamentais, impe-
dindo o exercício ilegal da nossa especialidade 
com dano à saúde visual do cidadão brasileiro. 
Observei igualmente o intenso trabalho no sen-
tido de serem obtidas melhores condições de 
atuação e remuneração mais justa pela nossa 
atividade. Além do mais, pude ajudar na evo-
lução do ensino da especialidade, desde a im-
plantação de novos cursos credenciados bem 
como do aperfeiçoamento da Prova Nacional 
de Oftalmologia. Hoje, o Oftalmologista brasi-
leiro se orgulha do seu Título de Especialista e 
todo o País reconhece o seu valor. Todas estas 
evoluções resultaram do esforço e abnegação 
dos nossos presidentes, das diretorias, dos nos-
sos laboriosos e interessados funcionários e de 
todos oftalmologistas brasileiros que acreditam 
e colaboram com o nosso CBO”. 
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O 
personagem da entrevista da seção 
CBO Jovem desta edição caminhou 
por percursos diferentes da maio-
ria dos oftalmologistas brasileiros. 

Marcos Lago é médico formado em 1994 pela 
Universidade de São Paulo (USP). Não decidiu 
pela oftalmologia de imediato e realizou primei-
ro a residência médica em Psiquiatria até 1998 
quando, por incentivo da família, entrou para a 

oftalmologia.  Dois anos depois já possuía o Tí-
tulo de Especialista CBO/AMB e foi assistente 
do professor Rubens Belfort Junior. Pós-gradu-
ado e mestrado em Neurociência, também pela 
USP, passou pela Alemanha e pelos Estados 
Unidos, aperfeiçoando o seu conteúdo cientí-
fico. Com a carreira na área clínica, percebeu 
que poderia oferecer mais à sociedade partindo 
para a indústria farmacêutica.

JOTA ZERO - Por que Oftalmologia?
MArcoS lAgo - Sou um indivíduo deta-
lhista, que se interessa por equipamentos, 
tecnologia e cirurgia de detalhes. A Oftal-
mologia é uma especialidade de detalhes, 
que requer atenção e observação cuida-
dosa. Outro motivo importante é devido ao 
apoio de familiares, afinal, como a profissão 
é bastante cara para o iniciante, muitas ve-
zes as famílias se juntam para comprar os 
equipamentos. Existem três pessoas impor-
tantes que incentivaram a minha carreira: 
Edinei Nascimento (já falecido e primeira 
pessoa que me recebeu na oftalmologia), 
Rubens Belfort Junior e Lincoln Freitas. 

JOTA ZERO - Conquista do Título de Es-
pecialista CBO/AMB: hora de ir para a 
clínica, certo?
MArcoS lAgo - Sim. Minha irmã (que 
também é médica oftalmologista) estava 
voltando dos Estados Unidos com equi-
pamentos oftalmológicos comprados para 
montarmos o consultório da família. Então 
fui ser assistente de Renato Neves numa 
clínica de grande porte e comecei a minha 
pós-graduação na USP, ou seja, estava tra-
balhando e estudando. 
Minha irmã voltou com os equipamentos, 
lâmpada de fenda, refrator, tudo top de 

Marcos Lago

Médico oftalmologista na 
indústria farmacêutica: 
opção válida? 



CBO Jovem 51

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2011

linha e começamos a trabalhar em nossa 
clínica. Como a condição do mercado era 
muito desfavorável, depois de um ano ela 
partiu para a indústria farmacêutica e co-
meçou a trabalhar nos laboratórios Roche.  
Então me vi sozinho com os equipamentos, 
mas sem condições de montar uma clínica 
completa.  Continuei na clínica de Renato 
Neves, aguardando novas oportunidades. 
Associei-me à Samcil, um convênio popular 
que cobrava pouco dos seus associados e 
também pagava pouco pelo trabalho mé-
dico. Era uma questão de volume, ou seja, 
precisava atender mais para conseguir ter 
ganho maior. Os pacientes também enten-
diam que aquilo fazia parte do jogo, porque 
o atendimento era bom de qualquer manei-
ra. Eu tinha experiência de trabalhar em alta 
velocidade e garantindo a qualidade do meu 
serviço, então os pacientes da Samcil pu-
deram se beneficiar disto. Fiquei três anos 
e meio nesta vida.

JOTA ZERO - Como você foi parar na in-
dústria?
MArcoS lAgo - Foram muitos fatores 
que me aproximaram da indústria. Para co-
meçar, tinha que atender muitos pacientes 
por hora, algo em torno de oito. Estava cada 
vez mais distante daqueles princípios que 
achava importantes quando decidi pela Of-
talmologia. Acreditava que tinha muito mais 
para oferecer, afinal fui treinado por gran-
des nomes da Oftalmologia, passei por dois 
países e falo algumas línguas. Via minha 
irmã e percebia que ela continuava com as 
novidades, com o estímulo mental, cultural 
e de tecnologia, com a auto-estima que me 
faltava, então comecei a me direcionar para 
a indústria e em dezembro de 2010 entrei 
para a  Bayer.

JOTA ZERO - Como foi o processo?
MArcoS lAgo - Normalmente as vagas 
para a indústria farmacêutica são preen-
chidas por pessoas que já trabalham no 
segmento indicado por outras pessoas que 
avaliam a experiência. A exceção são os 
recém-formados, contratados para serem 
treinados pela indústria. Uma colega da 
época da faculdade trabalhava na indústria 
há muito tempo, indicada para o primeiro 
emprego por minha irmã, que estava ava-
liando currículos e me perguntou sobre ela. 
Informei que era excelente profissional. Isto 
aconteceu cerca de dez anos antes e, quem 
imaginaria que dez anos depois ela retribui-
ria e me indicaria para a indústria? A vida é 

interessante, você faz o bem e o bem volta 
para você. 

JOTA ZERO - E a adaptação ao novo tra-
balho?
MArcoS lAgo - Na nova empreitada saí 
completamente da minha zona de conforto 
e virei gerente da indústria. Para dificultar, 
entrei na área Cardiovascular que não tem 
nada a ver com a minha formação e co-
mecei a cuidar de produtos para pressão, 
anticoagulantes, antiagregante plaquetá-
rio... Precisei também me acostumar com a 
hierarquia, pois no consultório era eu que 
tomava as decisões.  Aqui não. Era gerente, 
respondendo a diretores e ao presidente 
da multinacional, presente em inúmeros 
países. O médico na indústria é um pres-
tador de serviços interno. Meu raio de 
atuação na área de decisão é limitado, mas 
recebo pedidos das várias áreas da em-
presa e faço o aconselhamento e controle  
técnico e ético.

