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C
aros amigos,
Este é o nosso último 
número do Jornal 
Oftalmológico Jota 

Zero de 2011 e por isso é hora de 
avaliarmos o ano que passou e 
planejar o próximo.

A cada ano temos novos 
desafios e novos obstáculos 
que temos que transpor e esse 
que está terminando não foi 
diferente. 

Por isso mesmo temos 
que valorizar e contabilizar as 
nossas vitórias como a luta por 
uma remuneração mais digna 
na Classificação Brasileira Hie-
rarquizada de Procedimentos 
Médicos do CFM/AMB, as audi-
ências públicas em Brasília, nas 
quais conseguimos neutralizar 
esse grande perigo para a saúde 
ocular de nossa população que 
é a tentativa de regulamentar a 
prática da optometria não mé-
dica, a ação efetiva da nossa 
câmara técnica no CFM, conseguindo a inclusão como proce-
dimentos rotineiros da prática médica da infusão intravítrea de 
antiangiogênicos, do crosslinking corneano e, principalmente, 
da regulamentação da adaptação de lentes de contato pelo 
médico oftalmologista.

2012 se aproxima rapidamente e estipulamos várias me-
tas para esse próximo ano.

É extremamente necessário estimular o ensino da refra-
tometria e, para isso, estamos criando, com a ajuda e o apoio 
de nossos patronos, neste caso específico a Essilor, um curso 
de refração itinerante e que pretendemos, com a cooperação 
de nossa afiliada Soblec, atingir todas as regiões do País. O 
curso será iniciado em fevereiro, com um grande lançamento 
pela internet, onde será apresentado o calendário para todo 
o ano e o seu formato.

O e-learning será ampliado para 10 módulos por ano, 
contribuindo assim para que seja mais fácil para aqueles 
que se encontram mais distantes se atualizarem e obterem o 

Certificado de Atualização Pro-
fissional (revalidação do Título 
de Especialista).

Estamos programando tam-
bém um grande e-meeting onde 
o foco principal será a Ética, tão 
esquecida e deixada de lado 
ultimamente.

A defesa profissional não 
será esquecida e vamos per-
correr todo o Brasil lutando por 
uma remuneração digna e igual 
para todo o País.

Em Brasília, realizaremos 
no auditório Petrônio Portela 
no Senado Federal, em 29 de 
fevereiro, o IV Fórum Nacional 
de Saúde Ocular. Lá, debate-
remos com os parlamentares, 
representantes do Ministério da 
Saúde e secretários municipais 
e estaduais, as condições de 
saúde ocular de nosso Povo e 
o que pretendemos para a sua 
melhoria. Será uma oportuni-
dade ímpar para estreitarmos 

nossas relações com o parlamento e reforçar a nossa po-
sição de bastião primeiro no cuidado da visão da população 
brasileira. É muitíssimo importante a sua presença e com ela 
mostraremos toda a nossa força e certamente será um pon-
to importantíssimo na luta contra a optometria não médica. 
Compareça, não será cobrada taxa de inscrição. A Oftalmo-
logia Brasileira precisa de sua presença nesse dia. Vamos 
lotar o Congresso e mostrar a nossa força.

Finalmente, gostaria de desejar a todos um Natal de mui-
ta paz e harmonia junto à sua família e que todos consigamos 
alcançar em 2012 tudo o que planejamos. 

Feliz Natal e um ótimo 2012!

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do CBO
Gestão 2011/13

A Palavra do Presidente



N
ão estamos falando de futebol, 
mesmo porque recentemente a 
seleção canarinho parece cada vez 
menos merecer esta distinção. Mas 

exatamente foi este o título da palestra que a 
Academia Americana de Oftalmologia (AAO) 
escolheu para o professor Marcos Ávila, Pre-
sidente do Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) do CBO, durante o Simpósio World 
Ophthalmology Leaders Forum in Education 
(WOLFE), ocorrido em 24 de outubro, duran-
te o encontro da AAO, em Orlando (Flórida, 
EUA), que abordou a evolução da optometria 
não médica em vários países do mundo.

A preocupação da Academia neste tema 
é motivada pela recente aprovação de lei que 
regulamentou, no estado norte-americano 
do Kentucky, seguindo alguns meses o es-
tado de Oklahoma, a realização de cirurgias 
por optometristas sem formação médica. As 
leis destes dois estados americanos, per-
mitem que não médicos realizem cirurgias 
que não necessitem de anestesia geral, que 
correspondem a mais 95% de todas as ci-
rurgias oftalmológicas.

Brazil, Champion of the World
Esta escalada na atuação dos optome-

tristas tem acontecido em todo o mundo 
como se viu nos relatos dos representantes 
de vários países presentes neste simpósio: 
Canadá, Austrália, Áustria, Holanda, África do 
Sul, Gana e Japão.

Antes, esta era uma situação pertinente 
aos países da “liga de rugbi” com nítida colo-
nização inglesa, mas que tem agora atingindo 
muitos países de todos os continentes.

Marcos Ávila, com o apoio de outros oftal-
mologistas brasileiros presentes na reunião 
como os integrantes da diretoria do CBO 
Marco Antônio Rey de Faria (presidente), Nilo 
Holzchuh (secretário geral) e Mauro Nishi 
(tesoureiro), além de Carlos Augusto Moreira 
Júnior, Liana Ventura e Zélia Maria Corrêa, 
mostrou que a estratégia na defesa das prer-
rogativas profissionais do médico oftalmolo-
gista no Brasil passa pela atuação firme do 
CBO em três eixos de ação: educação, ação 
social e defesa profissional.

O CBO vem desenvolvendo sua missão de 
fazer da Oftalmologia brasileira uma das mais 
evoluídas do planeta por meio da coordenação 

Participantes do Simpósio WOLFE

Marcos Ávila

(*) Mauro Nishi

8 Internacional
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Mauro Nishi 

Nesta luta contra a 
optometria, o CBO 
é considerado o 
Campeão do Mundo. 
Continuemos firmes 
na defesa da Saúde 
Ocular do Povo 
brasileiro. 

pedagógica e fiscalização de uma condição 
mínima de infraestrutura e recurso docente 
de seus 63 cursos de especialização, exer-
cida pela Comissão de Ensino, coordenada 
por Rubens Belfort Junior, educador interna-
cionalmente consagrado. Além disso, o CBO 
organiza o maior congresso da Oftalmologia 
mundial, depois do próprio encontro da Acade-
mia Americana e edita os Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia, revista de altíssimo nível cien-
tífico indexada nas principais bases de dados 
médico-científicas internacionais. 

Ávila destacou o crescimento em cerca de 
60% do número de médicos oftalmologistas 
no País na última década. Mostrou que, de 
acordo com o último Censo Oftalmológico, 
editado pelo CBO em 2011, os cerca de 17 
mil oftalmologistas brasileiros representam 
o terceiro maior contingente de especialistas 
do mundo, quantidade suficiente para atender, 
com qualidade, o Povo brasileiro. 

Os programas de saúde ocular organiza-
dos pelo CBO ou que contam com sua ativa 
participação, como Olhar Brasil, Olho no 
Olho, Veja Bem Brasil, Pequenos Olhares, 
mutirões de diabetes e catarata, entre ou-
tros, mostram a preocupação da Oftalmolo-
gia brasileira em contribuir para a resolução 
dos problemas de acesso à saúde de toda 
a população. Estas ações mostram que o 
Médico Oftalmologista é o responsável pela 
saúde ocular do Povo brasileiro.

O CBO tem participado ativamente de 
todos os fóruns de discussão relevantes para 
o desenvolvimento da política de saúde como 
na Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), Câmaras Técnicas da CBHPM, CFM, 
AMB e, principalmente, no Ministério da Saúde 
e no Congresso Nacional. 

Impressionou todos os participantes do fó-
rum WOLFE, a capacidade de mobilização dos 
oftalmologistas brasileiros em torno do Fórum 
Nacional de Saúde Ocular, cuja quarta edição 
acontecerá em 29 de fevereiro de 2012, no 
Congresso Nacional, em Brasília (DF).

Todas estas ações mostram para a socie-
dade quão valoroso é o Médico Oftalmologis-
ta brasileiro, que é muitíssimo bem preparado 
e exerce sua responsabilidade em prol do 

desenvolvimento social. Junto a isto, cabe 
ao CBO, a vigilância jurídica e legislativa em 
deter qualquer avanço institucional da opto-
metria no Brasil.

Esta estratégia do CBO foi elogiada 
por todos os palestrantes e oradores que 
se sucederam. Outros lamentaram a falta 
de ações semelhantes em seus países de 
origem, que poderiam diminuir o avanço 
cada vez maior da optometria sobre todas 
as áreas de atuação do oftalmologista. 
Richard Abbott, presidente da AAO, disse 
que os optometristas de Kentucky trazem 
um retrocesso na segurança e qualidade 
de atendimento para os pacientes. Ro-
nald Smith, secretário-presidente para a 
“Global Alliance” da AAO, que organizou 
o simpósio Wolfe, disse que o CBO ganha 
de “goleada” nos quesitos de educação ao 
seu oftalmologista, nas ações sociais de 
saúde ocular e na defesa contra a optome-
tria não médica.

Nesta luta contra a optometria, o CBO é 
considerado o Campeão do Mundo. Continue-
mos firmes na defesa da Saúde Ocular do Povo 
brasileiro. Para isto contamos com o espírito de 
equipe de todos os médicos oftalmologistas do 
Brasil, colaborando e apoiando esta luta.

Não esqueçam que o próximo Fórum Na-
cional de Saúde Ocular acontecerá em um 
dia especial no calendário, 29 de fevereiro de 
2012, no Congresso Nacional. Vale lembrar o 
relato apresentado de que a Optometria em 
Kentucky contribuiu para a campanha de 137 
dos 138 legisladores do Estado, tem 18 lobis-
tas contratados, além de doar recursos para 
a reeleição do governador Steve Beshea e do 
presidente do Senado David Williams. Essas li-
ções reforçam as ações do CBO que envolvam 
o Congresso Nacional. Contamos com a par-
ticipação maciça da Oftalmologia nacional no 
próximo Fórum de Saúde ocular, em Brasília. 
É a nossa oportunidade de defender a saúde 
ocular de qualidade para o Povo brasileiro de 
maneira ética, eficiente e produtiva. 

(*) Mauro Nishi 
Tesoureiro do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia

9Internacional
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Como você estará em 2015?

A
s pessoas, as instituições e mesmo 
a sociedade têm dificuldade em 
olhar para o futuro.
Quantos anos você vai ter em 2015?

O que você vai querer fazer em 2015? O 
que vai poder fazer? O que está fazendo ago-
ra para alcançar o objetivo que traçou para si 
para o ano de 2015?

Profissionalmente é muito importante ter 
essa visão de futuro.

A Oftalmologia de 2015 vai ser muito dife-
rente da que temos hoje. Os investimentos de-
moram em média cinco anos para acontecer.

Sua clínica vai estar preparada? Você terá 
construído, expandido, para entrar no merca-
do em plena potencialidade da sua carreira? 
Ou estará se preparando para aposentar? 

Como vai estar à prática de cada uma das 
subespecialidades de agora em 2015?

Apenas especialistas de retina vão realizar 
procedimentos intraoculares como injeções e 
implantes? Apenas especialistas em glauco-
ma vão colocar implantes para drenagem do 
humor aquoso? Apenas o médico oftalmolo-
gista geral vai poder, desde que bem prepara-

do, acompanhar 
e realizar proce-
dimento de cata-
rata por laser? E 
quanto à cirurgia 
refrativa? Vai ter 
se tornado ainda 
mais automática 
e mais indepen-

2012 - 2015  - O aluno que inicia seu curso de especialização em Oftalmologia em 2012 vai 
entrar no mercado em 2015

dente de cirurgiões superpreparados? Como 
vai estar à prática da Oftalmologia para os 
indivíduos mais idosos? Vamos ter ambientes 
médicos do idoso com técnicos e tecnólo-
gos que vão fazer a seleção dos sintomas e 
encaminhar para geriatras oftalmologistas, 
oftalmologistas geriatras, geriatras e oftalmo-
logistas ou diferente?

Estes serão alguns dos desafios que 
serão intensamente debatidos durante o XX 
Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual, que ocorrerá de 
12 a 15 de setembro de 2012, em São Paulo, 
simultaneamente à Cumbre de las Americas 
para la Prevencíon de la Ceguera. 

O evento está sendo organizado de tal 
forma que muitas das sessões propiciem 
que os participantes possam votar acerca 
das questões em debate e, desta maneira, 
exprimir suas ideias, suas preocupações e 
propostas de soluções.

Ao lado de educadores e de lideranças da 
Especialidade, queremos que os gestores pú-
blicos e privados digam quais os profissionais 
que precisam e quais provavelmente precisa-
rão em 2015. 

Venha participar deste grande encontro. 
Valerá a pena em 2012... e em 2015 também.

Rubens Belfort Junior
Presidente da Comissão Executiva do XX 
Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual

Já está disponível o 
site do XX Congresso 
Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual
www.cbo2012.com.br

Rubens Belfort Junior



XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual 11

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2011

com o objetivo de agilizar as providências 
necessárias para facilitar a coleta e o envio 
dos dados recolhidos.

“O Tema Oficial terá grande importância 
para equacionar de forma adequada as fu-
turas políticas de prevenção da cegueira do 
País. O CBO está mobilizando todos os recur-
sos necessários para a realização desta obra 
científica e socialmente primordial”, declarou 
a coordenadora do tema, Maria de Lourdes 
Veronese Rodrigues.

P
erfil Epidemiológico das Principais 
Causas de Cegueira no Brasil será o 
Tema Oficial do XX Congresso Bra-
sileiro de Prevenção da Cegueira e 

Reabilitação Visual. A elaboração do livro es-
tá sendo coordenada pelos professores Ma-
ria de Lourdes Veronese Rodrigues e Newton 
Kara José e tem como base os dados for-
necidos pelos serviços de atendimento dos 
Cursos de Especialização em Oftalmologia 
do CBO.

Durante uma semana previamente esco-
lhida, os diferentes serviços ligados ao CBO 
coletam dados sobre novos casos atendidos. 
Posteriormente tais dados serão tabulados e 
vão gerar séries estatísticas sobre a epide-
miologia nas várias regiões brasileiras.

Em 24 de novembro, os coordenadores 
da elaboração do Tema Oficial realizaram 
uma reunião com os representantes da 
diretoria do CBO Marco Antônio Rey de 
Faria (presidente – gestão 2011/13), Paulo 
Augusto de Arruda Mello (presidente – 
gestão 2009/11) , Mauro Nishi (tesoureiro) 
e Regina Carvalho (secretária da diretoria) 

Foi desta forma que Augusto Para-
nhos Júnior, um dos relatores do tema 
Oficial do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia/30º Congresso Pan-America-
no de Oftalmologia, definiu o objetivo da obra 
na reunião ocorrida em 25 de novembro, na 
sede do CBO. O tema oficial do congresso 
de 2013, “Avanços em Farmacologia Ocular 
e Terapêutica”, tem como relatores Augusto 
Paranhos Júnior e Marcos Ávila. A reunião 
contou também com a participação da bio-
médica Luiza Cristina Lacerda Jacomini, que 
prestará assessoria ao projeto.

De acordo com os relatores, a constante e 
rápida evolução da terapêutica medicamen-
tosa, com um grande fluxo de informações 
sobre novos medicamentos, mecanismos 

Tema Oficial de 2012...

...e de 2013
“Oferecer uma fonte de consulta fidedigna, rápida e atualizada 
para o médico oftalmologista sobre clinica-terapêutica e sobre os 
medicamentos utilizados no tratamento das doenças oculares”

Maria de Lourdes 
Veronese Rodrigues, 
Newton Kara José, 
Regina Carvalho, 
Mauro Nishi, Marco 
Antônio Rey de Faria 
e Paulo Augusto de 
Arruda Mello

Regina Carvalho, Luíza 
Cristina Lacerda Jacomini, 
Augusto Paranhos Júnior e 
Marcos Ávila

de ação, reações adversas e novos 
usos exige atualização constante e um 
grande consumo de tempo. “O livro se 
propõe a oferecer ao profissional mé-
dico oftalmolo gis ta 
uma visão objetiva, 
clara e atualizada 
do binômio clinica-
-terapêutica me-
dicamentosa das 
doenças oculares 
mais prevalentes, 
buscando o que é 
necessário para o 
melhor cuidado do 
paciente”, declarou 
Marcos Ávila.  



Participe!
Mais do que audiência, você é 
protagonista nesta história.
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A
umentar em 30% o número de mé-
dicos oftalmologistas associados ao 
CBO nos próximos dois anos, valori-
zar o aprendizado da refração e dos 

profissionais que a ela se dedicam; promover 
maior integração com as sociedades filiadas 
e as sociedades regionais e estaduais de of-
talmologia; melhorar ainda mais a relação do 
CBO com os Patronos; estimular o registro de 
títulos de especialistas junto ao CFM e direcio-
nar programas de educação continuada para 
atender aos interesses dos médicos oftalmo-
logistas que se formaram há alguns anos e 
ainda não possuem título de especialista.

Estes são alguns dos objetivos da política 
de marketing e comunicação que será imple-
mentada pela diretoria do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia nos próximos dois anos.

