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Lançamento no Brasil!

A Palavra do Presidente

A Palavra do Presidente

N

este nosso primeiro contato, no
qual estou investido no cargo
de Presidente do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia gostaria de me apresentar para os que ainda
não me conhecem, dizer o que penso do
momento atual por que passa a nossa
especialidade e quais são as metas iniciais da gestão desta diretoria que agora é
responsável pela condução em rumo seguro da grande nave que é a oftalmologia
brasileira.
Fui graduado em Medicina no ano de
1975 em Natal pela Faculdade de Medicina
do Rio Grande do Norte e entrei no ano
seguinte no Curso de Especialização do
Centro de Estudos Oculistas Associados
no Rio de Janeiro, concluindo-o em 1978.
Voltei para minha cidade e no mesmo ano
prestei concurso para professor colaborador (na época foi criado esse cargo como
início da carreira universitária). Passei
então por vários degraus: Professor Assistente I, II,III, IV e Professor Adjunto I, II, III e IV, cargo que ocupo no momento. Fui
um dos fundadores da Residência em Oftalmologia do Hospital
Universitário da UFRN e seu coordenador durante vários anos.
Fui fundador da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do
Norte e seu presidente por dois mandatos. Vice-Presidente e
Presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares (minha sub especialidade) e no CBO ocupei vários
cargos: Presidente do XIV Congresso Brasileiro de Prevenção
a Cegueira e Reabilitação Visual, Primeiro Secretário, VicePresidente, além de participar de várias comissões.
Pretendo fazer uma administração bastante participativa e
descentralizada contando para isso com a colaboração de Milton
Ruiz Alves como Vice-Presidente, Nilo Holzchuh como Secretário
geral, Mauro Nishi Tesoureiro e Carlos Heler Ribeiro Diniz como
Primeiro Secretário, além de contar com o Marcos Ávila na coordenação do CBO Brasília. Todos, sem exceção, de inquestionável
conceito e competência e sem necessidade de apresentação. Os
membros e coordenadores das diversas comissões estão sendo
escolhidos com o maior cuidado e terão a maior autonomia possível para assim desenvolverem o melhor para o CBO.
No meu modo de ver, a Oftalmologia brasileira passa por uma
fase extremamente peculiar. É sem nenhuma dúvida a melhor de
toda a América Latina (que os nossos “hermanos” nos perdoem
a falta de modéstia), tendo nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia a melhor e mais indexada publicação científica do cone sul,

porém vive um momento, como toda a Medicina de nosso País, em que se vê encurralada por vários atores que procuram nos
denegrir, diminuir nossas receitas e ainda
tomar o nosso lugar no cuidado da saúde
ocular de nossa população. Assim vemos
pipocar em todo Brasil ações colocando
oftalmologistas e clínicas na justiça com
acusações, na grande maioria das vezes
infundadas, obrigando-nos a ter um apoio
jurídico cada vez mais constante e, por conseguinte, cada vez mais oneroso. Os planos
de saúde procurando todos os dias atrapalhar nossa ação e diminuir os nossos rendimentos e por fim esse monstro cada vez
mais perigoso que é a pratica da optometria
por indivíduos não médicos, ameaçando o
que representa 70% da procura dos pacientes por nossos consultórios.
As nossas metas são simples: Dar
ênfase ao estudo da refração procurando
e ressaltando novos valores para o ensino
da disciplina que é a base de nossa profissão; Estreitar os laços
com as Sociedades filiadas; Valorização profissional, comba
tendo juntamente com as Cooesos e Fecooeso o atendimento
a preço vil e demonstrando atenção permanente na atualização
de nossas tabelas de remuneração; Valorização de nossos patronos através de ações conjuntas como cursos de treinamento
e atualização que beneficiem os nossos associados; Ações
junto ao Governo colaborando para que os programas de saúde
pública atinjam seus reais objetivos em benefício de nossa po
pulação; Buscaremos também melhorar o nosso Departamento
Jurídico que deverá estar sempre disponível e atento para ações
e orientações quando for necessário em qualquer parte do País;
Conscientização política tanto de nossos associados como de
nossos políticos do que o CBO representa para a saúde pública
com a realização do IV Fórum da Saúde Ocular; Presença
constante no nosso Parlamento, sempre atentos a discussão e
votação de todos os projetos que afetem a boa prática da Medicina Oftalmológica.
A nossa gestão será voltada, como tem sido a regra dos que
me antecederam, para o Oftalmologista e para a prática ética
da Oftalmologia.
Que Deus nos abençoe e oriente.
Um grande abraço à todos,

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
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XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia

O grande encontro que todos nós
construímos em Porto Alegre!

C

om mais de cinco mil médicos inscritos, o
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia confirmou de todas as formas possíveis
sua vocação como a maior e mais completa
oportunidade de transmissão do conhecimento e
para o aprimoramento científico da especialidade no
continente, como a grande festa de confraternização
de colegas do ano de 2011 e como a grande vitrina

dos avanços tecnológicos alcançados pelo segmento
oftálmico. Ao reunir 657 palestrantes nacionais e 22
internacionais, numa verdadeira maratona de 1.640
apresentações cientificas de vários formatos, e mais
de 150 empresas na grande exposição comercial de
mais de 13.000 m², o Congresso de Porto Alegre
consolidou-se como mais um marco fundamental na
recente evolução da especialidade em nosso País.
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Mesa diretora da
solenidade de abertura
do Congresso

A mesa diretora dos trabalhos da Solenidade de Abertura do XXXVI Congresso
Brasileiro de Oftalmologia foi composta por
Paulo Augusto de Arruda Mello (presidente de honra do congresso e presidente do
CBO), Italo Mundialino Marcon (presidente
do congresso), Jacó Lavinsky ( presidente do
congresso), Ana Amélia Lemos (Senadora –
PP/RS), Ciro Simonni (secretário de Saúde
do Rio Grande do Sul, na ocasião representando também o governador Tarso Genro),
Raul Carrion (deputado estadual – PC do
B – representando a Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul), Cristián Luco (presidente da Associação Pan-Americana de
Oftalmologia, no ato representando todos
os convidados internacionais participantes
do congresso), José Luiz Gomes do Amaral
(presidente da Associação Médica Brasileira – AMB), Cláudio Balduino Souto Franzen
(2º secretário do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul, na ocasião

A solenidade de abertura do
XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia foi abrilhantada
pela cantora lírica gaúcha
Cristina Sorrentino, que cantou
o Hino Nacional e o Hino do
Estado do Rio Grande do Sul
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representando o Conselho Federal de Medicina), Miriam da Costa Oliveira (reitora da
Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre), Amarilio Vieira de Macedo
Neto (presidente do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre - UFRGS), Ajacio Bandeira
de Mello Brandão (diretor da Faculdade de
Medicina da UFRGS), Marco Antônio Rey
de Faria (vice-presidente do CBO), Nilo
Holzchuh (secretário geral do CBO), Fabíola
Mansur de Carvalho (1ª secretária do CBO),
Mauro Nishi (tesoureiro do CBO) e Carolina
Santana (representante do prefeito de Porto
Alegre, José Fortunati). No transcorrer da
solenidade, assumiu lugar o senador Pedro
Simon (PMDB/RS).
Também ocuparam lugar de destaque na
solenidade os integrantes do Conselho de
Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO, os integrantes da Comissão de Ensino da entidade
e os integrantes da Comissão Executiva do
Congresso.
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“...não somos o que devíamos ser, mas
graças a Deus, não somos o que éramos...”
“Mesmo correndo o inevitável risco da omissão involuntária, devo por questão de consciência e
justiça tentar nomear todos aqueles que contribuíram e continuam contribuindo para o sucesso
do evento e do CBO, que nesta noite se confundem e se associam”

F

oi desta forma que o presidente do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
Paulo Augusto de Arruda Mello, iniciou seu discurso na abertura do congresso de Porto Alegre, quando fez o balanço de sua gestão na presidência da entidade
e um emocionado agradecimento a todos os
que colaboraram para que as conquistas da
Oftalmologia brasileira nos últimos dois anos
se concretizassem.
“Com o apoio do CDG iniciamos um processo de reestruturação interna da instituição que vai desde a nova identidade visual
até os trabalhos para a obtenção da certificação ISO 9001. Implantamos novas formas de
transmissão do conhecimento. Procedemos
uma nova edição do Censo Oftalmológico,
a criação do censo de ensino, autorizamos
o Guia Jurídico ligado às atividades oftalmológicas. Realizamos a segunda edição da
Série Oftalmologia Brasileira, a maior obra de
Oftalmologia do País, coordenada pelo professor Milton Ruiz Alves, apresentada tanto
na forma impressa como na digital, ratificando nosso compromisso com a tecnologia da
informação. Seguimos implantando inovações e aperfeiçoamentos na revista Arquivos
Brasileiros de Oftalmologia, publicação que a
cada ano vem atingindo maior destaque no
cenário internacional, com grande e importante fator de impacto”, apontou.
O presidente do CBO também destacou
o trabalho da entidade e dos médicos oftalmologistas na promoção da saúde ocular da
população. Lembrou que no início do próximo
ano será realizado o IV Fórum Nacional de
Saúde Ocular, no Senado Federal, em Brasília, que contará com a participação de todos
os partidos, autoridades ligadas ao ministério
da saúde e outras esferas governamentais
(veja matéria na página 36).
Ao terminar seu pronunciamento, o presi-

dente do CBO lembrou os 70 anos da entidade,
comemorados no congresso de Porto Alegre.
“Sempre num processo gradual, o CBO
foi obtendo novas responsabilidades e se firmando no cenário médico nacional. Hoje é a
principal entidade representativa da especialidade. O CBO é uma antiga instituição que
não envelhece por que se recicla. A mudança
é a lei da vida. Aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão perder o
futuro. Pedimos licença a Martin Luther King
para plagiá-lo e dizer que “não somos o que
devíamos ser, mas graças a Deus, não somos
o que éramos”. Certamente, a cada nova gestão do CBO, os oftalmologistas serão melhores e estarão melhor preparados, orgulhosos
e ansiosos para serem protagonistas de uma
grande e interminável luta para a melhoria da
saúde ocular do povo brasileiro”, concluiu.

Paulo Augusto de
Arruda Mello
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Italo Mundialino Marcon,
presidente da Comissão Executiva
do congresso, em seu discurso na
solenidade de abertura do evento

Jacó Lavinsky,
presidente da Comissão Executiva
do congresso, em seu discurso na
solenidade de abertura do evento

Pedro Simon,
Senador do PMDB/RS, em seu
discurso na solenidade de
abertura do evento

“Esta noite se reveste de um significado muito
especial para a Oftalmologia brasileira, gaúcha e
também para mim. Reunimos aqui em solo gaúcho
o que existe de melhor em nossa especialidade, com
657 palestrantes nacionais e 22 internacionais. É
uma oportunidade ímpar de aprender, compartilhar
conhecimentos e, fundamentalmente, tornar o mais
visível para a sociedade a pujança da nossa especialidade e de seus profissionais e o nosso trabalho social
no atendimento e preservação da saúde ocular do
Povo brasileiro.”

“Este congresso assume um valor especial por
que propicia a mais elevada e altruística manifestação das relações humanas, que é a relação do tempo
e do saber. E também por que o nosso propósito da
transferência e da troca de conhecimentos no sentido
de minimizar a maior das deficiências que atingem
os sentidos humanos. Representa a magnitude da
nossa especialidade e o alto significado social do
nosso trabalho. A nós médicos é solicitada uma polivalência que inclui o saber, a habilidade, as relações
humanas e mais do que tudo a sensibilidade social.
A Oftalmologia brasileira pode ser considerada um
patromônio nacional. Com mais de 15 mil profissionais bem formados, equipados e donos de uma ética
invejável, que com isto atende os quase 200 milhões
de brasileiros. Neste contexto, o CBO soube assumir
a ousadia de inovar e de criar soluções adequadas
para superar os desafios. Suas metas sempre foram
a busca da excelência no atendimento, a renovação
tecnológica e o aprimoramento científico.”

“Sabemos que o Brasil, como foi dito hoje aqui,
vive um momento importante, em que a sociedade
toda reconhece o seu crescimento. A economia está
crescendo. Os números em termos de exportação e
importação continuam aumentando. O número daqueles que saem da miséria e entram para a classe
média está crescendo, mas ainda existe um quadro
doloroso daquilo que falta. E o que nos deixa angustiados nesta questão é que em nosso País, como
talvez nenhuma das democracias razoavelmente
organizadas do mundo, o que gastamos, o que nos
desperdiçamos com burocracia, com anarquia de
milhões de encargos e com a corrupção, é 35% do PIB
nacional. Se tivéssemos uma organização racional,
ética e normal, este problema estaria equacionado.”
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“Aqui os senhores querem encontrar os seus pares
além da confraternização, como se confraternizar
não bastasse. Para construir a vossa especialidade e
construir a especialidade com um objetivo certo de
oferecer mais atenção à saúde, às pessoas que nos
confiam a sua vida. Portanto é para isto, e sobretudo
isto, que os senhores estão aqui. Os senhores vivem um
Brasil excitante. Nós nunca vivemos um período tão
interessante na nossa história. Nós temos liberdade,
respiramos liberdade e precisamos lutar para manter
a liberdade que hoje temos. Vivemos também perspectivas muito boas. O Brasil hoje é uma das maiores
potencias do mundo, em economia. Todos os olhos do
planeta voltam-se para aqui, para este pedaço que já
foi esquecido e que nem aparecia nas estações meteorológicas do primeiro mundo. Hoje somos lembrados.
Mas não podemos esquecer que se estamos entre as
dez maiores economias, também estamos entre os
dez países mais desiguais deste planeta. É para a busca
da solução desta desigualdade que os senhores estão
aqui, para vencer esta
desigualdade também no
campo da saúde.“

José Luiz Gomes do Amaral,
presidente da Associação Médica
Brasileira, em seu discurso na
solenidade de abertura do evento
“O que uma senadora vem fazer num congresso de
oftalmologia? Não é apenas por que o Dr. Lavinsky faz
com que eu possa ver melhor. É ele que cuida dos meus
olhos. E como precisamos ver melhor nestes dias turbulentos que estamos vivendo em nosso País. Estou aqui
por que algumas regras que estão no congresso nacional
impactam diretamente sobre a atividade médica, o Ato
Médico, um projeto que trata da regulamentação de
optometristas e o Fórum Nacional de Saúde Ocular. Apenas para citar temas de interesse direto de todos vocês
que estão aqui, professores, alunos, médicos, indústria
óptica, a indústria
farmacêutica oftalmológica e tantos setores
que estão diretamente
relacionados com uma
das áreas mais importantes da medicina.”

Ana Amélia Lemos,
Senadora do PP/RS, em seu
discurso na solenidade de
abertura do evento
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A cerimônia de abertura terminou com a
emocionante apresentação do Grupo Tholl
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Homenagens
Durante a solenidade de abertura, o CBO e a empresa organizadora do evento, CCM Eventos, homenagearam os
presidentes da Comissão Executiva e os senadores presentes. A empresa também entregou diplomas em homenagem ao presidente e ao secretário geral do CBO

Marcos Ávila entrega o diploma de
homenagem a Italo Mundialino Marcon

Marco Antônio Rey de Faria entrega o
diploma de homenagem a Jacó Lavinsky

Paulo Augusto de Arruda entrega o diploma
de homenagem a Ana Amélia Lemos

Jacó Lavinsky entrega o diploma de
homenagem a Pedro Simon

Alessandro Irigoyen da Costa entrega o
diploma de homenagem a Paulo Augusto
de Arruda Mello

Eduardo Niederauer Corrêa entrega o
diploma de homenagem a Nilo Holzchuh

Flashes do congresso

Durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia,
o CBO distribuiu aos associados portadores do Título de
Especialista em Oftalmologia
emitidos pelo CBO/AMB o
Selo de Comprovação “Aqui
Trabalha Médico com Título de
Especialista”.
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Fabricado para ser emoldurado pelo médico e exposto em local nobre de
clínicas e consultórios, o Selo é mais
uma ação do CBO para valorizar o Título de Especialista em Oftalmologia.
A Diretoria do CBO decidiu enviar
o Selo de Comprovação a todos os
associados portadores do Título de
Especialista em Oftalmologia emitidos
pelo CBO/AMB que não o retiraram
durante o Congresso de Porto Alegre.
O envio deve ser concretizado nas
próximas semanas.
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Uma das atividades que
marcou as comemorações
de 70 anos de existência do
CBO durante o Congresso
de porto Alegre foi a
distribuição do “bolo de
aniversário” da entidade
aos congressistas, realizada no final das atividades
científicas de cada dia.