JOTA ZERO - Inicialmente você construiu 
sua carreira na área oftalmológica da 
qual se afastou na nova função?
MArcoS lAgo - Era esta a situação até 
dois meses...

JOTA ZERO - E o que aconteceu?
MArcoS lAgo - A Bayer está se redire-
cionando para a Oftalmologia. Embora con-
tinue na área cardiovascular fui designado 
como gerente de uma injeção intravítrea 
que a empresa lançará para tratamento da 
DMRI, atualmente em fase avançada de 
pesquisa. Temos que levar em conta, tam-
bém, que a empresa produz Ciprofloxacina 
e Moxifloxacina, antibióticos presentes em 
colírios, o que evidencia a sua presença na 
especialidade.

JOTA ZERO - E a área administrativa? 
MArcoS lAgo - Tinha experiência na 
administração de consultórios e sua manu-
tenção e aqui tenho que prestar informa-
ções e gerenciar o tipo de compreensão e 
relação entre a indústria farmacêutica e o 
meio externo. A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária Brasileira (ANVISA) não 
permite que se faça propaganda de venda 
de medicamentos para o “público leigo”, 
eu só posso fazer propaganda de medi-
camento para médicos. Então a figura de 
um médico gerente é muito importante na 
indústria, pois ela tem que vender a ideia 

A Oftalmologia 
é uma 
especialidade 
de detalhes, que 
requer atenção 
e observação 
cuidadosa
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do medicamento e os valores diretamente 
para outros médicos. Ninguém melhor do 
que um médico para fazer contato técnico 
e ético com outros médicos.

Toda a comunicação da indústria dirigi-
da aos médicos passa por mim e me baseio 
em vários fatores para aprovação: as reso-
luções da ANVISA, a Legislação Brasileira 
de um modo geral, o Código de Ética médi-
ca e as resoluções do CFM. Existem outros 
códigos de ética que são, normalmente, 
mais restritivos do que a própria lei, como 
o da Associação da Indústria Farmacêuti-
ca de Pesquisa (INTERFARMA). Por fim, 
temos algo ainda mais restritivo, que é o 
Código de Ética da própria Bayer.

JOTA ZERO - Você está satisfeito?
MArcoS lAgo - É bastante interessan-
te estar aqui. Hoje contribuo mais para a 
sociedade do que como médico na clínica. 
Não estou atendendo individualmente, co-
mo fazia antes, mas por outro lado, estou 
orientando de forma técnica e ética quem 
produz os medicamentos que irão tratar es-
sas pessoas. Portanto, consigo ajudar mui-
to mais pessoas do que conseguia antes. 
Sinto-me realizado, pois consegui trabalhar 
perto da tecnologia, perto das pesquisas 
científicas de ponta que são fantásticas, 
com mais de dez anos de intensa pesqui-

sa para chegar ao resultado final com um 
investimento, muitas vezes, bilionário que fi-
cará por muito tempo ajudando milhares de 
pessoas, então a indústria me dá a sensa-
ção de que sou relevante para a sociedade.

JOTA ZERO - Qual o conselho que dá ao 
médico oftalmologista que pretende tra-
balhar na indústria?
MArcoS lAgo - Acho que o médico na 
indústria deve entender que é um elo na 
cadeia de decisões que transpassa vários 
países. Quando chega uma determinação, 
você, gerente médico, brasileiro, com for-
mação e especialização em um monte de 
coisas, recebe um pacote com informações 
e deve fazer a adaptação. Nos nossos 
consultórios somos mais criativos, levamos 
em consideração nossos estudos, nossos 
livros e cursos e tomamos as decisões. Na 
indústria o processo é diferente e o médico 
tem que ter a aptidão de ser um elo, de ser 
mais um com papel absolutamente espe-
cífico, que precisa conversar com pessoas 
de culturas diferentes, posicionamentos 
diferentes e visões de mundo diferentes, ao 
contrário do que acontece nos consultórios 
e clínicas.  A palavra chave para o médico 
na indústria é “versatilidade” para conver-
gir com toda essa gama de profissionais  
diferentes. 

A palavra chave 
para o médico 
na indústria é 
“versatilidade” 
para convergir com 
toda essa gama de 
profissionais  
diferentes
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 cria nova figura:
o “paciente instrumentalizado”

Em sua última edição, o JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO mostrou 
como a utilização da internet por leigos começa a influenciar no roteiro das 

consultas médicas no Brasil. A opinião dominante expressa na matéria é que o 
uso do Dr. Google como ferramenta pela busca de informação, coletada 

com o devido bom senso em sites responsáveis, é benéfico para a 
relação entre médicos e paciente. Já como fonte única de infor-

mação e incentivo à automedicação, o “Dr. Google” torna-se 
prejudicial. Para enriquecer as reflexões sobre essa reali-

dade cotidiana de clínicas e consultórios, o professor do 
Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo  e 
especialista em administração médica, Wilmar Roberto 

Silvino, examina a questão por um ângulo diferente.

D
e acordo com Silvino, hoje é possível que leigos 
encontrem informações que sempre foram man-
tidas em segredo e alojadas em “caixas-pretas” 
do conhecimento exclusivo para médicos.

“Esses “segredos” foram guardados pela Medicina, na maior 
parte das vezes, para evitar que interpretações equivocadas 
pudessem levar os leigos a conclusões assustadoras, pessi-
mistas e que quase sempre funcionavam como vetor de difi-
culdade na implementação da terapêutica adequada”, disse.

Fundamentando o seu posicionamento, Roberto Silvino res-
salta que a lógica da ciência médica sofre forte interferência 
de acordo com as qualidades individuais de cada ser huma-
no. É normal que casos idênticos, em indivíduos muito seme-
lhantes tenham evolução absolutamente diferente, situação 
que a internet não consegue prever.