Dentro de algumas semanas já estará 
na internet o blog do presidente do CBO, 
proporcionando a comunicação direta entre 

o dirigente e os médicos oftalmologistas 
do País e o público leigo. Também será 
sistematizada a presença do CBO e da 
especialidade nas chamadas redes sociais, 
principalmente Facebook, Twitter e Youtube. 
Simultaneamente, os meios de divulgação 
tradicionais do CBO (site, Jota Zero, news-
letter eletrônicas, ferramentas educacionais 
eletrônicas e os Arquivos Brasileiros de Of-
talmologia) serão aprimorados e integrados 
na nova política de comunicação.

“Queremos fortalecer as comunicações 
do CBO com os vários públicos com os quais 
a entidade se relaciona através da integração 
das várias ferramentas utilizadas. Também 
pretendemos potencializar a utilização dos 
modernos meios de comunicação em rede, 
que ainda não foram plenamente utilizados na 
promoção da saúde ocular e em benefício da 
Oftalmologia brasileira”, concluiu o presidente 
do CBO, Marco Antônio Rey de Faria. 

CBO investe na comunicação

Saúde Ocular na avenida

“Tão pequenino pra ver
Mas nas lentes vou ter a precisão
Tanta beleza nessa noturna visão
Eu vi do céu a terra é azul
No raio de luz, tecnologia.
Posso observar toda magia
Que tem o universo”

Esta é parte do samba enredo “Na ótica do 
meu Império, o foco é você!” que o Grêmio Re-
creativo Cultural Social Escola de Samba Império 
de Casa Verde, de São Paulo (SP), vai apresentar 
no desfile do Grupo I das escolas de samba no 
carnaval paulistano de 2012 e que tem como foco 
os óculos e a saúde ocular.

O Império da Casa Verde conta com o patrocí-
nio das empresas do segmento oftálmico, Varilux e 
Transitions, para a realização do carnaval de 2012.

Seu representante, Renato Cândido, esteve 
em 24 de novembro na sede do CBO para apre-
sentar os planos da escola para o carnaval de 
2012 e para propor a realização de uma parceria 
para promover o desfile e levar a saúde ocular 
como tema do próximo carnaval.

“A princípio, a proposta é válida. Entre-
tanto, precisamos verificar se existem, ou 
não, impedimentos legais e estatutários que 
não permitam a entidade de participar desta 
parceria”, declarou o presidente do CBO, Marco 
Antônio Rey de Faria.

Fundada em 1994, por Francisco Plumari 
Junior, a Império de Casa Verde é hoje uma das 
principais escolas do Carnaval de São Paulo, tem 
o tigre como símbolo. 

Veja a letra completa e mais informações  no 
site da escola: www.imperiodecasaverde.com.br/
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IV Fórum Nacional de    Saúde Ocular
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IV Fórum Nacional de    Saúde Ocular

E
m passado recente, chegaram a ser realizadas mais de 
600 mil cirurgias de catarata por ano no Brasil. Atual-
mente este número está em pouco mais de 450 mil. 
Apesar dos avanços realizados nos últimos anos e das 

condições existentes para solucionar definitivamente o proble-
ma, ainda existe fila de aproximadamente 20 mil pessoas espe-
rando por córneas para transplante no País.

O ambicioso Projeto Olhar Brasil, originalmente idealizado 
para levar assistência oftalmológica aos alunos do primeiro grau 
e idosos de todo o País, emaranha-se em exigências de convê-
nios entre os entes federativos e em dificuldades operacionais 
que travam de maneira decisiva sua plena realização.

Estas e tantas outras realidades que envolvem a saúde pú-
blica ocular serão o objeto dos debates do IV Fórum Nacional 
de Saúde Ocular, que será realizado no Congresso Nacional, em 
Brasília (DF) em 29 de fevereiro de 2012 e que reunirá médicos 
oftalmologistas, parlamentares de todos os partidos, autorida-
des ligados ao Ministério da Saúde e entidades representativas 
dos vários segmentos da Saúde e de pacientes.

O evento está sendo coordenado pelo presidente do Conse-
lho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO e ex-presidente da en-
tidade na gestão 1999/2001, Marcos Ávila, pelo ex-presidente 
do CBO Paulo Augusto de Arruda Mello (gestão 2009/11) e 
pelo atual presidente da entidade, Marco Antônio Rey de Faria.

Em 28 de fevereiro, um dia antes da realização do IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular, a Comissão de Seguridade Social 
e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados realiza Audiência 
Pública para discutir o acesso ao atendimento oftalmológico e 
a prevenção da cegueira nas várias regiões do Pais. A audiên-
cia contará  com a participação de médicos oftalmologistas, de 
representantes do Ministério da Saúde, da Organização Pan-
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-Americana de Saúde (OPAS), da Associação 
Médica Brasileira (AMB), do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), de entidades representa-
tivas de pacientes, de deputados e senadores 
de todos os partidos políticos. Ao final dessa 
Audiência Pública, está prevista a realização 
de uma solenidade em comemoração aos 70 
anos de fundação do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia.

No dia seguinte, no Auditório Petrônio Por-
tella, do Senado Federal, ocorrerá o IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular. Além de discutir 
todos os aspectos ligados à saúde ocular da 
população, a iniciativa também pretende realizar 
o balanço dos progressos e retrocessos ocorri-
dos desde a realização do I Fórum Nacional de 
Saúde Ocular, em 30 e 31 de maio de 2001, no 
mesmo Senado Federal.



Especial IV Fórum Nacional de Saúde Ocular 17

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2011

Abertura dos trabalhos 

Debate sobre a formação de especialistas no Brasil - Maria do Patrocínio Tenório Nunes (Coordenadora da Comissão 
Nacional de Residência Médica) e Rubens Belfort Junior (Coordenador da Comissão de Ensino do CBO)

Debate sobre a Política Nacional de Atenção em Oftalmologia

Parte I: Políticas implementadas

Catarata: tratamento, prevalência e recuperação da cidadania - Marco Antônio Rey de Faria (presidente do CBO)

Catarata/Cirurgias eletivas: apresentação da política pública - Representante da área técnica do Ministério da Saúde

Discussão e encaminhamentos

Glaucoma: causas, tratamento, prevalência - Paulo Augusto de Arruda Mello (presidente do CBO - gestão 2009/2011)

Glaucoma: apresentação da política pública - Diretoria do Departamento de Atenção Especializada (DAE)

Discussão e encaminhamentos 

Retinopatia Diabética: prevalência, tratamento, prevenção da cegueira -  Mário Motta (Presidente da Sociedade 
Brasileira de retina e Vítreo)

Retinopatia Diabética: apresentação da política pública - Representante da área técnica do Ministério da Saúde

Discussão e encaminhamentos

Parte II: Política a ser implementada

DMRI: causas, prevalência, importância e novos tratamentos - Marcos Ávila (presidente do CDG)

DMRI: apresentação da política pública -  Representante da Coordenação de Média e Alta Complexidade (CMAC)

Discussão e encaminhamentos

PARTE III: Futuras políticas de atenção em oftalmologia no Brasil. 

Propostas e projetos - Ministério da Saúde

Conclusões e políticas implementadas, pendentes e futuras - coordenadores do Fórum

Parte IV : Desafios na Assistência Oftalmológica

Refração: causas, tratamento, prevalência -  César Lipner (Presidente da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, 
Cornea e Refratometria - SOBLEC)

14h55 – Refração: apresentação da política pública -  Representante da área técnica do Ministério da Saúde

Discussão e encaminhamentos 

Transplante de Córnea - Apresentação da política pública -  Coordenador da área de Transplantes do Ministério da Saúde

Transplante de Córnea: problemas enfrentados no dia-a-dia - Luciene Barbosa (Presidente da Associação Pan-Americana 
de Banco de Olhos - APABO)

Teste do Olhinho: importância e aspirações da Oftalmologia brasileira - Rosa Maria Graziano (Presidente da Sociedade 
Brasileira de Oftalmologia Pediátrica)

Teste do Olhinho: ações públicas - Diretoria do Departamento de Atenção Especializada (DAE)

Discussão e encaminhamentos

Revisão de procedimentos oftalmológicos - aspirações da Oftalmologia brasileira - Nelson Louzada (Presidente da 
Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia - FeCOOESO)

Ações públicas. Tabela SIA/SUS em Oftalmologia – Diretoria da Secretaria de Atenção à Saúde 

Apresentações das conclusões

Sessão Solene de Encerramento 

A Programação Preliminar do IV Fórum Nacional de Saúde Ocular é a seguinte:
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CBO convida presidente do Senado 
para IV Fórum de Saúde Ocular

“A 
Oftalmologia brasileira tem plena 
consciência da importância do 
Poder Legislativo para a defesa 
e a promoção da saúde ocular. 

Por isto, o CBO estabeleceu como meta 
multiplicar sua ação junto aos parlamentares 
de todos os partidos para esclarecer e esta-
belecer parcerias cada vez mais positivas em  
benefício da população.”

Esta foi a avaliação feita pelo presiden-
te do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, 
Marco Antônio Rey de Faria, sobre a audi-
ência que teve com o presidente do Senado 
Federal, José Sarney, em 09 de novembro. 
Foi acompanhado nesta ação por Milton 
Ruiz Alves (vice-presidente do CBO), Mauro 
Nishi (tesoureiro), Carlos Heler Ribeiro Diniz 
(1º secretário), Napoleão Puente de Salles 
(consultor parlamentar), Milton Atanazio (co-
laborador do CBO em Brasília) e Lúcia Neves 
(assessora da diretoria).

O presidente do CBO convidou o senador 
Sarney a participar do IV Fórum Nacional de 
Saúde Ocular, que ocorrerá em 29 de feverei-
ro de 2012, no auditório Petrônio Portela, no 
próprio Senado Federal. Também entregou 
ao senador materiais elaborados pelo CBO 
relacionados com a saúde ocular e uma lem-
brança personalizada.

O senador José Sarney agradeceu a visi-
ta e comprometeu-se a prestigiar o IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular. 

No mesmo dia, os representantes do CBO 
também visitaram os gabinetes dos senadores 
Eunício Oliveira (PMDB/CE) e Antônio Carlos 
Valadares (PSB/SE) e dos deputados Mauro 
Nazif (PSB/RO), Darcísio Peroni (PMDB/RS) 
e Roberto de Lucena (PV/SP) renovando os 
convites para participação no fórum.

Colaborou com a matéria o jornalista Milton Atanázio
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Cursos credenciados pelo CBO realizam 
levantamento de informações para o fórum

C
om o propósito de recolher infor-
mações sobre o perfil da demanda 
de atendimento oftalmológico no 
Brasil, a diretoria do CBO enviou 

aos coordenadores dos 63 cursos de espe-
cialização credenciados pela entidade enque-
te para: 1) levantar a planilha de custo para 
a realização da cirurgia de catarata; 2) listar 
as dificuldades de funcionamento do banco 
de olhos e; 3) determinar em que estágio da 
doença pacientes com retinopatia diabética 
e degeneração macular relacionada a idade 
procuram o atendimento médico.

As informações assim obtidas junto aos 
cursos de especialização em Oftalmologia 
credenciados pelo CBO servirão de subsídio 

para os debates do IV Fórum Nacional de 
Saúde Ocular. 

“O CBO percebe certa resistência dos 
gestores do Ministério da Saúde em priorizar 
ações de politica em saúde ocular. Recente-
mente, demandas relacionadas com aumento 
do valor financeiro para cirurgia de catarata, 
projeto de melhoria da eficiência dos bancos 
de olhos ou ampliação do acesso ao paciente 
com retinopatia diabética e degeneração ma-
cular relacionada à idade, foram desconside-
radas apesar das  insistentes solicitações do 
CBO. O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular 
será uma excelente oportunidade para modi-
ficarmos este cenário,” declarou o presidente 
do CBO, Marco Antônio Rey de Faria. 
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Tópicos de uma vida
H

ilton Rocha foi, primordialmente, 
idealista e grande e carismático líder 
de classe. O Curso de Especializa-
ção em Oftalmologia, que fundou na 

década de 1970, foi copiado por quase todos 
os Estados Brasileiros. Foi ele quem planejou 
a divisão da Especialidade em superespeciali-
dades, criando no Hospital São Geraldo o que 
ele denominou Departamentos. Havia Depar-
tamentos de Glaucoma, Retina, Estrabismo, 
Lentes de Contato, Córnea, Plástica Ocular 
etc. Pode-se afirmar, sem temor de errar, que 
a Oftalmologia Brasileira se divide numa fase 
pré-Hilton e uma fase pós-Hilton Rocha.   

 Nasceu em Cambuquira, pacata cidade 
balneária do sul de Minas, que faz parte do Cir-
cuito das Águas Minerais, no dia 23 de dezem-
bro de 1911, o mesmo ano em que a Faculdade 
de Medicina de Belo Horizonte foi fundada. 

Para homenagear esta figura excepcional 
e fantástica, nada melhor do que transcrever 
a sua autobiografia, escrita por ele mesmo e 
da maneira típica de seu clássico linguajar e 
de sua oratória, por ocasião da sessão solene 
de outorga e entrega do Título de Cidadão 
Honorário de Belo Horizonte, em 03 de julho 
de 1970. Esta autobiografia é muito pouco co-
nhecida, e, evidentemente incompleta, pois sua 
simplicidade e modéstia, não permitiam que se 
extravasasse em autoelogios. Assim escreveu 
o Professor.

 “Aqui (em BH) aportei aos dez anos de 
idade, no ano de 1922. Com meus pais, a cuja 
dedicação e sacrifício, e principalmente a cujo 
exemplo me habituei, crescendo num ambien-
te modesto, probo, honesto e digno. Cheguei 
a BH em 1922. Cidade pequena, provinciana, 
mas com todas as condições de bem nascida. 
Cresci na cidade.  No Colégio Estadual (na-
quela época, Gimnásio Mineiro) na Rua Piauí, 
- com Professores que realmente honraram 
o magistério nacional (Carlos Goes, Amedée 
Peret, Alberto Álvares e outros) fiz meu curso 
secundário. No ano de 1928, ingressava na Fa-
culdade de Medicina de Belo Horizonte, hoje 
Universidade Federal de Minas Gerais. Aquela 
casa, que tem, como Patrono,  Cícero Ferreira, 
é o exemplo da vontade e do valor. Nasceu 
numa época em que devaneio seria admiti-la. 
Mas nunca é devaneio uma obra que se sus-
tenta na genialidade e no idealismo. Ao lado de 
seu Patrono, lá se encontravam homens como 
Antônio Aleixo, Hugo Werneck, Aurélio Pires, 
Ezequiel Dias e Alfredo Balena, para citar ape-
nas alguns. A Faculdade era pouco mais que 
um modesto barracão. Não é o mármore que 
exponencia uma Escola, mas os homens, os 
cérebros, os mestres que constituem a colmeia 
vivificadora e construtiva. Tem sido nos am-
bientes modestos, que grandes descobertas se 
têm feito. Pasteur não esperou o Instituto que 
lhe tem o nome, para realizar o que realizou. 

(*) Nicomedes Ferreira Filho
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Não há médico que, 
sendo solicitado por 
seus pares, não sinta 
orgulho em servir, no 
possível, a classe a 
que pertence, o que 
significa dizer sim à 
profissão que abraçou

Onde buscou Carlos Chagas o acervo para sua 
singular pesquisa? Todos sabemos que foi em 
Lassance, pequena e paupérrima cidade do 
noroeste de Minas, onde descobriu e descre-
veu a doença de Chagas. 

Durante seis anos, ao lado de colegas que 
se tornaram amigos para toda a vida, e sob o 
exemplo de mestres que sempre reverencia-
mos, conquistei em 1933, o diploma de Médico. 
Logo enveredei para a especialidade que me 
reteve até hoje, e que me reterá até a morte. 
Desejei ser oftalmologista, e iniciei os meus 
estudos e o meu aprendizado no mesmo local 
onde sempre militei – o Hospital São Geraldo. 
O professor Lineu Silva e seus assistentes 
Cassimiro Laborne Tavares e Álvaro de Maga-
lhães Brandão, acolheram-me e ampararam-
-me nos primeiros estudos. A pouco e pouco, 
estudando, trabalhando e concorrendo hones-
tamente com lealdade, conquistei a Cátedra 
da Clínica Oftalmológica da UFMG, em março 
de 1942. Fui um dos Catedráticos mais novos 
no Brasil com 31 anos. A partir de então, tudo 
tenho feito, dentro das minhas reais limitações, 
mas com entusiasmo e idealismo do qual, fe-
lizmente, jamais abdiquei, no sentido de seguir 
o exemplo dos predecessores. Tentei plasmar 
uma escola  Oftalmológica, e dezenas de ocu-
listas por ela tem passado, recebendo as lições 
honestas que lhes podemos ministrar, para 
que, cada qual possa, pouco a pouco, galgar 
as posições de prestígio, a que já galgaram, 
dentro da Oftalmologia nacional. Mas, todos, 
sem exceção, instruídos dentro da ética e da 
dignidade profissionais, e, para alegria minha, 
todos constituindo uma família fraterna e unida. 
Não há médico que, sendo solicitado por seus 
pares, não sinta orgulho em servir, no possível, 
a classe a que pertence, o que significa dizer 
sim à profissão que abraçou. Por duas vezes, 
fui Presidente da Associação Médica de meu 
Estado e, por uma vez, da Associação Médica 
Brasileira, fatos que hoje registro, para não 
perder a oportunidade de, mais uma vez, dirigir 
aos meus colegas um abraço de gratidão e um 
preito de reconhecimento, pela confiança que 
em mim depositaram, dando-me um brasão de 
tanto me orgulho e me envaideço”. 