Como já é praxe nos congressos brasileiros de Oftalmologia, os congressistas
tiveram acesso a consultas jurídicas, contábeis, de marketing e de assuntos
relacionados com a Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia (FeCOOESO).

Reunião para tratar da elaboração do Tema Oficial do XXXVII
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que será realizado no Rio
de Janeiro (RJ) em agosto de 2013: Avanços em Farmacologia
Ocular e Terapêutica. Os relatores da obra são Marcos Ávila e
Augusto Paranhos Júnior e seu coordenador é Paulo Augusto
de Arruda Mello. Na foto também estão o presidente do CBO,
Marco Antônio Rey de Faria e a assessora da Presidência do
CBO, Regina de Souza Carvalho.

A continuidade da luta em defesa da saúde ocular
da população, as ações do CBO junto aos diferentes órgãos do Governo Federal, a atuação junto às
entidades médicas nacionais e o aperfeiçoamento
da entidade em todos os sentidos foram alguns dos
pontos debatidos durante a reunião conjunta da Diretoria e do Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) da
entidade realizada em 05 de setembro, no âmbito das
atividades do CBO no XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia.
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Conferência CBO
“O desejo de se ter uma função corporal normal, sem a dependência de uma prótese externa, é
absolutamente normal e devemos atender nossos pacientes”

F

oi com esta citação de Perry Binder,
publicada em editorial do Journal of
American Medical Association, que
Hamilton Moreira terminou a Conferência CBO do XXXVI Congresso Brasileiro
de Oftalmologia que teve como tema a cirurgia facorrefrativa ou , a troca cirúrgica do
cristalino com finalidade refrativa.
A Conferência CBO é considerada a atividade científica mais importante do evento. É
realizada em horário exclusivo e nos últimos
anos vem sendo proferida pelo presidente
do CBO que encerrou seu mandato no congresso brasileiro de oftalmologia anterior.
Depois das apresentações e agradecimentos, Moreira justificou a escolha do polêmico tema lembrando que até 2006 a cirurgia
refrativa corneana ainda era encarada com
suspeitas pelo Conselho Federal de Medicina e que hoje ela é aceita por toda a comunidade médica.

O conferencista lembrou que a cirurgia
de catarata passou por grandes avanços
nos últimos anos, com a introdução da facoemulsificação e da capsulorexis, de lentes
intraoculares cada vez mais aprimoradas,
técnicas cirúrgicas cada vez mais precisas e,
mais recentemente, do Femto Second, que
abrem novas perspectivas para os procedimentos que envolvem a retirada do cristalino
opacificado. Essas perspectivas significam,
para muitos pacientes, a possibilidade de
viver sem óculos.
“Não podemos esquecer dos grandes
avanços que a lente intraocular teve e vai ter
nos próximos anos, quando as lentes poderão
ser inseridas por incisões de 1,8 mm ou até
menos do que isto. Hoje em dia temos lentes bastante eficazes que podem reduzir a
ametropia para distância e podemos ser mais
audazes ainda tentando melhorar a visão de
perto destes pacientes com o tratamento
óptico adequado destas lentes intraoculares.
As lentes que podem trazer de volta a acomodação estão sendo estudadas para tratar da
presbiopia”, afirmou.
Ao terminar a conferência, Hamilton
Moreira mostrou que os médicos oftalmologistas devem se utilizar da prudência e do
bom senso na realização da cirurgia facorrefrativa, mas que isto não pode impedir de
oferecer a determinados pacientes que podem ser operados com grandes margens de
segurança a alternativa de enxergar sem os
óculos graças a cirurgia.

O presidente do CBO entrega ao
conferencista troféu referente a sua
participação na Conferência CBO
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Programação Social
Depois da Solenidade de Abertura do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em 06 de setembro, houve a apresentação do
Grupo Tholl, nas próprias dependências do Teatro SESI. O espetáculo reuniu bom gosto, emoção com técnicas circenses, linguagem
teatral e figurinos arrojados e luxuosos

Em 07 de setembro, ocorreram duas festas simultâneas com temáticas diferenciadas, dirigidas a
congressistas com interesses e idades diferentes.
A primeira ocorreu no Centro de Eventos da
PUCRS. Foi a Festa Multiétnica na qual as várias
etnias que participaram da História gaúcha
estiveram presentes com música, dança,
manifestações culturais e culinária. A festa
também foi animada pela banda “Nenhum de
Nós”, que apresentou um show em homenagem
aos “The Beatles”.
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A segunda, promovida pelo
CBO Jovem, ocorreu no Espaço
Cultural DC Artplex. Contou
com a animação da Banda
Dublê e do DJ Pimpo.
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CBO Jovem

Integrantes do CBO Jovem e da Diretoria do CBO

Além da festa no Espaço Cultural DC
Artplex, a Comissão CBO Jovem também organizou seu Simpósio em 07 de
setembro, que contou com a participação de centenas de oftalmologistas em
início da carreira, alunos de cursos de
especialização e residentes.
Os principais temas discutidos no
encontro foram marketing ético em Oftalmologia, relação com as empresas do
segmento, concorrência baseada na excelência dos serviços, cooperativismo e
atuação do CBO e das outras entidades
representativas da especialidade.
No dia seguinte, as principais lideranças do CBO jovem realizaram
reunião com a diretoria do CBO para
estabelecer as condições para a continuidade do trabalho da comissão.
Aspectos do Simpósio do CBO Jovem
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Encontro com o autor
Em 07 de setembro foi realizado o “Encontro com o Autor”, atividade na qual os autores dos trabalhos apresentados
em forma de pôster são avaliados por professores de suas
respectivas áreas e colocam-se à disposição para debaterem
com os congressistas os pontos abordados nos pôsteres.
Como já se tornou tradição nos congressos promovidos pelo
CBO, o Encontro com o autor movimentou grande parte dos
congressistas e representou uma das mais importantes atividades de valorização dos trabalhos científicos.

Debatendo com o autor

O autor Marcelo Ventura esperando pela
avaliação de seu trabalho

Os relatos de casos foram agrupados em
área anexa à exposição comercial
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Maria Cristina Nishiwaki Dantas analisa
trabalho de Ana Luisa Hofling-Lima

No Espaço CBO havia várias ilhas com monitores para que os
congressistas pudessem assistir aos vídeos apresentados no
Congresso. As obras foram disponibilizadas no site do congresso
onde podem ser assistidas: www.cbo2011.com.br
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Trabalhos premiados no
XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Caio Vinícius Saito Regatieri é o primeiro
autor do trabalho que obteve o Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o mais importante dos prêmios distribuídos aos trabalhos
apresentados no XXXVI Congresso Brasileiro
de Oftalmologia.
O trabalho Nova estratégia para transplan-

te de células progenitoras da retina utilizando
polímeros biodegradáveis nanoestruturados

também tem a autoria de Chi Wan Ko, Michael
Young, Petr Baranov e Sarah Tao e foi realizado
no Schepens Eye Institute, da Harvard Medical
School, de Boston, EUA. O mesmo trabalho
ganhou o Prêmio CBO Jovem, instituído pelo
CBO em 2011 e distribuído pela primeira vez
no congresso de Porto Alegre.
Os trabalhos premiados do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia foram:

Caio Vinícius Saito Regatieri
recebe o diploma correspondente
ao prêmio do presidente do CBO,
Paulo Augusto de Arruda Mello

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
Resultados a longo prazo da esclerectomia profunda não penetrante no
tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto
Autores: Ana Cláudia Alves Pereira, Antônio Eduardo Pereira, Dante Orondjian
Verardo, Fabiana Orondjian Verardo, Glauco Batista Almeida, Moisés Fernandes Tabosa
Neto e Nivaldo Perez Parra Júnior
Instituição: Hospital de Olhos de Mato Grosso do Sul – Campo Grande (MS)

Prêmio Oftalmologia Clínica
Novo algoritmo para quantificação de descolamentos do epitélio
pigmentado usando o OCT de domínio espectral
Autores: Fernando Marcondes Penha, Giovani Gregori, Manuel
Falcão, Philip J. Rosenfeld, William J. Feuer e Zohar Yehoshua
Instituição: Bascom Palmer Eye Institude – University of Miami –
Flórida (EUA)

Prêmio Educação em Saúde Ocular

Características e deficiências dos programas de pós-graduação em
Oftalmologia no Brasil segundo pos-graduandos
Autores: Camila Vieira Oliveira Carvalho Ventura, Bruna
Vieira Oliveira Carvalho Ventura, Carlos Teixeira
Brandt, Liana Oliveira Ventura e Mirela Luna
Santana Gomes
Instituição: Fundação Altino Ventura – Recife (PE)

Ana Claudia Alves Pereira e
Fabíola Mansur de Carvalho

Vinícius Monteiro
de Castro
recebendo o
prêmio das mãos
de Nilo Holzchuh

Prêmio Pesquisa Básica

Expressão fenotipicada das células mononucleares DS+14 em pacientes
portadores de retinocoroidite toxoplásmica ativa
Autores: Vinícius Monteiro de Castro, Antônio Lúcio Teixeira Júnior,
Cynthia Azeredo Cordeiro, Érica Leandro Marciano Vieira, Fernando Oréfice,
Waldenez Ornelas Dutra e Wesley Ribeiro Campos.
Instituições: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte (MG)
e Centro Brasileiro de Ciências Visuais – Belo Horizonte (MG)

Prêmio Trabalho Internacional
Suficiência de especimens obtidos pela BAAF de
melanomas da úvea posterior para citologia e perfil de
expressão gênica
Autores: Zélia Maria da Silva Corrêa, J. William
Harbour e James J. Augsburger
Instituições: Universidade de Cincinnati – Cincinnati (EUA)
e Washington University Saint Louis, Saint Louis (EUA)

Zélia Maria da Silva
Corrêa e Marco
Antônio Rey de Faria

Camila Vieira Oliveira Ventura e Nilo Holzchuh
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Prêmios Regionais
Prêmio Região Norte
Prevalência de ROP em recém nascidos avaliados na triagem oftalmológica da FSCMPA no ano de 2007
Autores: Raquel Furtado Castro, Augusto César Ataíde da Silva, Bernardete Mendes Cavaleiro de Macedo Neta, Edmundo
Frota de Almeida Sobrinho e Newton Quintino Feitosa Júnior
Instituições: Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza – Belém (PA) e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará –
Belém (PA)

Raquel Furtado Castro e
Italo Mundialino Marcon

Prêmio Região Nordeste
Utilização de aprendizado visual perceptivo após implante de lente intraocular Restor
Autores: Luana Paula Nogueira de Araújo, Guilherme Barreto de Oliveira Ribeiro e João Marcelo
de Almeida Gusmão Lyra
Luana Paula Nogueira de Araújo
e Fabíola Mansur de Carvalho

Instituição: Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas – Maceió (AL)

Prêmio Região Centro-Oeste
Eficácia e segurança da combinação fixa de análogos da prostaglantina com maleato de timolol em pacientes com
glaucoma
Autores: Rafael Saran Arcieri, Ana Cláudia Alves Pereira, Antônio Eduardo Pereira e Enyer Saran Arcieri
Rafael Saran Arcieri e
Nilo Holzchuh

Instituições: Santa Casa de Campo Grande – Campo Grande (MS) e Universidade Presidente Antônio Carlos – Araguari (MG)

Prêmio Região Sudeste
Investigação clínica e laboratorial de azul brilhante (BBG) na cromovitrectomia
Autores: Eduardo Buchele Rodrigues, Fernando Marcondes Penha, Gustavo Mello, Maurício Maia,
Michel Eid Farah, Milton Nunes e Octaviano Magalhães Júnior
Renata Portella Nunes, representando os
autores do trabalho e Italo Mundialino Marcon

Instituição: Universidade Federal de São Paulo – São Paulo (SP)

Prêmio Região Sul
Criação de um escore preditor da retinopatia da prematuridade (ROP) em pretermos de muito baixo peso (PMBP)
Autores: João Borges Fortes Filho, Gabriela Unchalo Eckert, Maurício Maia e Renato Soibelmann Procianoy
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Porto Alegre (RS)
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Gabriela Unchalo Eckert recebe o
diploma das mãos de Jacó Lavinsky
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Durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia várias Sociedades Filiadas
ao CBO realizaram eleições para a composição das respectivas diretorias:
Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria (SOBLEC)

Da esquerda para direita: Germano
Andrade (1º diretor financeiro da SOBLEC),
Cleber Godinho (diretor administrativo),
Carlos Heller (CBO), Tânia Schaeffer (vicepresidente), César Lipener (presidente),
Newton Andrade (SBCR) e Ubirajara M.
Moraes (diretor financeiro)

Presidente: César Lipener;
Vice-Presidente: Tânia Schaefer;
Diretor Financeiro: Ubirajara Moulin de Moraes;
Diretor Administrativo: Cléber Godinho;
Primeiro Diretor Financeiro: Germano Andrade;
Primeiro Diretor Administrativo: Marcelo Vicente Sobrinho.
Metas para a gestão: Destacando o trabalho das diretorias anteriores, Lipener afirma que a principal meta de
sua gestão é dar continuidade ao crescimento da entidade, valorizando o Portal SOBLEC, a plataforma de ensino
à distância, promovendo a realização de cursos presenciais em todas as regiões do País, além de organizar
Congressos de referência. “Nosso objetivo é trabalhar ao lado do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para fortalecer
cada vez mais o ensino continuado da refração, córnea e adaptação da lente de contato e poder capacitar um
número crescente de médicos oftalmologistas para atender cada vez melhor a todos os pacientes, sempre visando a
saúde ocular de nossa população”, finaliza.

Centro Brasileiro de Estrabismo (CBE)
Presidente: Maria de Lourdes Fleury Franco de Carvalho Tom Back;
Vice-Presidente: Marcelo Francisco Gaal Vadas;
Secretário Geral: Beatriz Alves Simões;
Secretário Administrativo: Celso Lopez Fernandez;
Tesoureira: Marta Halfeld Ferrari.
Metas para a gestão: Lutar pela melhoria dos honorários, hoje defasados nas tabelas dos planos de saúde, e
Maria de Lourdes Fleury Franco de
Carvalho Tom Back

estimular o interesse dos novos médicos pela subespecialidade são as principais metas da nova presidente do Centro
Brasileiro de Estrabismo.
A presidente ressalta também a preocupação com o Congresso da entidade e afirma que sua programação científica
já está sendo elaborada, em conjunto com o Congresso do Centro Latino Americano de Estrabismo (CLADE). O
evento, que será realizado em abril de 2013, no Rio de Janeiro contará com a participação da Sociedade Brasileira
de Oftalmopediatria (SBOP) e da Sociedade de Oftalmopediatria Latino Americana (SOPLA). “Espero ter muito a
realizar nos próximos dois anos e consolidar ainda mais a especialidade de Estrabismo no território nacional”, finaliza
Maria de Lourdes.

