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33ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026, Reg.ANVISA 80148620026, Reg.ANVISA 80148620026 Etafi lcon AEtafi lcon A -  - Etafi lcon A - Etafi lcon A 44ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019Reg.ANVISA 80148620019, 51-DAY-ACUVUE® MOIST®: 1-DAY-ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052, , Reg.ANVISA 80148620052, Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052, Reg.ANVISA 80148620052 661-DAY ACUVUE® MOIST 1-DAY ACUVUE® MOIST 
para ASTIGMATISMO: para ASTIGMATISMO: para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064, 77ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013 88ACUVUE® CLEAR: ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e  e Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021 99ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA 80148620016Reg.ANVISA 80148620016Reg.ANVISA 80148620016. Caixas . Caixas 
com 30com 305,65,6, 6, 61,2,3,4,7,8,91,2,3,4,7,8,91,2,3,4,7,8,9 ou 2 ou 277 lentes de contato (LC).  lentes de contato (LC). 7 lentes de contato (LC). 77 lentes de contato (LC). 7 Indicações:Indicações: LC Esféricas LC Esféricas1,3,4,5,7,81,3,4,5,7,8: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas88: Miopia, hipermetropia : Miopia, hipermetropia : Miopia, hipermetropia 
(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais99: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas2,62,6: Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado 
ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. Contra-Indicações:Contra-Indicações:Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou  Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou  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 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 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 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 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 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. irritados. Precauções e Advertências:Precauções e Advertências: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  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  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 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 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 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 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 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. estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Adversas: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  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  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  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  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 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 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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: Posologia: Uso prolongadoUso prolongadoUso prolongado1,2,4,7,8,91,2,4,7,8,9 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,6,7,81,2,3,4,6,7,8 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias1,2,3,4,6,7,8 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias1,2,3,4,6,7,8 5,65,6 – uso único.  – uso único. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: Uso prolongado
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Uso prolongado  – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
 REFRACIONAL (LC com grau) e  REFRACIONAL (LC com grau) e VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL (LC com grau) e VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
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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 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 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 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 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 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. o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. 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. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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 

A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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 

1-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 20121-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 20121-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 2012. 
FONTES: 1. FONTES: 1. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   2.2. McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric  McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric 2. McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric 2.
lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  3.3. ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de  ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de  ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de 3. ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de 3.
Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.  Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.  4. 4. McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  5. 5. Somente para fi ns de ilustração. Representações Somente para fi ns de ilustração. Representações 
não exatas.  não exatas.  66. Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. . Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. . Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. 

ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: www.jnjvisioncare.com.brwww.jnjvisioncare.com.brwww.jnjvisioncare.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 0800 72882810800 72882810800 7288281 OU ENVIE E-MAIL PARA  OU ENVIE E-MAIL PARA oftalmologista@conbr.jnj.comoftalmologista@conbr.jnj.comoftalmologista@conbr.jnj.com
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CONFORTO E PRATICIDADE DE UMA NOVA LENTE A CADA DIA.

USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES 
E PROPORCIONANDO E PROPORCIONANDO UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR 
CONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃO1, 21, 2..
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Senofi lcon ASenofi lcon A -  -  - Senofi lcon A - Senofi lcon ASenofi lcon A - Senofi lcon A 11ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS: ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620045Reg.ANVISA 80148620045, , Reg.ANVISA 80148620045, Reg.ANVISA 80148620045Reg.ANVISA 80148620045, Reg.ANVISA 80148620045 22ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS: ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS: ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620054Reg.ANVISA 80148620054Reg.ANVISA 80148620054Reg.ANVISA 80148620054, , Galyfi lcon AGalyfi lcon AGalyfi lcon A -  - Galyfi lcon A - Galyfi lcon A
33ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026, Reg.ANVISA 80148620026, Reg.ANVISA 80148620026 Etafi lcon AEtafi lcon A -  - Etafi lcon A - Etafi lcon A 44ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019Reg.ANVISA 80148620019, 51-DAY-ACUVUE® MOIST®: 1-DAY-ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052, , Reg.ANVISA 80148620052, Reg.ANVISA 80148620052Reg.ANVISA 80148620052, Reg.ANVISA 80148620052 661-DAY ACUVUE® MOIST 1-DAY ACUVUE® MOIST 
para ASTIGMATISMO: para ASTIGMATISMO: para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064, 77ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013 88ACUVUE® CLEAR: ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e  e Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021 99ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA 80148620016Reg.ANVISA 80148620016Reg.ANVISA 80148620016. Caixas . Caixas 
com 30com 305,65,6, 6, 61,2,3,4,7,8,91,2,3,4,7,8,91,2,3,4,7,8,9 ou 2 ou 277 lentes de contato (LC).  lentes de contato (LC). 7 lentes de contato (LC). 77 lentes de contato (LC). 7 Indicações:Indicações: LC Esféricas LC Esféricas1,3,4,5,7,81,3,4,5,7,8: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas88: Miopia, hipermetropia : Miopia, hipermetropia : Miopia, hipermetropia 
(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais(presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais99: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas2,62,6: Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado : Astigmatismo afácico ou não afácico associado 
ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. ou não a miopia ou hipermetropia. Antes de utilizar LC consulte um Oftalmologista. Contra-Indicações:Contra-Indicações:Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou  Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou  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 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 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 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 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 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. irritados. Precauções e Advertências:Precauções e Advertências: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  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão  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 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 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 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 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 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. estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Adversas: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  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  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  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  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 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 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 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 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 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. 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. 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. 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. 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. 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: Posologia: Uso prolongadoUso prolongadoUso prolongado1,2,4,7,8,91,2,4,7,8,9 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,6,7,81,2,3,4,6,7,8 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias1,2,3,4,6,7,8 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias1,2,3,4,6,7,8 5,65,6 – uso único.  – uso único. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: Uso prolongado
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Uso prolongado  – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
 REFRACIONAL (LC com grau) e  REFRACIONAL (LC com grau) e VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA REFRACIONAL (LC com grau) e VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 – Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário
(LC plana). Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: (LC plana). Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: (LC plana). Johnson & Johnson Industrial Ltda. Rod. Pres. Dutra, Km 154 - S. J. dos Campos, SP. CNPJ: (LC plana). 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 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 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 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 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 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. o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. 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. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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 

