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? CONFORTO ACUVUE® é

ME SENTIR BEM COM 
MINHAS LENTES DE 
CONTATO, NOS 
MOMENTOS EM QUE 
EU MAIS PRECISO.

A VERDADE SOBRE O CONFORTO EM LENTES DE CONTATO
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ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®, ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO e 1-DAY ACUVUE® MOIST® são marcas registradas da Johnson & Johnson Vision Care 
©JJVC® FEVEREIRO 2012. Todos os direitos reservados. 

Senofi lcon A - 1ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS, 2ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS, Galyfi lcon A - 3ACUVUE® ADVANCE® com HIDRACLEAR®, Etafi lcon A - 4ACUVUE® 2, 51-DAY-ACUVUE® MOIST®, 
6ACUVUE® 2 COLOURS, 7ACUVUE® CLEAR e 8ACUVUE® BIFOCAL. Regs. ANVISA/MS 801486-2.0045; 801486-2.0026; 801486-2.0019; 801486-2.0036; 801486-2.0013; 801486-2.0021; 801486-2.0054; 801486-2.0016; 801486-2.0052. Caixas com 
305, 61,2,3,4,6,7,8 ou 26 lentes de contato (LC). Indicações: LC Esféricas1,3,4,5,6,7: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas6: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) 
afácica ou não afácica. LC Bifocais8: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas2: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um 
Oftalmologista. Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações 

alérgicas das superfícies oculares ou anexas Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. 
Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não 
usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Adversas: Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo 
estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam 
usadas continuamente ou por tempo excessivamente longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Uso prolongado1,2,4,6,8 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, 
inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,6,7,8 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias5 – uso único. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL. Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 
154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: 59.748.988/0001-14. Resp. Téc.: Evelise S. Godoy – CRQ No. 04345341. Mais informações sobre uso e cuidados de manutenção e segurança, fale com seu Oftalmologista, ligue para Central de Relacionamento com 
o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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Acomodativa

Livre de Aberração

Asférica

A Crystalens AOTM alia a inovadora 
tecnologia da lente acomodativa aos 
benefícios já conhecidos do design 
asférico de lentes intraoculares.

Esta lente intraocular acomodativa 
asférica foi desenvolvida para oferecer 
aos pacientes um alcance de visão 
natural, possibilitando-os enxergar objetos 
próximos, distantes e em distâncias 
intermediárias.2

Seu design asférico livre de aberração 
torna a lente mais tolerante à descentração 
sem comprometer a profundidade de 
campo, proporcionando uma melhor 
qualidade de visão.1

Ver melhor. Viver melhor

Material destinado a profissionais de saúde
Reg. ANVISA 80136060127 - nov/2011 
Referências: 1. Griffith E. Altmann, M.S., M.B.A.; Keith H. Edwards, BSc FCOptom Dip CLP FAAO, Bausch+Lomb. The Aberration-Free 
IOL: Advanced Optical Performance Independant of Patient Profile. 2. Altmann GE, Nichamin LD, Lane SS, et al. Optical performance 
of 3 intraocular lens designs in the presence of decentration. J Cataract Refract Surg. 2005;31(3):574-85.
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C
aros amigos,
Estamos começando nossas atividades em 2012 e 
gostaria de compartilhar com vocês o que plane-
jamos para esse ano.

Dentro de nosso pensamento de valorizar e disseminar o 
estudo da refração, iremos promover, com o apoio insti-
tucional de nosso Patrono Essilor e nossa filiada Soblec 
(Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e 
Refratometria), vários cursos presenciais sobre o tema por 
todo o Brasil. Toda a nossa programação para o ano de 2012 
será amplamente divulgada e teve seu lançamento oficial 
por meio de videoconferência na internet em 09 de feverei-
ro. Os cursos serão gratuitos e terão também o apoio das 
Sociedades Regionais de Oftalmologia.

Decidimos fazer o primeiro curso em 
São Paulo, no auditório da Essilor que 

possui ótima estrutura. Ele será 
transmitido para todo o Brasil, sen-
do depois disponibilizado no nosso 
site. Serão convidados todos os 
alunos de nossos cursos creden-
ciados nessa cidade.

Estaremos divulgando também 
as nossas atividades de educação 

continuada pela internet, com foco no  
Programa E-learn, que será ampliado 

com a divulgação de dez aulas por ano. 
Dentro do mesmo programa teremos 

também duas grandes conferências 
com debates, cujos temas serão 

amplamente divulgados.

Estamos também procurando uma maior aproximação 
com as sociedades de subespecialidades filiadas e, nessa cor-
rente de pensamento, promoveremos a cada dois meses um 
simpósio em vídeo com a participação de uma delas por vez.

Durante o Simpósio Moacyr Álvaro (SIMASP) promove-
remos uma reunião com todas as Cooperativas Estaduais de 
Serviços Administrativos em Oftalmologia (COOESOs) para 
identificar problemas de cada uma delas. Sabemos que os 
problemas são muitos e diversificados, porém juntos pode-
remos tentar unificar nossas reinvindicações e assim lutar 
pelas mesmas coisas.

Quanto a Comissão CBO Estados, manteremos a 
mesma política de reuniões regionais, pois elas renderam 
muito bem no ano passado e conseguimos identificar mui-
tos dos problemas enfrentados em cada Estado. Sabemos 
que é impossível resolver tudo, mas se não tentarmos não 
sairemos do canto.

Pensando nisso, decidimos que até abril, os nossos as-
sociados poderão destinar R$ 50,00 do valor da anuidade 
do CBO para sua Sociedade Regional de Oftalmologia ou 
para a Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços 
Administrativos em Oftalmologia (FeCOOESO). Assim, pre-
tendemos fortalecer as entidades que, irmanadas ao CBO, 
defendem a saúde ocular da população e a valorização do 
médico oftalmologista em várias frentes.

Estamos também procurando tornar o nosso Departa-
mento Jurídico mais atuante, eficiente e rápido para respon-
der as consultas que nos são enviadas. 

Espero que todos nós tenhamos um ótimo ano e que 
continuemos com discernimento e força para superar todos 
os obstáculos que certamente teremos pela frente.

Um grande abraço a todos,

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
Gestão 2011/13

A Palavra do Presidente



Este fórum pode ser considerado como uma prestação de contas para a Na-
ção. Somos cerca de dez mil oftalmologistas no País e a sociedade tem o 
direito de saber o que fazemos. Os temas desenvolvidos neste encontro são 
todos de interesse dos legisladores, dirigentes, professores, profissionais da 
comunicação, todos aqueles que definem ou ajudam o Povo a decidir seu 
destino. Estão sendo mostradas as principais causas de cegueira no Brasil, 
a importância das ações institucionais para a prevenção da cegueira, o papel 
dos centros universitários na prestação dos serviços, os aspectos legais e 
administrativos da assistência oftalmológica, as ações governamentais rela-
cionadas com a saúde ocular e as ações de ensino e pesquisa na oftalmologia 
brasileira. Também serão abordados os temas relacionados com a contribuição  
do comércio e da indústria nos avanços da Oftalmologia brasileira e a situação 
do deficiente visual no Brasil e sua realização e inserção social. E, finalmente, 
será mostrado o grande avaço tecnológico da Oftalmologia brasileira 

Marcos Ávila
Trecho do discurso de abertura o I Fórum Nacional de Saúde Ocular realizado em 30 e 31 de maio de 2001, no auditório 
Petrônio Portella, no Senado Federal, em Brasília/DF

8 Especial IV Fórum Nacional de Saúde Ocular

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Janeiro/Fevereiro 2012



P
ouco mais de dez anos depois, a 
Oftalmologia brasileira volta para 
o mesmo cenário para realizar o IV 
Fórum Nacional de Saúde Ocular. 

O evento, que acontece em 29 de fevereiro, 
reúne médicos, parlamentares, autorida-

des, pacientes e representantes de vários 
outros segmentos para fazer o balanço 
crítico dos progressos e recuos ocorridos 
na última década e debater os rumos para 
o futuro da saúde pública ocular e na assis-
tência oftalmológica no Brasil.

O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular é, 
antes de mais nada, um exercício de cida-
dania. Assistimos grandes avanços nestes 
últimos dez anos, como a criação de um 
programa nacional de saúde ocular, que 
trouxe benefícios em algumas áreas como 
a catarata, glaucoma e , em menor grau, na 
retinopatia diabética. Por outro lado assis-
timos estagnações inexplicáveis como na 
abordagem da DMRI, da tabela de honorá-
rios do SUS e do Programa Olhar Brasil, que 
até agora teve resultados pífios.

O fórum contribuirá para que haja o re-
direcionamento de recursos para a saúde 

ocular. Existe demanda reprimida crescente 
que precisa ser encarada com seriedade, já 
que a saúde ocular afeta de modo dramático 
a qualidade de vida das pessoas. Contribuirá 
também para que cada médico oftalmolo-
gista, das diferentes regiões do País, possa 
perceber a dimensão exata dos desafios que 
precisam ser vencidos e, também, da força 
que a especialidade detém e do respeito 
que acumulou junto aos diferentes setores 
sociais graças à sua atuação permanente 
ao longo dos anos. Por isso convido a cada 
colega que venha participar da construção 
deste momento histórico.

Será um momento muito especial, no 
qual as lideranças da Oftalmologia brasileira 
terão oportunidade de expor os principais 
problemas da saúde pública ocular e discutir 
as soluções. Teremos a presença de parla-
mentares, autoridades, gestores do sistema 
de saúde, representantes dos vários setores 
interessados no tema e especialistas de vá-
rias áreas do conhecimento num debate de 
dimensões históricas. Temos as melhores 
expectativas, baseadas nos resultados das 
edições anteriores do fórum, que desen-
cadearam significativos avanços na saúde 
pública ocular. Agora é hora de enriquecer e 
atualizar o que foi feito nos anos anteriores, 
levando em conta o que aprendemos e as 
experiências realizadas por todo o Brasil.

Será importante não só para os médicos 

oftalmologistas, mas também para toda po-
pulação, que terá seus problemas oculares 
discutidos por especialistas de primeira gran-
deza e as soluções decididas em condições 
que facilitarão a respectiva concretização.

A saúde pública ocular e a universalização 
da assistência oftalmológica de qualidade são 
as metas mais caras do CBO. É para atingí-
-las que a entidade tem tanto cuidado com o 
ensino, a ciência e a prática da especialidade e 
preocupa-se tanto com a defesa das prerroga-
tivas profissionais dos médicos oftalmologistas.

O IV Fórum Nacional de Saúde Ocular 
terá importância fundamental para o futuro 
da especialidade e de cada um dos que a 
praticam. O evento é aberto a todos os mé-
dicos oftalmologistas do Brasil e a participa-
ção de todos é muito importante.

Paulo Augusto de Arruda Mello
Coordenador do IV Fórum Nacional 

de Saúde Ocular

Marcos Ávila
Coordenador do IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular
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O IV Fórum Nacional de Saúde Ocu-
lar se reveste de importância capital 
para a Oftalmologia brasileira. Em nos-
so País muito se fala da pouca efici-
ência dos serviços públicos de saúde, 
mas pouco se faz para que isso mude. 
A iniciativa do CBO em realizar o IV Fórum 
tem como objetivo promover o debate em 
alto nível dentro daquela que deve ser a 
casa de nosso Povo e com quem tem poder 
de decidir e mudar os rumos que queremos 
dar à saúde ocular de nossa população. 

Uma das novidades mais importantes do 
IV Fórum Nacional de Saúde Ocular será a 
“Casa dos Sentidos: a vida sem visão”, 
instalação que será montada no Espaço 
Mário Covas, na Câmara dos deputados, 
que reproduz uma casa pequena, com quar-
to mobiliado, cozinha e sala, copletamente 
escura. Dentro da instalação, os visitantes 
poderão vivenciar as dificuldades cotidianas 
que pessoas cegas enfrentam. A instalação 
é equipada com câmeras sensíveis aos raios 

Planta da Casa dos Sentidos que será 
instalada no Congresso Nacional

Procuramos convocar para a exposição e 
discussão aqueles que, de uma maneira 
ou de outra, representam as correntes de 
pensamento existentes na especialidade. 
Assim, democraticamente, vamos mostrar 
aos nossos homens públicos o que pensa-
mos e o que queremos para resolvermos 
os inúmeros problemas por que passa 
a saúde ocular da população brasileira. 
Convido a cada colega que compareça e 
prestigie o CBO em mais essa iniciativa em 
defesa da nossa Oftalmologia. 

infravermelhos que possibilitam às pessoas 
que estejam do lado de fora acompanhar o 
que acontece em seu interior. Com a “Casa 
dos Sentidos: a vida sem visão”, o CBO vai 
sensibilizar parlamentares, autoridades e 
visitantes do Congresso Nacional, mesmo 
aqueles que não participarem do fórum, so-
bre a importância da saúde ocular.

Veja mais informações e a programação 
do IV Fórum Nacional de Saúde Ocular no site 
http://www.saudeocular.org.br/ 

Marco Antônio Rey de Faria
Coordenador do IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular
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Comissão do Senado aprova 
projeto de lei que regulamenta 
a atividade do médico

E
sta foi a avaliação que o coordenador 
do Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) do CBO, Marcos Ávila fez a 
respeito da aprovação do Projeto de 

Lei que regulamenta as atividades do profis-
sional médico pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado 
Federal, ocorrida em 08 de fevereiro. 

O projeto tramita no Congresso desde 
2002. O texto ainda precisa ser votado nas 
Comissões de Educação, Cultura e Esporte 
e de Assuntos Sociais, antes de ir a plenário 
do Senado para, caso seja aprovado, ir para 
sanção presidencial.

O relator do projeto na CCJ, Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE), destacou que 
o texto apresentado foi consenso entre 
praticamente todas as categorias. A sena-
dora Lúcia Vânia (PSDB-GO), que também 

“Foi a primeira grande vitória da Medicina e da Saúde em 2012. E a Oftalmologia tem 
um interesse bastante grande nesta lei, já que existem dispositivos que, explicitamente, 
defendem a saúde ocular da população contra a ação de profissionais sem formação 
médica e ligadas ao comércio óptico”

atuou na elaboração do acordo, destacou 
que, apesar de não ser o texto ideal, “o re-
latório é o possível”. 

“As quatorze áreas da saúde foram ou-
vidas ao longo de 10 anos. É um projeto 
responsável e que leva em conta, principal-
mente, o bem estar do paciente”, declarou.

Apenas dois senadores integrantes da CCJ 
foram contrários ao projeto: Demóstenes Torres 
(DEM-GO) e Aloysio Nunes (PSDB-SP).

Já Marcos Ávila esclareceu que além 
do interesse em estabelecer relações cla-
ras entre os vários profissionais da área da 
Saúde, o projeto tem particular importância 
para a Oftalmologia e para a Saúde Ocular: 
em seu Inciso X do Artigo 4º, enumera en-
tre as atividades privativas do profissional 
médico a “prescrição de órteses e próteses 
oftalmológicas”.  

(esquerda) Marcos Ávila 

durante os debates para 

aprovação do projeto

(direita) O coordenador 

do CDG e a Senadora Lúcia 

Vânia depois da aprovação 

do projeto na CCJ

As quatorze áreas 
da saúde foram 

ouvidas ao longo 
de 10 anos. É um 

projeto responsável 
e que leva em conta, 

principalmente, o bem 
estar do paciente



C
om o apoio do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO) e a parti-
cipação de aproximadamente 70 
médicos a visão e a saúde ocular 

foram temas do desfile de uma escola do 
grupo especial do carnaval paulistano.

“Nossa missão é fazer um carnaval pa-
ra encher os olhos da avenida e do mundo, 
além de causar um grande impacto sobre a 
importância de cuidar da saúde ocular. Va-
mos ser campeões”.

Esta foi a avaliação de Paulo Ferreira, 40 
anos, vice-presidente do Grêmio Recreativo 
Cultural Social Escola de Samba Império de 
Casa Verde, do grupo especial do Carnaval 
de São Paulo (SP), que em 2012 teve como 
tema “Na ótica do meu império o foco é você”. 

O desfile da Império da Casa Verde, como 
é popularmente conhecida a agremiação, 
contou com o apoio do CBO, o patrocínio das 
empresas Essilor e Transitions, do segmento 
oftálmico, e a participação de aproximada-
mente 70 médicos entre os mais de 3.900 
foliões que fizeram sua apresentação no 
Sambódromo, em 17 de fevereiro.

Casa Verde: o brilho da visão 
no Carnaval paulistano

Antes do desfile
Um detalhe fundamental para o suces-

so de uma escola de samba, e que muitas 
vezes passa despercebido pelo grande 
público, é que o desfile é apenas o último 
elo da cadeia de trabalho, que começa 
quando o último carnaval é realizado. Para 
o carnaval deste ano, a Império definiu o 
tema da visão.

“A visão foi um tema muito bem visto 
pelo nosso carnavalesco, onde a pesquisa 
foi completa. Viajamos desde o universo das 
lentes de contato ao Egito. Este material 
foi importantíssimo e rendeu belos carros 
alegóricos, muita luz, muita transparência e 
reflexão. É um tema importante que vai en-
grandecer demais e vamos aproveitar esta 
grande festa para alertar a população para a 
importância de cuidar de sua saúde ocular”, 
afirmou Paulo Ferreira.

Para o carnaval de 2012 a escola con-
tabilizou 600 pessoas que trabalharam para 
transformar o sonho da comunidade em rea-
lidade na avenida.

“Um dos diferenciais para nossas alego-
rias foi a participação de profissionais que 
atuam na tradicional festa folclórica de Pa-
rintins, no Amazonas e que passaram uma 
pequena temporada aqui em São Paulo”, 
lembrou Ferreira.

A Império da Casa verde elaborou doze 
diferentes letras para o Samba-enredo de 
2012, sobre o tema da visão, que passa-
ram pelo crivo da comunidade na disputa 
eliminatória.

“O samba que apresentamos na avenida 
foi o mais cantado e que conquistou o maior 
número de adeptos na comunidade. A letra 
foi treinada de ala em ala”, finalizou.