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO)
Presidente: Ricardo Mörschbächer;
Vice-Presidente: Guilherme Herzog Neto;
Secretária: Patrícia Mitiko Santello Akaishi;
Tesoureiro: Roberto Murillo Linongi de S. Carvalho.
Metas para a gestão: Mörschbächer determinou cinco metas que serão realizadas durante sua gestão:
Ricardo Mörschbächer

implementar a participação mais efetiva dos sócios, priorizando a modificação do site, que servirá para um canal
de acesso mais direto entre os membros da sociedade; aumentar as relações com outras sociedades oculoplásticas
internacionais, principalmente as latino-americanas; promover dois eventos nacionais por ano; continuar
promovendo a defesa da subespecialidade e atualização do estatuto da sociedade.
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Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP)
Presidente: Rosa Maria Graziano;
Vice-Presidente e Secretário: João Borges Fortes Filho;
Tesoureira: Gabriela Unchalo Eckert.
Metas para a gestão: Segundo a nova presidente, as principais metas para a sua gestão serão:

Rosa Maria Graziano

Intensificar o intercâmbio com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas filiadas nos estados;
Estabelecer consensos de tratamento e acompanhamento para várias doenças;
Criar uma comissão científica com a finalidade de atualizar o conteúdo do site e programas de cursos;
Trabalhar junto à Comissão de Honorários Médicos, para a criação de códigos específicos para a cirurgia de
retinopatia da prematuridade com laser, uso intravítreo de antiangiogênicos;
Amentar o valor da consulta em berçário e das cirurgias;
Estabelecer, em conjunto com a SBP, o Termo de Consentimento Cirúrgico, texto explicativo sobre o tratamento da
retinopatia da prematuridade e as recomendações e restrições ao uso de antiangiogênicos;
Editar livro de Oftalmologia Pediátrica, se possível dentro da Série Oftalmologia Brasileira, editada pelo CBO.

Sociedade Brasileira de Oncologia Oftalmológica (SBOO)
Presidente: Priscilla Luppi Ballalai Bordon
Vice-Presidente: Virgínia Laura Torres;
Secretário Geral: Marcelo Krieger Maestri;
1º Secretário: José Vital Filho;
Tesoureiro: Renato Luiz Gonzaga.
Metas para a gestão: A nova presidente determinou dois fatores importantes para o crescimento científico da
Priscilla Luppi Ballalai Bordon e Renato
Luiz Gonzaga

Sociedade em sua gestão:
Criação de um site da sociedade com discussão de casos entre os membros e informações para leigos sobre os
principais tumores oculares;
Realização no próximo ano, em São Paulo, de Simpósio Internacional de Oncologia Ocular, com a participação de
convidado internacional renomado.
Outro ponto reforçado por Priscilla é a organização de cursos básicos de oncologia ocular, que podem ser ministrados
por membros da sociedade em cidades onde não haja especialista na área. “O principal objetivo destes cursos é
permitir que o oftalmologista geral reconheça os principais tumores oculares e seus tratamentos”, finalizou.

Sociedade Brasileira de Laser e Cirurgia em Oftalmologia (BLOSS)
Presidente: Caio Vinicius Saito Regatieri;
Vice-Presidente: Fabiano Cade Jorge;
Secretário: Daniel Freitas.
Metas para a gestão: O novo presidente da BLOSS estipulou cinco metas principais para a sua gestão. São elas:

Caio Vinícius Saito Regatieri

Realização de simpósios online de educação continuada aos membros da BLOSS;
Criação de listas de discussões específicas;
Criação de enciclopédia virtual;
Discussão mensal de casos clínicos;
Inovação do website.
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Sociedade Brasileira de Glaucoma
Presidente: Vital Paulino Costa;
Vice-Presidente: Francisco Eduardo Lopes de Lima;
Secretário Geral: José Paulo Cabral Vasconcellos;
Secretário Adjunto: Ivan Maynart Tavares;
Tesoureiro: Cristiano Caixeta Humbelino.
Metas para a gestão: Paulino Costa elaborou relatório com as principais metas para sua gestão e as classificou em
Vital Paulino Costa

diferentes setores:
Educacional para a comunidade médica: estimular o desenvolvimento de atividades de ensino em Congressos
e Fóruns sobre glaucoma em todo o País, culminando com o Simpósio da Sociedade Brasileira de Glaucoma, a ser
realizado em 2013;
Educacional para a população geral: desenvolver estratégia de divulgação de informações sobre a doença e seu
tratamento na mídia, contando para isso com a colaboração de parceiros, como a indústria farmacêutica;
Científico: desenvolver projetos multicêntricos no Brasil que investiguem, entre outras coisas, a real prevalência da
doença no País;
Relação com os convênios: Valorizar adequadamente as cirurgias e procedimentos realizados no tratamento e
seguimento do glaucoma.
Além dessas metas, a nova diretoria pretende elaborar o II Consenso de Glaucoma de Ângulo Fechado, orientando
os oftalmologistas diante das situações que envolvem o tratamento e diagnóstico dessa forma de glaucoma. “São
metas audaciosas, que requerem muita dedicação, mas acreditamos ser possível desenvolvê-las nesse período”,
finaliza Paulino Costa.

Sociedade Brasileira de Uveítes (SBU)
Presidente: Wilton Feitosa de Araújo;
Vice-Presidente: Aísa Haidar Lani;
Tesoureiro: Fernanda Belga Ottoni Porto;
Secretário: João Lins de Andrade Neto.
Metas para a gestão: Manter o processo de reestruturação e renovação da sociedade e estimular a participação de
Wilton Feitosa de Araújo

oftalmologistas de diferentes subespecialidades em discussões científicas propostas pela entidade são as principais
metas que Wilton Feitosa de Araújo pretende realizar em sua gestão.
Segundo o novo presidente da SBU, é preciso também criar um consenso para diagnóstico, tratamento e evolução
das patologias inflamatórias mais frequentes em Uveítes. “Isso trará uma uniformidade e servirá como guia prático”,
informou.
Outro ponto evidenciado pelo presidente é a realização do Congresso da Sociedade Brasileira de Uveítes. “Esperamos
agregar especialistas em Uveítes e também, de outras áreas da Oftalmologia em especial o médico oftalmologista
em formação”, finalizou.

Sociedade Brasileira de Visão Subnormal (SBVSN)
Presidente: Mayumi Sei;
Vice-Presidente: Maria de Fátima Neri Góes;
Secretária: Julieta Habeyche Gonçalves;
Tesoureira: Maria Aparecida Onuki Haddad.
Metas para a gestão: Segundo a presidente eleita, a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal dará prosseguimento
Mayumi Sei, Alexandre Costa Lima de
Azevedo e Maria de Fátima Neri Góes

às ações desenvolvidas nas últimas gestões: valorização do médico oftalmologista como agente catalisador no
processo de inclusão social da pessoa com deficiência visual; disseminação de informações para a classe médica,
profissionais envolvidos na reabilitação da pessoa com baixa visão, pacientes e população geral.
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Comissão de Ensino
“A Série Oftalmologia Brasileira é a maior obra já realizada pela especialidade em nosso País.
Sua importância é tão marcante que em pouco mais de dois anos exigiu uma segunda edição
revista e ampliada. E este gigantesco trabalho foi, mais uma vez, realizado com competência e
dinamismo pelo professor Milton Ruiz Alves, a quem o CBO tem uma imensa dívida de gratidão”

C

Milton Ruiz Alves faz a
entrega simbólica da Série
Oftalmologia Brasileira ao
presidente do CBO

om estas palavras, o presidente
do CBO, Paulo Augusto de Arruda
Mello, abriu a reunião da Comissão
de Ensino da entidade realizada
durante o XXXVI Congresso Brasileiro de
Oftalmologia e que teve como primeiro ponto da pauta o lançamento oficial da Série
Oftalmologia Brasileira.
Além da solenidade de lançamento da
obra (veja box na página ao lado), durante
a reunião da Comissão de Ensino do CBO
foram debatidos vários pontos ligados ao
ensino da especialidade e aos cursos de
especialização credenciados pela entidade.
O principal deles foi o anúncio da realização do “Fórum Preparatório para a Construção do Programa Essencial de Oftalmologia
CNRM/CBO” em 08 e 09 de dezembro em
São Paulo (SP). (veja matéria na página 44).
A realização de vistorias em cursos, a
motivação para o aprimoramento do ensino
da refração, o incentivo para a realização de
campanhas comunitárias para atendimen-

to da população carente e alterações nos
cálculos para estabelecimento das médias
dos cursos de especialização nas provas nacionais de oftalmologia foram outros pontos
debatidos no encontro.
Por fim, houve a exposição dos preparativos para elaboração do Tema Oficial do
XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que será realizado no Rio de Janeiro (RJ)
em 2013: “Prevenções contra a cegueira”.
O livro terá como base os dados levantados durante uma semana de atendimento nos 63 Cursos de Especialização
em Oftalmologia credenciados pelo CBO.
Posteriormente, os dados serão tratados
estatisticamente e servirão de base para
todo o estudo das atuais condições do atendimento oftalmológico no País. O trabalho
será coordenado por Maria de Lourdes Veronese Rodrigues e Newton Kara José, que
na reunião explicaram as condições em que
os dados serão coletados e solicitaram a
colaboração dos coordenadores dos cursos.

Maria de Lourdes Veronese
Rodrigues e Newton Kara José
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Aspectos da reunião

A 2ª edição da Série Oftalmologia Brasileira tem 18 volumes e também
foi editada na forma online. O trabalho de atualização e aprimoramento da obra foi coordenado por Milton Ruiz Alves e contou com a
participação de 49 editores.
O comprador da coleção poderá adquirir também senha e informações
para acessar a coleção online por meio de computador, ipad ou outro
meio semelhante.
A versão impressa da obra pode ser adquirida por R$ 1.500,00 em dez
prestações ou por R$ 1.275,00 em cinco prestações.
Os pedidos devem ser encaminhados para a Editora Cultura Médica
(www.editoraculturamedica.com.br) ou para a GEN – Grupo Editorial
Nacional (www.grupogen.com.br).
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Reunião conjunta CBO-Estados e Sociedades filiadas

Paulo Augusto de Arruda Mello

“Cada um de nós precisa assumir a liderança dentro de seu hospital, dentro de seu
bairro, dentro de seu município. Somente desta forma vamos conseguir benefícios para a
saúde ocular. É preciso sair do consultório, precisamos incentivar os colegas que nunca
comparecem a uma reunião de defesa de classe, nunca comparecem a qualquer fórum
de discussão de políticas, que ficam na internet bombardeando disseminando propostas
inexequíveis. Temos que agir com estes colegas para que eles sejam proativos. O CBO desenvolve várias atividades nos municípios, na Câmara dos Deputados, no Senado, e em
vários outros fóruns, defendendo a Oftalmologia, defendendo o médico oftalmologista e
defendendo a saúde ocular”

F

oi desta forma que presidente do Conselho Brasileiro de
Oftalmologia, Paulo Augusto
de Arruda Mello concluiu a
reunião conjunta de transmissão
de informações e de debates entre
a diretoria, integrantes da Comissão CBO-Estados e lideranças das
sociedades de subespecialidades
filiadas ao CBO, realizada em 06 de
setembro, durante o congresso de
Porto Alegre.
A reunião foi iniciada com a apresentação do assessor parlamentar
do CBO e da Associação Médica
Brasileira, Napoleão Puentes de
Salles, que fez um balanço sobre
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os projetos em tramitação na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal que afetam a prática oftalmológica. De acordo com
sua avaliação, os projetos que defendem a
regularização do exercício da optometria
para pessoas sem formação médica ligadas
ao comércio óptico tem pouca chance de
prosperar nas duas casas do congresso nacional apesar de serem apresentados invariavelmente a cada legislatura. Afirmou que
o CBO mantém-se vigilante e desenvolve
uma constante ação de esclarecimento aos
parlamentares sobre os malefícios que tal
regulamentação traria para a saúde ocular
da população e para o próprio sistema de
saúde pública do País.
Em seguida, o assessor jurídico do CBO,
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Maurício Rhein Félix traçou o panorama da
situação legal no combate à optometria não
médica. Lembrou que a legislação fornece
ferramentas para o médico oftalmologista
defender suas prerrogativas profissionais e
a saúde ocular da população, mas exige tempo e paciência dos oftalmologistas. Lembrou
que o Departamento Jurídico do CBO está
preparado para fornecer assessoria aos médicos de todo o Brasil que queiram, individualmente ou em grupo, combater a ação dos
optometristas em suas respectivas cidades
ou regiões, fornecendo amplo material jurídico que pode ser utilizado pelos advogados
contratados pelos médicos.
Durante os debates deste tópico, a
1ªSecretária do CBO, Fabíola Mansur de
Carvalho afirmou que a atuação da entidade ocorre principalmente em Brasília, mas
que “o combate à optometria se dá na base,
onde nós atuamos. A simples diferenciação
da nossa consulta, mais cuidadosa na relação médico paciente, funciona. Os médicos
precisam se engajar nas campanhas de
catarata, de retinopatia diabética e outras.
Precisam se engajar no interior também,
fazendo parte dos projetos de saúde ocular
das prefeituras municipais”, declarou.
A reunião prosseguiu com a exposição
do secretário geral do CBO, Nilo Holzchuh,
sobre as atividades da Comissão CBO Jovem e sobre os esforços realizados pela
diretoria para integrar os jovens oftalmologistas nas atividades de ensino, defesa das
prerrogativas profissionais e promoção da
saúde ocular desenvolvidas pela entidade.
“O caminho que escolhemos está dando
bons resultados, concluiu Holzchuh.
Por fim, o tesoureiro do CBO, Mauro
Nishi, fez um histórico da atuação do CBO
nas comissões da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina
para a inclusão de procedimentos oftalmológicos no Rol de Procedimentos da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e
para sua valorização na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM). Lembrou que este trabalho
foi realizado com a ajuda das sociedades de
subespecialidades filiadas ao CBO e que
os resultados foram bastante positivos nos
últimos dois anos.
Ressaltou, por fim, que esta atividade

deve ser preocupação permanente do CBO
e dos médicos oftalmologistas já que as
negociações para inclusão e valorização dos
procedimentos médicos é constante e envolve entidades governamentais e da sociedade civil, bem como empresas e segmentos
econômicos importantes e poderosos.