A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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 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 

A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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 

1-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 20121-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 20121-DAY ACUVUE® MOIST® e 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em setembro de 2012. 
FONTES: 1. FONTES: 1. ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   ARIETA, C.E.; ALVES, M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.   2.2. McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric  McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric 2. McRAILTH, R.; YOUNG, G.; HUNT, C. Toric 2.
lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6  3.3. ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de  ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de  ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de 3. ARIETA, C.E.; ALVES , M.R.; LOBÃO Neto, A.A. A importância do mecanismo de estabilização em lentes de contato gelatinosas. O Desenho de 3.
Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.  Estabilização Acelerada – DEA. RBM. 2009; 66(3): 52-7.  4. 4. McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  McRAILT H, R.;YOUNG, G.; HUNT, C. Toric lens orientation and visual acuity in non-standard conditions. Contact Lens Anterior Eye. 2010; 33(1): 23-6.  5. 5. Somente para fi ns de ilustração. Representações Somente para fi ns de ilustração. Representações 
não exatas.  não exatas.  66. Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. . Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. . Referente ao Desenho de Prisma de Lastro. Desenho de Prisma de Lastro de lentes como Purevision® Toric e Sofl ens 66® Toric.. 

ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: www.jnjvisioncare.com.brwww.jnjvisioncare.com.brwww.jnjvisioncare.com.br

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 0800 72882810800 72882810800 7288281 OU ENVIE E-MAIL PARA  OU ENVIE E-MAIL PARA oftalmologista@conbr.jnj.comoftalmologista@conbr.jnj.comoftalmologista@conbr.jnj.com
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CONFORTO E PRATICIDADE DE UMA NOVA LENTE A CADA DIA.

USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES USA O MOVIMENTO NATURAL DO PISCAR, ESTABILIZANDO AS LENTES 
E PROPORCIONANDO E PROPORCIONANDO UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR UMA ADAPTAÇÃO MAIS RÁPIDA, COM MAIOR 
CONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃO1, 21, 2..
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www.allergan.com.br
BR/0236/2012   ABR/2012

Referências Bibliográfi cas: 1. LASTACAFT™ Informações na bula. 2. Torkildsen G, Shedden A. The safety and effi cacy of alcaftadine 0.25% ophthalmic solution for the prevention of itching associated 
with allergic conjunctivitis. Curr Med Res Opin. 2011;27(3):623-631.

INDICAÇÕES: LASTACAFT® é indicado para profi laxia/prevenção do prurido associado com conjuntivites alérgicas. REAÇÕES ADVERSAS: Reação comum (> 1/100 e < 1/10): irritação ocular, ardor e/ou 
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A PAlAvrA do Presidente
Depois do sucesso do congresso de São Paulo, começam os preparativos  
para o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia

XX Congresso BrAsileiro de Prevenção dA  
CegueirA e reABilitAção visuAl
Solenidade de abertura, homenagens e a mensagem dos presidentes do evento

 A PArtiCiPAção do Ministério dA sAúde
Representante do Ministério da Saúde ressalta parceria com o CBO em seu 
pronunciamento no Congresso

CredenCiAMento de Cursos
Conselho Deliberativo do CBO aprova credenciamento de cinco novos cursos 
de especialização em Oftalmologia

teMA ofiCiAl
Apresentação do Tema Oficial do Congresso

PrêMios
Os trabalhos premiados no Congresso de São Paulo

no PróXiMo Ano, todos no rio
Os presidentes dos Congressos Brasileiro e Pan-Americano de Oftalmologia 
falam sobre os preparativos 