É um tema 
importante que 
vai engrandecer 
demais e vamos 
aproveitar esta 
grande festa para 
alertar a população 
para a importância 
de cuidar de sua 
saúde ocular

Paulo Ferreira e Demis 
Roberto no Barracão da escola
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Se Paulo Ferreira é um dos responsáveis 
pela gestão da escola, existe outro importante 
segmento que realmente vivencia todo o pla-
nejamento do carnaval: a direção da Harmonia. 
“Na verdade a harmonia é o mais importante 
dentro de uma técnica de desfile da agre-
miação. Passamos o ano inteiro de 2011 tra-
balhando no projeto de carnaval, idealizando 
como a escola desfilaria, os ensaios técnicos 
e os de quadra, como seria a eliminatória do 
samba enredo, o estilo de samba, o número de 
componentes, a disposição das alas”, afirmou 
Demis Roberto, 32 anos, que desde 2004 é 
diretor de Harmonia da Império de Casa Verde.

Além de toda a programação citada, outro 
papel preponderante deste profissional é tra-

Ação Social na comunidade
Para aproveitar cada segundo do car-

naval paulistano é necessário estar com a 
visão em dia. Para contribuir com este con-
texto a Essilor do Brasil e a Transitions Opti-
cal realizaram entre 21 e 22 de janeiro uma 
ação social na quadra da escola Império da 
Casa Verde. Segundo dados apresentados 
pelas empresas, o movimento contou com 
a triagem visual e exames oftalmológicos 
realizados por médicos oftalmologistas para 

balhar intensamente no desfile para que tudo 
saia certo, para motivar quem está desfilando 
a seguir sempre sorrindo e cantando o samba 
enredo. “Nós também temos a obrigação de 
colocar a escola na avenida com bastante 
alegria, felicidade, garra e emoção, para fazer 
com que o jurado possa dar uma excelente 
nota”, disse Roberto.

Para o carnaval de 2012 a Império falou 
sobre a visão ótica e recebeu a presença de 
muitos médicos em uma ala especial. “Existia 
uma ala específica para os medicos, não de 
oftalmologistas, mas de cardiologistas que 
trabalham no Hospital de Clínicas. Este ano 
trouxemos outra especialidade da medicina 
que também é muito importante”, comemorou.

cerca de 300 pessoas, entre crianças, a Ala 
das Baianas e membros da comunidade.

Durante os dois dias de avaliação, os organiza-
dores distribuiram óculos para todos aqueles que 
necessitarem de correção visual. A entrega do 
material ocular foi realizada em evento que contou 
com a presença do presidente da escola, Ale-
xandre Furtado e da Rainha de Bateria, Valeska. 
A intenção foi realizar uma grande festa para a 
comunidade, com direito a algodão doce, refrige-
rante e cachorro quente para todos os presentes.

Avante sorrindo, cantando e sambando: o desfilar da harmonia

Há alguns anos, o HOPE (Hospital de 

Olhos de Pernambuco) participa ativa-

mente do carnaval pernambucano com 

o bloco “Pupilas dilatadas”. É uma forma 

dos oftalmologistas pernambucanos 

participarem e se integrarem na festa 

que é a maior manifestação popular bra-

sileira. O bloco aliás é um dos maiores 

sucessos do carnaval nordestino.

Este ano o CBO foi procurado pela 

escola de samba Império da Casa Verde, 

que terá como enredo a Visão, nos convi-

dando para fazermos parte de seu desfile. 

Tendo a preocupação de primeiro 

consultarmos o CRM para sabermos se 

haveria algum impedimento ético, e co-

mo não há, décimos aceitar o convite. 

Assim o CBO estará presente na 

história dos óculos narrada e interpreta-

da pela Escola Império da Casa Verde, 

fornecendo a fantasia dos diretores de 

harmonia e também com a participação 

de vários colegas nas alas da Escola.

Vamos torcer para darmos sorte à 

Escola Império da Casa Verde e que ela 

se saia bem no desfile. 

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia • Gestão 2011/2013

(Esta matéria foi elaborada antes do carnaval e do desfile da Império da Casa Verde)

Balcão para a escolha das armações

Pessoa da comunidade fazendo 
exame oftalmológico 

da esquerda para direita: Emerson 
(Diretor de Barracão da Império), 
Eneida Ribas (Essilor), Alexandre 
Furtado (presidente da escola de 

samba), Vanessa Johns (diretora de 
marketing Transitions Optical Brasil)
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D
urante todo o ano 2012, o CBO pro-
move seu Programa Nacional de 
Atualização Profissional em Refração 
para os médicos oftalmologistas de 

todas as regiões do Brasil. Os últimos detalhes 
do programa foram acertados em 11 de janeiro, 
em reunião entre a diretoria da entidade e Glória 
Silvestre (supervisora de Eventos da Essilor) e 
Antônio Cardoso (gerente nacional da empresa).

“Nossa intenção é incentivar ao máximo 
o estudo da refração, fundamental para a 
prática oftalmológica e para a defesa da 
saúde ocular da população”, afirmou o presi-
dente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria.

Serão realizados oito cursos durante o ano. 
Em 09 de fevereiro, houve a transmissão direta 

Nossa intenção é 
incentivar ao máximo 
o estudo da refração, 

fundamental para a 
prática oftalmológica e 
para a defesa da saúde 

ocular da população

via internet da solenidade de lançamento do 
programa, complementado com a transmissão 
de debate sobre o tratamento quimioterápico 
com antiangiogênicos da DMRI.

Os cursos serão abertos a todos os 
médicos oftalmologistas e seu calendário 
de execução é o seguinte:

30/31 de março - São Paulo (SP);
27-28 de abril - Joinville (SC);
11/12 de maio - Manaus (AM);
8/9 junho - João Pessoa (PB)
6-7 julho - Campinas (SP);
19/20 de outubro - Vitória (ES);
23/24 de novembro - Juiz de Fora (MG);
7/8 de dezembro - Cuiabá (MT). 

CBO promove programa de 
atualização em refração

Participantes da reunião de 11 de 
janeiro: Nilo Holzchuh,  Glória Silvestre, 

Antônio Cardoso, Marco Antônio Rey 
de Faria, Mauro Nishi, Milton Ruiz 
Alves e Carlos Heler Ribeiro Diniz



www.cbo2012.com.br Facebook
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Os coordenadores
das diversas modalidades do Dia Especial do 
XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual já foram escolhidos.

O Dia Especial é uma das mais aprecia-
das atividades dos congressos promovidos 
pelo CBO. No primeiro dia do evento, durante 
oito horas, todo o conhecimento consolida-
do mais recente de determinadas áreas da 
Oftalmologia é transmitido de forma didática 
e progressiva pelos maiores especialistas 
de cada ponto. É uma atividade diferenciada 
que exige inscrição especial.

O Dia Especial do XX Congresso Brasi-
leiro de Prevenção da Cegueira e Reabilita-
ção Visual será em 12 de setembro e seus 
respectivos coordenadores são:

Milton Ruiz Alves (SP)

César Lipener (SP)

Roberto Pedrosa 
Galvão Filho (PE)

Carlos Akira Omi (SP) Carlos Alexandres de 
Amorim Garcia (RN)

Eduardo Cunha 
de Souza (SP)

Dia Especial de Catarata
Fernando Cançado Trindade (MG) e José Beniz Neto (GO)

Dia Especial de Cirurgia Refrativa
Mauro Silveira de Queiroz Campos (SP) e Sérgio Kwitko (RS)

Dia Especial de Córnea e Doenças Externas
Élcio Hideo Sato (SP) e Uchoandro Bezerra Costa Uchoa (RN)

Dia Especial de Refração e Lentes de Contato
César Lipener (SP) e Milton Ruiz Alves (SP)

Dia Especial de Glaucoma
Carlos Akira Omi (SP) e Roberto Pedrosa Galvão Filho (PE)

Dia Especial de Retina
Carlos Alexandres de Amorim Garcia (RN) e Eduardo Cunha de Souza (SP)

Fernando Cançado 
Trindade (MG)

José Beniz Neto (GO) Sérgio Kwitko (RS)

Mauro Silveira de 
Queiroz Campos (SP) Élcio Hideo Sato (SP)

Uchoandro Bezerra 
Costa Uchoa (RN)
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     Os congressos brasileiros de pre-
venção da cegueira estão entre as 
maiores realizações da Medicina e 

da Oftalmologia brasileiras”. Esta é a opinião de 
Newton Kara José , um dos presidentes do XX 
Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
e Reabilitação Visual, que justifica seu entusiasmo 
pelo fato do congresso representar o esforço e a 
dedicação de centenas de médicos oftalmologis-
tas envolvidos no atendimento à população que, 
em determinado momento da história, considera-
ram importante multiplicar e consolidar o trabalho 
feito num evento científico de grandes proporções.

Para Kara José, que também é integrante 
do Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do 
CBO, a Prevenção da Cegueira tem duas ver-
tentes que se completam como duas faces da 
moeda. Uma delas é a técnico-científico, na 
qual todos os recursos da ciência e da prática 
oftalmológicas devem ser colocados à dispo-
sição dos pacientes para evitar a ocorrência 
e a evolução de danos profundos e irreversí-
veis ao sentido da visão. A outra é a vertente 
social, que consiste em reunir as condições 
necessárias para levar o atendimento oftal-
mológico ao maior número de pessoas.

“Alguns criticam o congresso de prevenção 
pelo fato do evento privilegiar a prevenção da 
cegueira em detrimento do estudo e aprendi-
zado das novidades voltadas para a clínica e 
a cirurgia. Nada mais falso. Grande parte da 
programação científica está voltada para as 
necessidades dos médicos oftalmologistas 
das várias regiões do País, para seus interes-
ses de aprendizado prático para serem utiliza-
dos nos consultórios, clínicas e hospitais. Outra 
parte da programação está voltada para o in-
teresse dos pesquisadores em discutir o que 
está ocorrendo na vanguarda da especialidade. 
Mas também, e aí está o grande diferencial 
que tornam os congressos de prevenção da 
cegueira únicos no mundo, no evento também 

se discutem os fundamentos sociais 
que balizam a saúde ocular e, por 

consequência, o trabalho do mé-
dico oftalmologista”, declara.

O presidente do congresso 
afirma que promover o atendi-
mento oftalmológico no Brasil é 
muito complexo. Não basta ter 
clínicas e hospitais, aparelhos, 
oftalmologistas em número 
suficiente, financiamento ade-

quado, vontade política e vontade individual: 
é preciso que todos estes elementos estejam 
organizados num sistema de atendimento. 

Cita experiências vitoriosas, tais como a 
Clínica Oftalmológica do Hospital Regional 
de Divinolândia (SP), fruto de um convênio de 
dezenas de prefeituras com a Universidade Es-
tadual de Campinas (UNICAMP) e os mutirões 
de catarata, que conseguiram fazer com que o 
Brasil passasse a realizar 420 mil cirurgias por 
ano (pelo SUS) em 2010, ao invés das 65 mil que 
realizava pelo sistema público de então em 1987.

Cita também desafios que ainda preci-
sam ser enfrentados e vencidos, o maior 
dos quais a refração.

“A falta de óculos é a principal causa da 
cegueira no Brasil e no mundo. A refração é 
parte do problema, mas o grande obstáculo é 
a distribuição dos óculos a uma parcela consi-
derável da população que não tem condições 
econômicas de compra-los. Isto somente será 
feito com a intervenção do governo, que por 
sua vez só ocorrerá por pressão dos interes-
sados da saúde ocular, dos quais o maior é 
justamente o médico oftalmologista”.

Kara José acrescenta que o XX Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira será um 
evento multifacetado, capaz de atender aos múl-
tiplos interesses dos médicos oftalmologistas. 
Mas também será um evento no qual a espe-
cialidade mostrará sua responsabilidade social 
tanto para as autoridades como para a popu-
lação. Essa demonstração é o que, na opinião 
do integrante do CDG, contribui decisivamente 
para ressaltar o papel do médico oftalmologista 
e, em última análise, determinar as condições 
em que sua profissão é exercida no dia-a-dia.

“Venha ao Congresso. Traga sua opinião. Se 
você quiser que seu trabalho seja mais reconheci-
do, manifeste-se. Como anda a prática oftalmoló-
gica na sua cidade? Você acha que o governo tem 
dado condições de atendimento à comunidade? 
Existe optometrista na sua região? Por que? 
O que pode ser feito melhor do que eles? Qual 
o prejuízo que eles trazem para a população no 
momento e no futuro? São questões que definirão 
o futuro de cada um de nós e que estarão em de-
bate em setembro em São Paulo, lado a lado com 
apresentações, aulas, cursos e discussões sobre 
todos os aspectos da Oftalmologia mais atual”, 
conclui Newton Kara José, um dos presidentes 
do XX Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual.  

Prevenção da Cegueira, com muito orgulho!

Newton Kara José
um dos presidentes do

XX Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira

e Reabilitação
Visual
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Qual o médico oftalmologista que o 
Brasil deve formar no século XXI?

Os principais dilemas para a formação 
dos médicos oftalmologistas no Brasil 
foram sintetizados pelo coordenador da 
Comissão de Ensino do CBO e um dos co-
ordenadores do encontro, Rubens Belfort 
Junior. Para ele, a maioria dos serviços pa-
ra a formação de especialistas esmera-se 
em ensinar e exigir dos alunos e residen-
tes conhecimentos em todas as áreas da 
Oftalmologia (as chamadas subespeciali-
dades) e conhecimentos sobre as técnicas 
e aparelhagens mais atuais, enquanto que 
a sociedade brasileira precisa fundamen-
talmente de médicos que resolvam os pro-
blemas de refração.

F
oi a segunda vez que os responsáveis 
pelos dois principais sistemas de en-
sino da Oftalmologia brasileira (CBO 
e CNRM) reuniram-se para debater as 

condições necessárias para aprimorar a trans-
missão dos conhecimentos para os jovens mé-
dicos. A primeira delas foi durante a realização 
do XVIII Simpósio Internacional de Atualização 
em Oftalmologia da Santa Casa de São Paulo, 
em junho de 2011. Os debates terão conti-
nuidade durante Simpósio Moacyr Álvaro, em 
março, em São Paulo (SP). O objetivo final do 
processo é a construção do programa essen-
cial para o ensino de Oftalmologia nas institui-
ções de todas as regiões brasileiras.

Esta foi a questão de fundo que gerou os debates do Fórum para a Construção do Programa 
Essencial de Oftalmologia, que em 09 de dezembro reuniu representantes da Diretoria e da 
Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), da Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM), professores, lideranças médicas e especialistas da área 
do ensino médico na sede da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
(SPDM) em São Paulo (SP)

Os debates contaram com a 
participação de lideranças do ensino 

da especialidade de todo o País

Exposição dos vários pontos 
de vista sobre a realidade da 

Oftalmologia
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recentemente avaliações conjuntas de 
três serviços para a formação de médicos 
oftalmologistas, na Bahia, Sergipe e Ce-
ará, e os resultados foram extremamente 
adequados. Sabemos que não é possível 
construir a educação especializada a partir 
de pessoas que não tenham a experiência, 
que não tenham a vivência, que não tenham 
interesse e a informação devida para dis-
cutir isto. Este é um compromisso público, 
já tivemos outro encontro como este em 
São Paulo onde fiquei muito surpresa com 
a qualidade daquilo que ouvi. Tenho certe-
za que hoje vamos conseguir avançar um 
pouco mais. Agradeço a presença de todos. 
Os e-mails que recebi terminam todos da 
mesma forma: que bom que existem pes-
soas interessadas em construir um ensino 
médico decente neste País”, declarou.

“Não estamos desperdiçando recursos mate-
riais e humanos, tempo e disposição para formar pi-
lotos de fórmula 1, capazes de dirigir bólidos a 400 
quilômetros por hora enquanto que a sociedade 
brasileira precisa, quer e pode pagar pela formação 
de um bom motorista capaz de guiar veículos de 
serviço e passeio por nossas ruas e estradas com 
eficiência e sem causar acidentes?”, perguntou.

Já a secretária executiva da CNRM, 
Maria do Patrocínio Tenório Nunes res-
saltou os resultados positivos da parceria 
entre órgão que dirige e o CBO que pode 
transformar-se em paradigma para a atu-
ação da CNRM frente às sociedades de 
especialidades médicas filiadas à Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB).

“A ideia de construir um programa mí-
nimo partiu do CBO e fico muito honrada 
em participar. O CBO e a CNRM realizaram 

 Nenhum país consegue construir um sistema de saúde se não tiver uma base de médicos com formação geral e lembro que 
uma das nossas discussões dentro da Comissão de Ensino do CBO foi justamente esta: o que falta construir para ajudar 

na atenção básica, na atenção primária. O segundo ponto que precisamos discutir são as competências dos oftalmologistas no Brasil. 
Como não sabemos quais são as necessidades de saúde e doença no Brasil, fica um pouco complicado planejar as competências do 
oftalmologista. Isto não pode ser feito a partir da nossa vivência e experiência. Temos notado que os programas de residência médica, 
de um modo geral, têm o perfil dos líderes de formadores de opinião nestas especialidades e muito provavelmente nossa vivência dentro 
desta área é que tem determinado o conteúdo e estratégias de desenvolvimento dos especialistas. Será que isto é o ideal? Fica a proposta 
para que desenhemos a formação do oftalmologista a partir de competências. Que competências deve ter um oftalmologista no Brasil 
ao término de três anos de residência. Sem que ter a ilusão que ele atenda às expectativas de ter a experiência e o virtuosismo que temos 
depois de 30 anos de profissão 

Maria do Patrocínio Tenório Nunes 

 Os senhores estão trabalhando na perspectiva de criar um projeto para formação do Oftalmologista para o Brasil em 
desenvolvimento, para a África, ou para um país plenamente desenvolvido? Eu pensaria que devemos imaginar um 

país em desenvolvimento que, talvez, transforme-se em país desenvolvido plenamente nos próximos 20 anos. Também temos que 
imaginar que o mundo está cada vez mais globalizado, portanto é bom pensarmos num programa para formarmos um oftalmolo-
gista para o mundo...
... A única coisa que não posso aceitar é que se reduza a qualidade da formação do médico. Eu aceito até, para os países que tenham 
enorme dificuldade na atenção, desviar função. Se não tenho condições de fornecer assistência médica posso, eventualmente, por 
um período curto, de transição, colocar outro profissional realizando algumas outras tarefas ou tarefas segmentares. Isto causa um 
estrago menor a longo prazo do que simplesmente reduzir a qualidade da formação médica. Lembro que vivemos no Brasil uma 
situação onde temos que formar o médico para o mundo. E este médico para o mundo tem que ter a perspectiva que o mundo tem 
que se unir para levantar a África e não para afundar a Europa 

José Luiz Gomes do Amaral 

 Formar o médico na atualidade é capacitar o estudante a exercer uma atividade complexa e fundamental para a socie-
dade. Ao mesmo tempo que a desejamos que ele seja um profissional generalista, criamos uma situação onde o jovem 

médico tem que buscar a informação, filtrar o que ele quer, considera adequado e como aplicar. A residência médica e o curso de 
especialização segue as mesmas diretrizes do curso e o oftalmologista precisa aprender técnicas de administração, recursos hu-
manos, de legislação relacionada à saúde, funcionamento de empresas e técnicas de comunicação interpessoal. Temos que pensar 
em tudo isto quando estivermos planejando a residência em oftalmologia. E temos que enfrentar outro problema, que é a figura 
do preceptor que vai dar a formação para o residente ou o aluno. Como encontro e onde coloco preceptores que tenham o perfil de 
grande conhecimento da matéria, ser um grande professor e estar disponível? 