Para Roberto Silvino, existem fatores para o sucesso do 
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Os Estrabismos - Teoria e Casos Comentados 
Os Estrabismos – Teoria e Casos Comentados é o novo lançamento da Editora Guanabara Koogan para 2011. O 

livro, escrito pelo Professor Titular do Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo Carlos Souza-Dias e pelo Professor e Chefe da Seção de Motilidade Extrínseca Ocular do 
Departamento de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Mauro Goldchmit.

A obra é composta por 14 capítulos com início histórico, passando em seguida para abordagem dos desvios 
horizontais (esotropias e exotropias), desvios verticais em formas simples (hipertropias), estrabismos restritivos e por 
paralisias neuromotoras.

Segundo a editora, o conteúdo possibilita o aprendizado sobre o estrabismo em suas diferentes apresentações e 
consequências ao expor, de modo didático, como deve ser praticado o atendimento ao paciente portador de estrabismo.

Mais informações sobre o livro e sua distribuição podem ser obtidas pela Editora Guanabara Koogan pelo telefone 
(21) 3543-0770 ou pelo email gbk@editoraguanabara.com.br

Wilmar Roberto Silvino

“Dr. Google” entre os internautas. Essas facili-
dades fazem com que o risco da consulta sem 
o real acompanhamento médico seja colocado 
em segundo plano. São eles:

O “Dr. Google atende” no domicílio do 
interessado e está sempre disponível;

O acesso ao médico “de verdade” é 
dificultado pela falta de tempo, custo 
da consulta, distância para se chegar 
ao consultório do médico e, uma vez lá, 
de conseguir conversar com ele;

Num grande número de casos, a do-
ença se resolve por si só, ou como 
dizia o Professor Maffei, “com mé-
dico, sem médico ou apesar dele... 
“Portanto, a indicação de terapêutica 
indicada pela internet muitas vezes 
acaba dando certo e, com isso, o “Dr. 
Google”, em consonância com o pró-
prio consulente, torna-se imbatível. 

O novo paciente
O resultado transforma completamente 

o roteiro normal do relacionamento entre o 
médico e paciente. Surge o “paciente instru-
mentalizado”, dotado de informações médicas 
e com dificuldade para assimilar a ideia de 
existir a chance de várias interpretações em 

1.
2.

3. Quando o principal 

protagonista do 

“ato”, o médico, não 

age como o paciente 

instrumentalizado havia 

redigido em seu texto 

imaginário, a consulta 

pode ser considerada, no 

mínimo, suspeita, para 

não dizer, desqualificada

Medicina. Este paciente cria o figurino prévio 
de como deve ser atendido, examinado e 
orientado. “Quando o principal protagonista 
do “ato”, o médico, não age como o paciente 
instrumentalizado havia redigido em seu texto 
imaginário, a consulta pode ser considerada, 
no mínimo, suspeita, para não dizer, desquali-
ficada”, afirma Roberto Silvino.

Com estas situações cada vez mais fre-
quentes em seu consultório, Silvino mostra 
algumas atitudes que tem aplicado no seu 
dia a dia de trabalho e que podem facilitar 
o convívio entre médicos e os pacientes 
instrumentalizados: 

“Primeiro, não ter pré-conceito contra o 
“Dr. Google” e seus “alunos adestrados” que 
chegam para a consulta. É preciso ouvi-los 
com atenção redobrada e jamais mentir caso 
não tenha lido sobre qualquer matéria citada. 
Segundo, prometer retorno após ler a matéria 
e realmente dar este retorno. Terceiro, manter-
-se atualizado em relação aos assuntos da 
Especialidade e, em caso de “confronto” com 
os clientes do Dr. Google fazer referência 
aos instrumentos de atualização (reuniões 
científicas semanais, Congressos, Simpósio 
etc.), de forma com que eles saibam que estão 
“trocando ideia” com alguém “por dentro” da 
especialidade”, aconselha.

Em último caso, manter diplomas atua-
lizados, na sala de espera, continua sendo 
forte aliado contra a investida unilateral dos 
“clientes mais estudiosos”, finaliza Wilmar 
Roberto Silvino. 
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Indicado para os casos
de inflamação da superfície ocular
associados à profilaxia ou tratamento
da infecção bacteriana.

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 - Só pode ser vendido com retenção de receita.

Material de orientação exclusiva para profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação a
Bausch + Lomb: Rua Surubim, 577 / 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04571-050.

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). ATENÇÃO: Este é um medicamento novo e, embora as pesquisas
tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso,
informe ao seu médico.
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CBO lança Manual para alunos 
de cursos credenciados

C
om a finalidade de divulgar os valores, a 
missão e os principais benefícios direciona-
dos aos alunos dos cursos de especializa-
ção credenciados pelo Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia, a diretoria elaborou um manual com 
o resumo das principais atividades do CBO.

 “Alunos Manual” oferece as boas vindas e escla-
rece ao estudante o grande passo que está dando em 
sua carreira afiliando-se ao principal órgão de defesa 
da oftalmologia. 

A cartilha destaca também a atividade científica 
da entidade, que realiza os dois principais congres-
sos da especialidade no Brasil, sendo o Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia o segundo maior evento 
oftalmológico do mundo. O CBO desenvolve e apli-
ca a Prova Nacional de Oftalmologia, premiando os 
aprovados com a possibilidade de obter o Título de 
Especialista. Também é a entidade designada para 
ministrar a Prova Internacional Council of Ophthal-
mology (ICO) no Brasil, realizada simultaneamente 
em mais de 60 países e que possui seu resultado 
valorizado por instituições estrangeiras, facilitando a 
obtenção de estágios no exterior.

O material completo com todos os benefícios 
destinados exclusivamente ao aluno do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia estará pronto e disponível 
no mês de agosto. 

É paulista o vencedor do Prêmio Maimônides 2011 – Beca Marcos Lottenberg: em 2011, 
o vencedor foi André Carvallho Kreuz, formado pela Faculdade de Medicina de Marília.  
Kreuz realizou seu curso de especialização em oftalmologia na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, foi aprovado no Basic e no Clinical Science do exame do  
International Council Ophthalmology (ICO) e atualmente é preceptor e fellow em retina no 
Hospital de Clínicas da USP. 