CBo Mulher
Novo grupo pretende enriquecer os debates da especialidade

CBo JoveM
As atividades da comissão que encarna o futuro da Oftalmologia brasileira

 esPAço sensoriAl
Instalação montada no congresso traz novos elementos para a discussão sobre 
a cegueira

 festivAl de vídeos
Programação inédita é sucesso durante o evento

estAnde do CBo
As atividades desenvolvidas no estande da entidade

PAtronos
A participação das empresas parceiras do CBO

ProgrAMAção soCiAl
As festas que abrilhantaram o grande encontro científico

MudAnçAs no Cdg
Conselho de Diretrizes e Gestão tem novo coordenador

oftAlMologiA eM notíCiAs
Acontecimentos que marcaram a Especialidade

MoMento CulturAl
Conto de Guimarães Rosa na visão de Elisabeto Ribeiro Gonçalves

oftAlMologiA MundiAl
Pesquisa mostra comportamento de pacientes em onze países

ortóPtiCA AlinhAdA à oftAlMologiA
A participação das profissionais ortoptistas no Congresso de São Paulo

novidAde PArA o AssoCiAdo
CBO lança em janeiro Prontuário Eletrônico gratuito
 
ClAssifiCAdos
 

CAlendário oftAlMológiCo
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A Palavra do Presidente
Caros amigos,

O XX Congresso de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual 
terminou como um verdadeiro sucesso. O número superior a cinco mil 
inscritos por si só é um demonstrativo disso. Além disso, as manifestações 
espontâneas que recebemos nos corredores de satisfação com a organização, 
com a exposição comercial e principalmente com a programação científica 
nos deram a certeza de termos atingido o que todos os que compareceram 
ao evento esperavam encontrar, um congresso organizado no qual todos 
pudessem ter a oportunidade de se atualizar.

Agora em termos de congresso o nosso foco está voltado para o XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia, que será realizado em conjunto com o 
XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, no Rio de Janeiro.

A cidade, agora bem mais segura, já é um atrativo e temos certeza 
que será um dos maiores eventos médicos já realizados no Brasil. A grade 
científica já está pronta, com todos os cursos, simpósios e painéis definidos. 
Além do mais, a Comissão Científica teve um cuidado especial na escolha 
dos temas, procurando sempre colocar aqueles de maior interesse para 
todos.

Mande seu tema livre, pôster ou vídeo. Participe e não perca as datas 
para o envio dos mesmos. Faça sua inscrição cedo e escolha o melhor hotel 
para você.

Durante o congresso de prevenção, fizemos uma enquete com os 
nossos associados para avaliarmos o desempenho de nossa administração. 
Ficamos muito felizes ao percebermos que as três ações mais importantes 
para a grande maioria são o ensino à distância, a defesa profissional e a luta 
contra a optometria não médica. Estes são exatamente os pilares de nossa 
gestão. 

Até o fim do ano teremos 14 cursos disponibilizados em nosso site, 
incluindo o curso de ética que será realizado no próximo dia 27 de outubro.  
Além disso, nossos cursos presenciais de refração em conjunto com a 
Soblec, vão atingir ainda este ano praticamente todo o Brasil, com número 
expressivo de participantes tendo as discussões de caso como ponto de 
destaque em todos eles.

Na defesa profissional, estamos dando o apoio a todas sociedades 
regionais e procurando fortalecer a FeCOOESO e, no combate à optometria 
não médica, estamos reformulando o nosso Departamento Jurídico com o 
aval do CDG, que apoia integralmente todas as nossas ações nesse sentido. 

Elisabeto Ribeiro Gonçalves, que está à frente da recém criada Comissão 
para Assuntos Jurídicos, está empenhado no projeto e terá todo o apoio 
necessário à essa jornada.

Finalmente, gostaria de anunciar que estamos dando mais um grande 
motivo para você que ainda não faz parte dessa grande família que é o CBO, 
se associe. Estaremos oferecendo a todos os nossos filiados um prontuário 
eletrônico, certificado pelo CFM, gratuitamente. Tenho certeza que a grande 
maioria vai gostar da novidade que no primeiro dia do próximo ano estará 
disponibilizada para todos os associados.

Um grande abraço a todos.

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do CBO
Gestão 2011/2013

As ações mais 
importantes para 
os associados são: 
ensino à distância, 
defesa profissional 
e luta contra a 
optometria não 
médica
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XX Congresso  Brasileiro  de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

Com solenidade simples e significativa, a abertura do XX Congresso Brasi-
leiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual reuniu mais de duas mil 
pessoas no Teatro Elis Regina do Centro de Convenções do Parque Anhembi 
(rebatizado como Auditório Teatro Municipal durante os quatro dias do con-
gresso).

Ao dar as boas vindas aos congressistas e participantes, o presidente do 
CBO, Marco Antônio Rey de Faria, manifestou orgulho pela grandiosidade do 
evento. Também recordou a importância do professor Hilton Rocha na criação 
e consolidação dos congressos brasileiros de prevenção da cegueira e reabili-
tação visual e agradeceu pelos esforços das comissões científica e executiva 
na concretização do congresso, estendendo os agradecimentos a todos que, de 
uma forma ou de outra, contribuíram para seu sucesso.

Os presidentes da Comissão Executiva do congresso, Newton Kara José e 
Rubens Belfort Junior, enfatizaram em seus respectivos pronunciamentos os 
grandes desafios que a Medicina e a Oftalmologia enfrentarão a curto e médio 
prazo, bem como a importância do congresso para a realização dos debates 
fundamentais para a superação desses mesmos desafios (veja matérias nas 
páginas seguintes).