Roseli Giudici
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transplante de córnea, ambliopia e estrabismo.
A discussão procurou estabelecer as rela-

ções entre a formação do médico oftalmologista 
e as necessidades da população brasileira, aten-
didas prioritariamente por meio da saúde pública 
e do SUS. A distribuição dos especialistas pelo 
território nacional e a contribuição que as insti-
tuições de ensino podem dar para levar a assis-
tência oftalmológica de qualidade para todos os 
pontos do País também foram temas de intensos 
debates, bem como a composição das matérias 
que devem constar do currículo essencial para a 
formação do médico oftalmologista.

“Não foi um encontro para se chegar a 
conclusões ou a posições finais, mas para 
que fossem levantadas todas as questões que 
devem ser objeto de discussão, todas as posi-
ções e todos os encaminhamentos possíveis. 
Os debates foram caracterizados pela riqueza 
e continuaremos o processo no Encontro que 
será realizado em 10 de março, em São Paulo. 
Todos os participantes têm a certeza que os 
resultados serão cada vez mais positivos e que 
estamos construindo um momento histórico 
para o ensino da Oftalmologia no Brasil,” con-
cluiu o coordenador da Comissão de Ensino do 
CBO, Rubens Belfort Junior.

Os debates foram divididos em dois gran-
des blocos. O primeiro teve como tema “O Of-
talmologista que o Brasil precisa - A Visão do 
Educador e do Gestor em Diferentes Níveis”, 
que contou com a participação de Roseli Giu-
dici (professora adjunta da Disciplina de Cirur-
gia Torácica da UNIFESP), José Luiz Gomes 
do Amaral (presidente da Associação Médica 
Mundial), Carlos Augusto Moreira Júnior (secre-
tário de Saúde do Estado do Paraná), Mário da 
Silva Monteiro (gestor ligado ao Programa de 
atenção Básica e Saúde da Família), Newton 
Kara José (integrante do Conselho de Diretri-
zes e Gestão - CDG - do CBO), Marcos Ávila 
(integrante do CDG), Paulo Henrique Morales 
(médico oftalmologista), Flávio Eduardo Hirai 
(Doutor em Epidemiologia pela Johns Hopkins 
University), Paulo Augusto de Arruda Mello 
(integrante do CDG) e Ademir Lopes Júnior 
(Programa Nacional de Apoio à Formação de 
Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas - 
Pró-Residência - Ministério da Educação).

O tema do segundo bloco foi “Currículo Es-
sencial para o Brasil - Ensinando a fazer o que?”, 
no qual integrantes da Comissão de Ensino do 
CBO analisaram os desafios do ensino da refra-
ção, glaucoma, mácula, diabetes ocular, catarata, 

Preparando o Oftalmologista que a Sociedade Brasileira precisa e pode pagar
Discussão de Proposta sobre a Reformulação da Especialização em Oftalmologia no Brasil

10 de março de 2012 - Auditório Nobre “Prof. Dr. Adib Jatene”, na Sede da Associação Médica Brasileira, das 11h às 16h 
R. São Carlos do Pinhal, 324 - Bela Vista, São Paulo - Informações pelo e-mail ensino@cbo.com.br

Participe

 Na base da pirâmide de atendimento, temos a atenção básica ou primária. Depois, a atenção secundária e por fim a 
atenção terciária. Na base da atenção básica existem 85% dos atendimentos aos agravos da saúde. Se um sistema 

de saúde com a atenção básica bem estruturada consegue resolver até 85% dos agravos de determinada população. No segundo 
nível ocorrem cerca de 10% dos agravos da população, seriam os ambulatórios de especialidade e os procedimentos cirúrgicos de 
menor complexidade e no topo da pirâmide, o atendimento de alta complexidade, onde ocorre cerca de 5% dos atendimentos a 
uma população...
... Então acho que o médico geral tem que ter uma grade das especialidades: reconhecer agravos das diferentes faixas etárias para 
que diagnósticos precoces sejam realizados e procedimentos possam ser feitos em momento mais adequado. Nas 50 vagas que 
temos hoje, com salários entre R$ 10 mil e 15 mil, anunciados em todos os órgãos de divulgação, não existe o interesse. Nossas 
universidades não estão formando os profissionais para o sistema de saúde 

Mário da Silva Monteiro 

 Onde estão os médicos egressos dos últimos quatro anos? Pesquisamos por endereço de correspondência, tomando por 
base os censos do CBO de 2001 e 2011, as informações fornecidas pelos cursos e também os dados oficiais. Este trabalho 

foi feito com a observação de 1.632 médicos formados no período de 2006 a 2010...
... Este trabalho confirma a tese que nas capitais onde existem muitas faculdades de medicina, mas poucas residências e cursos 
de especialização, a fixação do médico é menor do que naquelas cidades onde existe maior quantidade de residências e cursos de 
especialização. Cerca de 60% dos médicos que vêm para São Paulo para residência ou curso de especialização não retornam a seus 
Estados. Existem vários fenômenos que levam o médico a se fixar, mas evidentemente o início de sua vida profissional é muito 
importante. Temos inúmeros exemplos de pessoas que terminam o curso de especialização, mudam para outra região para cursar 
fellow e acabam se fixando neste último local. Talvez os resultados não respondam integralmente às perguntas feitas, mas foram os 
dados que pudemos coletar dentro do CBO 

Paulo Augusto de Arruda Mello
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A Oftalmologia brasileira precisa continuar a 
se transformar e melhorar a partir do ensino

das doenças de maior prevalência não devem 
ser objeto dos Cursos de Especialização e 
das Residências Médicas em Oftalmologia? 
Deve-se deixar esta parte para um terceiro 
ano opcional em forma de fellowships?

Não é possível que um médico oftalmologis-
ta passe a integrar plenamente o mercado de 
trabalho somente depois dos 30 anos de idade!

Cada uma destas polêmicas afirmações 
destroem crenças extremamente arraigadas 
em muitos dos que militam no ensino da Of-
talmologia no Brasil. No entanto elas precisam 
ser feitas, debatidas, enfrentadas e, se possí-
vel, superadas pela criação de nova realidade 
para o ensino da especialidade em nosso País.

A Comissão de Ensino do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia (CBO) e a Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) estão 
empenhadas em importante rodada de discus-
sões que tem como objetivo final a elaboração 
do currículo essencial para o ensino da Of-
talmologia no Brasil. Como envolve centenas 
(milhares) de pessoas com posições, experi-
ências históricas e situações diferentes, o pro-
cesso é, necessariamente rico, multifacetado 
e corre num tempo próprio, que alguns podem 
considerar lento demais, mas que obedece 
prioritariamente ao objetivo a que se propõe.

O ensino da Oftalmologia é fruto de mais 
de um século e meio de história e no Brasil 
cerca de 80 anos. Sua vertente atual consiste 
na transmissão e adaptação dos conhecimen-
tos sobre as técnicas mais avançadas criadas 
pelo complexo formado por universidades e 
indústrias de equipamentos de países mais 
ricos e criativos. E, modéstia á parte, conse-
guimos sucesso invejável neste particular.

Mas a grande questão é: estamos forman-
do o profissional que a sociedade brasileira 
precisa, quer e pode pagar? Numa metáfora 
esportiva, não estamos desperdiçando recur-
sos financeiros, logísticos e humanos para 
criar exímios corredores de fórmula 1, capazes 
de dominar com destreza maravilhosas máqui-

A 
duração do Curso de Especialização e 
da Residência Médica em Oftalmolo-
gia deve ser reduzida? Pode-se formar 
bem um jovem profissional em 2 anos 

e se economizar tempo e recursos? Principal-
mente levando-se em conta a necessidade de 
atualização periódica, mudança de processos 
cada vez mais frequentes e a subespecilaização?

Nestes dois anos, a ênfase do ensino deveria 
ser a de dotar do jovem médico de conhecimen-
tos e habilidades para resolver os problemas 
oculares que afetam a maioria das pessoas, a co-
meçar pela sempre desprezada refração (óculos)!

Os Cursos de Especialização e Residên-
cias Médicas em Oftalmologia devem levar 
em conta a realidade nacional e também 
formar médicos para atuar no sistema público 
de saúde (SUS, Saúde da Família, projetos de 
atendimento a populações isoladas ou afas-
tadas dos grandes centros)!

O ensino das técnicas de diagnóstico e 
tratamento clínico e cirúrgico que transcen-
dam as consagradas para o enfrentamento 

(*) Rubens Belfort Junior
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nas a 400 quilômetros por hora, mas que têm 
grandes dificuldades para dirigir os veículos de 
série por nossas estradas e ruas com seguran-
ça e eficiência? Para que tentar ensinar tudo 
para todos? Desprezando-se muito?

Nos debates realizados entre representan-
tes do CBO e da CNRM fica claro o desconforto 
de utilizar tempo e recursos para transmissão 
de conhecimentos que não vão ser usados, de 
criar exigências cada vez mais restritivas para 
forçar os jovens médicos a dominarem técnicas 
e aparelhos que dentro de cinco anos estarão 
obsoletos, de contribuir para glamourizar a supe-
respecialização que só os capacitará a trabalhar 
como empregados de grandes instituições espe-
cializadas no atendimento terciário que envolve, 
no máximo, 5% dos eventos em saúde ocular.

Nesses eventos sente-se que fica cada 
vez mais inviável preparar o médico para a vi-
da toda, como há 20 ou 30 anos, o que talvez 
justificasse longos programas de treinamen-
to. Hoje sabemos que 50% do conhecimento 
médico torna-se superado a cada dez anos e 
30% em cinco anos. O foco talvez não preci-
se ser na formação, mas na reciclagem.

Também fica patente que grande parte 
dos serviços de preparo dos especialistas não 
têm a tecnologia que, teoricamente, é exigida 
para o ensino proposto. É notória por exem-
plo a quase total ausência de procedimentos 
de cirurgia refrativa, bem como a pouca pe-
netração dos aparelhos mais modernos de 
diagnostico (OCT), aparelhos de vitrectomia e 
laser na terapêutica de retina. Em muitos pro-
gramas os alunos “frequentam”determinados 
aparelhos, como se estivessem olhando vi-
trine em shopping malls, sem por as mãos e 
desenvolverem habilidades. Precisamos nos 
adequar à realidade e não continuar exigindo 
coisas que sabemos inexistentes. 

Nos mesmos debates, fica claro que pre-
cisamos ter mais médicos oftalmologistas 
atuando onde são realmente necessários e 
carentes. Nos cursos credenciados pelo CBO 
continuamos a formar o mesmo número de es-
pecialistas de 10 anos atrás. Tudo aumentou: 
a população, sua longevidade, a incidência de 
doenças metabólicas com repercussões ocu-
larea, o número de pessoas que adentraram na 
sociedade de consumo que exigem atenção e 
principalmente o escopo dos procedimentos 
que antes inexistiam e agora possibilitam a 
nós ajudar muito mais, muito mais gente.

A situação só não é pior por que o número 
de especialistas formados pela CNRM cresceu 

consideravelmente e, de certa forma, compen-
sou a necessidade social de médicos oftalmo-
logistas. Em dez Estados da Federação o CBO 
não tem um único curso credenciado (Acre, 
Alagoas, Amapá, Espirito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Paraíba, Roraima e Sergipe, 
onde vivem e trabalham mais de 29 milhões 
de brasileiros) e na maioria dos outros estados 
nossos cursos estão concentrados na Capital. 
É óbvio que o CBO não pode ficar para trás!

Estamos propondo o abastardamento do 
ensino médico oftalmológico? Não! As preo-
cupações e discussões aqui expressas estão 
presentes, com variações e peculiaridades, 
em todo mundo, inclusive nos países ricos.

E são preocupações e discussões que 
temos que incorporar, concretizar e superar 
em nosso cotidiano para que a Oftalmologia 
que praticamos seja digna do País em que 
vivemos e do Povo que integramos.

Esta é uma das razões da realização do 
Encontro de 10 de março de 2012, convi-
dando todos os coordenadores/mentores de 
Cursos de Especialização do CBO, bem como 
coordenadores de programas de residência e 
lideres da nossa Oftalmologia.

Venha ouvir, debater e ajudar neste pro-
cesso de construção do futuro. 

(*) Rubens Belfort Junior
Coordenador da Comissão de Ensino do CBO
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Prova Nacional de 
Oftalmologia 2012
C

om 583 candidatos inscritos, a pri-
meira etapa da Prova Nacional de 
Oftalmologia de 2012 foi realizada 
em 19 e 20 de Janeiro, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). 
A parte logística e operacional do evento foi 
executada por uma equipe de 40 pessoas, que 
contribuíram para a organização do processo 
de aplicação, distribuição dos impressos e fis-
calização para o bom andamento das Provas. 

O secretário geral do CBO, Nilo Holzchuh, 
fez o pronunciamento de abertura aos candi-
datos, em nome do presidente e da diretoria 
da entidade. Falou sobre a importância do 
exame, das batalhas que o CBO trava em 

favor da saúde ocular da população e em 
defesa das prerrogativas profissionais dos 
médicos oftalmologistas e sobre a necessi-
dade da união de todos para o progresso da 
especialidade e da assistência oftalmológica. 
Também convidou os participantes a ingres-
sarem no Conselho e a se inscreverem no 
CBO Jovem, comissão formada por colegas 
em formação e em início de carreira. 

“O futuro da Oftalmologia no Brasil não 
está em minhas mãos, ou nas mãos da di-
retoria, mas sim está nas mãos de todos 
os presentes nesta sala, a participação de 
vocês é fundamental para uma Oftalmologia 
forte”, finalizou Holzchuh.
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O futuro da Oftalmologia no Brasil não está em 
minhas mãos, ou nas mãos da diretoria, mas sim está nas 
mãos de todos os presentes nesta sala, a participação de 
vocês é fundamental para uma Oftalmologia forte

A opinião dos inscritos
A prova contou com a participação de 

candidatos de todas as regiões do Brasil, 
como Matheus Martins, 35 anos, formado 
pela Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). 
“Programei-me para viajar com bastante 
antecedência, com o objetivo de minimizar 
os transtornos que a distância poderia 
causar”, disse Martins. 

Para o candidato, vir de tão longe não 
teve qualquer influencia para o resultado da 
prova, o que o prejudicou mesmo foi a falta 
de tempo para estudar o material disponibili-
zado. “Minha preparação foi baseada no ma-
terial oferecido pelo CBO, que é completo, 
mas infelizmente não tive muito tempo para 
estudar, pois existe a questão do trabalho 
e também tenho um filho pequeno. Vamos 
torcer!”, finalizou o médico gaúcho.

Um dos consensos no Centro de Conven-
ções, após a realização dos exames, foi sobre 
o grau de dificuldade da prova. “A prova foi difí-
cil, bem difícil mesmo, principalmente as ques-
tões de Estrabismo”, ressaltou a candidata de 
Brasília, Juliana Lasneaux.  Já o médico Luiz 
Ângelo Rossato, 28 anos e aluno do Curso de 
Especialização em Oftalmologia Credencia-
do pelo CBO da Universidade de São Paulo 
(USP), considerou que a prova vêm ficando 
cada vez mais exigente a cada ano, com ques-
tões mais elaboradas e que requerem maior 
conhecimento e preparo para respondê-las. 

“A minha opinião é que a prova exigiu mui-
to. Receio, entretanto, que não tenha exigido 
o conhecimento prático, como estamos acos-
tumados, mas sim conhecimentos de rodapé 
de livro” afirmou Rossato.

A candidata Renata Tavares de Souza Ca-
bral, 27 anos e aluna do Curso de Especializa-
ção em Oftalmologia Credenciado pelo CBO 

da Faculdade de Ciências Médicas da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
ressaltou que como existem muitos cursos 
oferecendo a especialização, é importante ter 
um exame para selecionar os profissionais ap-
tos a exercerem a profissão, pensamento cor-
roborado por Thales Pádua Brasileiro, 29 anos 
e aluno do Curso Credenciado da Santa Casa 
de Belo Horizonte. “Eu acho que é uma prova 
importante. Tive que me desenvolver e cresci 
muito para conseguir realizá-la”, disse Pádua.

A importância do Título de Especialista CBO/AMB
O objetivo final da prova, o Título de Es-

pecialista em Oftalmologia emitido pelo CBO/
AMB, é valorizado pela maioria dos candidatos: 
“É o final de todo um ciclo de formação, desde o 
colégio, a faculdade e o curso de especialização. 
Então, para concluir todo este processo, é ne-
cessário obter o título emitido pelo CBO e estou 
confiante que vou conseguir”, disse Rossato. 

Já para Pádua, a conquista tem importância 
relativa, como certificação do conhecimento 
transmitido pelo seu curso de especialização. “O 
Título é importante para conseguir atender plano 
de saúde, prefeitura, esse tipo de função”, afirmou.

Renata Tavares acredita que o certificado 
vai muito além de conquistar vaga nos concur-
sos públicos e planos de saúde. “Hoje o pa-
ciente cobra, olha se o médico é credenciado, 
se pertence a sociedades científicas. É funda-
mental ter o Título de Especialista em Oftalmo-
logia visível no consultório”. A candidata acre-
dita que a população já está selecionando os 
médicos que possuem o Título de Especialista 
no currículo. “Com certeza, principalmente os 
pacientes de consultório, que estão cada vez 
mais seletivos e o Google está aí para todos e 
facilita a pesquisa do currículo do médico e se 
ele atende a suas expectativas”, finalizou.