O Prêmio Maimônides – Beca Marcos Lottenberg consiste em  passagem aérea e 
estadia de um mês em Israel, sendo duas semanas de vivência acadêmica a partir do 
Departamento de Oftalmologia da Universidade de Ashkelon e duas semanas de turismo 
pelo país, de acordo com um roteiro orientado e programado. O prêmio foi criado por 
oftalmologistas brasileiros de confissão israelita. É oferecido ao aluno que obteve a maior 
nota do curso de especialização e que conquiste a maior média na Prova Nacional de 
Oftalmologia de cada ano.
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Indicado para os casos
de inflamação da superfície ocular
associados à profilaxia ou tratamento
da infecção bacteriana.

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 - Só pode ser vendido com retenção de receita.

Material de orientação exclusiva para profissionais habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação a
Bausch + Lomb: Rua Surubim, 577 / 11º andar, Itaim Bibi, CEP 04571-050.

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). ATENÇÃO: Este é um medicamento novo e, embora as pesquisas
tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis para comercialização, efeitos indesejáveis e não conhecidos podem ocorrer. Neste caso,
informe ao seu médico.
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Diabetes foi o tema oficial do VI Congresso Nacional da So-
ciedade Brasileira de Oftalmologia, realizado de 14 a 16 de julho 
passado, no Hotel InterContinental Rio.

Miguel Burnier, docente titular de Oftalmologia da Univer-
sidade McGill, do Hospital Royal Victoria, de Montreal, Canadá, 
abriu a programação científica abordando “Correlações clínico-
-hispatológicas em oftalmologia”.

Todas as subespecialidades foram contempladas seja 
através de cursos, seja por simpósios, que reuniram 512 pales-
trantes. Um dos pontos altos do encontro foi a realização dos 
“Simpósios Dia a Dia do Consultório” e “Dia a Dia do Centro  
Cirúrgico”.

Segundo ainda o presidente da SBO, Aderbal Alves Júnior, 
o VI Congresso foi organizado como um “aquecimento” para o 
XVII Congresso Internacional, que será realizado de 28 a 30 de 
junho de 2012, também no Hotel InterContinental Rio, quando 
a SBO comemora 90 anos de fundação. “Neste Congresso 
buscamos inovar, ampliando o estande da SBO — A Casa do 
Oftalmologista Brasileiro, para receber os colegas com mais 
conforto, pois a hospitalidade já é a nossa marca registrada.

 “Queremos fortalecer a marca SBO e o VI Congresso foi 
um canal mais do que apropriado. Uma das nossas metas é 
trazer o jovem oftalmologista para a Sociedade. Procuramos 
a renovação, e acho que estamos no caminho certo, como 
mostrou o VI Congresso Nacional, que teve grande participa-
ção de jovens”, declarou

Durante o VI Congresso Nacional, a SBAO promoveu dois  
cursos para colaboradores/secretárias de clínicas oftalmoló-
gicas. E no primeiro dia, com o apoio da SBO, a Soblec lan-
çou o Dia Nacional do Uso Correto da Lente de Contato, no 
BarraShopping. A iniciativa se estenderá por diversas capitais 
nos próximos meses. 

Fo
to

: F
ot

óg
ra

fo
s A

ss
oc

ia
do

 R
J

VI Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia

Aderbal Alves Júnior discursa na abertura do VI Congresso Nacional, cuja 
mesa foi composta por Osvaldo Travassos,vice-presidente SBO/PB, Miguel 
Burnier, Paulo Augusto de Arruda Mello (presidente do CBO), Renato Brito 
de Alencastro Graça (representante do CREMERJ), Marcus Safady (vice 
presidente SBO/RJ), Miguel Ângelo Padilha (representante do Centro 
Brasileiro de Cirurgiões) e Sérgio Fernandes (representante do CFM)

Em seu discurso de saudação na abertura do VI Congresso, o presidente do 
CBO destaca a importância do aperfeiçoamento contínuo do oftalmologista   
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O Conselho Federal de Medicina (CFM) pror-
rogou o prazo para execução da resolução que 
instituiu o Certificado de Atualização Profissional 
para os portadores de títulos de especialista e 
certificados de área de atuação, que deveria en-
trar em vigor em 2011.

A íntegra da nota divulgada pelo CFM é a seguinte:
“O Conselho Federal de Medicina (CFM) informa 

que, em virtude da rediscussão, pelo Plenário da 
entidade, da Resolução CFM 1.772/05 – que institui 
o Certificado de Atualização Profissional para os 

portadores dos títulos de especialista e certificados 
de áreas de atuação e cria a Comissão Nacional de 
Acreditação para elaborar normas e regulamentos 
para este fim, além de coordenar a emissão desses 
certificados –, fica prorrogado o prazo para execução 
da Resolução, sendo assegurados todos os direitos 
adquiridos relativos a créditos dos pontos obtidos 
com cursos, congressos e outros, autorizados pela 
Comissão Nacional de Acreditação (CNA).

Em breve haverá deliberação sobre este tema 
pela entidade.”
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A Sociedade Brasileira de Visão Subnor-
mal (SBVSN) realizou o seu V Congresso na 
cidade de Salvador, entre 17 e 18 de junho. O 
evento contou com congressistas proceden-
tes de todas as regiões brasileiras, entre mé-

dicos oftalmologistas e demais 
profissionais envolvidos com 
a reabilitação e tratamento da 
pessoa com deficiência visual.

Segundo o Presidente da 
SBVSN, Alexandre Costa Lima 
de Azevedo, o V Congresso 
promoveu a atualização dos 
profissionais e possibilitou que 
representantes das principais 
instituições e serviços brasileiros 
discutissem suas ações e trocas-
sem experiências positivas.

O evento também foi base 
para homenagear influentes 
personagens que desenvolve-

ram atividades em prol da inclusão da pessoa 
com deficiência visual na sociedade. Foram 
homenageados: Paulo Augusto de Arruda 
Mello (Presidente do CBO), Fabíola Mansur 
(Diretora do CBO), Marcos Wilson Sampaio 

(Serviço de Visão Subnormal da Clínica Of-
talmológica da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo) e a Assistente 
Social Elvira Pires (Coordenadora do Centro 
de Intervenção Precoce do Instituto de Cegos 
da Bahia) pelas ações desenvolvidas em prol 
da inclusão da pessoa com deficiência visual.