Oftalmologia brasileira realizou seu grande encontro de 2012  
no Parque Anhembi, em São Paulo, de 12 a 15 de setembro.  
Mais de 5.100 médicos oftalmologistas de todo o Brasil e de vários  
outros países participaram do XX Congresso Brasileiro de 
Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual/Cumbre de las 
Americas para la Prevención de la Ceguera, o grande fórum para 
a transmissão dos conhecimentos mais atuais sobre os vários 
aspectos da Especialidade e para o debate sobre os rumos da 
Saúde Ocular no País e no continente.

ABERTURA

Marco Antônio Rey de Faria
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Especial - IV Fórum Nacional de Saúde OcularXX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

A última pessoa a fazer uso da palavra na 
cerimônia foi a secretária de Estado dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência de São Pau-
lo, Linamara Rizzo Batistella, que ressaltou a 
necessidade da construção de boas políticas 
voltadas para a saúde de um modo geral e 
para a saúde ocular em particular para a uti-
lização mais produtiva possível dos recursos 
financeiros e humanos existentes.

“Não se pode falar em desenvolvimento 
de um país sem equacionar com clareza o 
sistema de prevenção da cegueira e de tra-
tamento do deficiente. Trago a saudação do 
governador Geraldo Alckmin e o agradeci-
mento pelo esforço de cada um dos senhores 
para adquirir mais conhecimento, para adquirir 
mais saber, para influenciar na parte politica 
do atendimento ao deficiente. País que quer 
ser desenvolvido, justo e igualitário precisa in-
vestir fortemente na área de saúde”, concluiu 
Linamara Battistella.

Durante a solenidade de abertura, o CBO 
prestou homenagens a personalidades que 
contribuem para o avanço da especialidade e 
também homenagem póstuma a Hilton Ribei-
ro Rocha.

Receberam o diploma:

• Linamara Rizzo Battistella – secretária 
de Estado dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência de São Paulo;

• Paul R. Lichter – Professor de Oftalmo-
logia e Ciências Visuais da Escola de Medici-
na da Universidade de Michigan (EUA);

• Francisco Contreras – Professor da Uni-
versidade Cayetano Heredia (Peru), fundador 
e diretor do Instituto Nacional de Oftalmologia 
do Peru

• Carlos Augusto Moreira – Professor Ti-
tular de Oftalmologia da Universidade Federal 
do Paraná e da Faculdade Evangélica do Pa-
raná e patriarca de uma das maiores família 
de médicos oftalmologistas do Brasil;

• Hilton Ribeiro Rocha (póstuma) – lide-
rança histórica da Especialidade e renovador 
do ensino da Oftalmologia no Brasil, criador 
do Instituto que leva seu nome em Belo Ho-
rizonte (MG) e um dos criadores do sistema 
CFM/CRMs. O presidente do CBO (gestão 
2003/2005), Elisabeto Ribeiro Gonçalves, 
recebeu a homenagem.

A noite terminou com coquetel e show da 
banda Doctor’s Band, afinado grupo de jazz 
formado por médicos (inclusive dois oftal-
mologistas) e da excelente cantora Vanessa 
Jackson.

hOMEnAgEnS

Rubens Belfort Junior e Paul R. Lichter 

A secretária Linamara R. Battistella 
em seu pronunciamento

Newton Kara José entrega o  
diploma homenageando a secretária 

Linamara Rizzo Battistella

Marco Antônio Rey de Faria  
e o homenageado  

Francisco Contreras

Hamilton Moreira, Luciane Bugman  
Moreira, o homenageado Carlos Augusto 
Moreira e sua esposa Saly Moreira

O presidente do CBO entrega 
a Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
o diploma em homenagem 
póstuma a Hilton Rocha
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XX Congresso  Brasileiro  de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

“...
Mas, o que é um oftalmologista? Certa vez, um colega perguntou e respondeu: 

é o guardião da visão da população! Errado. O oftalmologista não pode ser só isto. 
Ele é o defensor da qualidade de vida, já que 85% do nosso relacionamento com 
o mundo se dá através da visão. As campanhas de catarata que fizemos elevaram 
o número de cirurgias de 65 mil por ano para 350 mil cirurgias. Fizemos a cam-
panha Olho no Olho para os escolares, depois abandonada e que agora tenta-se 
retomar. Este ano teve uma coisa extraordinária que foi a distribuição de colírio 
para glaucoma. Precisamos ser capazes de formar oftalmologistas capazes de 
defender a qualidade de vida da população. O maior problema é a questão dos 
óculos: todo mundo já ouviu isto. Tem fila para refração. O que quer dizer isto? 
Que tem fila para refração, só isto. Temos 17 mil oftalmologistas no Brasil. Que 
15 mil exerçam oftalmologia, a 20 consultas por dia, 22 dias por mês, onze meses 
por ano, dá um número muito grande: 72 milhões de consultas. Muito mais do que 
a Organização Mundial de Saúde preconiza como recomendável para a popula-
ção, uma consulta a cada três anos. Estou muito orgulhoso de ser, a esta altura 
da vida, presidente deste congresso e conseguir encontrar todos vocês. Por isto 
me sinto com liberdade para fazer um apelo: colega, participe da atividade comu-
nitária, entre em contato com a escola, creche de sua cidade ou bairro e dê três 
consultas por semana. Este gesto tornará a Oftalmologia a especialidade médica 
com maior preocupação social. Obrigado!”