Napoleão Puentes de Salles

Maurício Rhein Félix

Nilo Holzchuh

Mauro Nishi
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Assembleia Geral de Associados e Reunião do Conselho
Deliberativo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

A
Luís Roberto Mendonça
do Amaral

Newton Leitão de Andrade
entrega cheque ao tesoureiro
do CBO, Mauro Nishi

eleição da cidade sede (Florianópolis) e do Tema Oficial (Catarata)
do XXXVIII Congresso Brasileiro
de Oftalmologia, que será realizado
em 2015, foram algumas das principais decisões tomadas durante a assembleia Geral de
Associados e a reunião do Conselho Deliberativo do CBO, realizada em 07 de setembro,
durante o Congresso de Porto Alegre. Durante o encontro, também foi realizada a solenidade de transmissão de cargos da diretoria
eleita da entidade.
Durante a assembleia/reunião, foi aprovado por unanimidade os relatórios financeiros
da gestão 2009/2011, que anteriormente já
haviam sido aprovados pelo Conselho Fiscal do
CBO e por auditoria contábil independente. Foi
destacada a evolução patrimonial da entidade,
de aproximadamente 20%, ocorrida no período.
A Comissão Científica do CBO apresentou três sugestões para o tema oficial do
Congresso Brasileiro de 2015: a) Avanços
tecnológicos em Oftalmologia; b) Catarata
e c) Genética em Oftalmologia. Depois das
deliberações, o tema Catarata foi eleito pela
maioria dos presentes.
A eleição da cidade sede para o congresso de 2015 não gerou discussões, pois só
houve a candidatura de Florianópolis, eleita
por aclamação.
O presidente da Comissão Eleitoral, Luís
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Roberto Mendonça do Amaral, apresentou os
resultados das eleiçãos para a diretoria, conselho fiscal e Conselho de Diretrizes e Gestão
do CBO, realizadas durante o dia. Ao todo, 560
associados do CBO participaram das eleições.
Marco Antônio Rey de Faria (presidente),
Milton Ruiz Alves (vice-presidente) e Nilo
Holzchuh (secretário geral) integram a diretoria eleita do CBO. Para o Conselho Fiscal
foram eleitos Francisco de Assis Cordeiro
Barbosa, José Beniz Neto e Renato Ambrósio
Júnior (titulares), que terão como suplentes
Amarillys Avakian, Carlos Alexandre Amorim
Garcia e Eduardo Ferrari Marback.
Os eleitos para integrarem o Conselho de
Diretrizes e Gestão como representantes da
comunidade oftalmológica foram: Breno Bath
Amaral de Andrade, Homero Gusmão de Almeida, Newton Kara José Júnior e Walbert de
Paula e Souza.
Durante a assembleia/reunião, o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Refrativa, Newton Leitão de Andrade efetuou
a entrega do cheque de R$ 19.343,49 ao tesoureiro do CBO referente aos 2% da renda
proveniente das inscrições do congresso de
cada sociedade filiada.
A assembleia/reunião encerrou-se com
Paulo Augusto de Arruda Mello entregando
simbolicamente a “caneta” da presidência do
CBO a Marco Antônio Rey de Faria.
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Nova diretoria do CBO: Mauro Nishi, Milton
Ruiz Alves, Marco Antônio Rey de Faria,
Carlos Heler Ribeiro Diniz e Nilo Holzchuh

Paulo Augusto de Arruda Mello
entrega a “caneta” a Marco
Antônio Rey de Faria

Marco Antônio Rey de Faria,
o novo presidente do CBO
É Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do norte. Formou-se pela UFRN em 1975, fez o Curso de Especialização
em Oftalmologia nos Oculistas Associados do Rio de
Janeiro, foi fundador e presidente da Sociedade de
Oftalmologia do Rio Grande do Norte, presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares,
presidente do XVI Congresso Brasileiro de Prevenção da
Cegueira e Reabilitação Visual (2000), 1º secretário do
CBO na gestão 2003/05, integrante do CDG de 2007 a
2009, vice-presidente na gestão 2009/11. Durante a
assembleia dos associados/reunião do Conselho Deliberativo da entidade proferiu seu discurso inaugural:
Uma vez, há muitos anos, o Paulo Augusto me disse:
por que você não colabora com sua força, sua vontade de
trabalhar com o CBO? Mal saiba ele que um dia estaríamos
vivendo esta situação. Acho que ninguém tem mais a cara
do CBO que o Paulo Augusto. Acho que todos nós que
participamos do CDG concordam com isto.
Caros amigos. Depois de uma longa militância
iniciada na organização do XIV Congresso Brasileiro de
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, realizado
em Natal,em 2000, é chegada a hora de assumir a

responsabilidade maior com a entidade máxima da
especialidade.
Tive a oportunidade ímpar de conviver com as
maiores lideranças da Oftalmologia brasileira. Como
presidente do congresso de prevenção da cegueira,
participei da gestão de Geraldo Vicente de Almeida,
assim como da gestão de Marcos Ávila. Vi de perto o
apreço e o carinho que eles dedicavam ao CBO e, graças
à fantástica união e a valorosa colaboração dos colegas
de São Paulo, conseguimos, com dedicação e trabalho,
fazer um congresso memorável.
Desde então venho participando de comissões
e diretorias de Suel Abujamra e Hamilton Moreira e
fui eleito para o Conselho de Diretrizes e Gestão em
2007/2009. Finalmente, fui vice-presidente de meu
velho e querido amigo Paulo Augusto. Aprendi muito
com todos eles, presidentes, secretários, tesoureiros,
membros do Conselho de Diretrizes e Gestão e hoje
posso dizer que conheço pouco dos muitos problemas
da Oftalmologia brasileira tem que enfrentar.
Participar do CBO também me deu a oportunidade
de crescer e amealhar amigos por todo o Brasil e assim,
conhecendo as diferentes realidades e peculiaridades

de cada região. A gestão de Paulo Augusto foi uma das
mais profícuas e realizadoras e sei que é uma responsabilidade muito grande substituí-lo por que superou em
muito as expectativas de todos nós. Na nossa gestão
pretendemos dar continuidade a tudo o que está sendo
feito e continuar atualizando a parte cientifica e de
comunicação profissional, manter os padrões conquistados com a certificação ISO 9001 e, acima de tudo,
defender com todas as nossas forças a saúde ocular da
população brasileira, impedindo que profissionais não
médicos assumam sob qualquer pretexto, o papel que
é do oftalmologista brasileiro. Não estarei sozinho. Estarei com o professor Milton Ruiz Alves, vice-presidente,
Nilo Holzchuh, secretário geral, Mauro Nishi, tesoureiro
e Carlos Heler Ribeiro Diniz como 1º secretário. Todos
comprometidos com a causa do CBO. Falo em meu
nome e de toda a diretoria que temos total consciência
da responsabilidade que nesta hora recai sobre nossos
ombros e que tudo faremos para o bem e para o crescimento da Oftalmologia brasileira.
Que Deus nos ilumine nestes próximos dois anos
que sabemos que serão de muito trabalho, sacrifício e
dedicação. Muito obrigado.
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O primeiro balanço do evento, feito pelos presidentes da
Comissão Executiva do XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia
Comissão Executiva
do Congresso
Presidentes
Italo Mundialino Marcon e
Jaco Lavinsky
Vice-presidentes
Alexandre Seminoti Marcon, Jacobo
Melamed Cattan, João Borges Fortes
Filho e Samuel Rymer
Secretários
Afonso Reichel Pereira, Francisco José
de Lima Bocaccio, Rosane da Cruz
Ferreira e Sérgio Kwitko
Tesoureiros
Humberto Lubisco Filho, Jorge Freitas
Esteves, Marcelo Krieger Maestri e
Ricardo Morschbacher
Assessores da Presidência
Daniel Lavinsky, Diane Ruschel
Marinho, Fábio Lavinsky, Guilherme
Goulart Quinto e Nédio Castoldi

Italo Mundialino Marcon

bres, que foram organizadas para
Durante dois anos, tra
atualizar o conhecimento em áreba
lhamos nos detalhes,
as com as Células Tronco, Visão
prevendo todos os cenários
Artificial, Tecnologias em Desenpossíveis, com o propósito
volvimento e Nanotecnologia.
de gerar um evento que tiQuando dos primeiros convesse para os participantes
tatos com a indústria, passamos
uma relação de custo-bea mensagem que passou a ser
nefício positiva em todos os
a nossa ideologia, de que o
aspectos: cientifico, social,
congresso teria um braço acacongraçamento e lazer. Ao
dêmico e outro comercial e que
finalizar o evento, seja pelas
ambos juntos fariam um grande
nossas observações bem
evento. Isto realmente ocorreu.
como pelos comentários
Jacó Lavinsky
A estrutura física, somada à
unânimes, sentimos que
grande frequência dos médicos
foi possível atingir a meta
à feira fez com que as empresas
proposta.
manifestassem espontaneamente a satisfaA Comissão científica elaborou um proção pelos resultados.
grama abrangente e equilibrado, onde os
As sensações foram muitas, porem a mais
simpósios, painéis, temas livres e pôsteres
importante foi a de missão cumprida. É obvio
foram destaques. Porem a maior ousadia foi
que não existe limite para o sucesso porém,
a inclusão dos 22 convidados estrangeiros,
dentro das nossas limitações, sentimos que
ligados a pesquisa e a prática da oftalmologia
alcançamos as nossas expectativas.
mais avançada, todos com pelo menos quatro
participações.
Jacó Lavinsky
Colocaria como ponto alto as Sessões No-

Realizar o XXXVI Congresso Brasileiro
de Oftalmologia em Porto Alegre era desejo
dos oftalmologistas gaúchos. Sua realização
foi planejada com dedicação e profissionalismo, sendo pensado em todos seus detalhes,
assim foi possível realizar um congresso que
atendeu as nossas expectativas e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia bem como da
Oftalmologia brasileira.
Para motivar a presença dos oftalmologistas, o Congresso foi delineado com programação abrangente, e uma divulgação planejada.
O esforço valeu. Mais de 5.000 congressistas
atenderam ao convite e vieram sentir o calor
da hospitalidade gaúcha.
A atividade científica contemplou todas
as áreas da especialidade, desde o básico ao
avançado. Neste congresso pela primeira vez
foi realizada uma atividade denominada Sessão Nobre, trazendo o que há de mais atual sobre temas como visão artificial, células tronco,
nanotecnologia e novos avanços tecnológicos.
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Tivemos também o Dia Especial, com
atualização em seis áreas da Oftalmologia:
Catarata; Cirurgia Refrativa; Córnea e Lentes
de Contato; Glaucoma; Oculoplástica e Retina.
A parte comercial teve grande destaque,
com uma excepcional área de exposição de
13.000m2, o que possibilitou aos expositores
ocupar um amplo espaço para seus estandes,
com área de circulação privilegiada.
A parte social também mereceu atenção
especial da Comissão Executiva, que junto
de uma rica atividade científica, propiciou
momentos marcantes de congraçamento aos
participantes do evento.
Ao final do congresso os participantes
tiveram a oportunidade de participar das
festas de confraternização: A festa CBO
com culinária temática e a festa CBO jovem
com muita animação, ambas terminaram
pela madrugada.

Italo Mundialino Marcon

XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

No próximo ano, em São Paulo

O

XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual será realizado no Anhembi
Parque, em São Paulo (SP), de
12 a 15 de setembro de 2012. Sua Comissão Executiva é presidida por Newton Kara
José e Rubens Belfort Junior, que garantem
a realização de um evento que harmonizará
elevado teor científico, competência na transmissão dos conhecimentos e incentivo para a
reflexão sobre os destinos da especialidade
em nosso País.
De acordo com Newton Kara José, a Oftal
mologia brasileira tem sólido compromisso
com a saúde pública ocular, manifestado, entre
outras coisas, pela realização há quase quatro
décadas do Congresso de Prevenção da Cegueira, único no mundo em sua modalidade.
“Neste congresso existem duas vertentes.
A primeira delas é a transmissão dos conhecimentos profissionais dos médicos oftalmologistas e a segunda é a discussão de temas
importantes para a prática oftalmológica tais
como os mecanismos do sistema público de
saúde, o tipo de médico oftalmologista que
devemos formar e que devemos incentivar.
O congresso de prevenção da cegueira e
reabilitação visual é ponto de referência do
CBO para a comunidade não oftalmológica,
para os gestores da saúde e mesmo internacionalmente. No próximo ano, em São Paulo,
faremos questão de manter e consolidar ainda mais esta referência,” declarou.

Já Rubens Belfort Junior destacou que
durante o congresso de São Paulo serão
abordados temas como a atuação dos médicos oftalmologistas no Brasil nos próximos
anos, as condições de trabalho que encontrarão e as maneiras efetivas de exercer a
oftalmologia no futuro próximo.
“Vamos realizar um congresso destinado ao oftalmologista geral. Estamos estudando modificações na sistemática das
inscrições para facilitar a participação do
maior número possível de colegas. A programação científica vai enfatizar as principais causas de dificuldade visual: refração,
catarata, glaucoma, retinopatia diabética e
DMRI, levando em conta que os pacientes
vivem cada vez mais e que o médico oftalmologista tem o desafio diário de atendê-lo
plenamente, sempre, disse.
Durante a reunião do Conselho Deliberativo do CBO realizada no Congresso de Porto Alegre, Rubens Belfort Neto apresentou
o relatório do andamento dos preparativos
do evento em nome da Comissão Executiva
do XX Congresso Brasileiro de Prevenção
da Cegueira e Reabilitação Visual.
Em sua apresentação Belfort Neto afirmou que grande parte da área da exposição
comercial do congresso já está comprometida com as empresas do segmento oftálmico
e que a comissão está trabalhando com a
previsão de comparecimento de cerca de
dez mil médicos ao congresso.

Newton Kara José

Rubens Belfort Júnior

Rubens Belfort Neto
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after topical ocular administration. Clinical Ophthalmology 2010: 4; pages 331-341. 5. Friedlander MH, Protzko E. Clinical development of 1% azithromycin in Durasite, a topical azalide anti-infective for ocular surface therapy. Clin Ophthalmol 2007;1:3-10.

bacteriana causada por bactérias sensíveis ao besifloxacino. Lentes de contato: os pacientes não devem usar lentes de contato se apresentarem sinais ou sintomas de conjuntivite bacteriana ou durante o
for administrado a mulheres que estejam amamentando. Uso em crianças: Besivance® é indicado a crianças a partir de 1 ano de idade. Posologia: instilar uma gota de Besivance® no(s) olho(s) afetado(s) 3 vezes
®
irritação ocular, prurido ocular e dor de cabeça. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DE RECEITA.” Contraindicações: Besivance é

componentes da fórmula. Precauções e advertências: Besivance® é somente para uso tópico oftálmico e não deve ser injetado por via
interações medicamentosas nos estudos clínicos realizados com Besivance®.

informe ao seu médico. Informações adicionais disponíveis à classe médica mediante solicitação à BL Indústria Ótica Ltda., localizada à Rua Dona Alzira, 139, CEP 91110-010, Porto Alegre/RS.
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IV Fórum Nacional de Saúde Ocular

A

nalisar detalhadamente o atual estágio da assistência oftalmológica
no Brasil, verificando suas deficiências e suas excelências e propor
metodologias para integrar os esforços das
esferas pública, privada, dos parlamentares
e dos gestores de saúde em todos os níveis
para que a saúde ocular tenha um salto de
qualidade no Brasil em curtíssimo prazo.
Este é o principal objetivo do IV Fórum
Nacional de Saúde Ocular, que será realizado em 28 e 29 de fevereiro de 2012 no
Congresso Nacional, em Brasília (DF), com
a participação de parlamentares de todos os
partidos, autoridades ligadas ao Ministério
da Saúde e outras áreas governamentais e
médicos oftalmologistas de todo o Brasil. A
iniciativa também pretende realizar o balanço
das mudanças ocorridas desde a realização
do I Fórum Nacional de Saúde Ocular, também ocorrido em Brasília, nos últimos dias de
maio de 2001.
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O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular
está sendo coordenado pelos presidentes
do CBO Marco Antônio Rey de Faria (gestão
2011/13), Marcos Ávila (gestão 1999/2001)
e Paulo Augusto de Arruda Mello (gestão
2009/11). Sua programação preliminar prevê
realização de debates sobre políticas públicas
relacionadas com a catarata, glaucoma, retinopatia diabética, DMRI, refração e transplante de córneas.
De acordo com Marcos Ávila, o IV Fórum
Nacional de Saúde Ocular será o momento
decisivo de um processo já iniciado e que envolve toda a Oftalmologia brasileira.
“Nosso objetivo é integrar os esforços dos
médicos oftalmologistas e de suas entidades
representativas, com destaque para o CBO,
os gestores, as autoridades do Ministério da
Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde, as instituições de ensino e
os parlamentares com o objetivo de levar a
assistência oftalmológica de qualidade para
todos os 200 milhões de brasileiros, independente de sua condição social e do lugar onde
residam no território nacional”, declarou.
Paulo Augusto de Arruda Mello, por sua
vez, destacou o papel do poder legislativo, isto é, dos deputados e senadores, que podem
contribuir decisivamente para o desenvolvimento da assistência oftalmológica no País.
“Nossas constantes visitas ao Congresso
Nacional mostraram a grande importância
das atividades de esclarecimento aos parlamentares que o CBO executa permanentemente. Mostrou também a importância

dos médicos oftalmologistas procurarem os
parlamentares em seus respectivos Estados
para demonstrarem a importância da saúde
ocular e das ações políticas, que passam necessariamente pelo Poder Legislativo, para
implementá-la”, afirmou Arruda Mello.
Os três coordenadores da iniciativa
ressaltam que a participação no IV Fórum
Nacional de Saúde Ocular é aberta a todos
os médicos oftalmologistas do Brasil e que
a intenção não é realizar mais um encontro,
mas sim realizar um Ato de Cidadania.
“Convidamos autoridades, parlamentares
que têm atuação na área da saúde, gestores, médicos, educadores e especialistas de
outras áreas sociais como economia e sociologia. Tudo indica que terminaremos o fórum
com um consistente documento sobre a boa
administração em saúde ocular. A participação das lideranças estaduais e regionais da
especialidade, bem como dos presidentes
das sociedades de subespecialidades, dos
coordenadores de cursos e de residências
em oftalmologia e de oftalmologistas em
geral é fundamental. Será mais uma demonstração da capacidade de mobilização dos
médicos oftalmologistas brasileiros, de sua
responsabilidade social e de que nós somos,
definitivamente, os guardiões da saúde ocular
da população brasileira”, concluiu Marco Antônio Rey de Faria.
Nas próximas semanas, o CBO disponibilizará as informações necessárias para as
inscrições e para a efetiva participação no IV
Fórum Nacional de Saúde Ocular.