Luiz Angelo Rossato

Nilo Holzchuch

Renata Tavares de Souza Cabral
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JOTA ZERO - Como foi pensada a Prova 
Nacional de Oftalmologia? Como anali-
sa seu conteúdo?

MILTON RUIZ ALVES - É muito importante 
ter o Título de Especialista em Oftalmologia, 
pois é o que abre acesso ao mercado de tra-
balho. Então, a responsabilidade de quem faz 
a prova é muito grande e a responsabilidade 
do candidato também. O exame consiste em 
duas partes: a primeira com a realização de 
três provas e a segunda é a parte prática. Em 
minha opinião, a Prova ainda precisa ser me-
lhorada. Ela precisa estar muito mais asso-
ciada àquilo que o médico oftalmologista ne-
cessita para exercer a profissão. Vejo que, às 
vezes, utiliza conceitos básicos de física e de 
ótica que não entram no dia a dia das clínicas. 
Há uma dicotomia entre o ensino dos cursos 
de especialização e das residências, para 
preparar o oftalmologista de forma prática, e 
o que é exigido na prova do ponto de vista te-
órico. Com certeza o CBO vai trabalhar junto 
com a Comissão de Ensino e vai conseguir 
melhorar, pois já melhorou bastante. 

JOTA ZERO - Qual a responsabilidade de 
quem produz esta prova?

MILTON RUIZ ALVES - A responsabilidade 
de quem confecciona a prova é muito gran-
de, para que tenha consistência, ofereça ao 

Entrevista com
Milton Ruiz Alves

candidato o perfeito entendimento do que se 
está sendo pedido e que haja lisura absoluta 
em todo o processo de aplicação. A socie-
dade brasileira e cada paciente precisam ter 
certeza que o portador do Título de Especia-
lista em Oftalmologia é o profissional mais 
qualificado para tratar de sua saúde ocular e 
o CBO precisa tomar todas as providências 
para certificar esta garantia. Esta é a causa 
do rigor absoluto, muitas vezes confundido 
com criação de obstáculos para a aprovação 
dos candidatos. No entanto, sem perder de 
vista o rigor necessário. Creio que precisamos 
continuar aperfeiçoando todo o processo de 
elaboração e aplicação da prova que, aliás, é 
o que acontece todos os anos.

JOTA ZERO - A Oftalmologia brasileira é 
reconhecida internacionalmente, inclusi-
ve como produtora de conteúdo cientí-
fico. Esta não seria a razão para que o 
principal exame da especialidade tenha 
sua elaboração rica em detalhes e acabe 
sendo considerado muito difícil?

MILTON RUIZ ALVES - Com certeza. Uma 
ação extremamente importante feita pelo 
CBO foi produzir material científico de bom 
nível que serve como base para os candida-
tos. É a Série Oftalmologia Brasileira, que 
oferece toda a literatura necessária para o 
sucesso na Prova Nacional de Oftalmologia. 

Durante os dois dias de realização da Prova Nacional de Oftalmologia de 2012, o vice-
presidente do CBO e professor da Universidade de São Paulo (USP), Milton Ruiz Alves, 
esteve presente e acompanhou o desenvolvimento da aplicação do exame. Ruiz Alves falou 
sobre o futuro da prova nacional, seu grau de dificuldade e sobre a necessidade de atualizar 
seu conteúdo aproveitando as opções de educação continuada que o CBO oferece aos seus 
associados e da Série Brasileira de Oftalmologia.
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JOTA ZERO - Alguns participantes ressal-
taram a qualidade do material disponibi-
lizado para o estudo. Quais os materiais 
científicos que o CBO viabiliza?

MILTON RUIZ ALVEZ - A Série Oftalmolo-
gia Brasileira está distribuída em 18 volumes, 
passível de ser permanentemente atualizada. 
O CBO também oferece os programas de 
educação continuada E-Learning e O.N.E., es-
te último elaborado pela Academia Americana 
de Oftalmologia (AAO). Esses materiais, além 
de indicar o roteiro de como estudar e cobrir 
todas as áreas da Oftalmologia, também apre-
sentam casos com imagens, os possíveis diag-
nósticos e os tratamentos. Então o aluno que 
presta a prova tem que trabalhar com todas 
essas informações. Também é fundamental a 
participação em congressos e cursos, pois a 
Medicina está sempre evoluindo.

JOTA ZERO - O que espera como resultado 
final da Prova Nacional de Oftalmologia e 
como projeta o ano de 2012 para o CBO?

MILTON RUIZ ALVES - Honestamente 
gostaria que a taxa de aprovação fosse alta, 
para que a fileira dos oftalmologistas titulados 
aumentasse. Isso significa melhora no atendi-
mento à população, mais conhecimento, mais 
responsabilidade e também um CBO mais 
forte. A nossa preocupação é que haja sem-
pre mais médicos titulados e envolvidos com 
a saúde ocular da população, ter médicos 
suficientes em número e em formação para 
responder às necessidades de atendimento 
oftalmológico da população, que são muitas.  
Precisamos de cada vez mais médicos es-
pecialistas, engajados no CBO, na luta para 
uma Oftalmologia mais forte e cada vez mais 
sintonizada as necessidades da população.

Prova Nacional de Oftalmologia
em números
O 

Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
realizou entre 19 e 20 de janeiro a 
primeira fase da tradicional Prova 
Nacional de Oftalmologia. O exa-

me, realizado no Centro de Convenções Frei 
Caneca em São Paulo, contou com a partici-
pação de 583 inscritos, sendo 276 alunos dos 
Cursos Credenciados do CBO, 41 ex-alunos 
(reprovados na Prova Nacional de Oftalmolo-
gia de 2011), 110 alunos provenientes de resi-
dências médicas credenciadas pelo Conselho 
Nacional de Residência Médica do Ministério 
da Educação (CNRM/MEC) e 156 candidatos 
independentes. Dentre os dois dias de realiza-
ção da prova, 41 inscritos estiveram ausentes.

Na primeira fase do exame foram minis-
tradas três provas: Teórico I, Teórico-Prática e 
Teórico II, com todas as questões em múltipla 
escolh a. A primeira, rea lizada na manhã de 
19 de janeiro, teve duração de três horas e 

meia. Seu questionário contou com 100 per-
guntas referentes à Ofta lmologia básica. Já 
a segunda, rea lizada na ta rde do mesmo dia, 
contou com 150 questões relacionadas à Of-
ta lmologia clínica e cirúrgica com duração de 
duas horas. Por fim, a terceira foi rea lizada na 
manhã de 20 de janeiro. O exame teve quatro 
horas de duração e contou com 50 perguntas 
relacionadas ao estudo de caso, a pa rtir da 
análise de imagens.

Os aprovados nesta primeira fase passa-
rão pa ra a Prova Prática. O CBO disponibili-
za rá, a pa rtir de 28 de fevereiro em seu site 
na internet (www.cbo.com.br), a relação dos 
candidatos aptos pa ra a rea lização da Prova 
Prática. Os aprovados receberão correspon-
dência com informações sobre a prova, loca l 
e horário de aplicação a pa rtir de abril de 2012. 
As mesmas informações esta rão disponíveis 
no site do CBO pa ra consulta. 

276 alunos dos Cursos 

41 ex-alunos

110 alunos de residências médicas

156 candidatos independentes

41 inscritos ausentes
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(*) Mauro Nishi

O ano de 2012
trará grandes novidades
para você, associado do CBO!

O 
Conselho brasileiro de Oftalmolo-
gia é a principal entidade represen-
tativa da especialidade. Trabalha 
intensa e permanentemente no 

aperfeiçoamento cientifico, na defesa da Of-
talmologia exercida por profissionais médi-
cos e na defesa dos médicos oftalmologistas 
onde quer que seja necessário. 

A diretoria do CBO decidiu manter o valor 
da anuidade de 2012 em R$ 500,00, para qui-
tação até 05 de abril. Além disso, estabele-
ceu uma série de condições para a realização 
do pagamento da anuidade com o objetivo 
principal de favorecer o associado e facilitar 
o ato de filiação à entidade (veja quadro de 
instruções na página 31).

As novidades que precisam ser ressaltadas 
na anuidade de 2012 do CBO são: possibilida-
de de pagamento com cartão de credito de 
qualquer bandeira e possibilidade de direcionar 
parte do valor da anuidade para as sociedades 
estaduais de Oftalmologia ou para a Federação 
das Cooperativas Estaduais de Serviços Admi-
nistrativos em Oftalmologia (FeCOOESO).

Mais e mais, utilizamos o cartão de 
crédito no nosso dia a dia pela sua conve-
niência, segurança, além das vantagens do 
parcelamento sem juros, obtenção de prê-
mios, bônus e milhas. O boleto bancário pode 
também ser gerado, como mais uma opção 
para os associados.

Toda transação com o cartão de crédito 
acontecerá utilizando a plataforma F2B con-
siderada a mais segura em nosso meio. O nú-
mero do cartão de nossos associados não fica 
em nosso sistema, que poderia ser um fator 
crítico de segurança. Toda digitação de núme-
ro e data de validade do cartão acontecerá por 
meio de interface segura com a administrado-
ra do cartão, não sendo fornecidas ao CBO.
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Esta primeira fase da campanha de asso-
ciados CBO 2012 traz a possibilidade de doa-
ção de parte da anuidade para as sociedades 
oftalmológicas estaduais (CBO Estados) e 
para a FeCooeso, que são aliadas incansá-
veis do CBO na luta contra a optometria não 
médica e na defesa da profissão contra os 
mercadores da saúde.

O nosso site (www.cbo.com.br) traz as 
opções possíveis de associação, inclusive 
com as várias formas de parcelamento e a 
lista de sociedades que receberão doação de 
parte da anuidade. Esta fase da campanha 
de filiação se encerra no dia 05 de abril.

É a contribuição do associado que possi-
bilita à entidade oferecer uma gama ampla de 
benefícios, manter sua missão de promoção da 
saúde visual e ocular da população por meio de 
ações em defesa do aprimoramento técnico-
-científico e ético dos médicos oftalmologistas 
e de defesa de suas prerrogativas profissionais.

Devemos lembrar também que o CBO 
edita duas publicações periódicas (a revis-
ta Arquivos Brasileiros de Oftalmologia e o 
Jornal Oftalmológico Jota Zero), emite as 
diretrizes e zela pela qualidade da formação 
de 63 Cursos de Especialização em Oftalmo-
logia, organiza os mais importantes congres-
sos de Oftalmologia do Brasil e, juntamente 
com a Associação Médica Brasileira (AMB), 
é responsável pela emissão do Título de Es-
pecialista em Oftalmologia.

As principais vertentes da atuação do 
CBO, que beneficiam cada médico oftalmolo-
gista, o conjunto dos colegas de todo o País 
e a população brasileira, são:

Educação Médica Continuada
A partir de março, o site do CBO trará to-

dos os meses novos conteúdos para educa-
ção médica continuada, com variados temas 
e discussões. Também teremos transmissões 
de palestras ao vivo pela internet e a disponi-
bilidade de todo o conteúdo apresentado nos 
“Dias Especiais” de Córnea, Retina e Glauco-
ma do Congresso Brasileiro de Oftalmologia 
de Porto Alegre (setembro de 2011).

O acesso gratuito à plataforma de edu-
cação continuada O.N.E. (Ophthalmic News 
& Education Network) foi garantido com a 
renovação do contrato entre o CBO e a Aca-
demia Americana de Oftalmologia. 

Considerado como a mais importante 
coleção de ferramentas para a transmissão 
do conhecimento na especialidade, o O.N.E 

permite o acesso aos textos completos das 
publicações “Ophthalmology”, “Survey Ophthal-
mology”, “British Journal of Ophthalmology”, 
entre outras, sem contar com aulas, cursos, 
postcads, revisões bibliográficas e testes.

Outra exclusividade ao associado CBO 
será o acesso ao Campus Virtual da Rede de 
Informática de Medicina Avançada (Rima), 
com acesso aos textos completos das 32 
principais revistas oftalmológicas internacio-
nais (AJO, Arch Ophthalmol, Eye, JRS, JCRS, 
etc.), além de diversos serviços de acom-
panhamento da informação científica. Com 
estas novidades, promovemos o aperfeiçoa-
mento técnico-científico de nossos associa-
dos, melhoramos a qualidade do atendimento 
que prestamos aos nossos pacientes.

Defesa da Saúde Ocular 
As ações de defesa de nossas prerroga-

tivas profissionais continuam fortes nos âm-
bitos jurídicos, da  AMB, do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), do Ministério da 
Saúde, nos três poderes da União e em todos 
os foros onde seja necessário.

Em 29 de fevereiro acontece o IV Fórum 
Nacional de Saúde Ocular, que reúne no Con-
gresso Nacional as principais lideranças da 
especialidade, gestores da saúde, autoridades 
de todos os níveis, senadores e deputados.

Serviços aos associados
Algumas outras vantagens de nosso 

associado são mantidas como consultas ao 
Departamento Jurídico, folders educativos 
e materiais para a realização de palestras e 
seminários aos leigos, disponíveis para down-
load, modelos de Termos de Consentimento 
Informado para download, que também po-
dem ser personalizados com a marca da clí-
nica, entre muitos outros benefícios. A relação 
completa dos benefícios ao nosso associado 
pode ser vista no site (www.cbo.com.br) e no 
Manual Associados que foi distribuido para 
médicos ofralmologistas de todo o Brasil.

A participação de cada médico oftalmologista 
nos destinos do CBO e da Oftalmologia bra-
sileira não deve se limitar ao pagamento da 
anuidade, mas tem, neste significativo gesto, 
o primeiro e fundamental passo. 

(*) Mauro Nishi
Tesoureiro do CBO

Mauro Nishi 

A participação de cada 
médico oftalmologista 
nos destinos do CBO 

e da Oftalmologia 
brasileira não deve se 
limitar ao pagamento 

da anuidade, mas tem, 
neste significativo 
gesto, o primeiro e 
fundamental passo
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CBO abre canais de comunicação 
nas Redes Sociais

Sociedades Filiadas

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) está expandindo os canais de comu-
nicação da entidade com os colegas oftalmo-
logistas e o público geral. Agora, o CBO está 
presente nas redes sociais Twitter e face-
book, além de manter sua home page (www.
cbo.com.br) sempre atualizada na internet.

Para ter acesso às novidades, estudos, 
eventos relacionados com a Especialidade e 
as principais ações do CBO utilizando a inter-
net, basta seguir as contas criadas nas redes 
sociais por meio dos links abaixo:

•	 Twitter	do	CBO:	@CBoftalmologia

•	 CBO	no	facebook:	https://www.facebook.com/pages/
Conselho-Brasileiro-de-Oftalmologia-CBO/109418379171160

Além disso, a Comissão CBO Jovem, for-
mada por jovens Oftalmologistas associados 
ao CBO, continua mantendo seu espaço ex-
clusivo nas mesmas redes sociais.

•	 CBO	Jovem	no	Twitter:	@CBOjovem

•	 CBO	Jovem	no	facebook:	https://www.facebook.com/CBOJovem

E
m 02 de fevereiro, a diretoria 
do CBO promoveu um en-
contro com presidentes de 
sociedades filiadas para pro-

mover o aumento da integração e das 
atividades comuns entre as entidades. 
A reunião contou com a participação 
da presidente Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia Pediátrica, Rosa Maria 
Graziano, da presidente da Sociedade 

Brasileira de Visão Subnormal, Mayumi Sei 
e do presidente da Sociedade Brasileira de 
Uveítes, Wilton Feitosa de Araujo.

De acordo com o primeiro secretário 
do CBO, Carlos Heler Ribeiro Diniz, a in-
tenção da diretoria do CBO é realizar reu-
niões periódicas com representantes das 
sociedades filiadas e realizar pelo menos 
uma atividade conjunta de divulgação 
científica por mês. 



ZEISS Progressive IndividualTM 2

Líder em precisão óptica desde 1846.

gm
ar

k

 

EXCLUSIVIDADE

Máxima personalização para o perfil de visão 
longe, intermediário e perto

*T
ec

n
o

lo
g

ia
 q

u
e 

p
o

ss
ib

ili
ta

 a
 a

d
ap

ta
çã

o
 p

ar
a 

tr
ês

 t
ip

o
s 

d
e 

ca
m

p
o

s 
d

e 
p

er
to

: N
ea

r, 
B

al
an

ce
d

, I
n

te
rm

ed
ia

te

Exclusiva tecnologia Eye Fit™*

Veja mais. Viva mais.
Lentes de alta precisão ZEISS.

Para mais informações, entre em contato com um Representante de Vendas da ZEISS

Anúncio Individual 2_01.indd   1 02/02/2012   14:32:19



Rol de Procedimentos da ANS 35

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Janeiro/Fevereiro 2012

A 
resolução 262 da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS), que 
incorporou procedimentos oftál-
micos ao Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde, continua provocando 
dúvidas a alguns médicos oftalmologistas.

Os procedimentos incluídos no Rol passam 
a fazer parte da lista de referência básica para 
a cobertura assistencial dos planos privados de 
assistência à saúde contratados a partir de 1º de 
janeiro de 1999. Cada procedimento incluído é 
acompanhado das condições que devem ser 
preenchidas para que os planos privados de as-
sistência à saúde (contratados a partir de 1º de 
janeiro de 1999) possam realizar o pagamento.

Os procedimentos oftalmológicos inclu-
ídos na Resolução 262, e suas respectivas 
condições para pagamento, são:

Cirurgia Refrativa - PRK ou LASIK
Cobertura obrigatória para pacientes 

com mais de 18 anos e grau estável há pelo 
menos um ano, quando preenchido pelo me-
nos um dos seguintes critérios: 
a) miopia moderada e grave, de graus entre - 

5,0 a – 10,0 DE, com ou sem astigmatismo 
associado com grau até –4,0 DC com a re-
fração medida através de cilindro negativo; 

b) hipermetropia até grau 6,0 DE, com ou 
sem astigmatismo associado com grau 
até 4,0 DC, com a refração medida 
através  de cilindro negativo.
Este procedimento já fazia parte do Rol, 

mas as condições para sua realização por 
meio dos planos privados de assistência à saú-
de sofreram pequena alteração.

Correção cirúrgica do coloboma
Cobertura obrigatória quando preenchido 

pelo menos um dos seguintes critérios:
a) Exposição corneal; 
b) Risco de úlcera e perfuração de córnea.