Newton Kara José

“...
É muito importante se falar de prevenção da cegueira e reabilitação visual 

por que a situação vai piorar. Não há recursos financeiros no mundo, em ne-
nhuma parte do mundo, para arcar com os custos da Medicina, mesmo que 
seja exercida de forma responsável. E não adianta responsabilizar o médico, 
apesar dele ter parte da responsabilidade, ou a indústria, que tem sua quota 
de responsabilidade, porque 70% dos custos da Medicina são recursos hu-
manos altamente especializados e cada vez mais caros, mais dispendiosos, 
frequentemente desperdiçados. Este é um dos maiores problemas que temos 
que enfrentar. Grande parte deste desperdício é que faz a Medicina estar fora 
do alcance da população. Temos que aprender, em conjunto, a desenvolver 
recursos humanos para maximizar a ação do médico, mas não através de pro-
fissões historicamente superadas que são de grande desperdício. Temos que 
otimizar a atuação utilizando a tecnologia, abrindo as portas para a inovação 
e, principalmente, reorganizando os recursos humanos que, em conjunto com 
o médico e sob a responsabilidade do médico, cuidem da saúde. Quando se 
fala em congresso, fala-se em educar o Oftalmologista. Congresso para mim 
é para reeducar. Teremos 600 oftalmologistas dando aulas e mais de 2.000 
apresentações, o que significa que os docentes investiram número enorme 
de horas se preparando. Este é um congresso onde nós, oftalmologistas, re-
afirmamos nosso melhor compromisso e nosso objetivo, como promotores, 
é que ele seja o melhor possível, não para mim ou para vocês, mas para a 
população.”

Rubens Belfort Junior
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F
oi desta forma que o coordenador geral 
de Média e Alta Complexidade do De-
partamento de Atenção Especializada da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Minis-

tério da Saúde (CGMAC/DAE/SAS/MS), José 
Eduardo Fogolin Passos, iniciou sua palestra no 
XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual. Nesta palestra, Fo-
golin Passos mostrou o panorama da atuação 
do ministério no âmbito da saúde ocular e dos 
planos do ministério a curto e médio prazo para 
melhorar a assistência oftalmológica.

Ressaltou que o Brasil é o único país do 
mundo com mais de cem milhões de habitan-
tes que assumiu o desafio de ter um sistema 
universal público e gratuito de saúde e que o 
tão criticado SUS garante a realização de mais 
de 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais 
por ano, sem contar as internações, consultas 
médicas e o transplantes de órgãos.

Explicou as mudanças na sistemática para a 
realização das cirurgias eletivas pelo SUS que, 
segundo ele, dão maior flexibilidade ao gestor 
local e privilegiam a realização das cirurgias de 
catarata. “O aumento em mais de 65% no nú-
mero destas cirurgias, neste último ano, deve-se 
a este incentivo”, salientou. 

Fogolin Passos afirmou que o ministério 
considera mais racional inserir a assistência 
oftalmológica nos vários programas e redes de 
atendimento, tais como Saúde da Família, Saú-

O Ministério da Saúde no Congresso
 “É preciso ressaltar, antes de mais nada, que o CBO está sendo um grande parceiro na construção de 
políticas públicas voltadas à saúde da visão, à saúde ocular, na construção de grandes ferramentas para 
que o País possa reduzir a distância e melhorar e qualificar a saúde ocular”

de na Escola etc, ao invés de criar uma rede 
exclusiva para a saúde ocular. Afirmou por ou-
tro lado, que paralelamente o ministério está 
concretizando a estruturação de redes de ser-
viços habilitados para, aí sim, proporcionar a 
assistência oftalmológica em vários níveis.

Grande parte de sua exposição foi de-
dicada ao Programa Olhar Brasil, que tem 
como objetivo principal identificar e corrigir 
problemas visuais relacionados à refração da 
população escolar do Brasil com o propósito, 
entre outros, de combater a evasão escolar e 
a repetência.

Elencou os problemas enfrentados pelo 
programa que levaram à sua reestruturação: 
1) Ausência de rede de atendimento oftal-
mológico; 2) Necessidade de reavaliação dos 
valores dos procedimentos realizados; 3) Difi-
culdade de adesão do gestor em virtude das 
outras patologias que eram identificas, mas 
não eram cobertas pelo programa; 5) burocra-
tização do sistema.

Para superar estes problemas, Fogolin 
explicou que o ministério investiu no aumento 
da capacidade de instalada e negociou com 
o CBO a atualização dos valores pagos pelos 
procedimentos oftalmológicos realizados den-
tro do Programa Olhar Brasil.