Em 1959 o Prof. Hilton Rocha fundou o Cur-
so de Especialização em Oftalmologia de tanta 
fama nacional e internacional. Ele o denominou 
“Curso de Pós-Graduação em Oftalmologia”. 
Por ele já passaram e continuam passando inú-
meros discípulos, oculistas do mais alto nível e 
que hoje são destaques em suas regiões. 

Não satisfeito, em 1970 fundou e conseguiu 
a aprovação pelo Ministério de Educação e 
Cultura, do “Curso de Pós-Graduação – nível 
Doutorado em Oftalmologia”. Foi o primeiro e 
único, na época, Doutorado em Oftalmologia, 
aprovado pelo MEC. 

Por isso, não só inúmeros Professores 
Mineiros, mas também Docentes de outros Es-
tados o fizeram e conseguiram conquistar tão 
cobiçado Título. São Doutores, pelo Curso da 
UFMG, os Professores Rubens Belfort Mattos 
Junior de São Paulo, Roberto Lorens Marback 
pela Bahia, Eurico Ferreira do Rio de Janeiro, 
para citar apenas três, e muitos outros profes-
sores que ocupam docências e pontificam em 
várias universidades em quase todos os Esta-
dos Brasileiros. 

Com a famigerada lei da Aposentadoria 
Compulsória, quando completou 70 anos, em 
1981 foi obrigado a aposentar. Contudo, o seu 
idealismo não permitia que viesse a usufruir o 
“otium cum dignitate”. Fundou o Instituto Hilton 
Rocha, onde implantou novo Curso de Espe-
cialização para atendimento de sua imensa 
Clínica Particular. 

Mas, e a assistência ao indigente, do qual 
ele nunca se esqueceu? Fundou a sua “me-
nina de ouro” (assim como ele a chamava), 
que foi e é a Fundação Hilton Rocha, para 
atendimento dos pouco dotados pela vida. 
Ele nunca distinguiu o cliente particular do 
indigente. Todos eram tratados com a mes-

Hilton Rocha em sua formatura
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ma educação, fidalguia, carinho e caridade.
Eu presenciei uma passagem de sua vi-

da que muito me emocionou. Estávamos em 
março de 1993, ano de sua morte, que foi em 
maio. Estava eu, em meu consultório, quando 
a secretaria avisa-me que Hilton Rocha de-
sejava falar comigo. Deixei tudo para atendê-
-lo prontamente. Era realmente o professor 
Hilton. Quando ele queria falar com alguém, 
não mandava a secretaria ligar, mas o fazia 
pessoalmente. Não dizia que era o Doutor ou 
Professor Hilton, mas dizia é o Hilton. Lição de 
fidalguia e humildade para todos nós. 

Fiquei profundamente preocupado, pois o 
professor disse que precisava falar, urgente-
mente, comigo. Disse a ele que dentro de uma 
hora estaria no instituto. Lá chegando, o pro-
fessor me disse que não tinha mais condições 
físicas para ficar em pé, para dar as aulas de 
Embriologia e de Histologia Oculares para os 
alunos. A insidiosa e terrível moléstia prostáti-
ca o atingia de modo irreversível, com múltiplas 
metástases na coluna vertebral, o que ocasio-
nava intensa dor. Pediu-me, para o fazer por ele 
e me fez prometer que jamais deixaria de dar 
estas aulas. Durante dez anos, a promessa foi 
cumprida religiosamente. 

Após as aulas, eu sempre fazia uma breve 
visita ao seu apartamento no IHR, na esperan-
ça vã de melhora. Sofrendo dores terríveis na 
coluna vertebral necessitou usar analgésicos 
potentes como a Dolantina na tentativa de ali-
viar tamanho sofrimento. Terminado o curso, fui 
notificá-lo que tudo correra bem. Aguardei que 
ele acordasse, pois estava sob o efeito de po-
tente medicação. Ele acordou, olhou para mim 
com muito carinho, fechou o pulso e levantou 

a mão direita num sinal de vitória e me disse: 
Nicomedes, eu consegui. Perguntei: conseguiu 
o que, Professor? Responde ele: consegui 
a aprovação do curso do IHR como curso de 
Doutorado em Oftalmologia. Lembre-se de que 
você me prometeu dar as aulas de Histologia. 
Não deixe o meu curso morrer. Fiquei com a 
voz embargada, segurando as lágrimas que 
teimavam inundar e extravasar de meus olhos 
e mal pude responder que cumpriria a pro-
messa. Este homem estava morrendo e ainda 
preocupado e feliz em concretizar o ideal do 
segundo Curso de Doutorado em sua nova 
Clínica, no IHR. Realmente sua alma era muito 
grandiosa. Logo a seguir, dormiu novamente 
sob o efeito dos analgésicos. Foi a última vez 
que tive o privilégio de falar com ele. Como é 
doloroso ver uma pessoa tão querida e a quem 
tanto amamos e devemos, sofrer tanto, sem 
reclamar. São episódios que vivemos e que 
deixam marcas indeléveis e inesquecíveis na 
nossa personalidade.

(*) Nicomedes Ferreira Filho
Membro Titular da Cadeira 79 da Academia 
Mineira de Medicina e Professor Adjunto IV de 
Clínica Oftalmológica da Faculdade de Medicina 
da UFMG (Hospital São Geraldo)

P.S. O professor Hilton Rocha foi o único oftal-
mologista do Brasil que participou  de todos os 
Congressos Brasileiros de Oftalmologia e de 
todos os Congressos Brasileiros de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual, do primeiro 
brasileiro, em 1935, até  o décimo de prevenção 
da cegueira, realizado em Manaus em setem-
bro de 1992.

Nicomedes Ferreira Filho
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Nascido em Cambuquira (MG) em 23 de de-
zembro de 1911, Hilton Rocha mudou para Belo 
Horizonte em 1922 e formou-se em Medicina dez 
anos mais tarde. Foi assistente, livre docente e, 
em 1942, com pouco mais de 30 anos de idade, 
tornou-se Professor Catedrático da Faculdade de 
Medicina de Belo Horizonte, atualmente UFMG. 
Em suas mãos, o Hospital Universitário São Ge-
raldo transformou-se em centro de referência 
internacional da Oftalmologia. 

Criador e, durante muitos anos, coordenador 
do Curso de especialização em oftalmologia e do 
curso de doutorado em oftalmologia da UFMG. 
Foi um dos fundadores da AMB e do CBO e mem-
bro honorário de dezenas de sociedades oftalmo-
lógicas do Brasil e do exterior. Foi presidente da 

Jota Zero – Por que Oftalmologia?
HIltON ROcHA – Esta é uma pergunta 
que sempre me fazem. Não acredito que exis-
ta esta coisa chamada vocação, a não ser, 
talvez, para a Arte. Quando cheguei á idade 
de escolher uma carreira estava em dúvida 
entre a medicina e a engenharia, pois sempre 
me saí bem em matemática. Uma série de 
fatores familiares, inclusive a influência de 
um tio, fizeram-me pender para a Medicina e, 
dentro dela, para a mais matemática de todas 
as suas especialidades, que é a oftalmologia 
(intimamente ligada à óptica). Daí por diante 
foi só trabalho, entusiasmo e vontade de ven-
cer os desafios, que não minha opinião são 
as coisas básicas em qualquer profissão.

Jota Zero – Como foi a vida acadêmica?
HR – Formei-me em seis anos, em 1933. 
Naquela época não existia o curso de es-
pecialização e a oftalmologia era ensinada 
nos últimos dois anos. Depois do curso fui 
assistente voluntário, efetivo, livre docente e 
em 1942, aos 30 anos, tornei-me catedrático. 
A partir de 42, com a ajuda de muitos colegas 
e da universidade, conseguimos fazer parte 
da Oftalmologia internacional. O pendor 

AMB de 1955 a 1957 e do CBO na gestão 1961/62.
Foi membro da Academia Nacional de Medicina e 
da Academia Mineira de Letras e recebeu dezenas 
de homenagens, medalhas e títulos. Durante sua 
vida participou de todos os congressos brasileiros 
de oftalmologia e de prevenção da cegueira, bem 
como das jornadas oftalmológicas, encontros 
mais ou menos informais mantidos nas décadas 
de 40 e 50 do século XX. Faleceu em 23 de maio 
de 1993 e sua importância científica, educacional 
e política o transformaram num dos maiores pa-
trimônios da Oftalmologia brasileira. 

Sua última entrevista foi concedida ao Jornal 
Oftalmológico Jota Zero, publicada na edição 34, 
de novembro/dezembro de 1992, da qual repro-
duzimos abaixo os principais trechos.

universitário é muito forte em todas minhas 
atividades até o dia em que saí para fundar o 
Instituto Hilton Rocha.

Jota Zero – Como surgiu o Instituto e a 
Fundação Hilton Rocha?
HR – Foram anos de trabalho, contatos, for-
mação de equipes. Junto com Paulo Galvão, 
Christiano Barsante e Emyr Soares, forma-
mos o grupo dirigente, unidos em ideais e 
propósito. Compramos um terreno de 30 mil 
metros no sopé da Serra do Curral, num lugar 
que na época estava começando a ser incor-
porado à malha urbana da cidade. Em 1973 
surgiram leis municipais vinculando o terreno 
por nós licitado à destinação específica de 
um instituto de olhos. O terreno foi conside-
rado oficialmente nosso em 20 de junho de 
1974, durante uma sessão presidida pelo en-
tão governador Rondon Pacheco. Em março 
de 1975 o projeto da construção foi aprovado 
pela prefeitura, mas em dezembro deste ano 
a mesma prefeitura, atendendo a um pedido 
do patrimônio histórico, considerou que a 
área do sopé da Serra do Curral não poderia 
ter edificações. Batemos novamente às por-
tas do governo estadual, então chefiado por 

Última entrevista

O pendor universitário 
é muito forte em 
todas minhas 
atividades até o dia 
em que saí para 
fundar o Instituto 
Hilton Rocha
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Aureliano Chaves e depois de muita luta, a 
lei foi revogada. Depois disso conseguimos 
empréstimos do Fundo de Assistência Social 
(FAS) da Caixa Econômica Federal. A obra, 
entretanto, estourou em prazos e custos e 
houve um momento de descrença e desâ-
nimo, quando era praticamente impossível 
continuar. Conseguimos novos recursos do 
FAS, em condições piores às que tínhamos 
obtido antes e recursos particulares, do po-
vo de Belo Horizonte. Foram dias bastante 
difíceis, mas o instituto pode ser concluído 
e começar a funcionar. Hoje valeria a pena 
repetir tudo de novo e enfrentar dificuldades 
dez vezes maiores para concretizar o Instituto 
e a Fundação.

Jota Zero – Como foram os primórdios 
do Conselho Brasileiro de Oftalmologia?
HR – Foi fundado em 1941 por influência 
do Board norte-americano, fundado em 
1917. Os oftalmologistas norte-americanos 
foram os pioneiros na organização das es-
pecialidades e os oftalmologistas brasileiros 
também foram os pioneiros na organização 
independente as especialidades médicas. O 
principal objetivo do CBO foi de dar peso e 
valor ao título de especialista por meio de 
exames rigorosos e de credenciamento. Nos 
EUA, o título mais cobiçado pelo médico não 
é o de pós-graduação, mas o de especialista, 
concedido pelo Board. A primeira diretoria 

do CBO foi formada por Cesário de Andrade 
(Bahia), Lineu Silva (Minas gerais), Paulo 
Cesar Pimentel (Rio de Janeiro) e Paiva 
Gonçalves (Estado da Guanabara). No início 
o CBO era frágil e sua atividade voltava-se 
principalmente para o credenciamento de 
cursos de especialização e para a realização 
de congressos, de dois em dois anos, e de 
jornadas, nos anos alternados aos que eram 
realizados os congressos. Hoje o CBO está 
amplamente consolidado entre os oftalmolo-
gistas e seu papel na elevação da especiali-
dade é reconhecido por todos.

Jota Zero – Houve algum fato marcante 
na vida do CBO?
HR -  A própria existência e consolidação de 
uma entidade deste tipo é um fato marcan-
te. Seu trabalho diário em prol da elevação  
do nível técnico e científico da oftalmologia 
também é um fato marcante. Mas na minha 
opinião houve um momento no início do CBO, 
que considero dos mais delicados. Quando o 
CBO começou a distribuir diplomas de espe-
cialistas criou-se uma situação de duplicida-
de, pois a AMB também fornecia os mesmos 
diplomas. Houve um certo mal-estar, mas 
imediatamente foram iniciadas conversações 
entre as duas entidades e a solução encon-
trada foi original e pioneira: a assinatura de 
um convênio pelo qual o CBO passou a gerir 
o departamento de oftalmologia da AMB. 
Hoje existe uma situação semelhante em 
relação à Comissão Nacional de Residên-
cia Médica, que também concede diplomas 
de especialistas. Creio que no futuro esta 
situação de duplicidade também deve ser 
superada, como foi no passado com a AMB. 
Além disso, o CBO também se preocupou 
com outros aspectos, como por exemplo, a 
sistematização do curso de ortóptica com 
normas rígidas para evitar abusos. No caso 
das lentes de contato, o desempenho da en-
tidade também foi fundamental para marcar 
uma posição ética dos oftalmologistas e evi-
tar abusos por parte dos ópticos. Além disso, 
o CBO é responsável em grande parte pela 
multiplicação das linhas de aprimoramento 
e fiscalização da profissão, com vantagens 
para os oftalmologistas e para a sociedade 
brasileira. 

Hoje o CBO está 
amplamente 
consolidado entre 
os oftalmologistas 
e seu papel na 
elevação da 
especialidade é 
reconhecido por 
todos

Hilton Rocha em palestra no 
Instituto Penido Burnier
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Com estas palavras, o presidente do CBO, Marco 
Antônio Rey de Faria, terminou seu pronuncia-
mento na solenidade de inauguração do retrato 
de Paulo Augusto de Arruda Mello na galeria dos 
ex-presidentes da entidade, realizada em 24 de no-
vembro, com a presença de dezenas de médicos e 
lideranças da Oftalmologia.

Presidentes do CBO 
presentes à solenidade: 
Marcos Ávila, Geraldo 
Vicente de Almeida, Paulo 
Augusto de Arruda Mello, 
Marco Antônio Rey de Faria, 
Suel Abujamra, Elisabeto 
Ribeiro Gonçalves, Newton 
Kara José e Harley Bicas

Mauro Nishi, que também fez parte da diretoria 
anterior, recebe Diploma de Agradecimento

Marco Rey entrega Diploma de Agradecimento 
a Paulo Augusto de Arruda Mello

Nilo Holzchuh, como secretário geral da gestão 
anterior, recebe Diploma de Agradecimento

Ao agradecer a homenagem, o presidente da gestão 
2009/11 ressaltou que todas as conquistas foram fru-
to do trabalho da equipe, da diretoria, dos integrantes 
das várias comissões e, principalmente, do esforço e 
da dedicação dos médicos oftalmologistas de todo 
o Brasil e de sua ligação com a principal entidade 
representativa da especialidade, o CBO.

“Esta solenidade é o agradecimento de toda a Oftalmologia brasileira ao empenho e à eficiência que Paulo 
Augusto de Arruda Mello exerceu a presidência do CBO, alcançando vitorias expressivas e consolidando 
conquistas que marcarão o futuro da especialidade”.
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Exame do ICO

CBO-Estados
O CBO vai elaborar 
um documento a 
ser apresentado aos 
nossos governantes 
e publicado no Jornal 
Oftalmológico Jota 
Zero. Tenho certeza 
que a união de 
esforços trará bons 
resultados para todos

A 
Comissão CBO-Estados, coorde-
nada por Paulo Augusto de Arruda 
Mello, promoverá em 2012 reuniões 
com as lideranças regionais da es-

pecialidade com o objetivo de elaborar estra-
tégias em prol da Oftalmologia, do médico of-
talmologista e da saúde ocular da população.
A Comissão enviou a todas as sociedades 
estaduais e regionais de Oftalmologia cor-
respondência solicitando sugestões para a 
elaboração da pauta das reuniões. Na mesma 
correspondência, a Comissão solicitou infor-
mações sobre a atuação de cada sociedade, 

O
ito médicos oftalmologistas bra-
sileiros submeteram-se, em 13 
de outubro, ao Advanced ICO 
Examination, prova de suficiên-

cia elaborada pelo Conselho Internacional 
de Oftalmologia (Ophthalmology Council of 
Ophthtalmology – ICO) e aplicada no Brasil 
pelo CBO.

O exame foi aplicado na sede do CBO. 
O Advanced ICO Examination é oferecido 
aos médicos oftalmologistas aprovados nos 
outros exames promovidos pelo ICO. É o 
mais apurado exame de suficiência oferecido 
pela mais importante entidade mundial da 
especialidade. O certificado de aprovação é 
documento bastante considerado que habilita 
seu portador a pleitear com mais  segurança 
e chances de sucesso oportunidades de está-
gio e pesquisa nos principais centros oftalmo-
lógicos do mundo.