De forma inédita, para promoção cien-
tífica na área, a SBVSN entregou o Prêmio 
Victor Siaulys e o Prêmio Dorina Nowill, como 
homenagem a dois grandes incentivadores 
brasileiros da reabilitação da pessoa com 
deficiência visual. Os Prêmios foram con-
feridos aos autores dos melhores trabalhos 
científicos apresentados durante o V Con-
gresso: Aron Barbosa Caixeta Guimarães 
(melhor tema livre: “Percepção de pessoas 
com deficiência visual quanto aos seus direi-
tos sociais”) e Fernanda da Silva Leal (melhor 
Pôster: “Reabilitação da população idosa 
com baixa visão”), ambos do Departamento 
de Oftalmologia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. Os Prêmios 
Victor Siaulys e Dorina Nowill  passarão a 
ser entregtues em todos os Congressos da 
SBVSN.

V Congresso da Sociedade Brasileira 
de Visão Subnormal

Solenidade de abertura do congresso

Helder Alves da Costa filho entrega 
placa de prata correspondente à 
criação do Prêmio Victor Siaulys a 
Mara Campos Siaulys
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participação dos presentes em cada módulo 
apresentado foi intensa, tudo com muita 
informalidade, acontecendo em clima de ale-
gria e confraternizações entre os presentes, 
familiares e empresas”, comemorou.

A programação cultural do evento tam-
bém foi intensa, com  palestra do maestro 
João Carlos Martins e o show do cantor 
Fagner. Também foi organizado um torneio 
de tênis e outro de futebol, com a presença 
do goleiro Zetti, tetracampeão mundial com 
a seleção brasileira e bicampeão mundial de 
clubes pelo São Paulo Futebol Clube.

O congresso também promoveu atividade 
social, com a organização de mutirão de aten-
dimento oftalmológico à comunidade local de 
Ipojuca.

Os presidentes ainda ressaltam que o 
evento de Porto de Galinhas foi o primeiro 
congresso oftalmológico do País a disponibi-
lizar aplicativo virtual com toda sua programa-
ção científica e social, mapa dos estandes e 
informações turísticas da cidade e a produzir 
jornal virtual com notícias diárias.

Descontração, inovações e interação entre os participantes 
marcam o VI Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa

Pode tirar o terno, a gravata e o sapato 
social! Com este conceito de informalidade, a 
Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes 
Intraoculares (SBCII) e a Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Refrativa (SBCR) organizaram 
seu VI Congresso na cidade de Porto de Ga-
linhas (PE). O evento ocorreu de 01 a 04 de 
junho e contou com a participação de 2.300 
oftalmologistas de todo o Brasil e familiares.

O Congresso prezou pelo conteúdo científico 
e a interação entre os participantes.  “Temos tam-
bém a tradição de somente convidar palestrantes 
nacionais para valorizar nossa Oftalmologia”, disse 
o presidente da SBCII, Leonardo Akaishi

O evento contou com a apresentação de 36 
módulos científicos, ministrados em um único 
auditório. Os principais assuntos discutidos 
foram os avanços da cirurgia de catarata, novos 
aparelhos, lentes intraoculares e suas indica-
ções, além de priorizar o respeito aos pacientes. 

Em formato informal, o congresso contou 
com um grande bate papo sobre conheci-
mento científico e a transmissão continuada 
do conhecimento. Foi “proibido” o uso do ter-
no por parte dos palestrantes.

A grande participação dos congressistas 
em cada módulo foi ressaltada pelo presiden-
te da SBCR, Newton Leitão de Andrade. “A 

Leonardo Akaishi e Newton 
Leitão de Andrade com seus 
bonecos gigantes

O maestro  João Carlos Martins

Uma das palestras do evento Atendimento à comunidade durante o congresso



Colado com o Congresso Brasileiro de 
Catarata e Cirurgia Refrativa, a Sociedade 
Brasileira de Administração em Oftalmo-
logia (SBAO) realizou seu IV Congresso 
entre 2 e 4 de julho com grande número de  
participantes.

A programação científica do congresso 
foi organizada com a finalidade de permitir 

IV Congresso Brasileiro da SBAO
do lugar ficou o trabalho “Oftalmologia e 
Medicina Suplementar: uma análise da dis-
tribuição dos especialistas e a população 
usuária de planos de saúde”, desenvolvido 
por Paulo Augusto de Arruda Mello, Fa-
brício Martins Lacerda, Regina de Souza 
Carvalho e Alice Selles.

O congresso também marcou quinze 
anos de existência da SBAO. Durante a 
cerimônia comemorativa, todos os ex-pre-
sidentes da entidade foram homenageados 
e receberam placa de agradecimento pela 
contribuição para o crescimento e o desen-
volvimento da Sociedade. Foi inaugurada 
também a Galeria de Homenageados da 
SBAO, destinada a reconhecer o trabalho 
daqueles que trabalharam na consolidação 
da Sociedade. Para a primeira edição, o 
homenageado foi Virgílio Centurion, que 
conseguiu aumentar a visibilidade da en-
tidade, organizando congressos e outras 
atividades.

maior facilidade na avaliação e escolha 
dos temas de interesse dos congressistas. 
O evento também teve a apresentação de 
palestras especiais, como a apresentação 
do jornalista Arnaldo Jabor e a partici-
pação do Presidente do Hospital Albert 
Einstein, Cláudio Lottenberg. Também foi 
ministrado um curso de Ipad e Iphone para 
otimizar seu uso no estudo, prática clínica 
e vida pessoal.

A segunda edição do Prêmio SBAO 
para pôster foi entregue durante o con-
gresso. O Primeiro lugar ficou com o tra-
balho “Usabilidade em Sites de Serviços 
Oftalmológicos”, de autoria de Alice Sel-
les, Bianca Andrade, Dayana Fernandes, 
Clarice Serra e Gisele Soares. Em segun-

Uma das atividades do congresso

O presidente da SBAO, Mário Ursulino Machado Carvalho, 
entrega homenagem a Virgilio Centurion

Superfície ocular foi o tema da I Jornada de Atualização em Oftalmologia, que o Complexo 
Hospitalar Edmundo Vasconcelos, de São Paulo (SP), promoveu em 29 de junho, em seu centro 
de convenções. 