Implante de anel intraestromal
Cobertura obrigatória, nos termos do Pare-

cer CFM Nº 2/2005, para pacientes portadores 

COMUNICADO CBO/FeCOOESO/SBO
Ref.: Extensão no Atendimento - OCT
Mediante o acréscimo de alguns procedimentos no último Rol da ANS, entre eles, a OCT - Tomografia de Coe-
rência Óptica, sob o código - 4.15.01.14-4, de forma a antecipar todo o processo burocrático de autorização na 
realização deste exame, sugerimos que todos os prestadores de serviços, que dispõem do Aparelho de O.C.T, que 
enviem carta às suas respectivas Operadoras de Plano de Saúde, requerendo a EXTENSÃO NO ATENDIMENTO. 
A simples requisição na autorização do exame, sem que haja um prévio aviso, poderá gerar negativa e atrasos no atendimento clínico.

de ceratocone nos estágios III (moderado) ou 
IV (severo), nos quais todas as modalidades de 
tratamento clínico tenham sido tentadas e ne-
nhuma das condições abaixo estiver presente: 
a) ceratocone avançado com ceratometria 

maior que 75,0 dioptrias;  
b) ceratocone com opacidade severa da córnea; 
c) hidropsia da córnea;
d) associação com processo infeccioso local 

ou sistêmico;  
e) síndrome de erosão recorrente da córnea.

Tratamento ocular quimioterápico com 
antiangiogênico

Cobertura obrigatória para pacientes que 
apresentem a forma exsudativa, também co-
nhecida como úmida ou neovascular, da dege-
neração macular relacionada à idade - DMRI.

A resolução deixa clara que o tratamento é 
apenas para a forma exsudativa da DMRI. Por 
outro lado, embora não esteja explícito na reso-
lução, é patente que todas as disposições legais 
devem ser seguidas, inclusive na utilização so-
mente de medicamentos aprovados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Tomografia de Coerência Óptica
Cobertura obrigatória quando preenchido 

o seguinte critério: acompanhamento de pa-
cientes em tratamento ocular quimioterápico 
com antiangiogênico.

Este procedimento também é utilizado para o 
diagnóstico de glaucoma. Durante o processo de 
Consulta Pública que antecedeu a aprovação fi-
nal do Rol 2012, o CBO, com o apoio da Socieda-
de Brasileira de Glaucoma reivindicou que sua 
inclusão de forma ampla, mas não foi atendido e 
apenas o acompanhamento de pacientes em tra-
tamento ocular quimioterápico com antiangio-
gênico faz parte da cobertura assistencial básica 
dos planos privados de assistência à saúde.

O Rol dos procedimentos determinados pela 
Resolução Normativa 262 da ANS e suas respec-
tivas condições podem ser consultadas no site:
www.ans.gov.br/images/stories/noticias/
pdf/2anexo%20ii%20-%20rn%20rol.pdf 

Ainda sobre a Resolução da ANS...
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Médicos oftalmologistas do Piauí  
   desenvolvem projeto    inédito em região carente

O 
pequeno município de São João da 
Serra, no Piauí, recebeu a primeira 
edição do Natal sem Catarata, ação 
social idealizada pelos oftalmologis-

tas do Clube da Catarata. O evento, realiza-
do entre 7 e 8 de dezembro, contou com a 
participação de 33 médicos voluntários dos 
setores de catarata, retina, anestesia e alunos 
do Curso de Especialização em Oftalmologia 
da Universidade Federal do Piauí (UFPI), que 
realizaram 51 cirurgias de catarata. 

A ideia de implantar um programa social 
inédito na região voltado exclusivamente para 
a população carente surgiu na reunião mensal 
do Clube da Catarata, ponto de encontro onde 
médicos oftalmologistas piauienses reúnem-
-se para discutir casos clínicos e vídeos, na 

véspera do natal de 2009. “O projeto nasceu a 
partir de um comentário espontâneo a respei-
to do enfraquecimento do “espírito natalino”, 
que normalmente é associado apenas a um 
período festivo e recheado de presentes de 
consumo. Decidimos modificar o cenário ao 
nosso redor, praticando gestos concretos de 
solidariedade para com o próximo carente”, 
afirmou Luís Augusto Cruz Castelo Branco, 
um dos idealizadores do projeto.

A escolha do município de São João da 
Serra, como palco para o evento inaugural, 
se deu em virtude da existência de pessoas 
socialmente desfavorecidas e com dificul-
dade para locomover-se até a cidade de 
Teresina, onde o acesso à Medicina é mais 
completo. “A proximidade da cidade com 
a capital ajudou também para sua escolha 
devido à logística. Conseguimos um ônibus 
para transporte e seguimos pela estrada de 
terra até o centro cirúrgico montado no mu-
nicípio”, lembrou Castelo Branco.

Os oftalmologistas envolvidos neste pro-
cesso conseguiram montar uma estrutura 
cirúrgica similar à rede privada. Isto só foi 
possível com o apoio e doações de oftalmolo-
gistas solidários à campanha. “Conseguimos 
um centro cirúrgico maravilhoso, contamos 
com dois facoemulsificadores, três microscó-
pios, três autoclaves, um gerador de energia 
além de insumos cirúrgicos utilizados no dia a 
dia das principais clínicas de oftalmologia do 
Estado”, comemorou.

Outra importante ação da campanha Natal 
sem Catarata foi oferecer acompanhamento e 
material de conscientização para os presen-
tes. Todos os pacientes foram contemplados 
com colírios de Vigadexa e Nevanac. “Por 
meio da colaboração da Alcon Laboratórios, 
conseguimos os colírios e folders impressos 
explicativos a respeito da catarata e da reti-
nopatia diabética. Já o Instituto Essilor dispo-
nibilizou as lentes corretivas, que contemplou 

Estradas de terra marcaram o 
trajeto até São João da Serra
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Aguardando pela cirurgia

Equipe responsável pelo atendimento

todos os pacientes no pós-operatório”, agra-
deceu o oftalmologista. 

Castelo Branco acredita que a realização 
do Natal sem Catarata, num cenário tão des-
provido de condições, pode contribuir efetiva-
mente para a construção de um mundo mais 
fraterno e humano. “O exemplo que deixamos 
é que com a solidariedade podemos, por meio 
de nossas profissões, vivenciar na prática o 
espírito de natal, devolvendo a visão às pesso-
as que mais precisam”.

A expectativa do oftalmologista é que nos 
próximos eventos o projeto seja aperfeiçoa-
do para realizar com qualidade um número 
maior de cirurgias. “Gostaríamos também 
de despertar o espírito do natal nos colegas 
oftalmologistas dos diversos Estados brasi-
leiros, para que o “Natal sem Catarata” do 
Piauí se transforme no “Natal sem Catarata” 
do Brasil”, finalizou.
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Sociedade Mineira de Retina e Vítreo: precisamos dela?

P
or que mais uma sociedade oftalmo-
lógica? Se já temos tantas, não seria 
supérfluo, redundante, acrescentar 
mais uma a esse já extenso rol de 

entidades médicas? A pergunta procede à 
primeira vista se nos fixarmos somente ao 
nome, mas a hesitação desaparece se fica-
mos sabendo dos propósitos, da vocação e 
da destinação da sociedade recém-fundada.

 E quais são esses?: Qual o objetivo, qual 
o propósito, qual a finalidade da SMRV? Unir 
todos os retinólogos mineiros em busca da 
defesa e promoção dos nossos interesses 
profissionais. A SMRV não está preocupada 
em realizar o melhor congresso ou simpósio 
do pedaço e pode até vir a fazê-lo, mas esse 
é um objetivo marginal.

Essas são, entre outras, atividades enrique-
cedoras e magistralmente desempenhadas 
pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e 
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Mas 
a SMRV estará sempre presente, vigilante e 
atuante quando o exigir a defesa dos nossos in-
teresses e direitos, quando o exigir contrapor-se 
com firmeza a decisões que possam arranhar, 
prejudicar ou aviltar nossos honorários.

Medo, não, mas 
perdi a vontade de 
ter coragem. Cada 
hora, de cada dia, 
a gente aprende 
uma qualidade 
nova de medo!
(Guimarães Rosa - Grande Sertão: Veredas)

A SMRV, materializando e instrumentali-
zando a união e o compromisso de todos os 
retinólogos, só tem um compromisso: bater-
-se sempre por honorários melhores, afastar 
possíveis ou concretas ameaças a eles, iden-
tificar, apontar e postar-se com desenvoltura 
e destemor frente a quem buscar vantagens 
indevidas do nosso ofício de médicos.

O desenvolvimento e refinamento progres-
sivo da visão foi um fato de suma importância 
para garantir a sobrevivência das espécies 
que os conseguiram. Enxergar bem, avançar 
além da percepção de claro/escuro foi uma 
conquista de inestimável valor na preservação 
da integridade e vida das espécies. Mutatis 
mutandis, o mesmo acontece conosco.

Essa visão múltipla que a SMRV nos pro-
piciará, associada ao espírito de união, de co-
leguismo e lealdade de todos seus membros, 
são conquistas valiosas para que possamos 
exercer nosso ofício com mais tranquilidade, 
confiança e segurança. Pois com a SMRV, e 
unidos por ela, o Colega, parodiando o poeta, 
confiará noutro Colega como a palmeira con-
fia no vento, como o vento confia no ar, como 
o ar confia no campo azul do céu.

Longa vida à SOCIEDADE MINEIRA DE RETINA E VITREO!
Aierson Faria Júnior, André Vasconcellos Diniz, Ângela Maestrini, Benigno Vicente Santos Hercos, Carlos Gustavo Leite Vieira, Christian Marcellus Ca-
margos Campos, Christiano Andrade Souza, Christiano Barsante Santos, Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, Décio da Costa Lima, Edmar Chartone, 
Edmundo Soares, Elanilze Natividade Costa, Elisabeto Ribeiro Gonçalves, Elke Passos, Fábio Borges Nogueira, Fabrício Laender, Fernanda Belga Ottoni 
Porto, Francisco Dimas de Freitas Ribeiro, Franklin Almeida, Gisele Schelgshorn Campos, Gustavo Carlos Heringer, Gustavo Fernandes Resende, Héctor 
Nery Pinera Mendoza, Igor Frattezi, Jean Baptiste Coscarelli, João Agostini Netto, José Carlos Bruno, José Oswaldo Torres de Carvalho, Luiz Carlos 
Molinari Gomes, Márcio Nehemy, Maria Sardenberg Gomes da Cunha, Mário Carlos Ribeiro, Miguel Laudelino Fernandes, Nassim da Silveira Calixto 
Júnior, Paulo de Tarso Ribeiro Gonçalves Neto, Paulo Silvério  Coelho Baeta, Rafael de Pinho Queiroz, Rafael Mourão Agostini, Reinaldo Sieiro, Renato 
Crus Laender, Roberto Abdala Moura, Rodrigo dos Anjos Versiani, Rogério Villas-Boas Pinto, Rui M. Marinho, Samuel de Lima Accioly, Thais Fontes Bessa, 
Victor Ferreira Schuwartz Tannus, Vinícius Teixeira Pereira e Viviane Ribeiro de Freitas.
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“Em 1968, Kasner apresentou 
um caso com catarata e amiloi-
dose primária do vítreo, partindo 
do princípio que só a extração da 
catarata não iria restituir totalmente 
a visão, resolveu remover o humor 
vítreo concomitante à remoção da 
catarata, mas introduzindo o con-
ceito que este humor vítreo deveria 
ser “cortado” e não simplesmente 
“aspirado” como era feito até a pre-
sente época, com inúmeras com-
plicações sobre a retina e perda 
da visão. No seu caso não houve 
nenhuma complicação e a visão foi 
recuperada. A partir deste concei-
to, foi apresentado por Machemer, 
1970, um instrumental (vitreófago) 
que aspirava e cortava simultane-
amente o humor vítreo, quase que 
concomitante por Peyman. Em 
1973, Hisashi Suzuki iniciou a era 
da vitrectomia no Brasil, pioneiro 
na América do Sul, primeiramente 
como Kasner usando esponja de 
celulose para “segurar” o vítreo e 
seccionar com uma tesoura, mas 

“céu aberto”, mas logo com a sua 
geniosidade passou a confeccionar 
os vitreófagos, sendo o primeiro 
com motor elétrico de carrinhos de 
brinquedo (autorama) e mecanismo 
de relógio (despertador, na época 
mecânico) e todos acessórios ne-
cessários para esta cirurgia: auto-
matização de um microscópio (D. F. 
Vasconcelos) para subir e descer o 
sistema óptico com foco controlado 
no pedal, sendo improvisado com 
um motor de limpador de para-bri-
sas de automóvel; endoiluminação 
utilizando fibras ópticas de abaju-
res e montando a fonte de ilumina-
ção utilizando lâmpadas de projetor 
de slides; manutenção da pressão 
intraocular sob ar, controlado com 
bomba de aquário enfim, inúmeros 
acessórios. E, sempre melhorando 
e aperfeiçoando. Tive a felicidade 
de acompanhar por noites e madru-
gadas trocando ideias, construindo 
e melhorando todo instrumental, 
até que fomos vencidos pela tecno-
logia estrangeira.”

não em catarata com opacidade ví-
trea, mas em olhos “perdidos” com 
sequelas de ferimentos perfurantes 
e penetrantes, onde até a presen-
te data não se tinha o que fazer 
para tentar recuperar estes olhos. 
Iniciou com esponja e tesoura, a 

Cortar em vez de aspirar
E

m 2011, a Universidade de São Paulo 
(USP) prestou uma homenagem ao  
professor associado Hisashi Suzuki 
com a edição do livro “Vitrectomia: 

um Tributo ao Pioneirismo do Dr. Hisashi Su-
zuki”, de autoria de Leonardo Provetti Cunha, 
edição especial patrocinada pelas empresas 
Alcon, Allegan, Vistatek e Washi, lançada pe-
la Editora Cultura Médica.

Suzuki nasceu em 23 de agosto de 1941, 
formou-se pela Faculdade de Medicina da 
USP em 1965, onde também faz a especia-
lização em Oftalmologia e toda sua carreira 
universitária. Na apresentação do livro, aqui 
reproduzida, o professor Yoshitaka Nakashi-
ma fez o esboço da dimensão do pioneirismo 
e da aventura que representou esta página 
da História da Oftalmologia brasileira.

O professor, o livro em sua homenagem e no centro Suzuki no campo cirúrgico com Maria 
Tereza Bananoni

O professor Suzuki na visão de seu colega e 
artista José Carlos Eudes Carani
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Programa de atendimento ao Glaucoma em discussão
“Precisamos encontrar a solução que garanta a continuidade do programa. Entendemos a 
preocupação do Ministério da Saúde, porém precisamos priorizar o interesse dos portadores 
de glaucoma de todo o Brasil, que estão ameaçados de perderem o direito à distribuição dos 
colírios que evitam o progresso da doença e a cegueira irreversível”

E
ste foi o receio manifestado pelo in-
tegrante do Conselho de Diretrizes e 
Gestão (CDG) do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO), Paulo Augusto 

de Arruda Mello, a respeito do motivo e dos re-
sultados de reunião convocada pelo Coordena-
dor de Média e Alta Complexidade do Ministério 
da Saúde, José Eduardo Fogolin Passos, rea-
lizada em 26 de janeiro na sede do ministério.

A reunião teve como motivo a Portaria 920 
da Secretaria de Atenção à Saúde, emitida em 
15 de dezembro de 2011, que modificou portarias 
anteriores estabelecendo limites bastante rígi-
dos à distribuição gratuita de colírios para o tra-
tamento de glaucoma para pacientes do SUS. 
De acordo com as autoridades do Ministério da 
Saúde, as limitações foram motivadas pelas for-
tes suspeitas de que o programa de distribuição 
estaria sendo objeto de desvios e fraudes.

A reunião contou com a participação do 
presidente da União Nacional dos Serviços Of-
talmológicos Credenciados ao SUS - UNOSUS 
- Saulo Freire Araújo e do segundo secretário 
da entidade, Paulo Henrique de Ávila Morales, 
do Coordenador da Assessoria Técnica na CO-
NASEMS - Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde. Nilo Bretas Júnior, do 
secretario geral do CBO, Nilo Hozchuh e do 
primeiro secretário do conselho, Carlos Heler 

Ribeiro Diniz, do representante da Câmara 
Técnica de Oftalmologia do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), Paulo Augusto de 
Arruda Mello, do representante da Sociedade 
Brasileira de Glaucoma, Cristiano Caixeta 
Umbelino e a integrante da Comissão de 
Honorários Médicos da AMB, Fabíola Mansur 
de Carvalho. O corpo técnico ligado ao aten-
dimento oftalmológico e do Departamento de 
Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas 
- DRAC do Ministério da Saúde também par-
ticiparam do encontro.

De acordo com a avaliação dos médicos 
oftalmologistas presentes, as autoridades de-
monstraram boa vontade de discutir o atendi-
mento ao portador de glaucoma de forma am-
pla. Ao mesmo tempo que manifestaram apoio 
a medidas de controle e de fiscalização do 
programa de distribuição de colírios, as entida-
des médicas deixaram claro que o corte linear 
de verbas destinadas ao programa podem ser 
muito prejudiciais aos pacientes portadores de 
glaucoma que dependem do SUS.

Novos encontros foram marcados para dar 
continuidade às discussões até que a solução 
definitiva seja encontrada. As futuras reuniões 
devem contar também com a participação de 
representantes da Associação Brasileira de 
Portadores de Glaucoma (ABRAG). 

Nelson Marques foi nomeado Vice Pre-
sidente Corporativo e Presidente 

para a América Latina, além de Chairman da Allergan, 
reassumindo a posição que já vinha ocupando interi-
namente desde setembro de 2011. Com a indicação, 
Nelson Marques torna-se responsável pela liderança 
operacional da Allergan na América Latina – cuja 
sede regional está baseada em São Paulo, região com 
sólido desempenho e importância para a companhia, 
com mais de 900 funcionários e duas plantas fabris. 

Com 36 anos de experiência na área farmacêutica 
e de saúde, a história de Nelson na Allergan teve início 
em 1998, tendo atuado também em outras empresas do 
segmento ao longo de sua carreira em cargos decisórios 

como Gerente de Produtos, Gerente de Planejamento 
de Marketing – Divisão Internacional de Dermatologia 
(EUA), Diretor de Marketing e Presidência de subsidiária.