“Além disso, o ministério vai lançar um edi-
tal de cadastramento público de prestadores. 
Com isto o profissional que não atende toda a 
rede SUS vai poder atender o Olhar Brasil e 
pactuar localmente com o gestor”, disse.

Fogolin Passos garantiu que nas próximas 
semanas será publicada as portarias relacio-
nadas com a remodelação do Programa Olhar 
Brasil, que atualmente encontram-se em estu-
do no Ministério da Educação. Garantiu tam-
bém que os valores que serão pagos pelos 
procedimentos oftalmológicos realizados no 
âmbito do programa foram negociados pelo 
Ministério da Saúde com o CBO.

“Todo este trabalho foi feito com a con-
sultoria do CBO para a repaginação do Pro-
grama Olhar Brasil. Além de sua importância 
estratégica, o programa também será ferra-
menta para proceder a avaliação da rede de 
atendimento o que, por sua vez, será a base 
para a criação de novos programas no contex-
to da saúde ocular”, concluiu Fogolin Passos.

José Eduardo Fogolin Passos
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D
urante a reunião do Conselho Deliberativo/Assembleia Geral de Asso-
ciados do CBO, foi homologado o credenciamento de cinco cursos de 
especialização em oftalmologia ao CBO: Clihon – Hospital de Olhos de 
Feira de Santana (duas vagas); Fundação Hilton Rocha, de Belo Hori-

zonte (seis vagas); Universidade Federal de Minas Gerais – Juiz de Fora (duas 
vagas); Departamento de Oftalmologia do Hospital Universitário Bettina Ferro de 
Souza, da Universidade Federal do Pará (quatro vagas) e Serviço de Oftalmologia 

do Oftalon – Centro de Estudos 
e Pesquisas da Visão de Londri-
na (três vagas).

O coordenador da Comis-
são de Ensino do CBO, Mário 
Luiz Ribeiro Monteiro, explicou 
antes da homologação que os 
cursos de especialização em 
Oftalmologia credenciados pelo 
CBO estavam presentes em 16 
Estados da Federação e manti-
nham abertas 330 vagas anu-
ais. Com a abertura para novos 
credenciamentos, o CBO rece-
beu pedido de dez instituições, 
que enviaram a documentação 
correspondente e foram visto-
riados por integrantes da Co-
missão de Ensino. Depois das 
discussões internas, a comis-
são decidiu solicitar à homolo-
gação do credenciamento de 
cinco cursos, solicitação apro-
vada por unanimidade pela reu-

nião do Conselho Deliberativo/Assembleia Geral dos Associados do CBO. Agora, 
o Conselho conta com 68 cursos credenciados, em 17 Estados do País, que ofe-
recerem anualmente 347 para novos alunos de especialização em Oftalmologia.

A Comissão de Ensino do CBO tem a seguinte composição: Adalmir Morte-
rá Dantas, Adamo Lui Netto, Alexandre Henrique Bezerra Gomes, Arlindo José 
Freire Portes, Ítalo Mundialino Marcon, José Beniz Neto, Keila Míriam Monteiro de 
Carvalho, Mário Luiz Ribeiro Gonçalves (coordenador) e Roberto Lorens Marback.  
A comissão tem como assessores André Augusto Homsi Jorge e Sérgio Henrique 
Sampaio Mreirelles.

CBO credencia mais cinco
cursos de especialização

O XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será realizado 
em Goiânia (GO) e terá como Tema Oficial Prevenção da Cegueira na Infância.
Estas decisões foram tomadas na Assembleia Geral de Associados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO realizada em 14 de setembro, durante o Congresso de São Paulo.

O XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será realizado 
em Goiânia (GO) e terá como Tema Oficial Prevenção da Cegueira na Infância.
Estas decisões foram tomadas na Assembleia Geral de Associados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO realizada em 14 de setembro, durante o Congresso de São Paulo.

O XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será realizado 
em Goiânia (GO) e terá como Tema Oficial Prevenção da Cegueira na Infância.
Estas decisões foram tomadas na Assembleia Geral de Associados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO realizada em 14 de setembro, durante o Congresso de São Paulo.

O XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será realizado 
em Goiânia (GO) e terá como Tema Oficial Prevenção da Cegueira na Infância.
Estas decisões foram tomadas na Assembleia Geral de Associados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO realizada em 14 de setembro, durante o Congresso de São Paulo.

O XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual será realizado 
em Goiânia (GO) e terá como Tema Oficial Prevenção da Cegueira na Infância.
Estas decisões foram tomadas na Assembleia Geral de Associados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO realizada em 14 de setembro, durante o Congresso de São Paulo.

C
rescimento patrimonial 
de 12% entre junho de 
2011 e o mesmo mês 
de 2012. Este foi o 

principal resultado do balancete 
apresentado pelo tesoureiro do 
CBO, Mauro Nishi, na Assembleia 
Geral de Associados/Reunião do 
Conselho Deliberativo do CBO 
realizado em 14 de setembro, du-
rante o XX Congresso Brasileiro 
de Prevenção da Cegueira e Rea-
bilitação Visual.