O evento contou com a participação de centenas de médicos oftalmologistas e teve como 
palestrantes Érika Silvino Rodrigues, Richard Hida, Ricardo Holzchuh, Ruth Santo, Denise de 
Freitas e Milton Ruiz Alves.

 

62 Eventos

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2011



Eventos 63

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2011

Porto de Galinhas também foi sede do I 
Congresso Internacional de Cirurgia Plástica 
Ocular. O evento, realizado de 2 a 4 de junho 
em conjunto com os congressos das SBCII, 
SBCR e SBAO, foi promovido pela Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular 
(SBCPO) e contou com a participação de 
240 congressistas que puderam participar de 
uma programação científica que enfocou as 
atualidades no tratamento das afecções de 
pálpebras, vias lacrimais, órbita e cavidade 
anaftálmica.

O Congresso contou com a participação 
de quatro convidados internacionais: David 
Tse (Estados Unidos) com a palestra sobre 
Anaftalmia e Microftalmia Congênita, Cristi-
na Hidalgo (Chile) com a palestra sobre suas 
experiências na Universidade de Concepcion 
com o laser de diodo na Dácrio Endocana-
licular, Daniel Weil (Argentina), com palestra 
sobre tratamento cirúrgico da Orbitopatia 
Distireoidiana e outra sobre como observar o rosto em Oculoplástica, e, por fim, Guilherme 

Castela (Portugal) com a apre-
sentação de casos de Implante 
de Polietileno Poroso e Expansão 
Cavitária com modeladores.

Ainda em seu conteúdo cien-
tífico, o evento contou com a 
participação de quarenta e nove 
oftalmologistas brasileiros, entre 
palestrantes, apresentadores de 
casos, discutidores,  instrutores 
de cursos práticos e coordena-
dores.

Segundo a presidente do 
Congresso Suzana Matayoshi, 
o evento conseguiu alcançar 
todas as metas propostas. “O 
congresso foi um sucesso graças 
ao seu conteúdo científico e in-
teração entre os oftalmologistas. 
Conseguimos congregar os inte-
ressados em Oculoplástica, atu-
alização em condutas, troca de 
experiências e fortalecimento da 
Sociedade de Cirurgia Plástica 
Ocular no contexto da Oftalmolo-
gia Brasileira”, comemorou.

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular  
realiza seu I Congresso Internacional 

Da esquerda para direita: 
Guilherme Castela (Portugal); 
Pablo Suarez (Equador), 
Suzana Matayoshi, Daniel Weil 
(Argentina), Ana Rosa Pimentel, 
Cristina Hidalgo (Chile), Eliane 
Lamounier e Gerson Lopes.

David Tse
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Com a missão de discutir os principais 
temas da Especialidade, o Centro de Estudos 
Jacques Tupinambá, do Departamento de 
Oftalmologia da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo promoveu o seu XVIII Simpósio Inter-
nacional de Atualização em Oftalmologia. O 

evento, realizado em 10 e 11 de junho, contou 
com a participação de aproximadamente 700 
médicos oftalmologistas que aproveitaram a 
oportunidade para atualizar o seu conteúdo 
científico e reencontrar amigos.

Este foi o primeiro simpósio que José 
Ricardo de Abreu Reggi participou como 
diretor do Departamento de Oftalmologia 
da Santa Casa. Seguindo a tradição da ins-
tituição de mudanças periódicas na direção, 
Reggi substituiu Maria Cristina Nishiwaki 
Dantas na chefia do departamento. Durante 
a solenidade de abertura do Simpósio tam-
bém foram homenageadas várias persona-
lidades de destaque da Oftalmologia e da 
Santa Casa.

Com um amplo conteúdo científico, du-
rante os dois dias de simpósio ocorreram de-
bates sobre catarata, cirurgia refrativa, glau-
coma, córnea e visão subnormal. Também 
foram ministrados cursos de retina clínica, 
uveítes, córnea e doenças externas, traumas 
e urgências oculares, visão subnormal, ad-
ministração, retina cirúrgica, vias lacrimais e 
plástica ocular. O evento também disponibili-
zou oportunidade para a realização do fórum 
dos residentes médicos.

XVIII Simpósio Internacional daSanta Casa

Em 17 de junho foi realizada a solenidade de posse da nova 
diretoria executiva, das secretarias, conselho fiscal e diretorias 
regionais do Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp). A 
gestão 2011/14 será presidida pelo 
neurocirurgião Cid Carvalhaes e terá 
como secretário geral o médico oftal-
mologista Carlos Alberto Grandini Izzo, 
que também é diretor da Federação 
Nacional dos Médicos e diretor da Con-
federação Nacional dos Trabalhadores 
Liberais Universitários Regulamenta-
dos (CNTU). 

A atual equipe dirigente do Simesp 
também conta com a colaboração de 
outro médico oftalmologista, Adamo Lui 
Netto, suplente do Conselho Fiscal da 
entidade. Lui Netto também é conselhei-
ro do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo.

Adamo Lui Netto Carlos Alberto Grandini Izzo

Solenidade de abertura
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Foto da Igreja Flauta (Embaixador Pedro Motta 
P.Coelho), Piano  (Conceição Cipolatti) Violoncello 
(Pedro Bielschowsky)

Da esquerda para direita: 
Brian Forbes, Helen  

Mintz-Hittner, Graham 
Quinn, Edward Raab, 

David Weakley e Galton  
Vasconcel

Os presidentes Galton 
Vasconcelos e Célia Nakanami

A histórica Ouro Preto sediou o V 
Congresso Brasileiro de Estrabismo e Of-
talmologia Pediátrica entre 8 e 11 de junho. 
O evento contou com a presença de 350 
médicos de todo o País, que discutiram os 
últimos avanços científicos nas duas subes-
pecialidades e contou com a participação 
de oito palestrantes internacionais.

A cerimônia de abertura contou com 
um Simpósio da Associação Americana 
de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo 
(AAPOS), que trouxe a discussão de temas 
atuais como a emetropização e progressão 
da miopia, genética da retinopatia da pre-
maturidade, o uso de antiangiogênicos nas 
retinopatias da infância, cirurgia refrativa 
na criança, trauma infantil não acidental e 
cirurgias complexas de estrabismo. Tam-
bém contou com a presença do Prefeito 
Municipal de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo 
de Araújo Santos.