Os resultados serão remetidos pelo ICO 
aos candidatos durante o mês de dezembro.

participação dos oftalmologistas, situação 
do exercício ilegal da medicina na área da 
Oftalmologia em cada estado, realização de 
campanhas comunitárias de saúde ocular, 
dificuldades e conquistas obtidas por cada 
entidade.

“Com esse levantamento, o CBO vai ela-
borar um documento a ser apresentado aos 
nossos governantes e publicado no Jornal 
Oftalmológico Jota Zero. Tenho certeza que a 
união de esforços trará bons resultados para 
todos”, declarou o coordenador do CBO Esta-
dos, Paulo Augusto de Arruda Mello. 
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Arquivos Brasileiros de Oftalmologia  
agora disponível em aplicativo para iPad

A 
tradicional revista científica Arqui-
vos Brasileiros de Oftalmologia 
(ABO) é a única revista oftalmoló-
gica da América Latina indexada 

conjuntamente nas mais importantes bases 
de dados (PubMed, Scopus, SciELO, JCR, 
entre outras). Agora, passa a ser a primeira 
revista de oftalmologia do mundo a fornecer, 
em aplicativo para o iPad, todo o conteúdo 
disposto em suas páginas.

Segundo Wallace Chamon, editor chefe 
da revista, a chegada de novas plataformas de 
acesso facilita a propagação do conhecimento 
científico. “O futuro de todas as publicações 
científicas depende da disponibilidade que seus 
artigos têm e da facilidade de obtê-los”, diz.

Ainda segundo Chamon, além de disponi-
bilizar as revistas publicadas a partir de janeiro 

de 2010, o aplicativo oferece possibilidade de 
aumentar a visibilidade dos parceiros ao exibir 
suas páginas na íntegra, exatamente como ela 
é impressa. “É de suma importância estar in-
dexado nas mais importantes bases de dados, 
mas, obviamente, os bancos de dados cien-
tíficos não divulgam nossos patrocinadores, 
apenas as páginas dos trabalhos científicos. 
O aplicativo vem também para fazer jus aos 
nossos parceiros. Sem o apoio do CBO e dos 
nossos patrocinadores, não conseguiríamos 
ser uma revista de acesso livre”, acrescenta.

O Aplicativo já está disponível para tes-
tes na Apple Store do iPad, basta procurar 
por “ABO” ou “Arquivos Brasileiros de Oftal-
mologia” para testá-lo. Ele funciona melhor 
quando o Ipad está atualizado na versão 5.0 
do sistema.  

O inédito projeto de criar um aplicativo que 
disponibilizasse o conteúdo completo da ABO para 
o iPad caiu nas mãos do jovem programador Pedro 
Peçanha Martins Góes, de 19 anos. Góes passou os 
últimos quatro anos de sua vida programando e em 
2010 vem se aperfeiçoando no estudo de tecnologias 
relativas à Apple. Acaba de entrar no curso de Enge-
nharia de Computação da Universidade de São Paulo 
em São Carlos (USP-SC).

Segundo Góes, o aplicativo foi desenvolvido de 
maneira indireta no início e suas funções iniciais eram 
restritas apenas a acessar o servidor da ABO (por meio 
de FTP) e fazer o download do último volume. “Não 
havia descrição da revista, imagens e nem título, 
apenas um botão para baixar a última edição e lê-la 
no iPad. Essa foi a versão 1.0 do aplicativo”, lembra o 
programador.

O segundo passo para melhorias foi construir 
uma página de suporte para o aplicativo na internet 
e que permitisse o acesso à leitura da revista sem a 
necessidade de ter sempre o iPad por perto. “Sua 
interface é simples e prática, apenas com a missão de 
permitir o upload das revistas, com a devida senha de 

Wallace Chamon

Do projeto à realidade
acesso. Além disso, existe uma interface 
secundária para a avaliação de todos os 
banners que aparecem no aplicativo”, 
explica Góes.

Com o site de apoio, foi construída 
uma nova interface para o iPad, desta 
vez com o cache completo (título, ima-
gem, preview, descrição, ordenação) e 
diversos outros controles como a opção 
de leitura em outro aplicativo ou organi-
zar a revista. “Com a chegada do iOS 5, 
todos os problemas de performance fo-
ram resolvidos e a versão 1.1 foi lançada”, 
lembra Góes.

A versão final, que se encontra dis-
ponível para testes, foi finalizada após 
análise de Wallace Chamon e ganhou 
um modelo exclusivo de propagandas. 
“O modelo adotado das propagandas 
na versão anterior não era exatamente 
interessante para os parceiros. Então 
criamos um novo modelo e iniciamos a 
sua divulgação”, finaliza o programador.
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FAV: 25 anos

Em 21 de setembro, a FAV promoveu 
seu Fórum de Saúde Ocular, que 
contou com a participação de pa-
lestrantes nacionais e internacionais 

no debate da promoção da saúde ocular em 
Pernambuco. Entre os participantes esti-
veram o secretário de Saúde do Estado de 
Pernambuco, Antônio Carlos Figueira, a de-
fensora pública Marta Freire, a presidente do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de 
Pernambuco (CREMEPE) Helena Carneiro 
Leão, o representantes do Conselho Diretor 
da Fundação Lions Internacional, Jorg-
-Michael Kimmig e o diretor para a América 
Latina da ONG Cristã Alemã, Cristian Blind 
Mission (CBM), Martin Ruppenthal.

No enceramento do Fórum foi assinado 

convênio para a construção do Centro de Re-
abilitação Visual e/ou Múltiplas Deficiências 
“Menina dos Olhos”. Os signatários do docu-
mento foram: Jorg-Michael Kimmig; Barbara 
Goetz (diretora financeira da Fundação do 
Lions Internacional); Martin Ruppenthal e 
Liana Ventura, presidente da Fundação Altino 
Ventura. Este projeto conta com o apoio do 
Ministério do Desenvolvimento da Alemanha, 
da Fundação Lions Internacional, da CBM e 
da rede de televisão alemã RTL. 

No mesmo dia, foi feito o lançamento do 
selo comemorativo aos 25 anos da Fundação 
e de uma coleção de fotografias históricas e 
equipamentos antigos do Museu da FAV.

Em 09 e 1 de outubro a entidade pro-
moveu encontro científico no Resort Vila 
Gale, em Cabo de Santo Agostinho, que 
teve como convidados Rubens Belfort 
Mattos Neto (UNIFESP ) e Maria Berrocal 
(Universidade de San Juan - Porto Rico). 
Inaugurada em 13 de outubro de 1986, a Fun-
dação Altino Ventura é uma entidade filantró-
pica, sem fins lucrativos, credenciada pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), que desenvolve 
inúmeros projetos de prevenção à cegueira e 
reabilitação visual em Pernambuco.

Em sua história, realizou mais de 6,2 
milhões de procedimentos, entre os quais 
2.650.830 consultas, 2.988.597 exames, 
173.503 cirurgias e 3.417 transplantes de cór-
nea. Atende cerca de 850 pacientes por dia 

Durante os meses de setembro e outubro, a Fundação Altino Ventura (FAV) realizou uma 
série de atividades em comemoração a seu Jubileu de Prata

Encerramento das comemorações do jubileu de prata

Selo comemorativo do 
Jubileu de Prata da FAV
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O HOS estará oferecendo: 

•  quatro vagas p/ o Setor de Córnea (2 anos); 
•  uma Vaga p/ o Setor de Glaucoma (1 ano);
•  uma vaga p/ o Setor de Lentes de Contato (1 ano);
•  duas vagas p/ o Setor de Plástica Ocular (2 anos);
•  duas vagas p/ o Setor de Retina (2 anos).

A inscrição deve ser realizada pessoalmente na secre-
taria do Centro de Estudos Pascoal Martinez Munhóz do 
Hospital Oftalmológico de Sorocaba, no horário das 07:00 
às 17:00 horas, ou via Internet pelo site www.bos.org.br 

Caso a inscrição seja feita pela internet, os documen-
tos correspondentes devem ser enviados pelo correio até 
20 de janeiro de 2012 (data de postagem). 

 O Hospital Oftalmológico de Sorocaba informa que estão abertas até 20 de janeiro de 2012 inscrições para seleção de 
candidatos para cursos de subespecialização não remunerados, para o ano de 2012. Poderão se inscrever médicos que possuem 
o título de especialista em Oftalmologia

Participantes do XV Encontro Científico da FAV

Documentos exigidos para inscrição: 

•   Xerox CRM; 
•  Xerox do Título de Especialista ou Declaração (MEC ou  

CBO); 
•  Curriculum na Plataforma Lattes – Apresentar no dia 

da prova 

A prova de seleção será aplicada em 31 de janeiro de 2012, 
às 17hs e em seguida haverá entrevista e análise de currículo.

O Centro de Estudos Paschoal Martinez Munhoz localiza-se 
na rua Nabeck Shiroma, 210 - Jardim Emília - CEP-18031-060 - 
Sorocaba - SP. Informações adicionais podem ser obtidas pelo 
telefone 3212-7077 ou pelo e-mail ceo@bos.org.br

nos ambulatórios especializados, além de 350 
pacientes/dia no setor da Emergência Oftal-
mológica 24 horas. Seu curso de especiali-
zação em oftalmologia foi credenciado pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 1993.

A FAV está desenvolvendo um ambicio-
so projeto para construção de sua sede em 
terreno de 20 mil metros quadrados na zona 
oeste do Recife. Orçado em R$ 15 milhões, 
o novo prédio terá capacidade para atender 
até 140 mil pacientes por mês.

Solenidade de encerramento do Fórum de Saúde Ocular
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Congresso do Hospital São Geraldo  
discute a Oftalmologia do futuro

V isão da Oftalmologia para o futuro 
foi o tema principal em debate do 
XXXVII Congresso do Hospital 
São Geraldo/UFMG, realizado de 

3 a 5 de novembro. O evento contou com a 
participação de 360 médicos oftalmologis-
tas brasileiros e quatro convidados interna-
cionais: Linda M. Lawrence (EUA), Eduardo 
Jorge Premoli (Argentina), Maria Angélica 
Salazar (Colômbia) e Guilherme Castela 
(Portugal).

Na cerimônia de abertura, o presidente 
do congresso, Galton Vasconcelos, desta-
cou a necessidade de se fomentar a res-
ponsabilidade social e ações orientadas e 
éticas na prática da Oftalmologia. Seguindo 
seu discurso, Linda Lawrence, agraciada em 
2009 com o reconhecimento da Academia 
Americana de Oftalmologia (AAO) por rea-
lizar serviços em diversos países em desen-
volvimento, proferiu a conferência magna 
“Volunteering home and abroad: how to get 
out of the box”, acerca das inúmeras possibi-

lidades de  voluntariado em Oftalmologia  e 
compartilhando com os presentes um pouco 
de sua experiência pessoal.

A comissão científica do evento con-
centrou-se em dar destaque à produção 
científica de jovens oftalmologistas por meio 
do fórum de jovens talentos, temas livres e 
pôsteres com a presença dos autores. 

Houve um curso completo de urgências 
em oftalmologia para profissionais envolvi-
dos com pronto atendimento com um dia de 
duração. Organizado por Ana Rosa Pimentel, 
o curso contou com a participação de profis-
sionais de destaque na área, sendo aborda-
dos os principais protocolos da Medicina de 
Urgência em Oftalmologia, políticas de saú-
de pública além da bem-cuidada discussão 
dos principais quadros nosológicos. 

O Congresso premiou Wesley Campos, 
Aline Brasileiro e Vanessa Waisberg com o 
Prêmio Allergan de jovens talentos. O prê-
mio foi entregue pessoalmente pelo presi-
dente do Congresso.

O presidente do congresso 
na cerimônia de abertura

Linda Lawrence e Galton Vasconcelos

Cristina Helena Toledo de 
Paula (vice-presidente 
do congresso), 
Galton Vasconcelos, 
Vanessa Waisberg e o 
representante da Allergan, 
Welligton Neves, na 
entrega de um dos prêmios
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Bula do produto: HYABAK®. Solução sem conservantes para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto. Frasco ABAK®. COMPOSIÇÃO: Hialuronato de sódio 0,15g. Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injetáveis q.b.p. 100 mL. NOME E
MORADA DO FABRICANTE: Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - França. QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: HYABAK® contém uma solução destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contato. Foi concebido: • Para
humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por fatores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de uma tela de computador. • Nos
utilizadores de lentes de contato, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporcionando um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia. Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK® permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode,
assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contato. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: • Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco. • Não injetar, não engolir. Não utilize o produto caso
o invólucro de inviolabilidade esteja danificado. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. INTERAÇÕES: É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares. COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: POSOLOGIA: 1 gota em cada olho durante o dia, sempre que
necessário. Nos utilizadores de lentes: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INSTILAÇÃO OCULAR. STERILE A - Para uma utilização correta do produto é necessário ter em conta determinadas
precauções: • Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação. • Evitar o contato da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo
de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contato: instilar uma gota de HYABAK® na concavidade da lente. FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO: Distribuir as instilações
ao longo do dia, conforme necessário. CONSERVAÇÃO DE DISPOSITIVO: NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC. Depois de aberto, o frasco não
deve ser conservado mais de 8 semanas. 

Referências Bibliográficas: 1) Bula do produto: Hyabak. Registro MS nº 80424140002. 2) Snibson GR, Greaves JL, Soper ND, Tiffany JM, Wilson CG, Bron AJ. Ocular surface residence times of artificial tear solutions. Cornea. 1992 Jul;11(4):288-93. 3) Nakamura M, Hikida M. Nakano T, Ito S, Hamano T,
Kinoshita S. Characterization of water retentive properties of hyaluronan. Cornea. 1993 Sep;12(5):433-6. 4) Gomes JA, Amankwah R, Powell-Richards A, Dua HS. Sodium hyaluronate (hyaluronic acid) promotes migration of human corneal epithelial cells in vitro. Br J Ophthalmol. 2004 Jun;88(6);821-5. 

Tratamento sintomático do olho seco.           Lubrificação e hidratação de lentes de contato.
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Congresso da USP

Aproximadamente quatro mil 
oftalmologistas participaram 
do 14º Congresso de Oftal-
mologia USP e 13º Congresso 

de Auxiliar de Oftalmologia, realizado 
em 25 e 26 de novembro no Centro de 
Convenções Rebouças, em São Paulo 
(SP). Nos dias imediatamente anteriores 
ao evento foi realizada extensa progra-
mação de laboratórios e aulas práticas.

A programação do evento abordou 
todos os campos da especialidade. A 
ênfase foi dividida entre os debates so-
bre os últimos avanços da Oftalmologia 
e as atividades didáticas voltadas para a 
formação e para a reciclagem dos conhe-
cimentos dos participantes.

Durante a solenidade de abertura do 

evento, houve a entrega do Prêmio Mi-
guel Lafer aos jovens pesquisadores da 
USP cujos trabalhos publicados em 2010 
e 2011 obtiveram considerável fator de 
impacto. Os vencedores foram: Marcony 
Rodrigues de Santhiago, Rodrigo França 
de Espíndola (ambos pos-graduandos 
do Departamento de Oftalmologia sob 
a orientação de Newton Kara José Jú-
nior) e Jackson Barreto Júnior (que já 
concluiu o doutorado sob a orientação 
de Milton Ruiz Alves).

A solenidade foi encerrada com a 
palestra “Vision, the impressionists and 
Monet”, proferida apor Ivan Goldberg, 
ex-presidente da World Glaucoma As-
sociation e professor da Unversidade 
de Sidney.
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Remo Susanna Júnior, chefe do 
Departamento de Oftalmologia da USP

Samir Bechara, Jackson Barregto Junior e 
Walter Takahashi

Samir Bechara e Walter Takahasi entregando 
o prêmio a  Rodrigo frança Espíndola

O empresário Miguel Lafer

Marcony Rodrigues de Santhiago  
recebendo o prêmio

Ivan Goldberg e remo Susanna Júnior

Goldberg em sua conferência
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Segundo levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 350 milhões 
de pessoas sofrem de diabetes. Para combater a doença e estimular sua prevenção, a OMS 
decretou desde 1991 a data de 14 de novembro como o dia Mundial do Diabetes.
No Brasil, essa data não é apenas comemorada, mas sim elevada para uma semana inteira de 
eventos para conscientização da população e identificação dos portadores da doença.
O Jornal Oftalmológico Jota Zero percorreu alguns dos principais eventos que regem essa 
semana, desde a iluminada Itabuna, na Bahia, até Blumenau em Santa Catarina, para 
divulgar o que se faz no País no combate desta patologia.