Marco Antônio Rey de Faria

Marcos Ávilla

Explicação necessária
Marcada inicialmente para 04 e 05 de outubro de 2011, a realização do
IV Fórum Nacional de Saúde Ocular foi adiada para 28 e 29 de fevereiro
de 2012 por questões de congestionamento da agenda de votações do
Congresso Nacional. Diante desse quadro, o CBO e os coordenadores do
fórum decidiram adiá-lo para que seus resultados e repercussões fossem
compatíveis com a importância do tema.

Paulo Augusto de Arruda Mello

A AMB comprovou,

por meio de anúncios e peças publicitárias, que há eventos divulgados
com promessa de créditos visando a obtenção do Certificado de Atualização Profissional (CAP), que não foram inscritos na Comissão Nacional de Acreditação (CNA), conforme determina a resolução
nº1772/2005 do Conselho Federal de Medicina. Devido ao potencial de dano que esse fato pode, enfatiza-se a importância de
confirmar, por meio de pesquisa no site da AMB, a efetiva inscrição do evento e o número de pontos correspondentes. A AMB já
solicitou ao seu departamento Jurídico as devidas providências a esse respeito. Outras informações podem ser obtidas diretamente pelo e-mail: cna@cna-cap.org.br.
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Programa CBO Paciente
Já está disponível no portal do Conselho Brasileiro de Oftalmologia o Programa
CBO Paciente.
O programa destina-se aos médicos
oftalmologistas associados à entidade que
podem imprimir material educativo sobre
saúde ocular avalizado pelo CBO para distribuir a seus pacientes, numa estratégia
eficiente e ética de marketing. Os temas
estão disponíveis nos formatos “folder” e
“livreto”
Os temas abordados pelo programa são:
• A importância da consulta oftalmológica;
• Problemas oftalmológicos na terceira
idade;
• Colírios;
• O que você precisa saber sobre conjuntivite;
• Prevenir é melhor;
• A importância dos cuidados coma a
visão e do atendimento oftalmológico
nas diferentes fases da vida.
Além do material para impressão, o associado também pode fazer download das
seis apresentações completas no progra-

ma Power Point para a realização em apresentações
audiovisuais.
No mesmo programa,
também estão disponibilizados para impressão ofício com o brasão do CBO,
manual de agendamento
de palestras e pesquisa de
satisfação.
Para acessar o conteúdo disponibilizado, o associado deve efetuar o login
no site e acessar o menu
“publicações”. Dentro deste
menu está localizado o programa e todas as funções
mencionadas.

Com o início da vida escolar, também é possível perceber a presença de problemas refrativos (miopia, astigmatismo e hipermetropia). Muitas vezes, o
desinteresse pelas aulas e a dificuldade de aprendizado estão associadas à
dificuldade de enxergar. É recomendável levar a criança para um novo exame
oftalmológico no início da alfabetização.
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CBO apresenta filme em
concurso da UNESCO
“Retinopatia Diabética” é o tema do filme
que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia
inscreveu no concurso de curta metragens
para sensibilização em saúde visual, organizado pela Cátedra Unesco de Saúde Visual
e Desenvolvimento e pelo Observatório da
100 Saúde Visual (ONG ligada à UNESCO).
O concurso, denominado “Cine para Ver”,
95 teve o objetivo de criar filmes que sensibilizem a população sobre a campanha “Visão
75
2020” para redução da cegueira no mundo.
Posteriormente, o material selecionado vai
ser utilizado em campanhas educativas e de
25 conscientização da população.
Os vídeos podem ser acessados no site
5
www.concursocineparaver.blogspot.com
0

as mão

nascimento
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Câmara Técnica de Oftalmologia do
CFM defende regularização do uso de
bevacizumabe no tratamento da DMRI
“Este parecer sugere que o Conselho Federal de Medicina faça intermediação junto à ANVISA,
garantindo a continuidade do uso do tratamento pelos médicos oftalmologistas, o que vai
favorecer aos milhares de brasileiros que estão com risco de perda visual central por esta
causa de cegueira incapacitante”

E

sta é a conclusão do parecer aprovado
pela Câmara Técnica de Oftalmologia
do Conselho Federal de Medicina
(CFM) que solicita a realização de gestões junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para garantir a continuidade
do tratamento com bevacizumabe (Avastin®)
para pacientes portadores de Degeneração
Macular Relacionada à Idade (DMRI).
O documento assinala que tal solicitação
envolve situações específicas, “uma vez que
não existe iniciativa da indústria farmacêutica
para uso da medicação em oftalmologia. A
iniciativa partiu dos médicos oftalmologistas
brasileiros, apoiados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e pela Sociedade
Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV).”
O parecer ressalta que a DMRI constitui
a principal causa de cegueira legal irreversível no mundo ocidental em faixas etárias
superiores a 50 anos. Assinala ainda que
vinte milhões de brasileiros estão na faixa
etária superior aos 65 anos e que 14% deles
apresentam DMRI (2.800.000 pessoas), dos
quais entre 10 e 15% com a forma exsudativa
da doença (entre 280 e 420 mil brasileiros),

responsável por 90% dos casos de cegueira
provocados pela DMRI.
O bevacizumabe foi a primeira droga antiangiogênica a ser aprovada pelo Food and
Drug Administration (FDA), em 2004, com a
finalidade de tratar o câncer colo-retal metastático. Devido às semelhanças farmacológicas e aos bons resultados observados com
o uso de outras drogas antiangiogênicas, foi
despertado o interesse pelo uso do bevacizumabe no tratamento da DMRI, embora as
indicações iniciais do medicamento não previssem o seu uso para esta finalidade.
Desta forma, assinala o parecer da Câmara
Técnica de Oftalmologia do CFM, o bevacizumabe vem sendo utilizado desde 2005 no tratamento da DMRI neovascular, inicialmente por via
sistêmica e posteriormente por via intravítrea.
Entretanto, apesar do uso corrente, sistemático
e difundido no mundo inteiro, o uso intravítreo
da droga, ainda é um tratamento off-label.
“Assim, o parecer técnico deste Conselho
sugere que o médico possa fazer uso do Avastin® no Brasil, para o tratamento da DMRI exsudativa, observando as disposições preconizadas pela ANVISA”, conclui o documento.

Sociedade Brasileira de Glaucoma
reivindica controle de colírios
“Solicitamos que a ANVISA regulamente a prescrição de colírios e pomadas
oftalmológicas que contenham corticoide, da mesma maneira como foi regulamentação a prescrição de antibióticos”

Assim, o parecer
técnico deste
Conselho sugere
que o médico
possa fazer uso
do Avastin® no
Brasil, para o
tratamento da
DMRI exsudativa,
observando
as disposições
preconizadas pela
ANVISA

Este foi a reivindicação enviada ao Diretor
Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), Dirceu Barbano, pelo presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma
(SBG), Vital Paulino Costa, em 14 de setembro.
A comunicação da SBG ressalta que o
uso indiscriminado de colírios contendo corticosteroides em sua formulação, entre outras
consequências negativas, pode provocar catarata e glaucoma.
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• Primeira lente fotossensível em resina.
• A empresa com maior investimento
em mídia e maior projeção no mercado
de lentes fotossensíveis no Brasil e no mundo.
• A maior disponibilidade de desenhos
e materiais do mercado.
• A primeira tecnologia fotossensível
compatível com AR.
• Um par de lentes Transitions é vendido
a cada segundo que passa.
®

• As lentes fotossensíveis mais recomendadas
do mundo.

Transitions e o “Swirl” são marcas registradas da Transitions Optical, Inc© 2011. Transitions Optical, Inc. O desempenho fotossensível é influenciado pela exposição aos raios UV, temperatura ambiente e material das lentes. Foto meramente ilustrativa.

Em 20 anos inovando a cada dia, chegamos
à frente. Muito à frente.

Ortóptica 43
Andrea Pulchinelli

Zaida Tapiê Nogueira: Ortoptista sempre!

C

ertamente muitos oftalmologistas
tiveram a satisfação de trabalhar
em parceria com a ortoptista Zaida
Nogueira.
A história inicia-se no início da década
de 50, quando a enfermeira brasileira atuante no Foundation Hospital em New Orleans,
EUA, conheceu o médico oftalmologista,
brasileiro Joaquim Marinho de Queiroz, que
a incentivou a fazer Ortóptica.
Tratava-se de uma profissão nova e muito interessante. Assim, retornou ao Brasil e
formou-se ortoptista pelo serviço do Prof.
Moacyr Álvaro, fundador do curso e merecedor ímpar de toda uma edição desta coluna.
Cacilda Gallo e Lygia Alves Lima tiveram papel
importantíssimo na formação profissional de
Zaida, sendo responsáveis por todo conhecimento inicial.
Finalizando o curso foi para Iowa City,
contemplada por uma bolsa de estudos, aprimorando seus conhecimentos com vários especialistas no serviço do Prof. Herman Burian.
De volta à terra natal, participou ativamente do
curso em São Paulo por alguns anos, transmitindo toda sua bagagem científica junto da
equipe do Prof. Renato de Toledo, ao lado de
mestres como Prof. José Belmiro de Castro
Moreira.
Meu primeiro contato com Zaida Nogueira
foi em 1992, quando na cidade de Belo Horizonte aconteceu o 3º Congresso Brasileiro de
Ortóptica, nobremente presidido por Neide
Oréfice e contando com a ilustre presença do
Prof. Eugene Helvestone. Na época, ainda como imatura acadêmica de Ortóptica da EPM,
não vislumbrava a importância da experiência
de todos estes e muitos outros profissionais na
formação de tantos ortoptistas no Brasil.
Meados de 2005, a Associação Brasileira
de Ortóptica /Conselho Brasileiro de Ortóptica, presididos pela incansável batalhadora
Mariza Pfeiffer, colocaram seu site no ar. Em
2006, garimpando material para abrilhantar
nosso site, procurei e novamente encontrei-me com Zaida. Tive o prazer de entrevistá-la
e agradeço este contato tão importante para
minha formação pessoal!
Zaida Nogueira trabalhou por mais de 40

anos com o Prof. Jorge Alberto Fonseca Caldeira, que durante anos esteve a frente de um
dos maiores serviços de oftalmologia do Brasil, referência mundial e que sempre esteve ao
lado do profissional, prestigiando o ortoptista,
ministrando palestras nos nossos eventos.
Este contato próximo permitiu registrar
as mudanças no perfil do ortoptista, mudanças benéficas que advém dos avanços das
pesquisas na área médica. Permitiu também
gratificantemente constatar que muita coisa
ainda permanece como há anos: trabalhamos
em parceria com médicos oftalmologistas auxiliando no diagnóstico de alterações da MOE,
tratando em conjunto as conseqüências como
a ambliopia por exemplo e realizando exercícios ortópticos em casos específicos.
Em 2007, ano comemorativo dos 60 anos
de Ortóptica no Brasil, idealizamos e conseguimos realizar o 4º Congresso Brasileiro de
Ortóptica em São Paulo onde Zaida Tapiê Nogueira foi a ortoptista homenageada e eu, mais
uma vez, tive a honra de participar!
Atualmente, impulsionadas pelo apoio e
reconhecimento, principalmente dos oftalmologistas, temos colhido poucos mas excelentes frutos. Cito agora o recente prêmio ao
trabalho da ortoptista Vivian Kazue A. Secin no
V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica em Ouro Preto e que foi
tema da matéria desta coluna na última edição:
“Estudo comparativo dos aspectos ortópticos
de indígenas Guarani Mbya da Aldeia Sapukai
e não-indígenas universitários do Estado do
Rio de Janeiro”.
Posso afirmar que o brilho nos olhos e o
amor pela Ortóptica que presenciei quando
entrevistei Zaida Nogueira foram determinantes na minha trajetória, sendo rotineiramente
lembrados. Esta lembrança quase sempre me
emociona.
Agradeço por aqui, pessoalmente e também
em nome dos ortoptistas brasileiros, toda contribuição, tanta dedicação e por fazer parte, ainda
hoje, da História da Ortóptica no Brasil!
(*) Andrea Pulchinelli
Presidente do Conselho Brasileiro de Ortóptica
(CBOrt)

Zaida Nogueira
trabalhou por mais
de 40 anos com o
Prof. Jorge Alberto
Fonseca Caldeira, que
durante anos esteve
a frente de um dos
maiores serviços de
oftalmologia do Brasil,
referência mundial e
que sempre esteve ao
lado do profissional,
prestigiando
o ortoptista,
ministrando palestras
nos nossos eventos

Ortoptista Zaida Nogueira e a
acadêmica Andrea Pulchinelli
durante o 3º Congresso Brasileiro
de Ortóptica em Belo Horizonte

Ortoptista Zaida Nogueira na
homenagem pela colega Andrea
Pulchinelli durante o 4º Congresso
Brasileiro de Ortóptica em São Paulo
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Ponto Zoom

UNIDOS PELA VISÃO

Fórum CBO / CNRM

Fórum CBO/CNRM
A

Comissão de Ensino do CBO e a
Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM) aceitaram o desafio
de trabalhar conjuntamente para
aprimorar o ensino da Oftalmologia no Brasil.
Como fruto desta disposição, será realizado
em 09 dezembro, o Fórum Preparatório para
a Construção do Programa Essencial de Oftalmologia - CNRM/CBO, em São Paulo na sede
da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).
O evento é organizado pela Comissão de
Ensino do CBO com a coordenação de Rubens Belfort Junior, pelo presidente da entidade gestão 2009/11, Paulo Augusto de Arruda
Mello e pela secretária executiva da CNRM,
Maria do Patrocínio Tenório Nunes, para o qual
serão convidados os coordenadores e mentores dos Cursos de Especialização, bem como
autoridades da área da saúde e educação.
O programa preliminar dos pontos a serem debatidos é o seguinte:
1. Programa essencial de Oftalmologia;
2. O que o oftalmologista tem que aprender
agora para saber e atuar no futuro, sabendo-

-se que em 5 anos muita
coisa já terá mudado;
3. Currículo e diferenciações regionais de
doenças
oculares,
também em relação
ao desenvolvimento
econômico e social;
4. Oftalmologista na rede pública e privada
de saúde;
5. Dados e Conceitos de Economia em Oftalmologia;
6. Desperdício de Tempo e Recursos no Ensino da Oftalmologia;
7. Integração dos instrumentais de avaliação
da residência médica da CNRM/MEC,
com os do CBO;
8. Apresentação da pesquisa sobre a correlação entre a cidade/UF de treinamento
e domicílio profissional atual, no período
2006-2011, de oftalmologistas oriundos
de cursos CBO.
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail ensino@cbo.com.br

45

Rubens Belfort Junior e
Paulo Augusto de Arruda Mello

Maria do Patrocínio Tenório Nunes

A ouvidoria do CBO é uma instância
administrativa para acolher reclamações, denúncias, elogios, críticas e
sugestões dos associados e da comunidade oftalmológica em geral.
Entre outras funções, a Ouvidoria deve receber e apurar a procedência das
informações que lhe forem dirigidas e
propor a instalação de sindicâncias e
inquéritos sempre que cabíveis e recomendar as medidas necessárias à
defesa dos direitos do Cidadão.
A ouvidoria do CBO pode ser acessada a partir do site do CBO:
www.cbo.com.br/novo/medicos/
fale_conosco/ouvidoria
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Abertas inscrições para prova do

Internacional Council of
Ophthalmology 2012
O

CBO é a entidade habilitada no Brasil
para aplicar anualmente a prova do
International Council of Ophthalmology (ICO), realizada simultaneamente em
mais de 60 países.
A prova é dividida em três etapas:
• Basic Science: com 80 questões sobre
Ciências Básicas em Oftalmologia,
duração de duas horas;
• Optics and Refraction: 30 questões
sobre Óptica e Refração, duração de
uma hora;
• Clinical Sciences: destinada aos
aprovados nas fases Basic Science &
Optics and Refraction, com 200 questões
e quatro horas de duração.
Inscrições: até 15 de janeiro de 2012
Data da prova: 19 de abril de 2012 (quinta-feira)
Local: São Paulo/SP

Critério de Inscrição: Ser associado do CBO
e estar quite com a anuidade em 2011 (aluno de
Curso de Especialização é isento da anuidade)
Documentos necessários:
• Enviar ao CBO por correio (Rua Casa do
Ator, 1117 - CEP: 04546-004 - São Paulo/SP):
• Formulário de inscrição preenchido e
assinado. O formulário é disponibilizado
no site oficial da prova (www.icoexams.
org/downloads/);
• Uma foto 3x4
• Cópia Simples do diploma de médico;
• Cópia simples da Carteira de Identidade
Profissional (CRM);
• Comprovante de depósito bancário em
favor do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (Banco do Brasil – agência 0712-9
- conta 35.597-6).