Os convidados internacionais presentes 
ao evento foram: Amr Elkamshoushy (Egito), 
Adolfo Güemes (Argentina), Brian Forbes 
(Estados Unidos), David Weakley (Estados 
Unidos), Edward Raab (Estados Unidos), 
Graham Quinn (Estados Unidos), Helen 
Mintz-Hittner (Estados Unidos) e Guilherme 
Castela (Portugal).

O ponto alto da programação cultural foi 
o concerto de música atemporal pelo Trio 
Inconfidência, realizado na histórica Igreja de 
São Francisco de Assis, síntese do talento 
máximo de Aleijadinho e do Mestre Ataíde. 
Os músicos Conceição Cipolatti (piano), 
Pedro Bielschowsky (violoncello) e Pedro 
Motta Pinto Coelho (flauta), promoveram um 
repertório preparado com exclusividade para 
o V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Of-
talmologia Pediátrica, com obras de Johann 
Sebastian Bach, Cécilie Chaminade, Camile 
Saint-Säens e Carl Maria Von Weber. 

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e 
Oftalmologia Pediátrica
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ABOs supera expectativa 
na avaliação do ISI

A 
revista Arquivos Brasi lei ros de Oftal-
mologia conquistou a cotação 0,397 
em fator de impacto, em 2010, de 
acordo com o Institute for Scientific In-

formation (ISI), principal instituição internacional 
que avalia a quantidade de citações de revistas 
científicas. O resultado foi publicado no Journal 
Citation Reports (JCR), em junho de 2011. Foi 
a primeira vez que os Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia figuram nesta seleta lista.

Quantidade de citações? Fator de Impacto?
Uma das formas de avaliar a qualidade de 

uma publicação científica indexada em bases 
de dados do sistema global de produção cien-
tífica é verificar o nível de interesse despertado 
pelos artigos nela publicados. Essa medida é 
calculada a partir da contagem da quantidade 
de citações que os textos publicados são ci-
tados em bibliografias de outros artigos e tem 
como medida o Fator de Impacto (FI).

O FI é a medida que reflete o número médio 
de citações de artigos científicos publicados 
em determinada publicação indexada que são 
citados em bibliografias de outros periódicos, 
também indexados. É empregado para avaliar a 
importância de um dado periódico em sua área. 
O FI foi criado por Eugene Garfield, o fundador 
do ISI, hoje parte da Thomson Reuters Corpora-
tion, entidade considerada como a maior fonte 
mundial de classificação de informações.

Como funciona o cálculo?
O FI de um periódico é calculado a partir do 

número de citações dos artigos nele publicados 
durante o biênio anterior relacionados com o 
total de artigos e textos passiveis de citação 
publicados no mesmo período pela mesma 
publicação.

O FI 0,397 conquistado pelos Arquivos Bra-
sileiros de Oftalmologia publicado em 2011 foi 
calculado da seguinte forma:

A = o número de vezes em que os artigos 
publicados em 2008 e 2009 foram citados por 

periódicos indexados (publicado em 2010);
B = o número total de “itens passíveis de 

citação” publicados em 2008 e 2009 (não são 
computados editoriais ou cartas ao editor);
Fórmula do Fator de Impacto: FI = A/B
Para chegar ao número 0,397 foi necessário:

A - Itens citados em 2010 e publicados em 2009 =38
Itens citados em 2010 e publicados em 2008 =80
                Total =118

B - Número de Itens publicados em 2009 = 155
Número de Itens publicados em 2008 = 142
                                                       Total = 297 

Fórmula FI = 118/ 297 = 0.397
Segundo o editor associado dos Arquivos, 

Luiz Alberto Soares Melo Júnior, por ser o pri-
meiro ano de avaliação da revista, era esperado 
um FI menor. “O valor de 0,397 superou nossas 
expectativas”, comemorou.

Com o resultado, os editores planejaram 
novas metas para elevar o FI da publicação para 
o nível próximo de 1,0 em quatro anos. 

“Para elevar o FI, é preciso continuar 
publicando artigos de boa qualidade e, pre-
ferencialmente, no idioma inglês. Sabe-se 
que um artigo em inglês é mais fácil de ser 
citado por pesquisadores do que aque-
les escritos em outros idiomas”, finalizou  
Luiz Alberto.

Já o Editor Chefe da publicação, Wallace 
Chamon, para vencer o desafio de triplicar o 
FI da publicação nos próximos quatro anos, os 
editores associados dos Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia intensificarão o rigor na escolha e 
revisão dos originais enviados. 

“Nossos editores associados estão fa-
zendo um trabalho impecável e serão cada 
vez mais rígidos na escolha dos originais 
que tenham chances de serem citados por 
outros periódicos científicos. A seleção 
deve ser cada vez mais exigente para que 
possamos atingir a nossa meta,” declarou  
Wallace Chamon.  

Luiz Alberto Soares 
Melo Júnior

Wallace Chamon
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O 
portal do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia foi considerado 
um dos dez melhores sites de 
Saúde pela revista Cláudia.

     Em sua edição 595, de julho de 
2011, a revista da Editora Abril, voltada pa-
ra o público feminino, elegeu os dez sites 
de Saúde mais bem fundamentados do 
ponto de vista científico e de atualização, 
levando em consideração a opinião de 
vários especialistas e pesquisa realizada 
em mais de cem portais.

Novo site do CBO eleito um dos 
dez melhores em Saúde

www.cbo.com.br



O QUE UMA SIMPLES GOTA PODE TER DE TÃO DIFERENTE 
DE TODOS OS OUTROS ANTIBIÓTICOS?

Material destinado aos profissionais da saúde habilitados a prescrever medicamentos. Ago/2011.
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Quatro procedimentos oftalmológicos 
incluídos no Rol da ANS

A 
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) atendeu reivindi-
cações apresentadas pelo CBO e 
incluiu na atualização de seu Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde quatro 
ações relacionadas com a Oftalmologia: Tra-
tamento Ocular Quimioterápico com Antian-
giogênico, Correção Cirúrgica de Coloboma, 
Tomografia de Coerência Óptica e Implante 
de Anel Intraestromal .