O 
Mutirão do Diabético de Itabuna, 
realizado com o apoio da Federa-
ção Nacional das Entidades e As-
sociações do Diabetes (FENAD), 

da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (SBACV) e do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), foi real-
izado em 12 de novembro no Hospital de 
Olhos Beira Rio. O evento atingiu a marca 
de dois mil atendimentos médicos e aproxi-

1.) Parte médica de avaliação das complica-
ções do diabetes: ocorreu dentro do Hospital 
de Olhos Beira Rio, onde aproximadamente 
2.000 diabéticos passaram pela aplicação de 
questionário clínico, epidemiológico, dilata-
ção pupilar, exame de mapeamento de retina, 
feito por retinólogos especialistas em aten-
dimento em massa, exame do pé diabético e 
orientação médica para todos os diabéticos. 
Segundo Andrade, a prevalência de retino-
patia diabética encontrada foi de 17,69%. A 
média de idade foi de 60,3 anos e 24,79% 
utilizavam insulina. Quando questionados so-
bre a complicação que mais temiam, 68,12% 
escolheram a cegueira, 15,17% a amputação 
e 14,73% a diálise. Dos 170 pacientes com 
retinopatia grave, que foram submetidos à 
avaliação renal, 28,82% tinham sinais de ne-
fropatia diabética;

2.) Campanha Nacional de Detecção de Novos 
Casos em Diabetes da FENAD: Ocorreu na 
Cidade do Diabetes, localizada na Praça Rio 
Cachoeira, com a realização de aproximada-

madamente 13 mil pessoas participaram 
da parte educativa e de serviços multidis-
ciplinares na Cidade do Diabetes. “Esse é 
um momento especial para Itabuna, que 
dá uma demonstração da solidariedade em 
torno de uma causa nobre. O número de 
médicos voluntários passou de 800, super-
ando o ano anterior”, comemorou o médico 
oftalmologista e coordenador do evento, 
Rafael Andrade.

mente 3.500 exames de glicemia. Foi identifi-
cado que 34% dos pacientes submetidos ao 
teste possuem forte suspeita de diabetes, um 
resultado significativo já que eles não acredi-
tavam possuir a doença;

3.) Feira Multidisciplinar de Saúde: também 
realizada na Cidade do Diabetes, contou com 
a participação de aproximadamente 13 mil 
pessoas, segundo a Polícia Militar. O espaço 
disponibilizou 13 estandes para o atendimento 
a população;

4.) Celebração do Dia Mundial do Diabetes: 
Por meio de ato público com a presença de 
autoridades políticas locais e estaduais;

5.) Alerta Total no Mutirão do Diabético: Con-
sistiu na edição ao vivo, pela TV Cabrália/
Recordnews Nordeste, de um programa de 
duas horas e meia de duração, com matérias 
voltadas ao diabetes e participação de artis-
tas locais, levando o mutirão para milhões de 
brasileiros.

A Capital Nacional da Prevenção do Diabetes

O Mutirão deste ano foi subdividido em cinco partes:



Semana Nacional de Combate ao Diabetes 37

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2011

Da esquerda para direita Wandick 
Rosa, Gustavo Barreto, Paulo Hilarião 
Filho, Rafael Andrade, Paulo Henrique 
Morales, Tiago Rosa, Nichard Unonius, 
Fernando Malerbi

O Mutirão ofereceu à população diabética 
possibilidade de acesso aos exames mais 
importantes para o controle das patologias, 
tudo realizado em apenas um dia e por pro-
fissionais capacitados e especialistas em 
atendimento em massa. Todos os examina-
dos receberão acompanhamento médico de 
forma gratuita. “O objetivo de salvar vidas e 
oferecer ao paciente a possibilidade de lutar 
de maneira mais justa contra esta doença, 
que é considerada o “mal do século”, foi con-
cluído com sucesso. O apoio do CBO, da So-
ciedade de Oftalmologia da Bahia (SOFBA) 
e da Allergan tiveram papel importante nesta 
caminhada”, agradeceu Andrade.

Itabuna, a cidade azul!
Como já é tradição, a população de 

Itabuna envolve-se de corpo e alma no 
objetivo de transformar a cidade na mais 
iluminada com a luz azul do Brasil. Azul é 
a cor oficial da luta contra o diabetes, de 
acordo com a OMS e a International Diabe-
tes Federation (IDF).

Dezenas de casas e varandas de pré-
dios foram iluminadas em todos os bairros 
da cidade. “A fachada do Hospital de Olhos 
Beira Rio, assim como vários marcos e ins-
tituições importantes, como as três pontes 
que atravessam a cidade, a torre da TV Ca-
brália/Recordnews, 
a catedral, entre 
outros, receberam 
a cor azul e o es-
petáculo visual é 
belíssimo”, finalizou 
Andrade.

Todas as fotos 
e mais informações  
podem ser encon-
tradas acessando o 
site do mutirão pelo 
w w w. mut i raodo -
diabetico.com.br e 
também pelo www.
flickr.com/photos/
mutiraoitabuna.



14ª Campanha Gratuita de Detecção e      Prevenção do Diabetes da ANAD

O Objetivo foi cumprido. Mais de no-
ve mil pessoas compareceram ao 
colégio Madre Cabrini, no bairro 
da Vila Mariana, em São Paulo 

(SP), para participarem da 14ª Campanha 
Nacional Gratuita de Detecção e Prevenção 
do Diabetes. O evento, organizado pela Fede-
ração Nacional de Associações e Entidades 
de Diabetes (FENAD) e pela Associação Na-
cional de Assistência ao Diabético (ANAD), 
ocorreu em 06 de novembro e contou com a 
participação de aproximadamente mil profis-
sionais voluntários.

O evento forneceu informações sobre pre-
venção, educação e ações visando à melhoria 
da qualidade de vida para todos, trabalhando 
assim para a cidadania e o trabalho social.

O Instituto da Visão da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) e o Insti-
tuto Suel Abujamra ficaram com a missão 
de avaliar os olhos, identificar as patologias 
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Hospital de Olhos de Blumenau 

14ª Campanha Gratuita de Detecção e      Prevenção do Diabetes da ANAD

O Hospital de Olhos de Blumenau (SC) aproveitou 
a Semana do Diabetes para realizar um mutirão de 
atendimento no centro da cidade. O evento foi realizado em 
12 de novembro e contou a presença de aproximadamente 
1.000 pessoas, sendo que cerca de 550 testes de glicemia 
foram realizados na barraca da Secretaria da Saúde e 
aproximadamente 50 exames de fundo de olho por meio da 
equipe de médicos do hospital. A iniciativa foi realizada em 
parceria com a Secretaria da Saúde e demais parceiros.

Para a realização do mutirão o Hospital de Olhos de 
Blumenau dispôs toda a estrutura de atendimento para 
o exame de fundo de olho, com a missão de identificar 
possíveis portadores de retinopatia diabética. Os exames 
foram efetuados pelos oftalmologistas Marcus Grigato 
Campos e Cristiano Ludvig, que aproveitaram também para 
sanar todas as dúvidas dos presentes. 

Além da realização dos exames houve a distribuição de 
panfletos, descrevendo as principais patologias ocasionadas 
pelo diabetes e reforçar o alerta sobre os cuidados com a 
alimentação e estilo de vida saudável.

 “Tentamos ao máximo prestar atendimento a todos 

oculares e oferecer o primeiro encaminha-
mento aos que necessitem. Liderada por 
Paulo Henrique Morales e Suel Abujamra, a 
equipe de médicos efetuou exames de fundo 
de olho e de catarata para mais de mil pes-
soas. Os exames identificaram 91 pacientes 
encaminhados para a avaliação de catarata; 
47 encaminhados para laser; 99 com retino-
patia diabética leve; 161 com retinopatia e 850 
sem retinopatia. 

A organização do fluxo, suporte às equi-
pes de prevenção das complicações e o 
acompanhamento dos pacientes esteve a 
cargo da União dos Escoteiros do Brasil da 
região de São Paulo (UEB-SP). 

Além dos exames oculares, a campanha 
também realizou avaliações: de glicemia e 
diagnóstico, bucal, física, de colesterol, fisio-
terápica, microalbinuria e creatinina, hemo-
globina aplicada, pressão arterial, renal, do 
pé diabético e nutrição.  

os presentes, bem como sanar suas dúvidas sobre o 
diabetes”, afirma. 

O médico comemorou o trabalho voluntário da equipe 
médica, com o apoio das colaboradoras do hospital, que 
realizaram quase 50 atendimentos em apenas três horas. 
“Sem dúvida foi muito gratificante! O Hospital saiu vitorioso 
nesta ação, pois pôde mobilizar esforços para ajudar a 
comunidade blumenauense”, finaliza Campos.

Colaboradora Amanda 
Ellen dilatando a pupila 
dos pacientes para o 
exame de fundo de olho

Esquerda para direita Andréa 
Schumacher, Amanda Ellen, Delamar 
Rodrigues, Fabiana (funcionária da 
secretaria de saúde de Blumenau), 
Viviane Rangel, Marcus Grigato 
Campos e Cristiano Lud
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Qualidade de visão que se mantém por mais tempo.1

Maior comodidade durante as atividades diárias.2

Melhor lubrificação com proteção prolongada.2,3

Referências bibliográficas: 1. Torkildsen G, The effects of lubricant eye drops on visual function as measured by the Inter-blink interval Visual Acuity Decay test. Clin Ophthal. 
2009:3 501-506. Poster presented at the Association for Research in Vision and Opthalmology (ARVO), May 3-7, 2009; Fort Lauderdale, FL. 2. Data on file. Alcon Laboratories, 
Inc. 3. Ketelson HA, Davis J, Meadows DL. Characterization of a novel polymeric artificial tear delivery system. Poster A139 presented at: ARVO; April 27, 2008; Fort Lauderdale, FL.

© 2011, Novartis. OUT/2011 Reg. ANVISA nº 80147540163

Ressecamento ocular.
É hora de virar essa página.
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SBCII - SBCR

Habemus domus

A 
Sociedade Brasileira de Catarata e 
Implantes Intraoculares e a Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Refrati-
va, em parceria com a empresa Me-

diphacos Ltda., instituíram a “Medalha Emyr 
Soares” para incentivar e premiar a produção 
científica oftalmológica brasileira.

Os primeiros autores dos melhores artigos 
nas áreas de Catarata e Cirurgia Refrativa 
publicados na Revista Brasileira de Oftalmo-
logia serão agraciados com a Medalha Emyr 
Soares e receberão premiação no valor total 
de vinte mil reais.

O regulamento completo está no site  ht-
tp://www.catarata-refrativa.com.br/extras/
medalhaemyrsoares.html 

As mesmas entidades estabeleceram par-
ceria com a American Society of Cataract and 
Refractive Surgery (ASCRS). Por essa parceria, 
a revista Oftalmologia em Foco, editada pelas 
duas entidades, passou a publicar matérias da 
Eye World, revista da ASCRS. Além disso, os 
associados das entidades brasileiras passaram 
a ter possibilidade de se filiarem à congênere 

A Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) 
inaugurou em 27 de outubro sua primeira sede 
fixa. Localizada em área nobre de São Paulo 
(SP), o estabelecimento dispõe de quatro cô-
modos grandes e está locado no sétimo andar 
do prédio da unidade de atendimento Fleury 
Medicina e Saúde-Higienópolis, Rua Mato 
Grosso, 306 – Higienópolis – São Paulo.

O presidente da SBG, Vital Paulino Costa, 
convida os membros da sociedade a conhecer 
a nova sede, que está funcionando de quarta à 
sexta-feira, em horário comercial. 

Para mais informações, entre em contato 
com a SBG por meio do telefone (11) 3214-
2004  ou pelo e-mail sbglaucoma@sbglauco-
ma.com. 

norte-americana em condições especiais e a 
participarem de uma comunidade de discussão 
científica diferenciada na internet.

Os associados da SBCII e SBCR inte-
ressados em se filiarem também à ASCRS 
passam a ter um período de carência de seis 
meses durante o qual não será cobrada ne-
nhuma taxa. Depois deste período, se o inte-
resse persistir, a filiação poderá ser feita em 
condições especiais.

Já a criação da comunidade de discussão 
na internet, a ASCRS Brazil, vai estar integra-
da à rede Eye Connect, comunidade de de-
bates mantida pela ASCRS na rede mundial 
de computadores . Uma vez dentro da comu-
nidade voltada para brasileiros, os associados 
podem propor e debater assuntos mais perti-
nentes para a oftalmologia praticada no país. 

Além das listas de discussão, existe 
espaço que funciona como biblioteca a ser 
alimentada pelos integrantes que queiram 
compartilhar documentos com a comunidade. 

As informações necessárias podem ser 
obtidas no site www.brascrs.com 
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APOS promove caminhada educativa
A 

Associação dos Portadores de 
Olho Seco (APOS) promoveu em 
09 de outubro a 1ª Caminhada do 
Olho Seco, em comemoração ao 

Dia Nacional de Combate ao Olho Seco. A 
atividade foi feita no Parque Ibirapuera, em 
São Paulo (SP). 

Houve distribuição de camisetas pro-
mocionais. Além disso, a APOS montou um 
quiosque onde médicos oftalmologistas 
esclareceram a população sobre a Síndrome 
do Olho Seco e sbre novos tratamentos de-
senvolvidos para a doença.

A APOS é uma organização não go-
vernamental (ONG) sem fins lucrativos e 
independente. Sua sede fica na Rua Taman-
daré, 693 - Liberdade, São Paulo (SP) e os 
contatos podem ser feitos por telefone: (11) 
3208-8727, e-mail: apos@apos.org.br ou por 
meio do site www.apos.org.brAspecto da caminhada. A frente, os médicos Henrique Baltar e José Álvaro Pereira Gomes

Mais de 80 médicos oftalmologistas 
participaram da IV Jornada de Oftalmologia 
do Sul de Minas, realizada na Cidade Uni-
versitária de Alfenas (MG), em 28 e 29 de 
outubro. O evento foi promovido pela Socie-
dade Sul-Mineira de Oftalmologia  e pela 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO).

Durante a solenidade de abertura do en-
contro os médicos oftalmologistas Roberto 

Abdalla Moura e José Álvaro Pereira Gomes 
foram homenageados. Também houve uma 
cerimônia em homenagem ao centenário de 
nascimento do professor Hilton Rocha.

Na programação científica da jornada 
houve apresentações e debates sobre 
catarata, glaucoma, olho seco, refração, 
oculoplástica, doenças externas, retina e 
cirurgia refrativa.

Mesa diretora da solenidade de abertura do 
evento - da esquerda para a direita: Jorge 
Pereira Dias, Mansur Elias Ticly Júnior, Ader-
bal Alves Júnior, Adelino Moreira de Carvalho, 
Juliano Lopes Carvalho e Rogério Prado

Nova diretoria da ASOFT
Souza Cavalcante (Nova Andradina), Isabel 
Cristina L. da Costa (Corumbá), José Maria 
Calazans Ramos (Jardim), Sérgio Tanaka 
(Cassilândia), Cézano Moraes (Amambai) e 
Janes Leitum (Ponta Porã).

A nota diretoria da ASOFT tem como me-
ta principal unir os médicos oftalmologistas 
do Mato Grosso do Sul na defesa da saúde 
ocular da população e de suas prerrogativas 
profissionais, combatendo o exercício ilegal 
da medicina e promovendo o crescimento 
científico e ético da especialidade.

A diretoria da ASOFT para o biênio 2011/13, 
empossada no final de agosto, também é for-
mada por Elson Yamasato (1º vice-presidente), 
Roberto Painone Gasparini (2º vice-presiden-
te), José Eduardo Prata Cançado (1º secretá-
rio), Marco Antônio Bonini Filho (2º secretário), 
Álvaro H. Hilgert (1º tesoureiro) e Christiana 
Veloso Rebello Hilgert (2ª tesoureira).

Os vice-presidentes regionais da entida-
de são: Marco Antônio Bonini (Três Lagoas), 
José Hubert Catelan (Dourados), Marcelo 
Hitoshi Nakamini (Aquidauana), Edmilson de 

Jânio Carneiro Gonçalves é 
o novo presidente da As-

sociação Sul-Mato-Grossen-
se de Oftalmologia (ASOFT).
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O trabalho “Ocular Response Analyzer Measurements in Keratoconus with 
Normal Central Corneal Thickness Compared With Matched Normal Control 
Eyes” teve como coautores Renato Ambrósio Júnior, C. G. Velarde e Walton 
Nosé e foi publicado na edição de março de 2011 da revista da ISRS. 

O Prêmio Richard C. Trutman é distribuído anualmente ao primeiro autor 
do melhor artigo publicado no Journal of Refractive Surgery que tenha idade 
inferior a 45 anos. Tem o objetivo de incentivar os jovens talentos científicos 
da especialidade.

Bruno Machado Fontes formou-se pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro em 2001, frequentou o Curso de Especialização em Oftalmologia da 
Universidade Federal de São Paulo e fez fellowship em córnea e cirurgia re-
frativa em Chicago. Foi integrante da Comissão Científica do CBO. É o terceiro 
médico oftalmologista do Brasil a ser agraciado com esse prêmio. Walton Nosé 
o recebeu em 1997 e Marcelo Vieira Netto em 2006.

O médico oftalmologista Bruno 
Machado Fontes ganhou o Prê-
mio Richard C. Trutman de 2011, 
da International Society of Refractive Surgery 
(ISRS) por artigo sobre estudo biomecânico em 
ceratocone publicado no Journal of Refractive 
Surgery. O Prêmio foi entregue durante a reu-
nião da ISRS, que fez parte das programações 
preliminares do encontro da Academia Ameri-
cana de Oftalmologia realizado de 22 a 25 de 
outubro, em Orlando, Flórida (EUA).