O tesoureiro apresentou um 
resumo do Balanço Patrimonial 
de 31 de dezembro de 2011 e do 
balancete contábil do primeiro se-
mestre de 2012. Todas as contas 
apresentadas foram aprovadas 
por auditoria externa e pelo Con-
selho Fiscal do CBO. O relatório 
apresentado pelo tesoureiro tam-
bém foi aprovado por unanimida-
de pela Assembleia Geral de As-
sociados/Reunião do Conselho 
Deliberativo do CBO.

O tesoureiro do CBO, 
Mauro Nishi
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O 
Tema Oficial do XX Congresso Brasi-
leiro de Prevenção da Cegueira e Re-
abilitação Visual, “Perfil Epidemiológico 
das principais causas de cegueira no 

Brasil” foi apresentado em 13 de setembro, em 
horário exclusivo. Sob a coordenação dos relato-
res Maria de Lourdes Veronesese Rodrigues e 
Newton Kara José, vários dos autores fizeram a 
apresentação do resumo dos diversos capítulos 
do livro e proporcionaram uma visão geral da 
obra e de sua importância para o atual cenário 
da Oftalmologia brasileira e latino-americana.

Após a apresentação dos dados sobre a 
distribuição dos médicos oftalmologistas no 
Brasil e das informações sobre a epidemiologia 
das doenças oculares, houve palestras sobre as principias cau-
sas de cegueira e as formas para enfrentá-las: erro refrativo, 
catarata, glaucoma, trauma, retinopatia diabética e DMRI. 

A atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) na prevenção 
da cegueira e na promoção da saúde ocular foi analisado, bem 
como os problemas que enfrenta para concretizar o ideal de 
assistência médica universal e gratuita para todos os brasileiros. 

A sessão de apresentação do Tema Oficial do congresso 
terminou com a apresentação dos dados relacionados com o 
estudo multicêntrico de morbidade ocular desenvolvido pelo 
CBO junto aos cursos de especialização em oftalmologia cre-
denciados pela entidade. Este estudo, espinha dorsal do Tema 
Oficial do congresso de 2012, traçou o perfil da demanda, 
diagnósticos e causas de deficiência visual e cegueira nos ser-
viços de atendimento. 

O sumário do livro “Perfil Epidemiológico das princi-
pais causas de cegueira no Brasil” é o seguinte:

Prefácios: Marco Antônio Rey de Faria e Paulo 
Augusto de Arruda Mello;

Introdução à Epidemiologia: Afonso Dinis Costa 
Passos;

Causas presumíveis de perdas visuais no Brasil:
Erro Refrativo: Newton Kara José, Roberta Ven-

tura Urbano e Newton Kara José Júnior;
Cirurgia de Catarata: epidemiologia e fármaco-

-economia - Newton Kara José Júnior, Marcony Ro-
drigues Santhiago e Rodrigo França de Espíndola;

Glaucoma: Prevalência, custo diagnóstico, custo 
cirurgia, fármaco-economia, custo para o paciente 
do tratamento pós-intervenção, educação e acesso 
- Paulo Augusto de Arruda Mello;

Trauma: Prevalência, custo diagnóstico, custo 
cirurgia, fármaco-economia, custo para o paciente 
do tratamento pós-intervenção educação e acesso 
- Dácio Costa e Newton Kara José;

Retinopatia Diabética: Prevalência, custo diag-
nóstico, custo cirurgia, fármaco-economia, custo 
para o paciente do tratamento pós-intervenção, edu-

cação e acesso - Suel Abujamra e Roberta Ven-
tura Urbano; 

DMRI: Prevalência, custo diagnóstico, custo 
cirurgia, fármaco-economia, educação e acesso 
- Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira e Rogério Fur-
quim Mauad;

SUS: Esse Desconhecido - Juan Stuardo Ya-
zlle Rocha e Maria do Carmo Guimarães Caccia-
-Bava; 

Perspectivas de organização hierárquica do 
Oftalmologista no SUS: Jayter e Flávia Attier de 
Castro; 

Medicina Baseada em Evidência: Noções Ge-
rais: Lígia Issa de Fendi, Gustavo Viani Arruda, Ma-
ria de Lourdes Veronese Rodrigues e Jayter Silva 
de Paula;

Modelo de Gestão Econômica em Saúde Ocular: 
Nivaldo Vieira de Souza,  Marco Antônio Berto e Eduardo S.M. 
Vieira de Souza;

Análise dos Projetos “Olho no Olho” e “ Catarata”: Newton 
Kara José;

Reabilitação da pessoa com deficiência visual: Maria Apare-
cida Onuki Haddad e Marcos Wilson Sampaio;

Estudo multicêntrico brasileiro de morbidade ocular: perfil 
da demanda, diagnósticos principais e causas de deficiência 
visual e cegueira em serviços secundários e terciários de Of-
talmologia - Maria de Lourdes Veronese Rodrigues e Newton 
Kara José.