Marques continuará atuando como Presidente do 
Conselho da Fundação Pan-Americana de Oftalmolo-
gia, função que ocupa desde 2009 para um mandato 
de três anos (2009 – 2012), onde é responsável pela 
gestão dos recursos financeiros da Associação Pan-
-Americana de Oftalmologia.

Graduado em Propaganda e Marketing e pós-
-graduado em Administração de Empresas, o execu-
tivo também cursou o Advanced Management and 
International Senior Managers Program na Universi-
dade de Harvard em 1994. Nelson Marques
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Coordenadores do simpósio e sessão interativa de uveítes:Wesley R. Campos, Anna Chris-
tina Higino,Fernanda Belga Ottoni Porto e Célia Aparecida Andrade Araújo.SBU: Wilton 
Feitosa de Araújo, Fernanda Belga Porto Ottoni e Daniel Vitor de Vasconcelos Santos

Sociedade Brasileira de Uveítes

Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares
Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa

Novidades do XII Congresso Internacional 
de Catarata e Cirurgia Refrativa

O 
XII Congresso Internacional de 
Catarata e Cirurgia Refrativa será 
realizado de 30 de maio a 02 de 
junho de 2012, no Anhembi Par-

que, em São Paulo (SP).
Um dos pontos altos do congresso des-

te ano será a realização do 8ª Festival de 
Vídeos Alcon. O evento, já tradicional nos 
congressos das sociedades de catarata 
e de cirurgia refrativa, premiará os melho-
res vídeos oftalmológicos nas seguintes 
categorias: Cirurgia de Catarata; Cirurgia 
Refrativa; Educacional; Científica e Espe-
cial. O vídeo de divulgação do Festival e os 
vídeos vencedores das edições anteriores 

do festival podem ser acessados no link 
http://www.festivaldevideosalcon.com.br/

Outro ponto destacado pelos organizadores 
do evento é a realização de uma bateria de Wet 
Labs, com pequeno número de participantes, 
monitoramento de especialistas consagrados 
e aparelhagem de última geração. A inscrição 
para os wet labs deve ser feita com antece-
dência. Os organizadores destacam, por fim, 
que mais de vinte convidados internacionais já 
confirmaram as respectivas presenças.

A inscrição para a participação do XII 
Congresso Internacional de Catarata e 
Cirurgia Refrativa está disponível no site 
www.cataratarefrativa2012.com.br

Errata: Na última edição do 
JORNAL OFTALMOLÓGICO 

JOTA ZERO, na página 41, foi 
noticiado que as informações 

sobre a comunidade de 
discussão da rede “Eye 

cConnect” poderiam ser 
obtidas  no site www.

brascrs.com . Este site ainda 
não foi operacionalizado e 

todas as informações devem 
ser procuradas no  site www.

catarata-refrativa.com.br

A Sociedade Brasileira de Uveítes participou 
do simpósio e da sessão interativa de uveítes do 
congresso do Hospital São Geraldo, ocorrido em 
novembro de 2011. Um dos temas mais discutidos 
durante o encontro foi a abordagem de membra-
nas neovasculares em uveítes , em que houve o 
consenso sobre a necessidade do tratamento e 
controle da atividade inflamatória, que pode resul-
tar na resolução do processo neovascular, antes de 
qualquer outra abordagem. “ O congresso foi muito 
bom do ponto de vista científico e para a prática  da 
clínica diária. A discussão de idéias e o embate de 
experiências é muito importante no aprendizado e 
na atualização do médico oftalmologista”, concluiu 
o presidente da SBU – Wilton Feitosa de Araújo.
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Sociedade Brasileira de Oncologia Ocular

SBCPO divulga plano de atividades para 2012

F
oi realizado de 14 a 17 de novembro 
de 2011, o congresso bianual da So-
ciedade Internacional de Oncologia 
Ocular (ISOO) em Buenos Aires (Ar-

gentina), que reuniu os melhores especialis-
tas do mundo e contou com a participação de 
associados da SBOO. 

O congresso foi dividido por temas. O 
primeiro dia foi dedicado à pesquisa básica 
(Research day), com destaque para o estu-
do das mutações no melanoma uveal para 
desenvolvimento de terapias-alvo. No dia 
dedicado ao Retinoblastoma, foi discutido 
o uso da quimioterapia intra-arterial como 
modalidade terapêutica, especialmente para 
tumores avançados.

A sessão de tumores palpebrais, con-
juntiva e órbita destacou o uso da micros-

A 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica Ocular (SBCPO) terá um 
ano com muitas atividades. Em 
termos científicos, promoverá dois 

encontros internacionais.  O primeiro é o XX 
Congresso Internacional de Oculoplástica 
(CIOP), em 23 e 24 de março, em Bento Gon-
çalves (RS), cidade da serra gaúcha conhecida 
por seus vinhos e espumantes. O congresso 
tem presença confirmada de Jeffrey Nerad, 
do Cincinnati Eye Institute, Cincinnati, (EUA) e 
John Mc Cann, do Center for Facial Appearan-
ces, Salt Lake City, (EUA), além de palestran-
tes latino-americanos. Serão abordados temas 
sobre vias lacrimais, pálpebras, órbita e cirurgia 
estética palpebral. Haverá um bloco de “Olho 
Seco” e suas interfaces com a subespecialida-
de e outro bloco tratando de temas polêmicos 
em Plástica Ocular, um foro para discussão de 
questões não consensuais.

O segundo evento importante da SBCPO 
ocorrerá em 31 de maio e 01 de junho, junto 
com o XII Congresso Internacional de Catarata 
e Cirurgia Refrativa, em São Paulo (SP). Pela 

copia confocal como método auxiliar no 
diagnóstico das neoplasias escamosas da 
superfície ocular e o uso de braquitera-
pia oftálmica no tratamento do carcinoma 
espino-celular invasivo. 

O dia dedicado ao melanoma uveal des-
tacou a importância do perfil de expressão 
gênica no prognóstico do melanoma, e o 
uso de injeções intra-vítreas de anti-an-
giogênicos e triancinolona no tratamento 
do descolamento de retina associado ao 
tumor e das complicações radiogênicas da 
braquiterapia oftálmica.

O próximo congresso será realizado em 
Cleveland (EUA), em 2013.

Para associar-se à SBOO e para obter 
mais informações sobre a entidade, contatos 
pelo e-mail pbbordon@terra.com.br

primeira vez o Congresso Internacional de 
Cirurgia Estética Órbitopalpebral da SBCPO, 
será centrado em cirurgia e procedimentos es-
téticos perioculares. Este é um segmento que 
vem crescendo tanto no cenário oftalmológico 
internacional como nacional. Vários membros 
da sociedade vem há algum tempo reivindi-
cando um encontro exclusivamente com estes 
temas.

Durante o I Curso de Oculoplástica del 
Cono Sur, realizado em novembro de 2011 em 
Santa Cruz, Chile, promovidos pela Sociedade 
Argentina de Plástica Ocular (SAPO), Socieda-
de Chilena de Oculoplástica, Órbita e Cirurgia 
Reconstrutiva e a SBCPO, foi firmado acordo de 
cooperação entre as três sociedades. O sócio 
em dia da SBCPO poderá frequentar os cursos 
da SAPO e da Sociedade Chilena como “sócio” 
destas sociedades. Além da vantagem econômi-
ca servirá como um estímulo para o intercâmbio 
entre os oculoplástiscos dos três países.

A diretoria da SBCPO também pretende 
dedicar-se em 2012 à atualização dos estatu-
tos da sociedade. 
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Sociedade Brasileira de Administração 
em Oftalmologia - SBAO

Começou em 10 de janeiro o processo 
eleitoral para o cargo de Vice-Presidente e 
dos Membros do Conselho Deliberativo da 
Sociedade Brasileira de Administração em 
Oftalmologia (SBAO). 

Com base no regulamento instituído em 
1996, os oito membros eleitos para o Con-
selho farão parte da gestão da SBAO pelos 
próximos quatro anos e o vice-presidente 
eleito irá cooperar e acompanhar a atuação 
do presidente até 2014 para então, assumir 
a Presidência. 

Até 11 de abril, a SBAO receberá os votos 
por meio de cédula eleitoral, que deverá ser 
recebida pelos sócios com direito a voto a par-
tir de 1º de março. A posse ocorrerá durante 

o VIII Congresso Internacional de Administra-
ção em Oftalmologia, que será realizado entre 
30 de maio a 02 de junho no Anhembi Parque 
em São Paulo. 

Órgão máximo da SBAO, o Conselho De-
liberativo é responsável por aprovar políticas 
e diretrizes, plano estratégico, e as propostas 
orçamentárias, dentre outras atribuições. 
Assumirá a Presidência do Conselho Deli-
berativo Mário Ursulino Machado Carvalho, 
que deixa a cadeira da Presidência para ser 
assumida por Flávio Rezende Dias.

Flávio Rezende contará com a bagagem 
de quem compartilhou da rotina da adminis-
tração da Sociedade nos dois últimos anos, 
durante os quais exerceu a Vice-Presidência.

A SBAO realizará de 30 de maio a 02 de junho o VIII 
Congresso Internacional de Administração em Oftalmologia, 
no Parque Anhembi, em São Paulo (SP). O evento ocorrerá 
simultaneamente ao XII Congresso Internacional de Catarata 
e Cirurgia Refrativa (veja matéria na página 43).

A oitava edição do Congresso reserva inovações, con-
templando em sua programação workshops, o II Encontro de 
Esposas(os) Gestores, Paineis de debates, o 3º prêmio SBAO 
para Pôster, Benchmarking, o II curso de iPad e iPhone, fora a 
programação científica, dividida entre os tópicos:
·   Gestão da sustentabilidade: Serviços de Oftalmologia e 

os desafios ambientais;
·   Gestão estratégica das diversas áreas da Oftalmologia;
·   Marketing para serviços de saúde;
·   Relacionamento interpessoal e comunicação no trabalho;
·   Gestão de Recursos Humanos para serviços de saúde;
·   Faturamento e relacionamento com convênios;
·   Aspectos jurídicos do trabalho na Oftalmologia.

Inovações na Gestão dos Serviços de Of-
talmologia são desenvolvidas por todo o Bra-
sil. Para compartilhar dessas experiências, a 
SBAO convida você a participar do 3º Prêmio 
SBAO para Pôster. 

A SBAO promoverá durante seu congresso 
o 3º Prêmio SBAO para Pôster, que recompen-
sará os melhores trabalhos relacionados com 
Gestão de Serviços em Oftalmologia inscritos 
até 10 de abril. A iniciativa conta com o apoio 
da empresa House of Vision.

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (21) 2285-6052 ou no site 
www.sbao.com.br

Eleição de novos gestores SBAO

VIII Congresso Internacional de 
Administração em Oftalmologia

3º Prêmio SBAO para Pôster
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Recomendações da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) sobre o 
tratamento intraocular quimioterápico com anti-angiogênicos para degeneração 
macular relacionada a idade (DMRI) do tipo úmida ou exsudativa

Diretrizes para o tratamento da DMRI úmida ou exsudativa com a infusão de 
drogas antiangiogênicas  -  dezembro de 2011
1)  Somente a forma úmida ou exsudativa da 

DMRI, em atividade, tem indicação para rece-
ber infusão de anti-angiogênicos na cavidade 
vítrea. As formas secas ou atróficas e as formas 
cicatrizadas ou fibróticas não tem indicação 
para o tratamento. 

2)  No Brasil, até o momento somente o ranibizu-
mabe (Lucentis®) e o pegaptanib (Macugen®) 
obtiveram a aprovação da ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária) para o trata-
mento da DMRI úmida. 

3)  Por serem medicamentos sujeitos à degra-
dação e perda de efetividade, as drogas 
anti-angiogênicas devem ser mantidas corre-
tamente acondicionadas sob refrigeração, ob-
servando-se atentamente o prazo de validade. 
É imprescindível que o oftalmologista que vai 
aplicar a droga tenha total segurança quanto à 
origem e condições de transporte e armazena-
mento do produto, bem como, conhecimento 
e treinamento específico no diagnóstico e 
tratamento das doenças de retina e vítreo.

4)  Devido aos riscos de contaminação, não é 
aconselhável o fracionamento. A agência de 
vigilância sanitária americana (FDA) e a Asso-
ciação dos Especialistas em Retina da América 
(ASRS) emitiram pareceres de alerta quanto 
aos riscos de infecção intraocular em casos 
tratados com medicações fracionadas e sem 
acondicionamento adequado.

5)  Por ser de uso intraocular, é necessário que a 
infusão do medicamento seja realizada em 
ambiente com controle de assepsia. No Brasil 
pelas normas da autoridade sanitária federal 
esta condição ambiental só existe em centros 
cirúrgicos devidamente licenciados pela vigi-
lância sanitária local.

6)  A anestesia para o procedimento deve ser, em 
geral, local. Quando indicado, a critério médi-
co, pode ser necessária a sedação do paciente 
com a colaboração de um anestesista. Ainda, 
como a maioria dos pacientes que recebem es-
se tipo de tratamento são idosos, é aconselhá-
vel a presença de um anestesista no ambiente. 

7)  É importante o controle da pressão intraocular 
logo após o procedimento. No caso de para-
centese da câmara anterior para diminuição da 
pressão ocular, pode ser necessária a colabora-
ção de um médico assistente. 

8) A avaliação pós-operatória do paciente é funda-
mental para a detecção precoce de complicações, 
bem como, para acompanhar a evolução do pa-
ciente durante o período de tratamento. Exames 
complementares periódicos como angiografia 
fluoresceínica, indocianina verde e, sobretudo, 
tomografia de coerência óptica (OCT) são ne-
cessários para a correta avaliação da indicação 
terapêutica e acompanhamento dos casos.

9) Em geral, são necessárias várias aplicações de 
antiangiogenicos para se conseguir estabiliza-
ção ou melhora da visão.

10)  Por ser um tratamento em constante aprimo-
ramento, a SBRV emitirá, quando necessário, 
novo guia a seus associados, incluindo as atuali-
zações técnico-científicas pertinentes.

N
o Brasil, a degeneração macular 
relacionada a idade (DMRI) atinge 
cerca de 10% da população acima 
de 65 anos de idade. A maioria des-

tes pacientes (90%) apresenta DMRI do tipo 
seca ou atrófica. Esta forma da doença não 
tem indicação para o tratamento com anti-an-
giogenicos. Por outro lado, 10% dos pacien-
tes com DMRI desenvolvem a forma úmida 
ou exsudativa, com a presença de membrana 
neovascular sub-retiniana que causa perda 
abrupta e severa da visão. Nestes casos, a 
terapia com anti-angiogênicos tem se conso-
lidado como o padrão-ouro para o adequado 
tratamento desta doença.

Ensaios clínicos multicêntricos e contro-

lados demonstraram que a terapia intra-vítrea 
com aplicação de anti-angiogênicos é um mé-
todo eficaz e seguro, conseguindo melhorar a 
visão em 34% dos casos e a estabilização da 
mesma em 90% dos pacientes tratados, en-
quanto os olhos não tratados, geralmente, evo-
luem para perda irreversível da visão central.

No sentido de oferecer diretrizes para que 
esse tratamento possa ser realizado com efi-
cácia e segurança, a Sociedade Brasileira de 
Retina e Vítreo (SBRV) criou o guia de boas 
práticas para o tratamento dessa doença. Essas 
recomendações foram discutidas e formaliza-
das com base em dados científicos da literatura 
médica nacional e internacional, e com base na 
experiência dos membros da SBRV. 
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Ortóptica e a Pesquisa Científica
A

s funções visuais são alvos de aten-
ção de cientistas no mundo todo. 
Uma grande quantidade de conheci-
mento sobre o funcionamento da via 

visual, bem como das funções que elas promo-
vem está se acumulando nas últimas décadas. 
No entanto, nem sempre este conhecimento 
ultrapassa a barreira da aplicação clínica. Como 
ortoptista e neurocientista, tenho desenvolvido 
pesquisas no Laboratório da Visão do Instituto 
de Psicologia da USP, cujo objetivo principal 
é o entendimento do desenvolvimento visual. 
Parte do meu trabalho está destinada ao enten-
dimento do processamento visual em crianças 
com necessidades especiais, como a paralisia 
cerebral ou a distrofia muscular de Duchenne. 
Outra vertente busca desenvolver metodologias 
que permitam uma melhor avaliação das fun-
ções visuais e o estudo metodológico buscando 
viabilizar a sua aplicação clínica.

Ao longo destes doze anos de vida cientí-
fica, conseguimos avanços importantes nestas 
duas linhas de pesquisa. Mostramos que a 
acuidade visual de crianças com paralisia ce-
rebral tem uma relação muito próxima com a 
quantificação do seu grau de comprometimento 
motor avaliado pela escala GMFCS; mostramos 
que alterações na visão de cores e na visão 
de contrastes de luminâncias e cromáticos 
para verde-vermelho na Distrofia Muscular de 
Duchenne apresentam uma relação fenotípica-
-genotípica, uma vez que dependendo do local 
de deleção no gene, a retina pode ou não estar 
afetada; avaliamos a visão de cores de bebês 

e mostramos que seu desenvolvimento é mui-
to mais acelerado do que imaginávamos até 
recentemente; que embora a acuidade visual 
medida pelos potenciais evocados de varredura 
sejam idênticos entre bebês nascidos a termo 
e bebês prematuros saudáveis de 34 semanas, 
os prematuros apresentam um “melhor” com-
portamento visual quando comparados com os 
termos, sugerindo fortemente que outras áreas 
além das visuais primárias já estão modulando o 
comportamento visual e de que, possivelmente, 
estas sejam as mais afetadas pela experiência 
visual inicial.

Sempre com o apoio de colegas oftalmo-
logistas, como Francisco Max Damico e Ana 
Laura Araújo Moura, para a análise das es-
truturas oculares e o diagnóstico de possíveis 
doenças oculares, estamos desenvolvendo 
pesquisas cujos conhecimentos apresentam 
uma importante utilidade clínica. Acredito que o 
relato breve que faço de alguns pontos impor-
tantes de minha vida científica possa inspirar 
os colegas ortoptistas a buscarem também o 
caminho da pesquisa, não só para o enrique-
cimento profissional e na sua formação, mas 
como profissionais que podem contribuir para a 
geração de conhecimento na área das funções 
e reabilitação visuais. 