Bruno Machado Fontes 
agradecendo a premiação

Jens Buehren (Alemanha, 

que obteve o prêmio em 

2010), Richard Troutman (um 

dos fundadores da ISRS que 

dá nome ao prêmio) Bruno 

Fones e Bradley Randleman 

(Editor - Chefe do Journal of 

Refractive Surgery)

Está em tramitação na Câmara 
dos Deputados o projeto de Lei 
1775/11, do deputado Otavio Leite (PSDB-RJ), 
que obriga estabelecimentos públicos e priva-
dos a disponibilizar lupa eletrônica para auxiliar 
as pessoas com problemas de visão. O objetivo 
da proposta é facilitar a leitura de contratos ou 
de qualquer outro documento que necessite de 
ampla compreensão. Para o autor, o equipa-
mento é um instrumento de inclusão das pes-
soas com deficiência, que precisa ter seu uso 
garantido em lei.

O projeto dá exemplos de estabelecimen-
tos públicos e privados nos quais a presença 
da lupa seria obrigatória: cartórios, agências 
bancarias, agências financeiras, empresa 
com sala de venda de planos de saúde, 

consórcios, bibliotecas, escolas de ensino 
fundamental e médio, cursinho pré-vestibular, 
faculdades, centros universitários e universi-
dades, entre outros. 

A lupa eletrônica (ampliador de vídeo) de-
ve ter contraste de cores em quantidade sufi-
ciente para auxiliar as pessoas de baixa visão 
ou ainda qualquer cidadão que dela neces-
site para efetuar leitura. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e será analisada pelas 
Comissões de Seguridade Social e Família; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania.
A íntegra do projeto pode ser acessada no site 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=511478

(Agência Câmara de  Notícias)
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Sociedade Cearense de Oftalmologia  
realiza seu XXII Congresso...

...E lança campanha conscientização ocular

A 
Sociedade Cearense de Oftal-
mologia (SCO) realizou entre 11 e 
13 de novembro o XXII Congres-
so Cearense de Oftalmologia no 

Hotel Oasis Atlântico Imperial, localizado 
em Fortaleza (CE). O evento contou com 
a participação de aproximadamente 500 
pessoas, entre congressistas, palestran-
tes e expositores. 

Refração e Lentes de Contato foi o 
tema principal do congresso. Foram dis-
cutidos, também, assuntos referentes à 
córnea e doenças externas, plástica ocu-
lar e órbita, doenças da retina, cirurgia da 
catarata e glaucoma.

Um dos pontos altos do evento foi a 
realização do X Fórum de Defesa da Saú-
de Ocular, onde foram discutidos temas 
relativos à valorização do ato médico e da 

L
ançada pela Sociedade Cearense 
de Oftalmologia (SCO) na Câmara 
Municipal de Fortaleza (CE) em 
audiência pública sobre a saúde 

ocular em 7 de outubro, a campanha “Ce-
arense, um povo de visão”, tem o objetivo 
de orientar a população sobre os cuidados 
necessários para manter a visão e também 
sobre os perigos de receber atendimento 
feito por “falsos oftalmologistas”, que 
exercem ilegalmente a Medicina. 

Para dar maior visibilidade ao projeto, 
em conjunto com o lançamento da cam-
panha foi idealizado um site especial 
(povodevisao.sco.med.br), que disponibi-
liza texto informativo sobre os principais 
cuidados que a população deve ter com a 
visão, os problemas oculares mais comuns 
e também disseminar as atividades desen-
volvidas pelos médicos oftalmologistas.

Segundo Edmar Guedes, presidente da 
SCO, a população deve criar uma saudável ro-
tina de consulta ao médico oftalmologista pelo 

O exame feito pelo 
oftalmologista não se limita 
a medir o grau de óculos ou 

lentes de contato. Na consulta 
de rotina, também é realizada 
a medição da visão periférica, 

avaliação da visão binocular, 
movimento dos olhos, avaliação 

do fundo de olho, entre outros

refração, que deve sempre ser realizada 
por profissionais médicos. O Fórum contou 
com a presença do vereador Eron Morei-
ra (PV) e do deputado estadual Hermínio 
Resende (PSL). O evento também contou 
com a participação do presidente do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia, Marco 
Antônio Rey de Faria e do Superintenden-
te de Apoio à Gestão da Rede de Unida-
des de Saúde da Secretaria de Saúde do 
Estado, Régis Sá Vieira, representando o 
Governador do Ceará.

Na solenidade de abertura do Fórum 
houve homenagem ao vereador Eron Mo-
reira, ao deputado estadual Hermínio Re-
sende, ao deputado federal João Ananias 
(PC do B) e ao senador Inácio Arruda (PC 
do B), pela atuação destes parlamentares 
na defesa da saúde ocular da população.

menos uma vez por ano, pois assim conseguirá 
identificar patologias mais graves precoce-
mente, facilitando o êxito do tratamento.

“O exame feito pelo oftalmologista não 
se limita a medir o grau de óculos ou lentes 
de contato. Na consulta de rotina, também 
é realizada a medição da visão periférica, 
avaliação da visão binocular, movimento 
dos olhos, avaliação do fundo de olho, en-
tre outros”, diz.

Uma das grandes preocupações da 
sociedade é em relação à venda casada 
e a prática da medicina por não médicos. 
O presidente lembra que a fabricação de 
lentes de grau, por parte dos profissionais 
ópticos, só deve ser feita após a devida 
prescrição elaborada por um médico. 

“A prescrição médica correta é uma 
forma de a população detectar falsos pro-
fissionais, afinal, toda a receita é carimba-
da com o nome e o número do Conselho 
Regional de Medicina (CRM) que valida a 
atividade do profissional”, finaliza Guedes.

Da esquerda para direita: Hermínio 
Resende, Edmar Guedes, Inácio Arruda,  

João Ananias e  Eron Moreira

Presidente da SOC discursando
na solenidade

Edmar Guedes
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Congresso Latino-Americano
de Estrabismo

Lei proíbe SUS de pagar medicamentos 
e procedimentos experimentais

A 
Comissão Executiva do XIX Con-
gresso Latino-Americano de Es-
trabismo promoveu reunião para 
apresentação do evento aos repre-

sentantes das empresas do segmento oftál-
mico em 30 de novembro, na sede do CBO, 
em São Paulo (SP).

O XIX Congresso Latino Americano de 
Estrabismo será realizado de 17 a 20 de abril 
de 2013, no Rio de Janeiro (RJ), juntamente 
com o VI Congresso Brasileiro de Estrabismo 
e Oftalmologia Pediátrica e o V Congresso 
da Sociedade Latino-Americana de Oftalmo-
logia Pediátrica. Simultaneamente, haverá o 
simpósio do “The Smith-Kettlewell Eye Rese-

“São vedados, em todas as esferas de gestão 
do SUS: I - o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento, produto e procedi-
mento clínico ou cirúrgico experimental, ou de 
uso não autorizado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA”.

Esse é o teor do parágrafo I do artigo 12 
da Lei 12.401 de 28 de abril de 2011 (que entrou 
em vigor em 28 de outubro, 180 dias depois de 
sua publicação) que alterou lei de 1990 sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A mesma lei prevê, em seu parágrafo posterior, 
que são vedados, em todas as esferas do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional 
ou importado, sem registro na Anvisa.” 

A Associação Sul-Mato-Grossense 
de Oftalmologia (ASOFT) vem reali-
zando eventos científicos mensais pa-
ra seus associados. Em 28 de outubro 
promoveu uma palestra de Leonardo 

Akaishi sobre a “Indicação de lentes 
premium” e em 18 de novembro pales-
tra de Eduardo Martines sobre “Trans-
plante lamelar e cirurgia de presbiopia”. 
Os dois eventos contaram com a parti-

cipação de grande parte dos médicos 
oftalmologistas de Campo Grande.

Mais informações sobre as ativida-
des da ASOFT podem ser obtidas pelo 
e-mail cioms@terra.com.br

Esta lei tem grande 
importância para 

a Oftalmologia 
medida em que 

esclarece, de forma 
definitiva, a situação 

dos chamados 
“medicamentos off-
label” utilizados em 

alguns procedimentos 
da especialidade

arch Institute”, importante instituição norte-
-americana em pesquisa do sistema visual.

O evento reunirá oftalmologistas de todo 
o mundo para debater os recentes avanços 
em ambliopia, visão binocular e distúrbios da 
motilidade ocular. Será presidido por Miguel 
Gontijo Álvares. Sua Comissão Organizado-
ra também é formada por Mauro Goldchmit 
(presidente do Conselho Latino-Americano 
de Estrabismo), Angela Maria Fernandez 
(presidente da Sociedade de Oftalmologia 
Pediátrica Latino-Americana), Maria de Lour-
des Tom Back e Rosa Graziano (presidentes 
do VI Congresso Brasileiro de Estrabismo e 
Oftalmologia Pediátrica).

“Esta lei tem grande importância para a 
Oftalmologia medida em que esclarece, de 
forma definitiva, a situação dos chamados 
“medicamentos off-label” utilizados em al-
guns procedimentos da especialidade. Além 
disso, apesar de tratar especificamente das 
condições de funcionamento do Sistema 
Único de Saúde, ela pode abrir precedentes 
e similaridades no relacionamento entre os 
médicos, clínicas, hospitais e as seguradoras 
e planos de saúde integrantes do Sistema de 
Saúde Suplementar”, avalia o presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Marco 
Antônio Rey de Faria.

A íntegra da Lei nº 12.401/11 pode ser con-
sultada no site http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12401.htm
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Atualize-me!

Site do CBO disponibiliza Webcasting do Dia Especial do Congresso de Porto Alegre

Para manter o diálogo 
ativo com o médico of-
talmologista, o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia 
dedica atenção especial ao 
seu cadastro.

É importante ressaltar 
que os dados encontrados 
nesse cadastro são forne-
cidos exclusivamente pelo 
médico oftalmologista e 
que qualquer erro prejudi-
ca a comunicação entre a 
entidade e os médicos.

Para evitar falhas nesse processo é ne-
cessária a atualização rotineira dos dados 
cadastrais. O associado que trocar de telefone, 
conta de e-mail, endereço residencial ou de 
consultório, deve automaticamente entrar no 
site do CBO e atualizar corretamente seus 
dados cadastrais.

O conteúdo do cadastro é restrito ao CBO 
e nenhuma empresa ou indústria de qualquer 
setor possui acesso aos dados.

A não realização desse processo de atua-
lização ou cadastro existente com endereços 
inválidos, em qualquer um dos campos, afetará 
a distribuição dos seguintes meios de comunica-
ção que o CBO utiliza:

Envio de Newsletter: sempre que acon-
tece alguma situação relevante e de grande 
importância para o conhecimento imediato 
da classe médica, o CBO envia um comuni-

cado oficial, que chega ao associado direta-
mente em sua caixa de e-mail;

Envio do Jornal Oftalmológico Jota Zero: 
editado bimestralmente o periódico aborda os 
principais acontecimentos do mundo oftalmo-
lógico. A publicação é o principal produto im-
presso de comunicação entre o CBO e o seu 
associado. Sua entrega acontece de acordo 
com o endereço do associado cadastrado em 
nosso sistema e de forma gratuita;

Envio da Revista Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia: a principal revista científica da 
especialidade na América Latina é editada 
bimestralmente pelo CBO e indexada nas 
principais bases de dados internacionais. Sua 
entrega acontece de acordo com o endereço 
do associado cadastrado em nosso sistema e 
a distribuição também é gratuita;

Contato telefônico e por e-mail: outra 
forma de contato realizado é por meio de tele-
fonemas e e-mails. Esta situação se torna co-
mum quando identificado algum problema, por 
qualquer departamento do CBO, cuja solução 
seja o contato direto com o oftalmologista.

Para realizar a atualização dos dados 
cadastrais, acesse www.cbo.com.br e realize 
seu login. Após estar devidamente logado 
acesse o menu, localizado no canto superior 
esquerdo da página, “Minha página” e logo 
a seguir clique em “Atualização Cadastral”. 
Preencha corretamente os dados solicita-
dos e não se esqueça de salvar a operação. 
Pronto! Cadastro atualizado com sucesso!

O portal do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (www.cbo.com.br) ofere-
ce mais uma importante novidade para 
auxiliar o aperfeiçoamento científico 
de seus associados. Agora, os associa-
dos do CBO podem acessar dentro do 
menu “Publicações” a seção “Webcas-
ting”, com todo o material audiovisual 
apresentado no Dia Especial (Retina, 
Córnea e Glaucoma) do XXXVI Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia, 
ocorrido em Porto Alegre, em setem-
bro de 2011.

Para ter acesso aos vídeos da seção, 
é necessário um computador ou disposi-
tivo compatível e conexão em alta veloci-
dade (internet banda larga), além de seu 
login e senha de acesso ao portal.

Se o associado tiver qualquer dúvida 
referente sobre como realizar o acesso, 
ou problema em carregar qualquer apre-
sentação selecionada, basta acessar 
a opção FAQ dentro do sistema, que 
consiste em um resumo dos principais 
problemas que poderão surgir e suas 
respectivas respostas.
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www.cbo.com.br: o site completo para o roteiro médico/paciente

N
as edições anteriores do Jor-
nal Oftalmológico Jota Zero, 
o médico oftalmologista pôde 
perceber a grande evolução 

do site do CBO com melhorias em seu 
layout, visando maior facilidade de leitura 
e busca pela informação médica de qua-
lidade. Pôde perceber também que tais 
mudanças receberam feedback positivo 
da mídia, já que o portal foi reconhecido 
pela revista Cláudia, da Editora Abril, vol-
tada para o público feminino, como um 
dos dez melhores sites de saúde.

Essa crítica positiva se dá pela qua-
lidade dos materiais educativos e de 
prevenção da saúde ocular que o CBO 
disponibiliza ao seu associado. É impor-
tante ressaltar que o conteúdo adiciona-
do no portal e chancelado pelo CBO é 
voltado para facilitar a rotina diária entre 
médico e seus pacientes e, por ser um 
material de conscientização/prevenção 
deve ser amplamente divulgado e utiliza-
do sempre que possível. 

Confira abaixo os materiais dispo-
níveis no site do CBO que podem ser 
divulgados junto aos pacientes.

Área dos Médicos

CBOTV 

quatro entrevistas, uma sobre o Teste do 
Olhinho, outra sobre Catarata além do 
posicionamento do ex-presidente do CBO 
Paulo Augusto de Arruda Mello (gestão 
2009/11) sobre Saúde para os Olhos, e ou-
tra com Newton Kara José Júnior. Na aba 
“notícias”, estão disponibilizadas diversas 
entrevistas retiradas de influentes telejor-
nais sobre assuntos referentes aos olhos 
(CBO TV também está disponível na área 
do site destinada ao público geral).

Programa CBO Paciente

nha do cbo) e senha (CPF somente os 
números) no site, acessar o menu “publi-
cações” e clicar no submenu “Programa 
CBO Paciente”.

Área dos leigos
O CBO estabelece também uma 

área para o público geral onde disponi-
biliza material em resumo das principais 
patologias desenvolvidas em cada fase 
da vida além de mostrar o funciona-
mento do olho humano. Outra parte 
importante é a opção de dicas úteis, 
fundamentais para evitar acidentes, 
queimaduras, lesão ocular e o uso cor-
reto do colírio.

Também é disponibilizado um menu 
rápido, com perguntas e respostas sobre 
os aspectos da doação de córnea. 

Procure seu médico 

Navegando pelo site www.cbo.com.br, e 
clicando no link CBOTV, o médico encontra 
uma gama de materiais audiovisuais sobre a 
saúde ocular. Na aba “Saúde Ocular”, estão 
disponibilizados sete vídeos com assuntos 
de interesse para os pacientes: Saúde Ocu-
lar na Terceira Idade; Nistagmo e Fotofobia; 
Glaucoma Congênito; Estrabismo; Retino-
patia da Prematuridade; Cuidados Gerais 
com a Visão; e Espiando o Funcionamento 
do Olho.  O canal disponibiliza também 

Além do audiovisual, o CBO preparou 
material de prevenção/conscientização 
possível de impressão. Nomeado de 
“CBO Paciente”, o programa aborda as-
pectos da oftalmologia, com texto con-
vidativo e ilustrado. Oferece um resumo 
de como prevenir alguma das principais 
patologias oculares em diversas etapas 
da vida. O importante material é dispo-
nibilizado em formato folder e livreto e 
foi pensado para a distribuição para o 
seu paciente. São seis temas disponibi-
lizados: A importância da consulta oftal-
mológica; Problemas oftalmológicos na 
terceira idade; Colírios; O que você pre-
cisa saber sobre conjuntivite; Prevenir 
é melhor e A importância dos cuidados 
com a visão e do atendimento oftalmoló-
gico nas diferentes fases da vida. 

Além do material para a impressão, 
está disponibilizado para download 
seis apresentações em Power Point 
com a possibilidade de uso em pales-
tras ou apresentações. 

Para acessar o conteúdo é necessá-
rio fazer o login (número de identificação 
de seis dígitos encontrados na carteri-

O principal canal de busca pelo 
médico especialista foi aperfeiçoado e 
voltou ao ar no site do CBO. Agora, com 
poucos cliques o paciente pode localizar 
o profissional médico de seu interesse e 
conseguir seus dados para contato de 
forma totalmente gratuita. 