Com a publicação da Resolução Normati-
va 262, a ANS atualizou , em 02 de agosto, o 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
com a inclusão de 69 ações na lista de re-
ferência básica para cobertura assistencial 
dos planos privados de assistência à saúde 
contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. 
A cobertura entrará em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2012.

A diretoria do CBO participou de várias 
reuniões técnicas com representantes da 
ANS nas quais reivindicou a inclusão de pro-
cedimentos oftalmológicos consagrados pela 
ciência e cada vez mais necessários para os 
pacientes. Ao mesmo tempo, elaborou proto-
colos para utilização de cada uma das ações 
preconizadas.

O Tratamento Ocular Quimioterápico com 
Antiangiogênico prevê a cobertura obrigató-
ria para tratamento contínuo  do paciente que 
apresente a forma exsudativa da degenera-
ção macular relacionada à idade – DRMI, por 
24 meses ou  até que se obtenha inativação 
completa da neovascularização de coróide 
avaliada pela tomografia de coerência ótica. 

Este procedimento foi aprovado na reu-
nião da Câmara Técnica da Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM) realizada em 10 de junho 
para figurar com porte 7C, equivalente a a 
vitrectomia anterior, comportando um auxiliar, 

porte anestésico 2 e  deve ser realizado em 
ambiente estéril  (centro cirúrgico) com in-
ternação de curta duração não inclusa, além 
de taxas, materiais e medicamentos também 
não inclusos.

Já a diretriz de Implante de Anel Intra-
estromal prevê a cobertura obrigatória para 
pacientes portadores de ceratocone em um 
dos seguintes estágios, nos quais todas as 
modalidades de tratamento clínico tenham 
sido tentadas:
•  Estágio III - Ceratocone moderado (afila-

mento estromal importante, deformação 
da superfície da córnea, córnea transpa-
rente, acuidade visual só corrigida com 
lentes de contato rígidas, muitas vezes de 
difícil adaptação; em alguns casos, indica-
-se o transplante de córnea);

•  Estágio IV - Ceratocone severo (afilamen-
to severo do estroma, cicatrizes na cór-
nea, acuidade visual não corrigida mesmo 
com lentes de contato rígidas, indicação 
de transplante de córnea). O procedimen-
to não terá cobertura obrigatória quando 
pelo menos uma das condições abaixo 
estiver presente:

 a. Ceratocone avançado com ceratome-
tria maior que 75,0 dioptrias; b. Cerato-
cone com opacidade severa da córnea; c. 
Hidropsia da córnea; d. Associação com 
processo infeccioso local ou sistêmico.

Com o atendimento das reivindicações 
do CBO, a ANS contribui para valorizar a 
Especialidade e para colocar a assistência 
oftalmológica de qualidade ao alcance da 
população. Ao mesmo tempo, abre caminho 
para que os médicos e suas entidades repre-
sentativas obtenham melhores condições de 
trabalho junto às seguradoras e operadoras 
de planos de saúde.  

Com o 
atendimento das 
reivindicações 
do CBO, a ANS 
contribui para 
valorizar a 
Especialidade 
e para colocar 
a assistência 
oftalmológica 
de qualidade 
ao alcance da 
população. 



É A PRIMEIRA FLUORQUINOLONA 
DESENVOLVIDA ESPECIFICAMENTE 
PARA A OFTALMOLOGIA.

E CONTA COM 
TECNOLOGIA INOVADORA 
DA BAUSCH + LOMB.

EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES.

Material destinado aos profissionais da saúde habilitados a prescrever medicamentos. Ago/2011.
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O principal motivo desta mudança 
é prestar o melhor serviço, oferecendo 
a possibilidade diária da inclusão e da 
exclusão das mensagens, situação que 
não era possível no jornal impresso.

O portal do CBO também contará 
com a seção “Aparelhos Roubados e 
Furtados”, onde o associado terá a rela-
ção, oferecida pelos próprios médicos, 
dos aparelhos que foram furtados, difi-
cultando a venda do mesmo.
Importante: O associado só poderá 
publicar, em qualquer uma das seções, 
estando com a anuidade do CBO em dia. 

O Calendário Oftalmológico, por sua vez ficará disponível 
para consulta em um espaço exclusivo na home page do 
CBO, mostrando os eventos promovidos pela entidade, pelos 

cursos de especialização em oftalmologia credenciados e 
pelas sociedades de subespecialidades filiadas ao CBO. 

Acesse www.cbo.com.br e confira as novidades. 

•  Equipamentos Oferecidos
 Nesta subseção serão encontrados 

todos os equipamentos oferecidos;

•  Aparelhos procurados
 Nesta subseção serão encontradas 

as solicitações de equipamentos, 
onde o médico informará o que quer 
e os detalhes do que quer;

•  Oportunidades
 Nesta subseção serão encontradas 

as vagas de empregos e oportunida-
des divulgadas pelo associado;

•  Diversos
 Anúncios e oportunidades não rela-

cionadas à oftalmologia

O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO suspendeu a publicação das seções 
“Classificados”, “Aparelhos Roubados” e “Calendário Oftalmológico”, que passarão 
a ser disponibilizados exclusivamente no site da entidade, www.cbo.com.br. 

A seção Classificados será dividida em 
4 subseções, facilitando a navegação:

O associado do CBO poderá acessar 
a seção “Serviços” na home page e tor-
nar público sua necessidade ou informar 
sobre algum aparelho que tenha sido 
furtado ou roubado. Basta preencher o 

www.cbo.com.br

formulário e detalhar o máximo possível 
seu interesse. 

Este material será visualizado pelos 
milhares de médicos e visitantes do site, 
aumentando sua chance de êxito.

Veja aqui!
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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

Transitions
www.transitions.com.br

cultura Médica
tel.: 21 2567-3888

www.culturamedica.com.br

Kley Hertz
SAC: 0800 704 9001
www.kleyhertz.com.br

genom
Tel: 11 5586-2000

SAC: 0800 111 559
www.uniaoquimica.com.br

Varilux
SAC: 0800 727 2007

www.essilor.com.br

johnson & johnson
SAC: 0800 111 559

www.jnjvisioncare.com.br

cbV
Tel: 61 3214-5000

www.cbv.med.br

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

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