(*) Marcelo Fernandes da Costa
Ortoptista, Mestre e Doutor em Neurociências 
e Comportamento da USP, Coordenador do 
Programa de Pós-graduação em Neurociências 
e Comportamento da USP  -  costamf@usp.br

(*) Marcelo Fernandes da Costa

Marcelo Fernandes da Costa

CBO amplia segurança digital
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está 

investindo em tecnologia para proteger todos os 
dados de cadastro dos seus associados. Para isso, 
implementou em seu banco de dados o protocolo 
de conexão criptografada Hyper Text Transfer 

Protocol Secure (HTTPS), onde a autenticidade do 
servidor (local onde portal do CBO está hospeda-
do) e do cliente (CBO) é confirmada por meio de 
certificados digitais. Este protocolo HTTPS é uti-
lizado em sites bancários e de vendas na internet.
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Sou médico, meu trabalho tem valor
O titulo deste artigo foi slogan de uma campanha das entidades médicas nacionais em 2004 pela 
valorização do trabalho médico e da Medicina. Passados oito anos, a situação pouco mudou, a 
despeito da luta incessante de instituições como a Associação Médica Brasileira (AMB)

A 
exploração do trabalho médico im-
pacta diretamente na qualidade da 
Medicina, assim como a assistência 
aos cidadãos. Para garantir a sobre-

vivência, os médicos são obrigados a acumular 
diversos empregos, cumprindo jornadas de 60, 
70 ou mais horas semanais. Nenhum indivíduo 
consegue manter a excelência do seu trabalho 
com tamanha sobrecarga. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) sofre 
com recursos insuficientes e a triste conse-
quência surge com significativa parcela de 
profissionais qualificados afastando-se cada 
vez mais da rede pública. A tabela SUS, por 
exemplo, paga para uma consulta básica de 
clínico geral, ginecologista e pediatra em me-
nos de R$ 3,00. 

Graves obstáculos ao atendimento ade-
quado marcam o cotidiano de postos de saúde, 
ambulatórios e hospitais. Quanto mais carente 
a região, pior é o quadro, bem evidenciado nas 
longas filas de espera por consultas, exames e 
cirurgias. É angustiante ver pacientes jogados 
em macas no meio de corredores, falta de pro-
fissionais, de medicamentos e equipamentos. 
Mortes evitáveis ocorrem especialmente nas 
grandes emergências.

De janeiro de 2002 até dezembro de 2011, 
foram criadas 69 faculdades de Medicina no 
Brasil, a maioria privada. Parte das escolas 
médicas funciona sem estrutura mínima como: 
hospital escola, corpo docente não adequada-
mente qualificado, bibliotecas precárias, grade 
pedagógica deficiente. 

Algumas implicações desse descalabro 
foram mostradas quando o Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo apre-
sentou o resultado das avaliações de prova 
facultativa com estudantes do último ano de 
Medicina. Quase metade dos avaliados não 
sabe interpretar uma radiografia, fazer um 
diagnóstico após receber as informações dos 
pacientes. Metade também faria o tratamento 
errado para infecção na garganta, meningite 

e sífilis e não é capaz de identificar uma febre 
alta como fator que eleva o risco de infecção 
grave em bebês. 

Para agravar o caos, o governo federal, 
em cumplicidade com alguns Estados, sinaliza 
com a possibilidade de facilitar a revalidação 
de diploma de médicos brasileiros formados 
na Escola Latino-Americana de Medicina 
(ELAM) de Cuba. A ideia é permitir que façam 
estágio em hospitais públicos, recebendo 
bolsa, enquanto fazem cursinho de reforço 
para se preparar para uma prova. Por que essa 
predileção por Cuba? A Associação Médica 
Brasileira (AMB) não é contra médicos for-
mados no exterior trabalharem no Brasil. É 
necessário, porém, que o diploma de todos os 
profissionais, formados em qualquer parte do 
mundo, seja validado de acordo com as nor-
mas vigentes no País. A AMB tem apoiado o 
Revalida, por considerar nesse momento, uma 
forma séria de avaliar esses profissionais. 

Não é possível o SUS continuar com recur-
sos insuficientes e profissionais desvaloriza-
dos. Ao fazer vistas grossas à má formação e 
facilitar o ingresso na linha de frente da assis-
tência de quadros não capacitados formados 
no exterior, afronta-se as reais necessidades 
dos cidadãos brasileiros, coloca-se em risco 
a saúde e o bem-estar dos pacientes, desva-
loriza-se os bons médicos e bombardeia-se a 
nossa Medicina – hoje ainda uma referência 
como excelência.

Como presidente recém-empossado da 
Associação Médica Brasileira, registro publi-
camente: reagiremos à altura em nome da boa 
prática médica e da adequada assistência ao 
povo brasileiro. Jamais defenderemos castas, 
pois queremos uma mesma Medicina para 
todos. Deve prevalecer sempre o mérito. O 
médico tem compromisso com a vida, com a 
Medicina e com a saúde da população. 

(*) Florentino Cardoso
Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB)

(*) Florentino Cardoso

Florentino Cardoso
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A 
Comissão Nacional de Acre-
ditação (CNA) prorrogou até 
dezembro de 2012 o prazo 
para a que o médico portador 

de Título de Especialista ou Certificado 
de Área de Atuação Profissional emi-
tido em 2006 comprove as condições 
necessárias para a obtenção do Certifi-
cado de Atualização Profissional.

De acordo com  o secretário geral da 
Associação Médica Brasileira (AMB), 
Aldemir Humberto Soares, a prorroga-
ção foi causada pela dificuldade que 
algumas sociedades de especialidades 
encontraram em disponibilizar eventos 
que permitissem aos médicos acumu-

Prorrogado prazo para obtenção do 
Certificado de Atualização Profissional

larem os pontos necessários para ob-
tenção dos respectivos certificados de 
atualização. 

Com o propósito de incentivar a 
educação continuada dos médicos, o 
Conselho Federal de Medicina emitiu 
em 2005 a Resolução 1.772 que, en-
tre outras coisas, determinou que os 
títulos de especialista e certificados 
de área de atuação emitidos a partir 
de 2006 devem receber certificado 
de atualização a cada cinco anos. 
Este certificado é obtido com a com-
provação, por parte do médico, de sua 
participação em eventos de atualiza-
ção profissional pontuados pela CNA 

Aldemir 
Humberto 

Soares
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JOTA ZERO - O prazo para a primeira 
Certificação de Atualização Profis-
sional foi ampliado por mais um ano. 
Por quê? Isto significa que, de algu-
ma maneira, o programa precisa de 
ajustes que o tornam vulnerável? 
ALDEMIR HUMBERTO SOARES - 
Desde o início, a resolução de implan-
tação da Certificação de Atualização 
Profissional implicava em compromis-
so, principalmente das associações 
de especialidade, em disponibilizar 
um volume mínimo de pontos para o 
País e por cada região. Era esperado 
que eventuais dificuldades do primeiro 
ano fossem solucionadas a partir do 
segundo. Ao final do período 2006-
2011, foi identificado que nem todas 
as especialidades conseguiram dispo-
nibilizar pontuação suficiente para que 
os médicos atingissem os 100 pontos 
em uma situação de investimento eco-
nômico razoável. Depois de analisado 
o quanto foi disponibilizado de pontos 
em cada região do País e a online, 
chegou-se a conclusão que seria ne-
cessário dar mais um prazo para o mé-
dico atingir a quantidade de pontos. Ou 
seja, nesse momento quem já atingiu 
a pontuação será recertificado. Quem 
não atingiu, terá mais um ano para 
completá-la. É preciso deixar claro que 
esse ajuste ocorreu devido à falta de 
eventos suficientes para os médicos. 

JOTA ZERO - Em recente comunica-
do, a CNA pede que os médicos que 
tenham problemas liguem para a co-
missão. Existe alguma outra orienta-
ção para ser dada aos médicos que 
precisam obter a certificação?
ALDEMIR HUMBERTO SOARES - O 
correto é o médico buscar o organi-
zador caso seus pontos não tenham 
sido computados. O organizador tem 
obrigação de corrigir a lista.  O proces-
so de credenciamento na CNA implica 
que o organizador do evento assuma o 
compromisso de encaminhar a lista de 
todos os participantes com os dados 
necessários para identificação. Muitos 
deles não encaminhavam no tempo 
correto, algumas foram enviadas in-
completas ou mal preenchidas.  Por 
isso, decidiu-se abrir um canal para o 
próprio médico requerer os pontos não 
computados. Isso também permite que 
CNA possa identificar quem são os 
organizadores que não cumprem as re-
gras adequadamente, pois em princípio 
a AMB não tinha como saber se o mé-
dico realmente foi ao evento. O detentor 
da informação não repassava os dados. 

JOTA ZERO - O que os médicos cujos 
nomes constam da relação dos pro-
fissionais que já atingiram os pontos 
necessários para a certificação de-
vem fazer?

ALDEMIR HUMBERTO SOARES 
- Até o final de março, se o médico 
estiver com o cadastro atualizado, ele 
receberá um e-mail da CNA com as 
informações sobre o procedimento de 
recertificação. Se depois desse prazo, 
ele não receber correspondência da 
CNA, será preciso entrar em contato 
com a AMB e verificar se os dados es-
tão atualizados. O médico deve estar 
atento à caixa de mensagens, pois a 
comunicação desse processo será 
feita por e-mail.  

JOTA ZERO – Algum esclarecimen-
to adicional?
ALDEMIR HUMBERTO SOARES 
- O processo é relativamente novo, 
abrange quase 200 mil médicos es-
pecialistas no Brasil. Havia ciência 
de que, talvez, fossem necessários 
ajustes, sobretudo, temporal em fun-
ção da já esperada impossibilidade 
de completar a pontuação. Sabia-se 
que muitas especialidades são muito 
pequenas, mas ocorreu que algumas 
grandes não conseguiram disponibili-
zar eventos o suficiente. A CNA deve 
continuar com a AMB e as associa-
ções de especialidade para que os 
médicos brasileiros tenham dentro de 
si a necessidade de se manterem atu-
alizados e de comprovarem isso para 
a sociedade. 

(criada pela mesma resolução).
O processo encontrou dificuldades 

naturais em sua implantação e muito 
médicos estão tendo problemas em 
obter o respectivo Certificado de Atua-
lização Profissional seja por não terem 
obtido os pontos necessários, seja por 
desacordos na comprovação de par-
ticipação em eventos ou mesmo por 
desinformação sobre os procedimentos 
necessários para a solicitação de ob-
tenção do documento.

Nesta entrevista, o secretário geral 
da AMB procura esclarecer as dúvidas 
existentes sobre a atual situação do 
processo. 

Para mais informações acesso o site http://www.amb.org.br/si_amb/cna_site/index_cna_site.asp
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A qualidade de vida 
transformada em negócios

Com certeza você já ouviu dizer que a 
prática de exercícios físicos oferece 
inúmeros benefícios aos pratican-
tes, eleva a quantidade de energia, 

a disposição e contribui para melhora em 
todos os aspectos da saúde de um modo ge-
ral, não é mesmo? Pois foi pensando nestes 
benefícios que a Professora Associada de 
Oftalmologia da Universidade de Campinas 
(Unicamp) Keila Miriam Monteiro de Carva-
lho, montou sua própria academia, em forma-
to americanizado, oferecendo total atenção 
ao cliente. Keila construiu sua carreira e dedi-
cou boa parte de sua vida à Oftalmologia e a 
pesquisas sobre qualidade de vida.

A professora decidiu entrar no ramo de 
academias primeiramente para diversificar 
seus investimentos, mas, também, por consi-
derar a área análoga ao atendimento médico. 
“Achei importante investir em um negócio 
que me desse prazer, bem-estar e a possibi-
lidade de realizar atividades físicas regulares. 
Esses são temas que sempre prezei no plano 
pessoal”, afirma Keila.

Ser líder e gerir pessoas não são novida-
des na vida da oftalmologista. Sua experiência 
na área de gestão começou quando assumiu 
o cargo de chefia na Clínica Oftalmológica da 
FCM/UNICAMP. Com essa grande respon-
sabilidade em mãos, interessou-se ainda mais 
em liderança de equipes, gestão de pessoas 
e excelência no atendimento público. “Fui-me 
preparar e fiz MBA em Gestão da Saúde. No 
final da minha gestão, de quatro anos, recebi 
elogio público dos usuários do hospital pelas 
melhorias conquistadas pela equipe liderada 
por mim. A seguir, fiz MBA de Gestão de 
Academias e ao procurar um segmento para 
investir encontrei a Fitness Together”, lembra.

A Fitness Together, rede de academia 

escolhida pela oftalmologista, possui como 
principais características a privacidade para 
o exercício em ambiente com número de 
participantes reduzidos, além de total aten-
ção individual e horários flexíveis de acordo 
com as necessidades do cliente. O Slogan da 
rede, One Client, One Trainer, One Goal (“um 
cliente”, “um treinador”, “um objetivo”), resume 
toda essa mentalidade.

Keila praticou inúmeras modalidades es-
portivas em sua vida, como natação, ginástica 
e bike. Com o passar dos 50 anos, encontrou 
a necessidade de realizar atividades diárias 
para a manutenção do equilíbrio físico e 
mental. “Costumo fazer yoga uma ou duas 
vezes por semana, bike indoor e exercícios 
resistidos com pesos duas vezes por sema-
na”, confidencia a oftalmologista. 

Com grande experiência na área de qua-
lidade de vida a médica dá uma importante 
dica para manter o seu corpo saudável e mais 
jovem. “Evidências sugerem que a atividade 
física regular traz benefícios à saúde, reduzin-
do a gordura abdominal, o peso, a inflamação 
sistêmica e, portanto, retardando o envelhe-
cimento. E conhecida a hipótese de que a ati-
vidade física tenha um papel na patogênese 
da degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI), sua prática pode também diminuir o 
risco de glaucoma. Considero que a pessoa 
que conseguir equacionar a prática de exer-
cícios físicos na sua rotina de trabalho vai se 
sentir muito recompensada pelo bem estar 
que vai sentir”, finaliza.

O novo empreendimento está localizado 
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jú-
nior, 1363 – Itaim Bibi, São Paulo-SP. Para 
entrar em contato ligue (11) 3078-5607 (11) 
3078-5612 ou escreva um e-mail para itaim@
fitnesstogether.com.br Keila Miriam Monteiro de Carvalho
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COOESO-SP: o desafio da negociação

C
hegou a hora de negociar com os 
convênios. Depois de um período 
em que as preocupações princi-
pais foram fortalecer a cooperati-

va, superar as divisões criadas no passado 
e elaborar um plano de ação viável, em 2012 
estamos prontos para trabalhar para melho-
rar a situação econômica dos médicos e das 
clínicas oftalmológicas de São Paulo”.

Esta é a avaliação do gestor da Coo-
perativa Estadual de Serviços Ad-

ministrativos de São Paulo (COOESO-SP), 
Assad Frangieh, médico com formação 
em cardiologia que dirigiu suas atividades 
profissionais para o campo da administra-
ção de clínicas e serviços de atendimento 
oftalmológico e que atualmente encara o 
desafio de consolidar a COOESO-SP no 
competitivo mercado paulista. Nesta en-
trevista, Frangieh fala sobre as atividades 
da cooperativa nos últimos anos e de seus 
planos para os próximos meses.

JOTA ZERO – Você é presidente da 
COOESO-SP?
ASSAD FRANGIEH – Não! Sou o gestor. 
Quando o oftalmologista Jorge Mitre assu-
miu a presidência da COOESO-SP, em ou-
tubro de 2010, houve uma discussão interna 
que tornou clara a necessidade de implantar 
um novo perfil de administração profissional, 
no qual uma pessoa ligada exclusivamente à 
cooperativa assumisse todas as responsabi-
lidades. Fui escolhido pela diretoria para ser  
esta pessoa.

JOTA ZERO – Que situação encontrou na 
COOESO-SP?
ASSAD FRANGIEH -  A COOESO-SP pas-
sou por um período em que não teve suces-
so nos resultados e gerou até conflitos entre 
colegas. Quando assumi, houve a necessi-
dade de vencer duas barreiras:  recuperar 
a credibilidade da organização e elaborar 
plano de ação viável dentro da realidade da 
cidade de São Paulo, que é diferente de tu-
do o que existe no Brasil.

JOTA ZERO – Por que?

ASSAD FRANGIEH - Há número maior 
de operadoras de planos de saúde, número 
maior de usuários destes planos e número 
maior de médicos e de grandes serviços de 
oftalmologia. São Paulo possui entre 200 e 
250 planos de saúde, dos quais a maioria 
se concentra na medicina de grupo, vindo 
em segundo plano as seguradoras e as au-
togestões e, por fim, temos a Unimed, com 
aproximadamente um milhão de associados. 

Assad Frangieh
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Temos grandes serviços de atendimento 
oftalmológico, alguns concentrando até 
cem profissionais médicos (a média é de 
20 a  25 médicos). Com o passar do tempo, 
as circunstâncias do mercado resultaram 
em grande defasagem dos honorários mé-
dicos e os serviços, pela necessidade de 
manutenção, passam a protagonizar uma 
concorrência cada vez mais acirrada. Algu-
mas clínicas chegam a praticar preços muito 
próximos aos do serviço público. Neste 
ambiente, falar-se em cooperativa, em união 
em busca do bem comum, era temerário. 
Por isto, houve a necessidade de superar o 
descrédito existente.

JOTA ZERO – Como?
ASSAD FRANGIEH - Para enfrentar este 
desafio, escolhemos quatro eixos de atu-
ação. O primeiro foi ampliar o número de 
cooperados. Isto foi feito de maneira lenta, 
vencendo o descrédito e mostrando que o 
interesse da negociação coletiva não con-
fronta com as peculiaridades de cada ser-
viço. Hoje aproximadamente 800 dos 2.500 
médicos oftalmologistas da cidade de São 
Paulo estão ligados à COOESO-SP.  O se-
gundo eixo foi melhorar nossa comunicação, 
tanto interna quanto externa. Promovemos 
dezenas de reuniões para promover a apro-
ximação entre os colegas, construímos o 
site da COOESO-SP. O terceiro eixo foi es-
tabelecer fortes vínculos com as entidades 
médicas, estreitar nossas ligações com as 
entidades Oftalmológicas, em especial com 
o CBO e com a Federação das Cooperati-
vas Estaduais de Serviços Administrativos 
em Oftalmologia (FeCOOESO). Por fim, o 
quarto eixo é representado pela negociação 
com os convênios, que só poderia acontecer 
quando existisse força e coesão suficientes. 
Este quarto eixo de atuação será a priorida-
de em 2012.