Para ter seus dados inclusos, pri-
meiramente o associado deve efetuar 
o login no site do CBO (por meio do 
código de seis dígitos disponibilizados 
na carteirinha de identificação do CBO 
e a senha - CPF somente os números), 
acessar o menu “Minha Página”, loca-
lizado no canto superior esquerdo, e 
clicar em Minicurrículo, preencher os 
dados cadastrais solicitados e autori-
zar sua divulgação.
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Marcelo Fernandes e as 
coordenadoras científicas do CBOrt

Participantes da Jornada

Wilmar Roberto Silvino

Final da Jornada

Jornada de Ortóptica

O CBOrt deseja um Excelente Natal e que 2012 reserve um bom ano profissional 

a todos os colegas ortoptistas, como também aos médicos oftalmologistas!

E
m 22 de outubro, ortoptistas e médi-
cos oftalmologistas reuniram-se na 
28ª Jornada de Ortóptica do CBOrt 
e 4ª Jornada da Regional Paulista 

do CBOrt, evento realizado no Hotel Mer-
cury Privilege, em São Paulo (SP).

A Jornada teve como tema “A Produção 
Científica”, com o objetivo de estimular os 
profissionais a produzirem mais trabalhos 
científicos, além de compelir a constante atu-
alização por intermédio da leitura e discussão 
de artigos, especialmente os publicados em 
revistas de importância singular no universo 
da Oftalmologia e Ortóptica.

O ortoptista, professor e doutor em Neuro-
ciências e Comportamento pela USP, Marcelo 
Fernandes da Costa, abriu a Jornada intro-
duzindo os preceitos básicos da Metodologia 
Científica. Dando seguimento ao tema o mé-
dico oftalmologista Wilmar Roberto Silvino, 
professor do Departamento de Oftalmologia 
da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 
abordou a importância da estatística como pa-
râmetro de relevância da produção científica.

Ainda pela manhã, a ortoptista Stella Ma-
ris da Costa e Castro apresentou uma síntese 
de sua tese de mestrado recém defendida: 
“Função visual e motora na esclerose múlti-
pla”. Em seguida, a ortoptista Monalisa Sbam-
pato Souto tratou da “Contribuição de equipe 
multidisciplinar na atuação em um escolar 
com baixa visão”, tema de seu mestrado em 
andamento na UNICAMP.

O almoço de confraternização contou 
com a maioria dos participantes.

O período da tarde foi destinado à apresen-
tação e discussão de artigos científicos tendo 
como apresentadores e discutidores as ortop-
tistas Silvia Chuffi, Tereza Borralho F. de Souza, 
Rita de Cássia Vignoli Damiani, Maria Amélia 
Ambrogini, Selma Vital e Ana Paula Braga além 
dos médicos oftalmologistas Bernardo Kaplan 

Moscovici, Fábio Pimenta de Moraes, José Má-
rio de Andrade e Fábio Adams.

No final da tarde a ortoptista e presidente 
do Conselho Brasileiro de Ortóptica, Andrea 
Pulchinelli Ferrari, fechou o evento expondo a 
atual situação da Ortóptica no Brasil e convi-
dando  todos a continuarem prestigiando os 
encontros científicos promovidos pelo CBOrt, 
como também os de Oftalmologia, a fim de 
sustentar a qualidade dos profissionais de 
Ortóptica que atuam no País.

Por fim, houve a apresentação e eleição 
da nova diretroria do CBOrt: Andréa Pulchinelli 
Ferrari (presidente, São Paulo/SP), Sílvia Chuffi 
(vice-presidente, Joinville/SC), Celina Tamaki (1ª 
tesoureira, São Paulo/SP), Andréa Karla R. de 
Carvalho (2ª tesoureira, São Paulo/SP),  Claudi-
néia Miranda D. Terra (1ª secretária, Piracicaba/
SP), Vera Pereira Bussiki (2ª secretária, São 
Paulo/SP), Priscila Ciocler Froimann (coordena-
dora da Comissão Científica e Publicações, São 
Paulo/SP), Ana Paula Braga (vice-coordenadora 
da Comissão Científica e Publicações, São Pau-
lo/SP) e Márcia Melo de Oliveira Rassi (repre-
sentante CBOrt junto da IOA, Goiânia/GO).

A nova diretoria, juntamente com os colegas 
ortoptistas de todo o Brasil, já estão programan-
do atividades científicas em comemoração aos 
65 anos da Ortóptica no Brasil para o ano de 
2012 que, certamente, contarão com a partici-
pação de médicos oftalmologistas na discussão 
de temas relacionados à Ortóptica. 

Diretoria eleita do CBOrt
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É 
um grande prazer assumir a presidên-
cia da AMB, que em 26 de janeiro com-
pletou 60 anos. A entidade congrega 
as associações médicas estaduais e 

suas regionais, além de todas as Sociedades 
de Especialidade reconhecidas no Brasil. É o 
berço científico da nossa medicina.

Permitam-me que lhes fale um pouco de 
quem sou. Sou um cearense típico, nascido em 
Crateús, cidade interiorana cortada pelo Rio Poti. 
Mudei para Fortaleza com 12 anos para estudar 
e, aos 17, ingressei na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Fiz resi-
dência médica em Cirurgia Geral e Cirurgia On-
cológica no Rio de Janeiro, onde morei por cinco 
anos. Retornei ao Ceará para exercer minha pro-
fissão. Atualmente, ocupo a Superintendência 
dos Hospitais Universitários da UFC com muita 
disposição e vontade de ajudar a instituição que 
me fez médico para retribuir um pouco do muito 
que minha universidade me deu.

A primeira representação cartográfica do 
nosso País data de 1502, feita por um autor 
português desconhecido, mas que ficou co-
nhecida como “Carta de Cantino”. Nesse mapa 
aparece pela primeira vez bem definida a linha 
do Tratado de Tordesilhas, datado de 1494, que 
dividia o mundo entre Portugal de D. João II e 
a Espanha de Fernando de Aragão e Isabel de 
Castela. Algumas situaçoes levam-nos a pen-
sar que voltamos no tempo, quando querem 
dividir os médicos do país em grupos: pobres e 
ricos, bons e maus, corretos e semeadores do 
caos. A Medicina é tão nobre, que mesmo na 
visão dos mais improbos ou incendiários, isso 
não deveria acontecer. Devemos estar unidos 
para que mais facilmente alcancemos o bem 
coletivo e o resultado final gratificante. 

Eu e a diretoria assumimos a AMB com o 
compromisso de deixá-la ainda mais forte e 
representativa da classe médica. Incentivare-
mos a área científica, a defesa profissional, a 
boa relação com as entidades médicas irmãs 
(CFM e FENAM), com os governos, com todos 
os outros profissionais de saúde e com todos 
que queiram formar esse batalhão em busca 
de proporcionar saúde melhor a todos. Forta-
leceremos a imagem do médico.

Seremos contumazes em buscar a boa 
formação médica com cursos que capacitem 
adequadamente por meio de boas escolas. 
Precisamos de qualidade na formação, não 
de quantidade. Damos liberdade a médicos 

A AMB é de todos os médicos
formados fora exercer a medicina no Brasil 
sim, mas queremos saber como foram for-
mados e se tem a qualificação para atender 
bem nossos pacientes. Todavia, ainda existem 
faculdades de Medicina fazendo o caminho 
inverso do que seria resguardar a segurança 
da população. Fazer revalidação automática 
de diplomas de médicos formados no exterior 
é colocar em risco quem já sofre no dia a dia. 

Queremos uma residência cujo acesso 
priorize o mérito e o conhecimento. Somos 
favoráveis e defendemos a Estratégia Saúde 
da Família (ESF), mas precisamos de médicos 
bem treinados na ESF, capazes e preferen-
cialmente com residência médica na espe-
cialidade. Defendemos a formação correta, 
boas condiçoes de trabalho e uma carreira de 
Estado para os locais de dificil acesso e provi-
mento para que fixemos o médico nessas lo-
calidades. O marco regulatório da Residência 
Médica é antigo, não precisamos de modismos 
ou viéses, especialmente quando se coloca 
em cheque priorizar o conhecimento, o mértio. 

Queremos politicas públicas de saúde de 
médio e longo prazo, duradouras, que não 
visem somente um mandato. O Brasil tem re-
cursos para alocar na saúde, o que precisamos 
é que esta seja priorizada. O governo federal 
é a instância que mais arrecada, porém vem 
se desonerando proporcionalmente quando 
se compara aos investimentos de estados e 
municípios. A regulamentação da Emenda 
Constitucional 29 urge. Que seja aprovada 
fixando-se os 10% das receitas, pois é assim 
com estados (12%) e prefeituras (15%).

Na saúde suplementar defendemos o 
respeito à autonomia médica responsável, 
comprometida com o melhor para o paciente 
e com os custos. Precisamos melhorar a re-
muneração do nosso trabalho, assim como 
precisamos discutir performance, mas que se-
ja relacionada aos melhores resultados, não a 
se pedir menos exames, ou não dar a atenção 
que nossos queridos pacientes merecem. Va-
mos discutir custos sim, vamos evitar diagnós-
ticos e tratamentos desnecessários, onerosos.

A verdade não morre e será nossa busca 
incessante, sem desvios e sem equívocos. Se-
jamos firmes na palavra, não aceitemos morda-
ças como tentaram nos colocar recentemente.

Florentino cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB)

Eu e a diretoria 
assumimos a 

AMB com o 
compromisso de 

deixá-la ainda 
mais forte e 

representativa da 
classe médica

Florentino Cardoso

Florentino Cardoso
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Depois de quase 50 anos de trabalho, em 23 
de novembro fui demitido do Departamento de Of-
talmologia da Santa Casa de Misericórdia de São 
Paulo e da Faculdade de Ciências Médicas mantida 
pela mesma instituição. 

Longe de representar a saudável e natural reno-
vação de pessoas e mentalidades, tal demissão foi 
caracterizada pela exacerbação de conflitos, pela in-
terrupção do diálogo e por um grau de agressividade 
ao qual não estou (e não quero estar) acostumado.

O processo todo provocou o aumento do res-
sentimento a dimensões tais que o tornaram psi-
cologicamente destrutivo. Nessas horas, palavras 
como solidariedade, amizade e apoio adquirem 
significado emocional que nenhum dicionário é 
capaz de traduzir.

Horas antes do desenlace, quando a demissão 
era líquida e certa e o único ponto de discussão 
era sobre quem desempenharia o papel de executor 
da medida, recebo copia da comunicação que os 
presidentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

Excelentíssimo Senhor 

Professor Doutor KALIL ROCHA ABDALLA
DD. Provedor da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo

No dia 16 deste mês nós, médicos oftalmologis-
tas de todo Brasil incluindo os ex-alunos da querida 
e respeitada Santa Casa fomos surpreendidos com a 
notícia de que o Professor Geraldo Vicente de Almei-
da deveria escolher entre encaminhar-lhe uma carta 
de demissão ou ser demitido do cargo de médico da 
veneranda Instituição. 

Não obstante consignando nossa estranheza, 
sabemos que Vossa Excelência, no espinhoso exer-
cício da provedoria, frequentemente vê-se obrigado a 
recorrer a medidas extremas visando à preservação 
da boa funcionalidade, dos valores hierárquicos e 
até mesmo do respeito devido ao cargo ao eminen-
te provedor da Santa Casa de Misericórdia. 

Mas, no caso específico do Professor Geraldo 
Vicente de Almeida estamos seguros de que nenhu-
ma dessas razões existiram para chancelar a sua 
decisão. Daí nossa surpresa e estranheza. Pois acre-
ditamos que não é justo apenar o Professor Geraldo 
Vicente de Almeida afastando-o, qualquer que seja 
o mecanismo, das funções do cargo de médico da 

haviam enviado dias antes ao Provedor da Irmanda-
de da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Kalil 
Rocha Abdalla.

O gesto dos colegas e irmãos, se não conseguiu 
mudar o rumo das medidas tomadas pela institui-
ção, tiveram o resultado muito maior de iluminar 
esse pequeno momento da história com a luz forte 
e inequívoca dos princípios maiores que regem a 
Humanidade e que transcendem as mesquinharias 
de disputas episódicas.

Não tenho palavras para agradecer. Só espero 
ter a oportunidade de realizar gestos semelhantes 
no tempo que me resta de vida e ter a grandeza de 
poder realizá-los.

Tomo a liberdade de reproduzir o documento, 
como ato de profunda humildade e agradecimento 
àqueles que, ao nele colocarem sua assinatura, 
demonstraram rara magnanimidade.

Geraldo Vicente de Almeida
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia - Gestão 1997/99

Instituição. Não é justo porque o Professor Geraldo 
Vicente de Almeida dedicou meio século de sua vida 
oftalmológica à Santa Casa, fazendo-o com reconhe-
cida lisura, ética, competência e desvelo profissional.

O Professor Geraldo Almeida é reconhecido entre 
seus pares como um dos cidadãos e profissionais mais 
íntegros do nosso país, permanentemente dedicado à 
formação de oftalmologistas competentes, a tornar a 
Oftalmologia acessível aos setores excluídos da nossa 
sociedade e a empunhar a bandeira do exercício ético e 
socialmente justo da nossa especialidade e da Medicina.

A Escola Oftalmológica formada pelo Professor 
Geraldo Almeida nesses seus cinquenta anos de fe-
cundo trabalho na Santa Casa, é exemplo e espelho 
de seriedade e competência.

O Professor Geraldo Almeida notabilizou-se pela 
excelência do seu trabalho em tudo que fez, em tudo 
que produziu.  Autor de vários livros sobre sua espe-
cialidade (a Glaucomatologia), de trabalhos em revis-
tas nacionais e estrangeiras, presidente e organizador 
de Congressos oftalmológicos consagrados pela 
irretocável organização e excelência científica, ocu-
pante laborioso das mais importantes Comissões do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia  e presidente da 
entidade entre 1997-1999, incentivador de campa-
nhas que levaram a assistência oftalmológica a mais 
de dez milhões de brasileiros do ensino fundamental 



53

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Novembro/Dezembro 2011

de escolas públicas, esta é uma amostra, embora 
pequena, do currículo do Professor Geraldo Almeida.

Este legado do Professor Geraldo Vicente de Al-
meida, seu talento, seu obstinado apego à justiça, à 
transparência de opinião e conduta, à probidade profis-
sional e acadêmica, o tornam  um ícone incontestável 
da especialidade, querido, respeitado e reverenciado 
por toda a comunidade oftalmológica brasileira.

Por tudo isso que o Professor Geraldo Vicente de 
Almeida é, torna-se incompreensível a decisão do ilustre 
provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 
Incompreensível e estranha, exatamente num momento 
de absoluta depuração moral e ética, no qual, homens 
como o Professor Geraldo Almeida deveriam receber o 
incentivo em manter-se semeando esses dois notáveis 
valores e preparando a enriquecedora messe para as 
gerações atuais e futuras. O Professor Geraldo Almeida 
honra a todos nós e honra, prestigia e enobrece, acima 
de tudo e de todos, a venerável Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo.

Conhecemos bem os méritos do Professor Geraldo 
Vicente e igualmente o senso de justiça do ínclito provedor 
da Santa Casa de Misericórdia. Nada há o que a sensatez 
não possa remediar. Esteja Vossa Excelência certo de 
que o afastamento do Professor Geraldo Almeida deixará 
um vazio de saber, de experiência e respeitabilidade  no 
Departamento a que ele pertence na egrégia Irmandade 
da Santa Casa de São Paulo. Por isso nós, presidente e 
ex-presidentes do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
representante dos 17 mil oftalmologistas brasileiros, pro-
fessores, mestres, doutores e diretores de instituições of-
talmológicas públicas e privadas, vimos solicitar ao ilustre 
provedor, Doutor Kalil Rocha Abdalla, que reconsidere sua 
decisão e mantenha o Professor Geraldo Vicente de Al-
meida no Departamento de Oftalmologia da Santa Casa.

Respeitosamente e certos  de que Vossa Excelên-
cia acatará de imediato o nosso pedido, queremos ex-
pressar-lhe nosso respeito e consideração, além de minha 
antecipada gratidão e também dos que me antecederam 
na presidência do Conselho Brasileiro de Oftamologia.