Taxa de Inscrição:
Prova

Informações

Valor

Basic Science

Com a parte Theoretical
Optics & Refraction

R$ 600,00

Basic Science

Sem a parte Theoretical
Optics & Refracion

R$ 500,00

Theoretical Optics &
Refraction

-

R$ 330,00

Clinical Sciences

Apenas aos aprovados nas
etapas anteriores

R$ 700,00

O Local e o horário do exame serão divulgados por meio do site do CBO (www.cbo.com.br),
CBO Jovem (cbojovem.com.br) e redes sociais, posteriormente.
Demais informações: www.icoexams.org/downloads
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Participe!
Mais do que audiência, você é
protagonista nesta história.
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FAV realiza Fórum de Saúde Ocular

E

m 21 de setembro, a Fundação Altino
Ventura (FAV) realizou seu Fórum de
Saúde Ocular, no Teatro Santa Isabel,
no Recife (PE).
O programa do Fórum contou com três blocos que trataram diversos assuntos envolvendo a saúde ocular em Pernambuco com
perspectivas para 2021. Após a abertura dos
trabalhos por Liana Ventura, o secretário de
Saúde do Estado, Antônio Carlos Figueira,
falou sobre a necessidade de descentralizar
o atendimento médico no Estado, apontando
a FAV como exemplo de iniciativa por meio
dos projetos de prevenção e reabilitação visual no interior de Pernambuco.
A Defensora Pública Geral, Marta Freire,
elogiou a FAV pelos trabalhos de assistência
às populações de baixa renda e Ronald Cavalcanti, Vice-Presidente da Fundação, falou sobre a importância da parceria público-privada
na saúde ocular. A Jornalista Leusa Santos, da
Folha de Pernambuco, enfatizou a admiração
da participação da imprensa como debatedora
em um fórum e explicou como a mídia interage
com as notícias de saúde ocular.
No segundo bloco, o diretor superintendente da FAV Marcelo Ventura, contou a história
da entidade. A secretária de Saúde de Camaragibe, Ricarda Samara, representando o Colegiado de Secretários Municipais de Saúde de
Pernambuco (Cosems), expôs as dificuldades

da interiorização da assistência oftalmológica
em Pernambuco e a jornalista Cinthya Leite
falou do papel da mídia na interiorização da
saúde ocular. A representante do CREMEPE,
Helena Carneiro Leão reforçou a necessidade
de avançar para o interior com os projetos de
saúde ocular seguindo o testemunho da FAV.
O último bloco contou com a participação dos
alemães Jorg Michael Kimming, porta voz do
Conselho Diretor da Fundação Lions Internacional e Martin Ruppenthal, diretor para América Latina da CBM (Crhistian Blind Mission).
Ambos falaram sobre a contribuição das duas
entidades para a saúde ocular no mundo. Liana
Ventura fez uma análise da deficiência visual
na infância e no adulto e as perspectivas para
o futuro. Finalmente a jornalista Sílvia Bessa
falou sobre o papel da mídia na saúde do paciente com deficiência visual e/ou múltiplas
deficiências lembrando que quando a notícia
usa um personagem sensibiliza e ganha importância pelo humanismo. No encerramento
do Fórum a Fundação
Altino Ventura, Lions e
CBM assinaram convênio de parceria no valor
de 666 mil euros destinados à construção da
nova sede do Centro de
Reabilitação Menina dos
Olhos.

Liana Ventura abrindo os trabalhos do Fórum

Apresentação teatral realizada durante a
programação

Participantes do evento

Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre inaugura ambulatório no Centro de Saúde do IAPI

O

Hospital Banco de Olhos de Porto
Alegre inaugurou, em 02 de agosto,
o Ambulatório de Oftalmologia no
Centro de Saúde do IAPI. Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, o
Hospital irá disponibilizar consultas e exames
por agendamento prévio pelo SUS. O evento
contou com a participação do prefeito de Porto
Alegre, José Fortunati, e do secretário de Saúde do município, Carlos Henrique Casartelli.
“Existe uma demanda elevada por consultas e exames na área da oftalmologia geral
e subespecialidades, por isso nossa intenção
é, em parceria com a Secretaria Municipal

de Saúde, oferecer as condições necessárias para ampliar o atendimento”, afirmou a
diretora-geral do Hospital Banco de Olhos de
Porto Alegre, irmã Narcisa Dal Maso.
A partir do atendimento ambulatorial no Centro de Saúde do IAPI, o Hospital Banco de Olhos
estima realizar 4,4 mil consultas/mês por meio
do SUS, contando as 2 mil consultas a serem realizadas nesta nova unidade somadas às outras
2,4 mil que já acontecem no próprio Hospital.
Na nova unidade também passou a funcionar o “Projeto Glaucoma”, pioneiro no Rio Grande do Sul no fornecimento de medicamentos
específicos a pacientes crônicos da doença.
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CBO Jovem agora no
Twitter e Facebook. Siga!

Seguindo os novos modelos de se trabalhar
a comunicação na era digital, CBO Jovem
marca presença nas duas das principais
redes sociais no Brasil

O

100

CBO Jovem já se encontrava na
grande rede com o seu portal
(www.cbojovem.com.br), que nos
primeiros meses de existência
já ultrapassou quatro mil visitas. Agora, cria
vínculos ainda mais amplos na internet com
o lançamento de sua página oficial na rede
social Twitter (@cbojovem) e, desde setembro, passou a movimentar com frequência sua
página oficial no Facebook.
A principal missão dessas iniciativas virtuais é facilitar a comunicação entre jovens
Oftalmologistas do Brasil e do mundo, utilizando duas das três principais redes sociais
mais acessadas pelos brasileiros atualmente,
com números cada vez mais expressivos na
comunidade.
Digitando “cbojovem” na área de buscas da
rede social dos 140 caracteres, o associado terá
acesso a uma gama de informações referentes
à Oftalmologia, informações institucionais do
CBO, notícias sobre congressos e cursos, defesa da Saúde Ocular e as principais movimentações do portal na internet, sempre com links
facilitando a navegação do usuário e agilizando
o processo de propagação da informação, que
é uma das principais virtudes do Twitter.
Seguindo a página social do CBO-Jovem
no Facebook (basta digitar “cbojovem” na área
de buscas da rede social) o associado poderá
conferir fotos, vídeos, e interagir com os oftalmologistas de maneira mais completa, já que
não é refém das limitações de 140 caracteres
da outra rede social.
O CBO Jovem convida o amigo oftalmologista a participar e divulgar suas páginas nas
redes sociais na internet.

95
75

25

Siga o CBO Jovem no twitter digitando “cbojovem” na área de buscas da rede social
Twitter e nos mande um tweet @cbojovem!
Siga também no Facebook digitando “cbojovem” na área de buscas da rede social!

5
0
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14ª Campanha Nacional
Gratuita em Diabetes

C

hega a sua 14ª edição a Campanha
Nacional Gratuita em Diabetes, de
Detecção, Orientação, Educação
e Prevenção das Complicações. O
evento, organizado pela Federação Nacional
de Associações e Entidades de Diabetes
(FENAD) e pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD), ocorrerá 06
de novembro em São Paulo (SP)
Segundo a superintendente da ANAD,
Lilian Fanny de Castilho, a campanha contará
com a participação de aproximadamente 1.000
profissionais de saúde voluntários. “Nossa
meta é detectar, orientar e acompanhar os já
sabidamente diabéticos não só no controle
da glicemia, como também na prevenção das
complicações, por meio de educação continuada em diabetes”, complementou.
O público alvo desta campanha é formado
por portadores de diabetes e pessoas que
façam parte do grupo de risco: parentes de
diabéticos, obesos, pessoas com mais de 65
anos, hiperlipêmicos, hipertensos e mães que
tiveram filhos com 4 kg ou mais e/ou Diabetes Gestacional.
Serão realizados dez mil testes para a
avaliação de glicemia. “Este é o número de
fitas que temos a disposição e é a quantidade
suportada pelos funcionários durante o período da campanha”, reforçou Lilian.
A campanha contará com a realização
de uma vasta gama de exames: glicemia;

colesterol; hemoglobina Glicada; Microalbuminúria; avaliação de olhos; avaliação de pés;
avaliação de boca; avaliação fisioterápica;
avaliação de atividade física; avaliação de
risco cardiometabólico; avaliação nutricional
e aferição de pressão arterial.
O responsável por coordenar os exames
oculares é o médico oftalmologista Paulo
Henrique Morales, integrante da Comissão
de Prevenção da Cegueira e Reabilitação
Visual do CBO. “Levaremos para a campanha
18 profissionais da saúde, no caso, médicos
do Setor de Retina da Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP), além de mais 40
voluntários de enfermagem que serão disponibilizadas pela ANAD”, complementou
Henrique Morales.
Segundo o médico, a área de oftalmologia
chegou a atender cerca de 1.000 pessoas em
campanhas anteriores. Cerca de 7% deles
chegaram com retinopatia diabética. “Esses
paciente foram identificados e receberam
todas as orientações e acompanhamento na
Unifesp de forma gratuita”, lembrou.
O evento marca as comemorações do dia
mundial e nacional do diabetes e faz parte
das ações mundiais da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e da International Diabetes
Federation (IDF), com o apoio da Organização
das Nações Unidas (ONU). Serão realizadas
atividades semelhantes em 180 países. (veja
também matéria na página 54).

Nossa meta é
detectar, orientar
e acompanhar os
já sabidamente
diabéticos não só no
controle da glicemia,
como também
na prevenção das
complicações, por
meio de educação
continuada em
diabetes
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Itabuna é azul!
Pretendemos oferecer
à população diabética
possibilidade de
acesso aos exames
mais importantes
para o controle
das complicações
microangiopáticas,
além de disseminar
informações sobre a
prevenção da doença por
meio de feiras e cursos

A

bela cidade baiana de Itabuna estará parcialmente vestida de azul,
cor que simboliza o combate ao
diabetes, durante a realização do
7º Mutirão do Diabético, em 12 de Novembro.
O evento faz parte da celebração do Dia
Mundial do Diabetes (14 de novembro) e conta com o apoio da Federação Nacional das
Entidades e Associações do Diabetes (FENAD), da Sociedade Brasileira de Angiologia
e Cirurgia Vascular (SBACV) e do Conselho
Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
“Pretendemos oferecer à população diabética possibilidade de acesso aos exames mais
importantes para o controle das complicações
microangiopáticas (fundo do olho, pé diabético e do rim diabético), além de disseminar
informações sobre a prevenção da doença por
meio de feiras e cursos”. É com essa finalidade
que o médico oftalmologista Rafael Andrade,
Doutor em Ciências Visuais pela Universidade
Federal de São Paulo (UNIFESP) e Coordenador Geral do Mutirão do Diabetes, organiza esse grande projeto de assistência à população.
O evento será transmitido para todo o Nordeste pelo programa Alerta Total no Mutirão, da
emissora Record News.
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Segundo Andrade, o público alvo dos exames no Mutirão é determinado por pessoas
com diabetes e seus familiares que se encontram na zona de risco de adquirir a doença.
Serão realizados exames do fundo de olho e
do pé diabético em aproximadamente 2.500
pacientes. O número total de presentes (diabéticos e não diabéticos) em todas as ações
sociais deve passar dos 10 mil.
“Este número é apenas o de pessoas
presentes no dia do evento, mas com a presença da TV aberta abraçando a Campanha,
o evento ganha dimensão que o coloca como
o maior do País”.
O corpo clínico será formado por aproximadamente 50 médicos, entre eles aproximadamente 15 oftalmologistas, com experiência
em Mutirões do Olho Diabético da UNIFESP,
além de seis especialistas em angiologia e
cirurgia vascular, seis nefrologistas, cinco
endocrinologistas e clínicos gerais e dois
cardiologistas. “Todos os médicos são voluntários de corpo e alma”, lembra Andrade.
Além dos exames, o Mutirão contará com
a realização de um curso de capacitação ao
Atendimento Multidisciplinar do Diabético,
com mais de 20 horas de duração. Também
serão ministradas palestras em Igrejas, Clubes de Serviços e Lojas Maçônicas, completando a mobilização de toda a sociedade.
“Será realizada também a feira Multidisciplinar de Diabetes, aberta para a sociedade
com mais de 20 estandes educativos e de
serviços que variam da prevenção da doença
a orientações jurídicas, gratuitas para a população”, promete Andrade.
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A cidade de Itabuna estará completamente em sintonia com o Mutirão. Serão
iluminados, com luz azul, marcos e praças da
cidade, além de domicílios e estabelecimentos comerciais.
“A International Diabetes Federation (IDF)
e a Organização das Nações Unidas (ONU)
possui uma ação marcante de iluminar com
luz azul, na noite de 14 de novembro ao menos
500 monumentos ícones em todo o mundo.
Estamos mobilizando os moradores e pretendemos transformar a cidade de Itabuna a
mais iluminada do Brasil”, finaliza Andrade.

Aspectos do mutirão de 2010. No canto
inferior a direita Rafael Andrade

Conselho Regional de Medicina
de São Paulo emite parecer sobre
diferenças na prescrição de óculos
Em reunião Plenária, realizada em 08 de
julho de 2011 o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP)
aprovou o parecer preparado pelo conselheiro Adamo Lui Netto a respeito do exame de
refração. Na reunião seguinte, em 12 de julho,
o parecer foi homologado.
A íntegra do Parecer é o seguinte:
Após análise do caso apresentado pelo consulente, temos a esclarecer que este Tribunal de
Ética Médica entende que o exame de refração
compõe-se de duas partes: uma objetiva e outra
subjetiva, na qual a colaboração do próprio
paciente é muito importante. A necessidade da
prescrição óptica ou não, daí decorrente é baseada, também, nos sintomas e sinais apresentados pelo paciente, na sua idade e na avaliação
que o médico faz sobre os dados de outros
exames, para concluir sobre a conveniência e
os benefícios da prescrição. Assim sendo, as

diferenças numéricas nos vários diagnósticos e
receitas são frequentes e quando pequenas não
significam, necessariamente, exames equivocados dos erros de refração.
A refração (grau dos olhos) não tem um valor
permanente, podendo sofrer mudanças em qualquer período da vida, em intervalos variáveis.
Pequenas diferenças na prescrição refracional são absolutamente passíveis de ocorrer
quando o exame é realizado pelo mesmo profissional ou por profissional diferente.
O exame refracional do paciente pode sofrer influência de vários fatores no momento
de sua realização, como por exemplo: estado
emocional, alterações na glicemia, fadiga física ou mental, interação do paciente com o médico durante o exame (subjetivo), alterações de
contração do músculo ciliar e etc.
O conteúdo da matéria pode ser acessado
no link: http://migre.me/5UHts
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Novo equipamento de leitura para
portadores de visão subnormal
Oferecer oportunidade de leitura para pessoas que têm entre 5% e 30% de acuidade visual é a
principal finalidade da Lupa Eletrônica com Zoom, lançada pela empresa de base científica do
Núcleo de Empresas na Universidade de São Paulo (USP) Bonavision

O

Equipamento, destinado a pessoas
com baixa visão, facilita e estimula
a leitura diária. Segundo o médico
oftalmologista José Américo Bonatti, um dos idealizadores do projeto, existem vários fatores que tornam seu produto
diferenciado em relação a outros disponíveis
no mercado. “A câmera desliza por um trilho
metálico com movimentos X-Y que permite
seguir com comodidade e segurança a linha
horizontal. Outro fator positivo ocorre quando
o usuário precisa ausentar-se durante a leitura, pois a câmera não sairá do lugar, fator que
ocorre frequentemente com as lupas-mouse
disponíveis no mercado”, afirma.