JOTA ZERO – E como será feita a nego-
ciação?
ASSAD FRANGIEH – O primeiro ponto que 
precisa ser ressaltado é que a COOESO-
-SP partirá para a negociação, e não para o 
conflito. Vamos negociar baseados em evi-
dências legais, dos quais a mais consistente 

será a Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos, a CBHPM, ela-
borada com critérios técnicos e reconhecida 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
como o patamar ético para a remuneração 
dos médicos. A CBHPM estipula que, além 
dos honorários médicos, o investimento 
das clínicas também será pago por meio do 
mecanismo denominado Unidade de Custo 
Operacional (UCO). Como especialidade 
dependente de aparelhos caros para a re-
alização de diagnósticos e procedimentos, a 
Oftalmologia tem interesse especial na defi-
nitiva implantação da UCO. Essa será a pon-
ta de lança da COOESO-SP. A cooperativa 
também vai atuar nas questões das glosas 
injustas e da não renovação de contratos.

JOTA ZERO – Apesar da determinação 
de evitar os conflitos, logicamente as 
negociações serão duras.
ASSAD FRANGIEH – Sem dúvida. Entre-
tanto, temos que levar em conta que, do ou-
tro lado da mesa, representando o convênio, 
está um médico, que tem registro no Conse-
lho Regional de Medicina, que está sujeito 
ao Código de Ética Médica e que precisa 
zelar pela sua integridade profissional. Por 
mais duras que sejam as negociações, exis-
te este terreno comum no qual a COOESO-
-SP vai apostar.

JOTA ZERO – E a COOESO-SP atua ape-
nas na cidade de São Paulo?
ASSAD FRANGIEH – Neste primeiro mo-
mento, nosso foco é a Grande São Paulo, 
onde estão concentrados os grandes ser-
viços e os grandes problemas. Assim que 
consolidarmos a atuação da COOESO-SP 
nesta base geográfica, passaremos para as 
outras cidades do Estado. Foi uma decisão 
estratégica para não dispersar esforços e 
recursos por ora limitados.

JOTA ZERO – E o que o médico oftalmo-
logista pode fazer para colaborar com a 
COOESO-SP?
ASSAD FRANGIEH – Associar-se e res-
paldar a cooperativa. Em nosso site (www.
cooeso-sp.org.br) existem todas as informa-
ções necessárias. 

Em 15 de fevereiro entra-
ram em vigor as novas regras 
para a publicidade médica, 
estabelecidas pela resolução 
1974/11 do Conselho Federal 
de Medicina (CFM). A norma 
traz as orientações que devem 
ser observadas por médicos 
e instituições vinculadas às 
atividades médicas (públicas 
e privadas) na elaboração de 
peças publicitárias relaciona-
das a seus serviços. 

A íntegra da resolução 
pode ser consultada no site 
h t t p : //p o r t a l . c f m . o r g . b r/
images/stories/pdf/cartilha-
publicidademedica.pdf

Publicidade 
médica 
tem novas 
regras
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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.

Os mesmos anúncios podem ser inseridos no site do CBO (www.cbo.com.br) com a autorização do associado.

Equipamentos Oferecidos
6000 (S/N : K68I1TA  -  sem uso) com mesa 
elétrica Xenônio (S/N: 10/2010); coluna 
com braço para lâmpada de fenda instalada 
da marca Opto SLM-500H (S/N: 050986  
-  sem uso); cadeira para exame oftalmoló-
gico motorizada JV (S/N: 9880  -  sem uso); 
coluna Xenônio SL1 (S/N:009/18); refrator 
Greens Baush & Lomb (S/N: 26756  -  re-
visado e pintado  -  R$ 5.000,00 à vista). 
Contatos com Dr. João Luiz pelos telefones 
(51) 3671-1385 ou 8412-2060 ou pelo e-mail 
drhortab@terra.com.br 

Vendo topógrafo Eyesys novo, R$$ 
20.000,00, software Diagnostic Sumary 
para cálculo de LIOs pós-cirurgia refrativa, 
garantia da própria Eyesys. Contatos com 
Dr. Celso Takano pelo telefone (11) 7094-
5244 ou pelo e-mail takashi44@yahoo.com

Vendo microscópio cirúrgico SM 2002, com 
focalização zoom 4X, controle de luz no pe-
dal e em perfeito estado de conservação. 
Contatos com Dr. Leonardo pelo e-mail 
dr.leonardo@sercomtel.com.br 

Vende-se aparelho de OCT Straus OCT 
3000, n. de série 3000-5374, Zeiss, por R$ 
70.000,00. O comprador recebe de brinde 
livro de OCT. Contatos com Sra. Cibele Pas-
sos pelo gtelefone (11) 5056-1725 ou pelo 
e-mail supervisão@coftalmo.com.br

Vendo mesa cirúrgica com forro novo e 
microscópio cirúrgico D.F. Vasconcelos, 
ambos bem conservados, com nota fiscal. 
Interessados devem entrar em contato pelo 
telefone (62) 8159-0158 ou pelo e-mail reja-
neaires@ig.com.br

Vendo microscópio especular de córnea de 
não contato da CELMAX em perfeito esta-
do. Tratar pelo telefone (011) 3569-4340 ou 
através do e-mail alessia@uol.com.br

Vendo aparelhos em ótimo estado de 
conservação e funcionamento: laser diodo 
Opto CTF 2000 (ano 2003, autorefrator Ke-
ratorefrator Topcon  KR-8800 (ano 2009), 
ecógrafo Ultrascan A/B Alcon (ano 2006) 
e topógrafo Eyetec CT4000SL com soft e 
microcomputador (ano 2010). Podemos fa-
cilitar a compra. Interessados devem entrar 
em contato com Sabrina pelo telefone (42) 
3621-7777 ou pelo e-mail financeiro@visa-
oiog.com.br

Equipamentos oftalmológicos à venda por 
encerramento de clínica: autorrefrator cera-
tômetro Potec PRK – 6000 (S/N : K68I17B) 
equipado com mesa elétrica Xenônio (S/N: 
150/2008); topógrafo Eyetec CT4000 SL 
(S/N: CT 4022010) com os acessórios 
(computador e impressora) equipado com 
mesa elétrica Xenônio; maca cirúrgica of-
talmológica MCO apm 3 G2 (S/N: 032/09  
-  sem uso); maca cirúrgica oftalmológica 
JV motorizada; microscópio cirúrgico Opto 
SM 2002 com XY e câmera (S/N: 1554/03); 
microscópio cirúrgico SM Novus IBZ com-
pleto com carona, XY e câmera (S/N: 0310 
Nº Anvisa: 10309579007); mesa de ressus-
citação Emai completa com desfibrilador 
DX10 (S/N:031Q334) e monitor MX 10 (S/N: 
031Q195); lâmpada de fenda tipo HS (S/N: 
20003980911  -  sem uso); coluna Xenônio 
TS2 (S/N: 0172010  -  sem uso); lensômetro 
Topcon LM-S1 (S/N: 365038  -  sem uso); 
autorrefrator ceratômetro Potec PRK – 

Equipamentos 
Procurados
Procuro paquímetro óptico Haag-Streit 
(serve de outro fabricante desde que seja 
óptico e  idêntico ao da Haag-Streit), pago 
à vista. Contato com Dr. Jessé Bastos pelos 
telefones (21) 9836-7721 e (21) 2234-8520 
ou pelo e-mail bastosjs@terra.com.br
 

Oportunidades
Clínica Oftalmológica localizada na zona 
leste de São Paulo (SP) procura  médicos  
oftalmologistas  para  trabalhar em atendi-
mento  clinico e cirúrgico em retina e glau-
coma nas manhãs de terças e sextas.. Os 
interessados devem enviar currículo vitae 
para o e-mail lilian@clinicarpl.com.br 

Vagas para médicos oftalmologistas na 
cidade de São Paulo (SP), na zona leste. 
Horários flexíveis e possibilidade de socie-
dade. Enviar currículo para edikoby@yahoo.
com 

O Serviço Social da Indústria (SESI) pro-
cura médico oftalmologista para atuar 
em Joinville (SC). Os interessados devem 
acessar o site www.sesisc.org.br  . Mais 
informações podem ser obtidas com a Sra. 
Alice Pacheco pelo telefone (47) 3431-6153 
ou pelo e-mail Alice.garbin@sesisc.org.br 
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Cartas
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2012

Prezado Diretor,

Sociedade Piauiense de Oftalmologia entra
em contagem regressiva para sua fundação

O
s oftalmologistas do Estado do 
Piauí estão próximos de uma 
grande conquista: a criação da 
sociedade de oftalmologia. A 

nova empreitada contribuirá para aper-
feiçoar as atividades da especialidade na 
região e elevar a troca de experiências e 
conteúdo científico. 

Segundo André Uchoa Rezende San-
tana, presidente da entidade, algumas 
atividades como o estatuto e a criação 
do regimento interno já foram realiza-
das. “Estamos na fase da obtenção das 
demais documentações, no sentido de 
abrirmos uma conta bancária para ten-
tarmos aplicar a anuidade e receber do-
nativos das sociedades nacionais”. Ainda 
segundo o presidente, um advogado que 
trabalha junto à Cooperativa Estadual de 
Serviços Administrativos em Oftalmolo-
gia (COOESO-PI) está ajudando com os 
documentos. “Estamos caminhando para 

obter uma assessoria jurídica para valer, 
mas no momento esta opção é financei-
ramente inviável”, ressalta Santana.

Após passar por este processo, a 
entidade já tem alguns passos planeja-
dos, como o incentivo aos projetos so-
ciais, da defesa profissional e atualiza-
ção científica “Além disso, precisamos 
continuar fortalecendo nossa atuação 
junto aos colegas locais para ganhar-
mos mais adesão”, afirma.

A falta de recursos e tempo, já que to-
dos trabalham diariamente em seus con-
sultórios, são os principais problemas para 
a criação da sociedade. “Começar do zero 
é muito difícil, ainda mais quando não te-
mos o tempo necessário, não existe uma 
secretaria para nos ajudar, ou seja, ainda 
não temos estrutura física e financeira, 
mas vamos chegar lá!”, promete Santana.

Mesmo com todos os problemas 
identificados e em busca de resolução, o 

presidente já projeta as principais metas 
a serem realizadas em 2012:

Concretizar a Sociedade;
·   Participar ativamente de datas impor-

tantes para a oftalmologia;
·   Realizar pelo menos dois simpósios 

científicos locais de relevância;
·   Oferecer melhor suporte as campa-

nhas locais como esta que foi relata-
da por Luís Augusto (ver matéria do 
Piauí sem Catarata na página xxx).
“Com estes objetivos alcançados te-

remos um importante papel junto a nossa 
comunidade”, finaliza o presidente.

A diretoria da entidade é formada por 
André Uchoa Rezende Santana (presiden-
te), Napoleão Bonaparte de Sousa Júnior 
(vice-presidente), Márcio Mendes (tesou-
reiro) e Vitor Cortizo (Secretário Geral).

Os contatos com a Sociedade 
podem ser feitos pelo e-mail para 
andreretina@yahoo.com

A edição 140 do Jornal Oftalmológico 
Jota Zero,  de novembro-dezembro/2011, 
pp. 52-53, traz carta redigida e assinada 
por todos os ex-presidentes do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, entre os quais 
me incluo. A  carta de solidariedade ao 
Professor Geraldo Vicente de Almeida  
foi reproduzida  rigorosamente de acordo 
com o texto original, nenhum reparo a 
fazer  ao seu conteúdo e muito menos à 
sua destinação e propósito. Mas, quanto 
à titulação aposta a minha assinatura há 
um equívoco,. de modo que peço a aten-
ção dos leitores para a  retificação que se 
segue. Não sou e nunca fui  Professor Ad-
junto da  FMUFMG .  No Hospital São Ge-
raldo (Clínica Oftalmológica da FMUFMG,  

Serviço do Professor Hilton Rocha) fiz mi-
nha especialização em Oftalmologia, entre 
1967 e 1970. Ao terminá-la e a convite do 
Professor Hilton Rocha, prestei concurso  
público (provas e títulos) para preencher 
vaga de Professor Assistente, junto a ban-
ca formada por ele e os professores Nas-
sim Calixto e Emyr Soares. Em 1973, por 
ter resolvido mudar-me para Brasília, pedi  
demissão da FMUFMG. Retornei de Bra-
sília, a convite do Professor Hilton Rocha,  
em março de 1979 para integrar o corpo 
de oftalmologistas do recém-inaugurado 
Instituto Hilton Rocha, onde fiquei até 
1993, quando faleceu o saudoso e querido 
Mestre. Não faz parte de meus hábitos 
nem pertence a  minha índole usurpar e 

ostentar títulos se legitimamente não os 
possuo. Guardo da Clínica Oftalmológica, 
a que devo minha formação especializada, 
sincera e perene gratidão. E em que pese 
não conservar nenhum vínculo acadêmico  
com ela,  conservo bem vivos os laços 
de amizade que me prendem aos meus 
professores  (Amélio Bonfioli, Eduardo 
Soares, Ênio Coscarelli, Fernando Oréfice, 
Hélio Faria, Henderson Almeida, Joaquim 
Marinho de Queiroz,   Nassim Calixto, Raul 
Soares, Wellington Piantino), aos Colegas 
e amigos de lá. 

Cordialmente,

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
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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

2012
Fevereiro
16 a 20 XXXIII World Ophthalmology Congress 

 12th International Congress of the Middle East Africa 

Council of Ophthalmology

 Local: Abu Dhabi – Emirados Árabes Unidos

 Informações: www.woc2012.org

 E-mail:		info@woc2012.org

29 IV Fórum Nacional de Saúde Ocular

 Local: Senado Federal  -  Brasí lia  -  DF

 Informações>	www.saudeocular.org.br

Março
08 a 10 35º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro – SIMASP

 Local: Maksoud	Plaza	Hotel	–	São	Paulo-SP

 Informações:  oftalmo.epm.br/simasp2012

23 e 24  37º Congresso da Associação Paranaense de 

Oftalmologia

 Local: ExpoUnimed - Curitiba - PR

 Informaçôes:	www.congressoapo.com.br

Abril
12 a 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

 E-mail: retina2012@interevent.com.br

20 a 24 ASCRS Symposium & Congress 

 Local: Chicago  -  EUA

 Informações:	www.ascrs.org

26 a 28  XVIII Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia

 Local: Bahia Othon Palace Hotel – Salvador – BA

 Informações: telefone (71) 3011-9797

	 E-mail:	itl@interlinkeventos.com.br

Maio
18 e 19   9º Curso Internacional de Glaucoma da UNICAMP

 Local: Maksoud	Plaza	Hotel	–	São	Paulo	–	SP

 Informações  -  telefone  (11) 5082-3030

	 Site:	www.jdeeventos.com.br

30 a 02/6  XII Congresso Internacional de Catarata 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

 Informações:	www.cataratarefrativa2012.com.br

Junho
15 e 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

 Informações: telefone (11) 5082-3030 

	 Site:	wwwjdeeventos.com.br

22 e 23  3ª Jornada Paulista de Oftalmologia

 Local: Vitória Hotel Campinas  -  Campinas   -  SP

 Informações: telefone (11) 5084-9174

 E-mail: secretaria.jpo@jdeeventos.com.br

28 a 30 XVII Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de 

Oftalmologia

 Local: Hotel InterContinental Rio

 Informações:	www.sboportal.org.br

 E-mail: oftalmologia@interevent.com.br
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CONSELHO DELIBERATIVO DO 
CBO INFORMA

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve ha ver um interstí-
cio 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 Oftalmo-
logia. Em 2012, este interstício vai de 29 de julho a 15 de outubro.

28 a 30 XII Congresso da Sociedade Caipira de Oftalmologia

 XI Simpósio da Sociedade Brasileira de Enfermagem em 

Oftalmologia

 Local: Universidade Sagrado Coração

 Informações: telefone (17) 3214-5900

	 www.cenacon.com.br

 E-mail: cenacon@cenacon.com.br

Julho
 59ª Jornada Científica do Centro Brasileiro de Estrabismo

 Local: Hospital Sírio Libanês  -  São Paulo  -  SP

 Informações: e  -  mail: cbe@cbo.com.br 

Setembro
12 a 15  XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e 

Reabilitação Visual

 Local: Parque Anhembi – São Paulo – SP

 Informações: telefone (11) 3849-0379

	 www.meetingeventos.com.br

 E-mail: info@meetingeventos.com.br

Outubro
04 a 06 VI Congreso da ALACCSA-R  -  Associacion 

Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, Segmento 

Anterior y Refractiva

 Local: Hotel Hilton Puerto Madero  -  Buenos Aires  -  

Argentina

 Informações: site	www.alaccsa-r.com

05 e 06 VI Congreso Latinoamericano de Glaucoma

 Local: Santiago  -  Chile

 Informações: E-mail dgrigera2@fibertel.com.ar

25 a 27   Simpósio de Retina 20/20 do Banco de Olhos de Sorocaba

 Local: Banco de Olhos de Sorocaba — Sorocaba  - SP

 Informações: telefone (15) 3212-7077

 E-mail: sinbos@bos.org.br

Novembro
10 a 13   Annual Meeting American Academy of Ophthalmology

 Local: Chicago  -  EUA

 Informações: http://www.aao.org/meetings/annual_

meeting/chicago.cfm 

Dezembro
07 a 11   XXIV SIDUO 2012 Congress  -  Congresso da Societas 

Internationalis Pro Diagnostica Ultrasonica em 

Ophthsalmologia

 Local: Hotel Renaissance—São Paulo—SP

 Informações: 	www.siduo2012.com

2013
Abril
17 a 20 XIX Congresso Latino Americano de Estrabismo

 VI Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia 

Pediátrica

 V Congresso da Sociedade latino-Americana de 

Oftalmologia Pediátrica

 Local: Rio de Janeiro  -  RJ



Adapt
Tel: 11 5099-1900

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

Bausch Lomb
SAC: 0800 702 6464

www.bausch.com.br

Hoya Japan
SAC: 0800 707 6575

www.lentes-hoya.com.br

Genom
Tel: 11 5586-2000

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

Varilux
SAC: 0800 727 2007

www.essilor.com.br

Johnson & Johnson
SAC: 0800 111 559

www.jnjvisioncare.com.br

CBV
Tel: 61 3214-5000

www.cbv.med.br

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

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