Cordialmente,

Prof. Dr. Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do CBO - Gestão 2011/13

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - Presidente do CBO - Gestão 2003/05

Harley Edison Amaral Bicas
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - Presidente Gestão 2005/07

Jacó Lavinsky
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Presidente do CBO - Gestão 1993/95

Marcos Pereira de Ávila
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás - Presidente do CBO - Gestão 1999/2001

Paulo Augusto de Arruda Mello
Professor Associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo - Presidente do CBO - Gestão 2009/11

Suel Abujamra
Professor Adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Presidente do CBO - Gestão 2001/03

Adalmir Morterá Dantas
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro - Presidente do CBO - Gestão 1995/97

Carlos Augusto Moreira
Professor Titular da Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná - Presidente do CBO - Gestão 1983/85

João Orlando Ribeiro Gonçalves
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Piauí - Presidente do CBO - Gestão 1991/93

Joaquim Marinho de Queiroz
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará - Presidente do CBO - Gestão 1987/89

Newton Kara José
Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e Professor Titular da Faculdade de Medicina da UNICAMP - 

Presidente do CBO - Gestão 1985/87

Hamilton Moreira
Professor Adjunto da Universidade Federal do Paraná e da Faculdade Evangélica do Paraná – Presidente do CBO – Gestão 2007/09
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Aparelhos oferecidos
Vendo oftalmoscópio indireto Welch Allyn 
(RS 7.000,00) novo, com nota fiscal, com 
bateria portátil, carregador 110/220v, filtro 
de cobalto/verde, fonte halogena, filtro 
protetor contra poeira, com lente de 20D 
Ocular. Tratar pelo telefone (13) 8145-3531 
com Dr. Guilherme ou pelo e-mail guilher-
melcam@yahoo.com.br

Vendo Laser de Diodo da marca OPTO, 
modelo CTF 2000, em excelente estado de 
conservação, revisado e manutenção atua-
lizada, na maleta original da fábrica. Acom-
panha adaptador original para lâmpada de 
fenda. Motivo da venda aquisição de nova 
tecnologia. Valor de R$ 20.000,00 e acei-
tamos negociar condições. Contatos pelo 
telefone (42) 3621-7777 com Sra. Sabrina 
ou pelo e-mail financeiro@visaoiog.com.br

Vendo consultório oftalmológico completo 
com todos os equipamentos necessários 
para atendimento clínico. Ótima rentabili-
dade mensal e com uma base de clientes 
de mais de 30 anos. Localização no centro 
de Curitiba (PR). Interessados devem en-
trar em contato com Paulo Seleme Corrêa 
pelo telefone (41) 9208-1978 ou pelo email: 
pscorrea@yahoo.com

Vendo Faco Doplomax em perfeito estado 
de conservação e uso com duas canetas de 
faco vias, ponteiras e maleta para transpor-
te.  Valor: R$ 24.000,00. Contatos pelo te-
lefone (64) 3661-1000, r.225 ou pelo e-mail 
rodrigocastro2@uol.com.br

Vendo Faco Universal II, duas canetas 
Legacy, oito ponteiras, quatro luvas I/A, 

O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO publica gratuitamente nesta seção anúncios de interesse da co-

munidade oftalmológica com a única finalidade de prestar mais um serviço aos associados do CBO. Sempre que 

possível, os anúncios são confirmados antes de sua publicação. Entretanto, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

e o jornal não têm qualquer responsabilidade pelo conteúdo dos anúncios e muito menos pelos negócios eventual-

mente efetivados a partir de sua publicação. É fundamental que o comprador tome os devidos cuidados ara verificar 

a procedência dos materiais e equipamentos que estiver adquirindo e que o vendedor se previna com as garantias 

necessárias a este tipo de transação. O texto do anúncio deve ser enviado para o e-mail imprensa@cbo.com.br . 

O mesmo anúncio pode ser inserido no site do CBO (www.cbo.com.br) com a autorização do associado.

cinco sondas para vitrectomia anterior, 
oito mangueiras autoclaváveis  e três max 
vac autoclaváveis. Valor: R$ 23.000,00; 
Microscópio Novus: R$ 30.000,00 (15 
cirurgias). Pagamentos à vista, aceito 
proposta de parcelamento. Contatos pelo 
telefone (49) 3433-6935 ou pelo e-mail 
jocawe@hotmail.com

Vendo aparelho de Faco Diplomax  -  AMO 
em perfeito estado de funcionamento, com 
duas canetas (uma S4 e outra S3), com 
ponteira de vitrectomia, com dois conjun-
tos de linhas autoclaváveis, com controle 
no pedal e controle remoto. Valor: R$ 
27.000,00. Contatos pelos telefones (43) 
3033-1942 ou 9122-9535 ou pelo e-mail 
marcus.malaguido@uol.com.br

Vendo Stratus OCT em perfeito estado, 
com contrato de manutenção da Carl Zeiss 
do Brasil. Contatos pelo telefone (86) 2106-
8787 ou pelo e-mail  coecentro@gmail.com

Vendo faco Diplomax em perfeito estado 
de conservação, completo (mesa com 
coluna elétrica para bss, controle remoto, 
caneta de faco, Ia e vitrectomia, ponteiras 
e vias autoclaváveis). Garantia de três 
meses por R$ 23.000,00. Contatos pelo 
teleonfe (19) 7804-7884 ou pelo e-mail 
ralenci@gmail.com

Vendo Sgtraus OCT Zeiss Model 3000 em 
excelente estado de conservação, totalmen-
te revisado e com manutenção atualizada 
com mesa com CPU (Zeiss) original que veio 
com o aparelho, teclado, mouse e monitor. 
Caso haja interesse, temos exames em PDF 

com a qualidade de sinal. Contatos pelo tele-
fone (47) 3322-9822 c/Sra. Simone ou pelo 
e-mail atendimento@botelho.med.br

Vendo centro cirúrgico completo com fa-
co Legacy em perfeito estado, revisado 
com garantia (inclui três kits fechados), 
pedal e caneta Microscópio Zeiss com 
zoom e mocrofoco no pedal (sem x/y e 
sem carona), maca elétrica (com inclina-
ção e altura). Valor: R$ 50.000,00. Con-
tatos pelo telefone (8510-0905 ou pelo 
e-mail drricardo.oftalmologista@gmail.com

Vendo Oftalmoscópio Indireto Welch Allyn 
novo, com nota fiscal, bateria portátil, car-
regador 110/220v, filtro de cobalto/verde, 
fonte halógena, filtro protetor contra poeira 
com lente de 20D. Valor: R$ 7.000,00. Con-
tatos pelo telefone (13) 8145-3531 ou pelo 
e-mal guilhermelcam@yahoo.com.br

Vendo Laser Diodo Opto modelo CTF 
2000, em excelente estado de con-
servação, revisado e com manutenção 
atualizada, na maleta original da fábrica. 
Acompanha adaptador original para lâm-
pada de fenda. Valor: R$20.000,00. Con-
tatos pelo telefone (42) 3621-7777 ou pelo 
e-mail financeiro@visaoiog.com.br

Oportunidades
Ótima oportunidade para médico oftalmolo-
gista generalista em Cuiabá, para trabalhar 
em clínica de renome, com mais de 30 anos 
de existência. Contatos pelos telefones 
(65) 36224-2194 ou 9229-0521.
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Maio
18-19 9º Curso Internacional de Glaucoma da 

UNICAMP

Local: Maksoud Plaza Hotel – São Paulo – SP

Info: (11) 5082-3030 
Site: www.jdeeventos.com.br

Maio/Junho
30/5 XII Congresso Internacional de Catarata
02/6 e Cirurgia Refrativa

VIII Congresso Internacional de 
Administração em Oftalmologia

Congresso Internacional da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular

Congresso Internacional da Sociedade 
Brasileira de Enfermagem em Oftalmologia

Local: Parque Anhembi – São Paulo – SP

Info: www.cataratarefrativa2012.com.br

Junho
15-16 XIX Simpósio Internacional de 

Atualização em Oftalmologia da Santa 
Casa de São Paulo

Local: Instituto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio Libanês (IEP) – São Paulo – SP

Info: (11) 5082-3030 
wwwjdeeventos.com.br

 2012

Fevereiro
16-20 XXXIII World Ophthalmology Congress

 12th International Congress of 
the Middle East Africa Council of 
Ophthalmology

Local: Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos

Info: www.woc2012.org

info@woc2012.org

Março
08-10 35º Simpósio Internacional Moacyr 

Álvaro – SIMASP

Local: Maksoud Plaza Hotel - São Paulo-SP

Info: oftalmo.epm.br/simasp2012

Abril
12-14 37º Congresso da Sociedade Brasileira de 

Retina e Vítreo

Local: Hotel Windsor – Barra da Tijuca 
Rio de Janeiro – RJ

Informações:  www.interevent.com.br

retina2012@interevent.com.br

27-29 XVIII Congresso Norte-Nordeste de 
Oftalmologia

Local: Bahia Othon Palace Hotel – Salvador – BA

Info: telefone (71) 3011-9797 
itl@interlinkeventos.com.br
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Os interessados em divulgar suas atividades científicas no Jornal Oftalmológico Jota Zero 
devem remeter as informações pelo e-mail: imprensa@cbo.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO DO CBO INFORMA

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve ha ver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos 
Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual, durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada e 
transformada no artigo 107 do Regimento Interno do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Em 2012, este interstí-
cio vai de 29 de julho a 15 de outubro.

22-23 3ª Jornada Paulista de Oftalmologia

Local: a definir

Info: (11) 5084-9174

secretaria.jpo@jdeeventos.com.br

28-30 XVII Congresso Internacional da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia

Local: Hotel InterContinental Rio

Info: www.sboportal.org.br 
oftalmologia@interevent.com.br

28-30 XII Congresso da Sociedade Caipira de 
Oftalmologia

XI Simpósio da Sociedade Brasileira de 
Enfermagem em Oftalmologia

Local: Universidade Sagrado Coração

Info: (17) 3214-5900 
www.cenacon.com.br 
cenacon@cenacon.com.br

Setembro
12-15 XX Congresso Brasileiro de 

Prevenção da Cegueira e 
Reabilitação Visual

Local: Parque Anhembi – São Paulo – SP

Info: (11) 3849-0379 
www.meetingeventos.com.br 
info@meetingeventos.com.br

Outubro
05-06 VI Congreso Latinoamericano de Glaucoma

Local: Santiago - Chile

Info: dgrigera2@fibertel.com.ar
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A PERSISTIREM OS SINTOMAS,
O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

DUO-TRAVATAN® (travoprosta 0,004% timolol 0,5% maleato) Solução Oftálmica Estéril. USO ADULTO. INDICAÇÕES: é indicado para a redução da pressão intra-ocular elevada em pacientes com glaucoma 
de ângulo aberto ou hipertensão ocular, nos quais a terapia com um único agente não é suficiente para reduzir a pressão intra-ocular. CONTRAINDICAÇÕES: é contraindicado para pacientes com hipersensi-
bilidade conhecida à travoprosta, timolol, cloreto de benzalcônio ou qualquer outro ingrediente deste produto. DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica também é contraindicado em pacientes com asma 
brônquica, histórico de asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica severa, bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau, insuficiência cardíaca manifesta ou choque 
cardiogênico. POSOLOGIA: A dose recomendada é uma gota no(s) olho(s) afetado(s) uma vez por dia pela manhã ou à noite. ADVERTÊNCIAS: Existem relatos de que travoprosta e outros análogos da 
prostaglandina causam alterações nos tecidos pigmentados. As alterações relatadas com maior freqüência foram aumento na pigmentação da íris e tecido periorbital (pálpebra) e aumento na pigmentação 
e crescimento de cílios. Reações respiratórias severas e reações cardíacas, incluindo morte por broncospasmo em pacientes com asma e raramente morte associada a insuficiência cardíaca foram relatadas 
após a administração sistêmica ou oftálmica de maleato de timolol. Insuficiência Cardíaca: A ação de bloqueador de receptor beta-adrenérgico pode precipitar insuficiência mais severa. Ao primeiro sinal ou 
sintoma de insuficiência cardíaca, interromper o uso de DUO-TRAVATAN. Doença pulmonar obstrutiva: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (ex.: bronquite crônica, enfisema) de intensidade 
leve ou moderada, doença broncospástica ou histórico de doença broncospástica não devem, em geral, ser tratados com beta-bloqueadores ou produtos que contenham beta-bloqueadores, incluindo 
DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica. Cirurgia: Pode ocorrer o aumento do risco da anestesia geral em procedimentos cirúrgicos com hipotensão severa prolongada durante a anestesia e dificuldade de 
reiniciar e manter o batimento cardíaco. Diabetes Mellitus: Pode ocorrer mascaramento dos sinais e sintomas da hipoglicemia aguda, devendo ser administrados com cuidado em pacientes diabéticos. 
Tireotoxicose: Pacientes com suspeita de desenvolver tireotoxicose devem ser cuidadosamente controlados para evitar a retirada abrupta dos agentes bloqueadores beta-adrenérgicos, a qual pode precipitar 
uma crise de tireotoxicose. PRECAUÇÕES: Casos de ceratite bacteriana têm sido associados com o uso de frascos dose-múltipla de produtos oftálmicos tópicos. DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica deve 
ser usado com precaução em pacientes com inflamação intra-ocular ativa (irite/uveíte). Edema macular, incluindo edema macular cistóide, tem sido relatado durante o tratamento com análogos da 
prostaglandina F2a principalmente em pacientes afácicos, pseudofácicos com ruptura de cápsula posterior devendo ser usado com precaução nestes pacientes. DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica não foi 
avaliado no tratamento do glaucoma de ângulo estreito, glaucoma inflamatório ou neovascular. Foi relatado descolamento de coróide após cirurgia filtrante com a administração de terapia aquosa supressora 
(ex.: Timolol). Não existem estudos adequados em mulheres grávidas. DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica deve ser usado durante a gravidez somente se o benefício potencial justificar o risco potencial para 
o feto. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Agentes bloqueadores beta-adrenérgicos: Pacientes em tratamento com agentes bloqueadores beta-adrenérgicos por via oral e DUO-TRAVATAN Solução 
Oftálmica devem ser observados quanto aos potenciais efeitos aditivos dos beta-bloqueadores. O uso concomitante de dois agentes bloqueadores beta-adrenérgicos de uso tópico não é recomendado. 
Antagonistas do cálcio: Cuidados devem ser tomados (ou evitar) na co-administração de agentes bloqueadores beta-adrenérgicos e antagonistas do cálcio orais ou intravenosos. Depletores de catecolami-
nas: Tratamento com depletores de catecolaminas, tal como reserpina, devem ser feitos atentamente devido ao possível efeito aditivo. Quinidina: Há casos de bloqueio beta sistêmico potencializado (ex.: 
batimento cardíaco diminuído) pelo tratamento combinado de quinidina e timolol. Clonidina: Pode ocorrer exacerbação da hipertensão rebote após a retirada da clonidina. Epinefrina injetável: Risco de 
anafilaxia. USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO. Idosos: Não foram observadas diferenças na eficácia e segurança entre pacientes idosos e outros pacientes. Crianças: A segurança 
e a eficácia não foram estabelecidas para pacientes pediátricos. Lactantes: humano. O maleato de timolol foi detectado no leite humano após a administração oral e oftálmica, mas não se sabe sobre a 
excreção pelo leite com o Travoprosta. Deve-se decidir suspender a amamentação ou o uso do produto devido ao risco de efeitos colaterais no lactente. REAÇÕES ADVERSAS: O evento adverso ocular 
mais comum em estudos clínicos controlados com DUO-TRAVATAN Solução Oftálmica foi hiperemia ocular, relatada em 13 a 15 % dos pacientes. Aproximadamente 2% dos pacientes interromperam a 
terapia devido à hiperemia conjuntival. Os eventos adversos oculares relatados com incidência de 5 a 10 % incluíram diminuição da acuidade visual, olho seco, desconforto ocular, sensação de corpo 
estranho, crescimento de cílios e fotofobia. Outros eventos relatados em freqüência menor são: visão borrada, conjuntivite, mancha na córnea, “flare”, ceratite, distúrbios na pálpebra, dor e prurido, artralgia, 
artrite, bronquite, síndrome do resfriado, dor de cabeça, hipertensão, infecção, dor e infecção do trato urinário. SUPERDOSE: Não há dados disponíveis sobre a superdose das soluções de DUO-TRAVATAN 
ou TRAVATAN em humanos. Há casos de superdose inadvertida com a solução oftálmica de timolol, resultando em efeitos sistêmicos similares aqueles observados com os agentes bloqueadores 
beta-adrenérgicos sistêmicos, tais como: vertigem, dor de cabeça, falta de ar, bradicardia, brocospasmo e parada cardíaca. Um estudo com pacientes com insuficiência renal mostrou que timolol não é 
prontamente dialisado após a administração oral. MS 1.0023.0266.001-3. Venda sob prescrição médica. 

DUO-TRAVATAN ® ESTÁ CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA À TRAVOPROSTA OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE DO 
PRODUTO. E PACIENTES EM USO DE DUO-TRAVATAN ® PODEM APRESENTAR INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA COM OS DIGITÁLICOS E ANTAGONISTAS DO CÁLCIO: O 
USO CONCOMITANTE DE AGENTES BLOQUEADORES BETA-ADRENÉRGICOS COM DIGITÁLICOS E ANTAGONISTAS DO CÁLCIO PODE TER UM EFEITO ADITIVO 
PROLONGANDO O TEMPO DA CONDUÇÃO ATRIOVENTRICULAR.

A DIFERENÇA QUE IMPORTA 

SE VOCÊ ACHA QUE TODAS AS COMBINAÇÕES
FIXAS DE PROSTAGLANDINAS SÃO IGUAIS,
AQUI ESTÁ UMA DESCOBERTA BRILHANTE.
Apresentando DUO-TRAVATAN® BAK-Free solução,
a combinação fixa de prostaglandina multidose
que não contém BAK. Agora você pode proporcionar
aos seus pacientes a eficácia que você deseja
sem BAK (cloreto de benzalcônio).

A diferença é brilhante.