O equipamento em
funcionamento

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia disponibilizará em seu site, a partir de novembro,
web castings com as aulas proferidas durante os
Dias Especiais de Córnea, Retina e Glaucoma do

XXXVI Congresso Brasileiro de Oftalmologia.
O objetivo da iniciativa é contribuir para a
transmissão do conhecimento consolidado entre
os médicos oftalmologistas de todo o Brasil, princi-
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Outro diferencial, citado por Bonatti, é a
possibilidade de aumentar o zoom na imagem localizada na bandeja de leitura em até
80 vezes. Esta novidade foi adicionada ao
equipamento a partir de sugestões enviadas
por usuários. “As pessoas diziam que necessitavam de aumentos variáveis de imagem,
conforme as diferentes situações de uso e
de acordo com o grau maior ou menor de
deficiência visual”, diz.
Como o equipamento é 100% fabricado
no Brasil, seu custo para o consumidor final é
mais acessível. Um dos fatores determinantes
para o preço reduzido é a utilização de monitores de televisão ou de computador que o
usuário tenha em sua residência.
Também por ser nacional, sua manutenção é rápida e acessível. “Este é um aspecto
importante, pois quando os produtos importados precisam de manutenção, muitas vezes
esta é cara e demorada. Este fator pode
prejudicar bastante quem precisa do equipamento para estudar e trabalhar”, lembra
Bonatti.
O equipamento foi desenvolvido graças
ao financiamento da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
por meio do projeto Pesquisa Inovativa em
Pequenas Empresas (PIPE).
Mais informações sobre a Lupa Eletrônica
com Zoom acesse: www.bonavision.com.br

palmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar da atividade.
O acesso as aulas será feito normalmente por meio da
área restrita do site, aberta a todos os associados do CBO.
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ABRAG promove 3º passeio ciclístico
e gincanas no Parque Villa Lobos

A

Associação Brasileira dos Amigos, Familiares e Portadores do
Glaucoma (ABRAG) possui a
receita de um bolo com poderes
especiais: acabar com a exclusão social e
tirar um sorriso do rosto daqueles que são
portadores do Glaucoma. Conhece essa
receita? Não? Então anote e repasse aos
seus colegas, vamos lá:
Junte a prática esportiva em uma tigela
com atenção, bom humor e carinho. Acrescente doses de atividades físicas acompanhadas por guias atenciosos, pitadas de
interação social e misture bem. Antes de ir
ao forno, polvilhe com divertidas gincanas,
um bom lanche e sorrisos brilhantes em
aproximadamente 60 bocas.
Esta é a receita especial da ABRAG, que
realizou o seu terceiro passeio ciclístico ao
ar livre no parque Villa Lobos em São Paulo.
O evento ocorreu no dia 05/10 das 10h às
13h e contou com a participação de aproximadamente 60 pessoas. Entre os participantes estão 15 jovens guias, com a missão
de proporcionar, nas três horas de evento, a
total liberdade e atenção para aqueles que
o destino limitou fisicamente, mas que passam por cima deste empecilho com grande
força de vontade para interagir com o meio
ambiente e com o mundo.
Mauricélia Maranhão, 27 anos, é assídua
frequentadora do evento, com participação
nas três edições realizadas. Ela não se queixa de sua limitação visual e oferece uma

lição de vida para toda a sociedade.
“Adoro estar aqui e virei em todas
as edições que forem organizadas.
Precisamos mostrar para o mundo
que existimos e somos capazes de
fazer muitas coisas”, disse.
Nesta edição a ABRAG realizou gincanas para aqueles que
aguardavam a volta dos colegas
do passeio de bicicleta. Entre uma
brincadeira e outra se formaram
duas filas paralelas, onde os participantes inflavam uma bexiga e posicionavam dentro de sua camisa. O
objetivo da brincadeira consistia em
fazer as duas filas se encontrarem,
um estourando a bexiga do outro.
Luis Carlos, 45, participou desta
atividade. “O pessoal se divertiu
bastante. Tinha bexigas que não
queriam estourar, arrancando diversas gargalhadas”, lembrou.
Segundo a assistente executiva
da ABRAG e uma das organizadoras do passeio Bete Fruchi, o
evento foi um sucesso e conseguiu
oferecer um pouco mais de qualidade de vida para os participantes.
Ela também traçou uma grande
expectativa para o ano que vem.
“Pretendemos aumentar o número
de participantes para as próximas
edições, quem sabe não cheguemos a 300?”, finalizou.

Aspectos do passeio
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Associados do CBO têm acesso a Programa de
Educação Continuada da Bausch + Lomb

C
O objetivo dessa
parceria é dispor aos
oftalmologistas as
mais importantes
e requisitadas
publicações
médicas, além de
outros serviços que
agregam valor na
prática diária

o objetivo de oferecer novos canais de busca pelo conhecimento
científico e propiciar aperfeiçoamento constante dos profissionais
que exercem a especialidade, a diretoria do
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, desenvolveu parceria acadêmica com a empresa
Bausch+Lomb, iniciada durante o XXXVI
Congresso Brasileiro de Oftalmologia. Como
resultado desta parceria, o associado do CBO
pode ter acesso integral ao campus virtual da
Rede de Informática de Medicina Avançada
(RIMA), que gerencia informação científica e
a ordena com o objetivo de facilitar a busca
pelo conhecimento.
O Campus RIMA disponibiliza acesso
virtual a mais de 2.400 revistas médicas
internacionais, das quais 32 de oftalmologia
(veja lista no box); sinopses analíticas em
português dos melhores artigos da literatura internacional; diretrizes de prática clínica;
trabalhos específicos sobre temas de interesse; calendário de eventos acadêmicos
internacionais, entre outros serviços.
Segundo o médico oftalmologista Luiz
Fernandes, diretor médico da Bausch+Lomb

Luiz Fernandes
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e responsável pela implementação do projeto, o programa é um verdadeiro canal de
prestação de serviços otimizando a pesquisa
para o médico em temas específicos da oftalmologia. “O objetivo dessa parceria é dispor
aos oftalmologistas as mais importantes e
requisitadas publicações médicas, além de
outros serviços que agregam valor na prática
diária”, lembra.
Entre eles está a possibilidade oferecida
aos médicos de receber informações diárias
em seus e-mails, com alertas de novos assuntos relacionados ao seu interesse. Cada
participante do programa tem direito inicialmente a 5 artigos na íntegra em pdf mensalmente (créditos), mas este número pode ser
alterado mediante solicitação dependendo
da necessidade.
As inscrições para o projeto começaram
durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Porto Alegre com já 360 médicos
inscritos. O associado que não pode comparecer ao Congresso e deseja participar do
programa deverá fazer o seu cadastro via site
do CBO em link específico que será disponível no final de Outubro e Novembro. O Campus Rima dispõe também de um canal direto
para contato com o usuário : 0800-761-5254
ou via e-mail pelo endereço CampusBauschLomb@rima.org.

A área de cirúrgica da Bausch+Lomb passará a
divulgar nos próximos meses sua Newsletter, que
será enviada por e-mail a oftalmologistas e cirurgiões de todo o País. “O grande objetivo deste
conteúdo é informar o médico sobre as inovações
tecnológicas e projetos da empresa que contribuam para o avanço da oftalmologia”, afirma
Marina Pedrosa, gerente da área de cirúrgica da
B+L e responsável pelo projeto.
Em breve a B+L comunicará como o médico deverá proceder para receber a newsletter em seu
e-mail, caso não esteja no mailing.
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Publicações oftalmológicas
disponibilizadas pelo Campus RIMA
Acta Ophthalmologica
American Journal of Ophthalmology
Archives of Ophthalmology
BMC Ophthalmology
British Journal of Ophthalmology
Canadian Journal of Ophthalmology - Journal Canadien D Ophtalmologie
Clinical and Experimental Ophthalmology
Clinical and Experimental Optometry
Cochrane Database of Systematic Reviews
Current Eye Research
Documenta Ophthalmologica
Experimental Eye Research
Eye
Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology
Investigative Ophthalmology & Visual Science
Japanese Journal of Ophthalmology
Journal Francais D Ophtalmologie
Journal of Aapos
Journal of Cataract and Refractive Surgery
Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics
Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus
Journal of Refractive Surgery
Ophthalmic and Physiological Optics
Ophthalmic Epidemiology
Ophthalmic Genetics
Ophthalmic Research
Ophthalmologe
Ophthalmologica
Ophthalmology
Progress in Retinal and Eye Research
Survey of Ophthalmology
Vision Research

O Conselho Federal de Medicina (CFM) prorrogou 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
entrar em vigor em 2011.
A íntegra da nota divulgada pelo CFM é a seguinte:

O programa RIMA sendo apresentado no
Congresso de Porto Alegre

Congressistas inscrevendo-se no programa RIMA

“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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Nova diretoria da Sofba

E

m 21 de julho, foi empossada a nova
diretoria da Sociedade de Oftalmologia da Bahia (Sofba), biênio 2011/13,
presidida por Jorge Luiz Santos Go-

mes.
Os outros integrantes da diretoria são: Fabíola Mansur de Carvalho (vice-presidente),
André Hasler Príncipe de Oliveira (secretário
geral), Rafael Ernane de Almeida Andrade
(1º secretario) e Antônio Francisco Pimenta
Motta (tesoureiro).
O Conselho Fiscal da entidade é formado
por Alexandre Hasler Príncipe de Oliveira,
Amilton de Almeida Sampaio Júnior e André
Barbosa Castelo Branco, que têm como suplentes Lídia Maria de Cerqueira Lemos Mattos e Maria Carmen Gavazza Melo Oliveira. Já
o Conselho Consultivo é formado por Bruno
Castelo Branco, Claudia Galvão Brochado da
Silva, Iracema Moreira dos Santos, Otacílio de
Oliveira Maia Júnior e Rosângela Seixas Rio.

André Príncipe, Fabíola Mansur, Jorge Gomes, Antônio Motta e Rafael Ernane

O

André Born, secretário adjunto de Saúde Maceió; Luciano Melo,
presidente do CERVI e Helvécio Miranda, secretário de Atenção à Saúde
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Centro de Reabilitação Visual (CERVI)
de Maceió (AL) tornou-se o primeiro
centro de reabilitação visual da região
Nordeste habilitado pelo Ministério da
Saúde para prestar serviços por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS) para pacientes com baixa
visão e cegos. A assinatura da habilitação aconteceu em 12 de agosto, na sede da instituição durante visita do titular da Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Miranda
Magalhães Júnior.
Depois da assinatura do termo de habilitação,
o secretário de Atenção à Saúde do ministério
participou da entrega de 40 órteses oculares como bengalas, lupas, telelupas e lentes filtrantes a
pacientes.
O Centro de Reabilitação Visual – Cervi - é
uma instituição sem fins lucrativos que desenvolve
trabalho de habilitação e reabilitação de deficientes visuais, proporcionando acompanhamento
multidisciplinar nas áreas de oftalmologia, serviço
social, psicologia, fisioterapia, e pedagogia.
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Relações com os convênios e seguradoras:
o que muda a partir de 1º de janeiro?

A

partir de 01 de janeiro de 2012
entra em vigor o novo Rol de
Procedimentos e Eventos em
Saúde determinado pela Resolução Normativa 262 da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS). O Rol foi
atualizado com a inclusão de 69 ações na
lista de referência básica para a cobertura
assistencial dos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º
de janeiro de 1999.
Graças às gestões desenvolvidas
pelo CBO junto à ANS, cinco procedimentos oftalmológicos foram incluídos no
Rol que passa a valer a partir de janeiro
próximo. Paralelamente, a diretoria CBO
também atuou junto à Associação Médica
Brasileira para a correta valorização dos
procedimentos oftalmológicos inclusos na
Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos (CBHPM).
1.) Tratamento ocular quimioterápico
com antiangiogênico
Os planos privados de assistência à saúde
devem fornecer este tratamento em sua
cobertura obrigatória para pacientes que
apresentem a forma exsudativa, também
conhecida como úmida ou neovascular,
da degeneração macular relacionada à
idade – DMRI até que se obtenha a inativação completa da neovascularização
de coroide, avaliada pela Tomografia de
Coerência Óptica (veja item abaixo). Na
CBHPM, este procedcimento foi aprovado para figurar no porte 7C, comportando
um auxiliar, porte anestésico 2 e deve ser
realizado em ambiente estéril (centro cirúrgico) com internação de curta duração
não inclusa. As taxas, materiais e medicamentos também não estão inclusos na
cobertura obrigatória.
2.) Tomografia de Coerência Óptica
Cobertura obrigatória para acom
panha

mento de pacientes em tratamento ocular
quimioterápico com antiangiogênico.
3.) Implante de anel intraestromal
Cobertura obrigatória, nos termos do Parecer CFM No 2/2005, para pacientes
portadores de ceratocone nos estágios
III (moderado) ou IV (severo), nos quais
todas as modalidades de tratamento
clínico tenham sido tentadas e nenhuma
das condições abaixo estiver presente:
a) ceratocone avançado com ceratometria
maior que 75,0 dioptrias;
b) ceratocone com opacidade severa da
córnea;
c) hidropsia da córnea;
d) associação com processo infeccioso
local ou sistêmico;
e) síndrome de erosão recorrente da
córnea.
4.) Correção Cirúrgica e Coloboma
A Cobertura é obrigatória quando preenchido pelo menos um dos seguintes
critérios:
a) Exposição corneal;
b) Risco de úlcera e perfuração de
córnea.
5.) Cirurgia Refrativa – PRK ou Lasik
A cobertura é obrigatória para pacientes
com mais de 18 anos e grau estável há
pelo menos um ano, quando preenchido
pelo menos um dos seguintes critérios:
a.) miopia moderada e grave, de graus
entre - 5,0 a – 10,0 DE, com ou sem
astigmatismo associado com grau
até –4,0 DC com a refração medida
através de cilindro negativo;
b.) hipermetropia até grau 6,0 DE, com ou
sem astigmatismo associado com grau
até 4,0 DC, com a refração medida
através de cilindro negativo.
O CBO sugere aos associados que
os insumos e medicamentos a serem

De acordo com as
instruções da CBHPM:
“Os portes representados ao lado
de cada procedimento não expressam
valores monetários, apenas estabelecem
a comparação entre os diversos atos
médicos no que diz respeito à sua complexidade técnica, tempo de execução,
atenção requerida e grau de treinamento
necessário para a capacitação do profissional que o realiza”.
A pontuação dos procedimentos médicos, que foi realizada por representantes
das Sociedades Brasileiras de Especialidades com assessoria da FIPE – Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas, está
agrupada em 14 portes e três subportes
(A, B e C). Os portes anestésicos (AN) permanecem em número de oito e mantém
correspondência com os demais portes.
Os portes de atos médicos laboratoriais
seguem os mesmos critérios dos portes
dos procedimentos, mas correspondem
a frações do menor porte (1A). Quanto
aos custos, estabeleceu-se a unidade de
custo operacional (UCO), que incorpora
depreciação de equipamentos, manutenção, mobiliário, imóvel, aluguéis, folha
de pagamento etc. Este custo foi calculado para os procedimentos de SADT de
cada Especialidade. Custos operacionais
referentes a acessórios e descartáveis
serão ajustados diretamente e de comum
acordo entre as partes. A valoração dos
portes e da UCO ficará sujeita a alteração
sempre que modificadas as condições que
nortearam suas fixações, sendo admitida
banda de até 20%, para mais ou para menos como valores referenciais mínimos,
em respeito à regionalização e a partir
destes, os valores deverão ser acordados
por livre negociação entre as partes.
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Ronda Propaganda

Alívio imediato e prolongado do ardor e da secura ocular1
Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3
Pode ser usado com lentes de contato1
CONTRAINDICAÇÕES: o produto está contraindicado em pacientes com história de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: não se conhecem interações medicamentosas.

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

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
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utilizados nos novos códigos (quando
pertinentes) siga as instruções de
bula / ANVISA e que para a cobrança
dos mesmos se utilize o Brasíndice
praticado no mês da competência.
Para as taxas de sala sejam utilizadas
a prática corrente e usual de cada
cidade/região.
Informações sobre o Rol de Proce
dimentos e Eventos em Saúde
podem ser obtidas no site http://
www.ans.gov.br/index.php/a-ans/
sala-de-noticias-ans/a-ans/715ans-publica-nova-listagem-de coberturas-obrigatorias
Informações sobre a última edição da
CBHPM (2010) podem ser obtidas
no site http://www.amb.org.br/teste/
cbhpm_2010.htm

Em junho de 2011, a Associação Médica Brasileira (AMB) emitiu a Resolução Normativa
CNHM 009/2011 na qual elenca alterações
na edição de 2010 da CBHPM tendo em
vista a aprovação da inclusão de novos
procedimentos no Rol da ANS. A íntegra
da Resolução Normativa CNHM 009/2011
pode ser acessada no link http://www.amb.
org.br/teste/cbhpm/resolucao_normativa_cnhn_009_2011.pdf
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(*) Nelson Louzada

Autotransplante conjuntival
O Autotransplante conjuntival consta do Rol de Procedimentos obrigatórios de cobertura da ANS.
Sendo assim, as operadoras de planos de saúde não podem negar cobertura para o procedimento

A Resolução CFM 1.642/2002 estabelece, entre outras medidas, que:
Art. 1º - As empresas de seguro-saúde, de
medicina de grupo, cooperativas de trabalho
médico, empresas de autogestão ou outras
que atuem sob a forma de prestação direta
ou intermediação dos serviços médico-hospitalares devem seguir os seguintes princípios
em seu relacionamento com os médicos e
usuários:
a) respeitar a autonomia do médico e do
paciente em relação à escolha de métodos
diagnósticos e terapêuticos;
b) admitir a adoção de diretrizes ou protocolos médicos somente quando estes forem
elaborados pelas sociedades brasileiras de
especialidades, em conjunto com a Associação Médica Brasileira;

Nelson Louzada

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e
a Federação das Cooperativas Estaduais
de Serviços em Oftalmologia esclarecem
que, as cirurgias oftalmológicas de portes
superiores a 4 não podem ser realizadas em
consultórios ou em ambulatórios, observando
as considerações, a seguir, das entidades
oftalmológicas supra citadas, do Conselho
Federal de Medicina, do Conselho Regional
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, da
Associação Médica Brasileira, da Secretaria
de Saúde do Estado de São Paulo e a definição do Ministério da Saúde, no artigo n° 2 da
Portaria n° 44/GM, de 10 de janeiro de 2001,
que diz: “Definir como Regime de Hospital Dia
a assistência intermediária entre a internação
e o atendimento ambulatorial para realização
de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a
permanência do paciente na Unidade por um
período máximo de 12 horas”.
CONSIDERANDO a Resolução CFM
Nº 1.886/2008 (Publicada no D.O.U. de 21
de novembro de 2008, Seção I, p. 271), que
dispõe sobre as “Normas Mínimas para o
Funcionamento de consultórios médicos e
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dos complexos cirúrgicos para procedimentos
com internação de curta permanência”.
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior requerem
ambiente estéril para evitar a temida infecção
intra-ocular de prognóstico sombrio que, frequentemente, acarreta cegueira irreversível;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são realizadas com anestesia local sob sedação necessitando cuidados e equipamentos para reverter
possíveis complicações per-operatórias;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas de porte 4 ou superior são, na sua
maioria, realizadas em pacientes idosos portadores de outras patologias associadas (diabéticos, hipertensos, cardiopatas, ansiosos)
e que, por obediência aos mais elementares
princípios de segurança devem permanecer
em observação em ambiente seguro e preparado para eventuais emergências;
CONSIDERANDO que as cirurgias oftalmológicas interferem sempre no reflexo
óculo-cardíaco podendo ocasionar alterações
cardíacas graves, originando parada cardíaca
e óbito;
CONSIDERANDO a sofisticação das cirurgias oftalmológicas que, como sabemos,
experimentaram grande desenvolvimento nos
últimos anos;
CONSIDERANDO a tendência da realização de procedimentos clínico-cirúrgicos fora
do ambiente hospitalar, buscando a racionalização de custos, a humanização da assistência médica e a demanda crescente por este
tipo de estabelecimento;
CONSIDERANDO que é dever do médico
guardar absoluto respeito pela vida humana,
atuando sempre, em qualquer circunstância,
em benefício do paciente;
CONSIDERANDO que o alvo de toda a
atenção do médico é a saúde do ser humano,
em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade
profissional;
CONSIDERANDO que o médico deve
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envidar o máximo esforço na busca da
redução de riscos na assistência aos
seus pacientes;
CONSIDERANDO que é dever do
médico utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento ao seu
alcance em favor do paciente;
CONSIDERANDO as condições mínimas de segurança para a prática da
anestesia, previstas na Resolução CFM
n. 1802 de 20 de dezembro de 2006;
CONSIDERANDO a necessidade de
regulamentar a prática da cirurgia ambulatorial, dos procedimentos endoscópicos e de quaisquer outros procedimentos invasivos fora de unidade hospitalar,
observando-se o disposto na Resolução
CFM n. 1.409, de 08 de junho de 1994;
CONSIDERANDO que todo Centro
Cirúrgico deve possuir uma sala de recuperação pós-anestésica, com qualidade
de leitos, instrumental, equipamentos
e material de acordo com o número de
salas e complexidade dos procedimentos nele realizados, em cumprimento ao
disposto na Portaria n. 1.884/94, do Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução n. 169, de 19 de junho de 1996, da
Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, que estabelece Norma Técnica
disciplinando o funcionamento dos estabelecimentos que realizam procedimentos clínico-cirúrgicos ambulatoriais no
âmbito daquela Unidade da Federação;
CONSIDERANDO o Código da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
para aprovação de centros cirúrgicos fora do ambiente hospitalar.
CONSIDERANDO as sanções pe
nais, a Responsabilidade Civil, as rigorosas normas do Código de Defesa
do Consumidor e do Código de Ética
Médica.
CONSIDERANDO um princípio fundamental das Listas de Procedimentos
da Associação Médica Brasileira: a
remuneração proporcional ao plano contratado pelo paciente, estabelecendo o
seguinte:
Reconhecimento da Lista de Procedimentos da AMB 1990 e 1992, remunerando em duas vezes seu valor para os
pacientes com direito a quarto privativo
com banheiro, conforme estipula a Associação Médica Brasileira, na Resolução
17 e como consta nas Instruções Gerais
da Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos (CBHPM),
Condições de Internação, capítulo 6.2:
“Para os planos superiores ofertados pelas operadoras fica prevista a valoração
do porte pelo dobro de sua quantificação
nos casos de pacientes internados em
apartamentos ou quartos privativos, em
Hospital Dia ou UTI.”.
Reconhecimento das cirurgias oftal
mológicas como procedimentos sofisticados, de porte que justifica, no mínimo, a
internação de curta permanência (Regime
de Hospital Dia), respeitando as considerações e resoluções supra citadas.

Cobrança desmembrada de Honorários Médicos (Lista referencial da A.M.B.)
de taxas, material e medicamentos (Brasíndice e congêneres).
Os oftalmologistas não estão pleiteando alterações de valores, apenas
seu reconhecimento, e cabalmente o
demonstram quando aceitam a remuneração simples para os pacientes com
direito à acomodação em enfermaria ou
quarto coletivo, conforme preconizado
nos contratos celebrados entre as partes, reconhecendo os procedimentos
listados e seus valores mínimos em CH.
Segundo a Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), os portes para Autotransplante Conjuntival e Pterígio são os
seguintes:
3.03.03.01-0 - Autotransplante conjuntival - Porte 4B
3.03.03.06-0 - Pterígio – exérese –
Porte 3C
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia elaborou e homologou junto à Associação Médica Brasileira e o Conselho
Federal de Medicina o Parecer sobre
Transplante Autólogo de Conjuntiva,
que deve servir de comprovação junto
às operadoras de planos de saúde da
importância do procedimento.
(*) Nelson Louzada
Coordenador de Honorários Médicos do
CBO e Presidente da FeCOOESO

Parecer sobre transplante autólogo de conjuntiva na cirurgia do pterígio
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia
tem a esclarecer que o pterígio, cuja fisiopatogenia vem sendo melhor conhecida,
foi durante muitos anos um desafio para
o oftalmologista. Cirurgia de resultados
duvidosos, que comprometia o cirurgião
oftalmológico devido às freqüentes recidivas, obrigou à busca de alternativas para
torná-la mais segura e previsível.
A braquiterapia, os antimetabólicos
(5-fluouracil e a mitomicina) criaram gran-

de expectativa, e ainda são largamente
utilizados, mas geram complicações de razoáveis freqüência e gravidade. Os enxertos autólogos de conjuntiva representam
hoje uma alternativa segura, tanto quanto
ao risco de recidivas, quanto à incidência
de complicações imediatas e tardias, se
comparada às alternativas anteriores.
Os inconvenientes dos enxertos de
conjuntiva residem na técnica mais sofisticada, microscópica, no tempo mais

longo de cirurgia, no uso de fios mais
delicados e mais caros, e na necessidade de proteger o retalho com mais
cuidado, implicando às vezes em restrição temporária para o trabalho. Este
maior custo é compensado pela menor
freqüência de reoperações, e pela desprezível incidência de complicações.
Deve ser cobrado na fatura o
Transplante Autólogo de Conjuntiva +
a Exérese de Pterígio.
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Oftalmologista nordestino cria elo entre
cultura e promoção da saúde ocular
Uma das principais preocupações da classe oftalmológica no Brasil é o compromisso
com a promoção da saúde ocular. Vindo do
belo Nordeste, mais especificamente do
Estado do Ceará, Levi Torres Madeira conta
como criou uma inovadora maneira, ao combinar cultura popular com os aspectos da
oftalmologia, para conscientizar a população
sobre importantes aspectos da saúde ocular.
Levi Torres Madeira nasceu em 05 de
abril de 1963 e formou-se em Medicina pela
Universidade Federal do Ceará, em 1988. Fez
o Curso de Especialização em Oftalmologia
de 1989 a 1991 na Universidade Federal do
Piauí e exerce a Oftalmologia desde então.
Desde época de estudante, Torres Madeira encontrava facilidade em informar as pessoas sobre assuntos médicos, principalmente
sobre a especialidade. Com sua formação,
acostumou-se a escrever artigos médicos,
embora não os considerasse atrativos para o
público leigo.
Aproveitando-se de que o povo nordestino é fortemente ligado a sua rica cultura, o
inusitado veio à sua cabeça em uma noite de
2003. “Acordei de madrugada com uma ideia
fixa: escreva o que deseja em forma de cordel,
literatura de fácil compreensão com rimas que
ficam gravadas como música”, disse. Foi o primeiro passo para um novo projeto.
Mesmo jamais tendo escrito poesia em
sua vida, Torres Madeira resolveu arriscar e
acabou descobrindo o dom para a literatura.
“Quando terminei meu primeiro cordel, chama-

do de A visão do Escolar, notei que as críticas
eram positivas e nunca mais parei de escrever
sobre assuntos médicos-oftalmológicos na
forma de literatura de cordel”, lembrou.
Com o sucesso, o oftalmologista e compositor de cordéis lançou o seu próprio site
onde hospeda suas criações e, segundo o
autor, seu portal já está sendo acessado por
pessoas de 15 países.
O poema com maior número de acessos
surgiu de uma solicitação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que lançou o desafio de escrever cordel sobre “automedicação”. “A ideia é nobre e de grande valor
para a conscientização da população. Fiz em
um dia e esse poema está sendo campeão de
acessos e comentários”, comemorou o autor.
Hoje já são aproximadamente 40 poemas
elaborados e disponibilizados no site, tendo
os procedimentos oftalmológicos como tema
principal.
O médico não tem dúvidas ao afirmar da
onde tira inspiração para seus textos e pretende continuar com a pioneira iniciativa. “O amor
pela Oftalmologia, a grande identificação que
tenho com meus pacientes e a afinidade com
as pessoas são os três fatores predominantes
para continuar escrevendo. Sou feliz com esse duplo trabalho, pois continuo também com
a área de Oftalmologia, mas pretendo continuar levando rimas e conscientização para o
lar das pessoas”, finalizou Torres Madeira.
Acesse e confira o trabalho do médico no
www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Trecho do poema sobre Teste do Olhinho
Doutor eu trouxe aqui
Pra sua avaliação
Meu bebê recém-nascido
Este lindo garotão
Fazer teste do olhinho
Pois já fez o do pezinho
Vou cuidar da prevenção

Muito bem disse o doutor
Vamos lá examinar
Ligou o oftalmoscópio
E nos olhos foi focar
O reflexo está vermelho
Eu vejo pelo aparelho
Que normal seu filho está

Este teste do olhinho
É bem fácil de fazer
Oftalmoscópio direto
É com ele que se vê
Reflexo avermelhado
Na pupila projetado
Lá nos olhos do bebê

Quanto mais cedo for feito
Mais correta decisão
Prevenir ambliopia
A preguiça da visão
A luz precisa chegar
Lá na retina focar
Estimular a visão
...

Levi Torres Madeira

Trecho do poema
sobre Automedicação
...
Compadre a coisa é séria
Preste muita atenção
O consumo está danado
Por quase toda a nação
Muita gente tá morrendo
Por automedicação
Remédio vira veneno
Leva a intoxicação
Se usado sem receita
Sem devida indicação
A ANVISA dá o alerta
Pra toda população
O primeiro lugar ocupa
Numa grande relação
Toxicidade por drogas
Provocando internação
É dinheiro que se gasta
Por falta de educação
...
Meu compadre a coisa certa
É procurar se consultar
E usar corretamente
O que o médico lhe passar
Medicar-se é mau negócio
Nunca mais vá vacilar
Não embarque em propaganda
Seja em rádio ou em TV
Nem todas são verdadeiras
Mas todos querem vender
Sua saúde é importante
Mas é fácil de perder
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Em 30 de setembro, a nova diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia realizou uma reunião
de trabalho com representantes das empresas Patronas do CBO. No encontro, além da discussão
sobre as novas condições para a continuidade da parceria privilegiada, os representantes das empresas também receberam a Medalha CBO em reconhecimento ao trabalho desenvolvido.

Nilo Holzchuh e Airton Calix, da Adapt
A reunião

Marco Antônio Rey de Faria e Antônio
Cardoso, da Essilor
Participantes do encontro

Carlos Heler Ribeiro Diniz e Alexander Porto,
da Vistatek

Milton Ruiz Alves e Elizeu Ramos, da Opto

Milton Ruiz Alves e Arnaldo Pazello, da Alcon

Carlos Heler Ribeiro Diniz e André Azevedo,
da Allergan

Mauro Nishi e Luiz Fernandes, da
Bausch+Lomb

Nilo Holzchuh e Marcelo Terracini, da
Johnson&Johnson
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70 Anunciantes desta edição

Adapt
Tel: 11 5099-1900
SAC: 0800 771 6262
www.adaptltda.com.br

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

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

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

CBV
Tel: 61 3214-5000
www.cbv.med.br

Genom
Tel: 11 5586-2000
SAC: 0800 111 559
www.uniaoquimica.com.br

Hoya Japan
SAC: 0800 707 6575
www.lentes-hoya.com.br

Johnson & Johnson
SAC: 0800 111 559
www.jnjvisioncare.com.br

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

Transitions
www.transitions.com.br

Varilux
SAC: 0800 727 2007
www.essilor.com.br
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