Os interessados em adquirir o livro Tema Oficial do XX 
Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual devem entrar em contato com a Editora Cultura Médica 
pelo telefone (21) 2567-3888, e-mail cultura@culturamedica.
com.br ou pelo site www.culturamedica.com.br

Tema Oficial
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Prêmio Oftalmologia Cirúrgica

“Eficácia e Segurança da Injeção 
Intravítrea de Bevacizumab com Vál-
vula de Ahmed em Olhos com Glau-
coma Neovascular”

Autores: Enyr Saran Arcieri, Da-
nilo J. Secches, Jayter Silva Paula, 
Kleyton A. Barella, Rafael Saran Arcie-
ri, Rodrigo Jorge e Vital Paulino Costa 
 “Participaram do estudo 40 pacien-
tes que apresentavam glaucoma neo-
vascular avançado que necessitavam 
de cirurgia de implante de drenagem 
para obter melhor controle da pressão 
intraocular e que foram divididos ale-

atoriamente em dois grupos: um que foi submetido apenas ao implante 
de válvula de Ahmed e outro que além da válvula também recebeu inje-
ção intravítrea de Bevacizumab. A curto prazo, a única diferença estatis-
ticamente significativa encontrada foi a resolução da neovascularização 
iriana superior no grupo que recebeu o Bevacizumab (80% x 25%). Em 
resultado final, observamos que a medicação pode provocar regressão 
de neovasos tanto na íris quanto no ângulo da câmara anterior em pa-
cientes com glaucoma neovascular submetidos a implante de válvula 
de Ahmed. A longo prazo, os pacientes que receberam a medicação 
apresentaram menor pressão intraocular e necessitaram menos me-
dicamentos adicionais para alcançar o controle pressórico”, comenta. 

Trabalhos premiados
Os autores dos trabalhos científicos premiados no Congresso de São Paulo receberam 
os respectivos diplomas de premiação durante a realização do II Encontro Nacional de 
Comunicação, em 13 de setembro.

O trabalho “Efeitos da Exposição Luminosa, PH, Osmolaridade e Solvente 
na Toxicidade Retiniana de Corantes para Cromovitrectomia”, de autoria de 
Elaine de Paula Fiod Costa, Acácio A. S. Lima Filho, Adriana K. Carmona, 
Eduardo B. Rodrigues, Fernando M. Penha, Larissa Pereira Coppini, Maurício 
Maia, Michel Eid Farah, Nilana M. T. Barros e Raquel Leão Neves, conquistou 
o Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia, destinado ao melhor trabalho 
inscrito no congresso. O projeto experimental, que envolve estudo de coran-
te nas cirurgias de retina, foi realizado conjuntamente pelos departamentos 
de Oftalmologia e de Biofísica da Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP). 

“O trabalho foi submetido em base na cultura de células, onde foi avaliada 
a toxicidade de outros fatores que podiam estar relacionados, além do pró-
prio corante. Estou muito feliz com a conquista, pois trabalhos experimentais 
são difíceis de casar a parte básica com a parte prática e obtivemos sucesso 
nisso”, afirma Elaine de Paula.

A princesa Aline

Além do principal prêmio da noite, o evento também destacou os trabalhos:

Elaine de Paula Fiod Costa junto a seu 
trabalho na Praça Científica do congresso

“Avaliação da Espessura da Retina Interna na Mácu-
la de Pacientes com Esclerose Múltipla ou Neuromielite 
Óptica”

Autores: Danilo Botelho Fernandes, Ali S. Raza, Ra-
fael G. F. Nogueira, Diane Wang, Dagoberto G. Calle-
garo, Donald C. Hood e Mário Luiz Ribeiro Monteiro. 
“No trabalho, foi utilizado o OCT, para estudar pacien-
tes com doenças desmielinizantes, Esclerose Múltipla 
e Neuromielite óptica, com a finalidade de avaliar a 
espessura das camadas internas retinianas na mácu-
la, em especial a camada de células ganglionares e a 
camada nuclear interna, compará-las entre si e com 
pessoas normais, afim de, detectar o impacto destas 
doenças na retina e possíveis formas de diferenciá-
-las”, afirma o autor.

Prêmio Oftalmologia Clínica

O tesoureiro 
do CBO, 
Mauro Nishi, 
entrega o 
diploma 
a Danilo 
Botelho 
Fernandes
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Prêmio Pesquisa Básica

“Imunoregulação na Retinocoroidite Toxoplásmica Ativa”
Autores: Cynthia Azeredo Cordeiro, Antônio L. Teixeira, Érica L. M. Vieira, 
Fernando Oréfice, Juliana L. Oréfice, Lucy H. Young, Rogério A. Costa, 
Vinicius Castro, Walderez O. Dutra e Wesley R. Campos. 

Prêmio Educação em Saúde Ocular

“Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência Visual”
Autores: Maria Inês Rubo de Souza Nobre, Ana Flávia Izumi Cruz, Giuliana 
Jorge Crepaldi, Maria Elisabete Rodrigues F. Gasparetto, Sonia M. Chadi 
Paula Arruda, Zélia Z. Lourenço Camargo Bittencourt e Rita de Cassia I. 
Montilha. 

Prêmio Região Centro Oeste

“Espessura Corneana Durante e Após Cross-Linking com Ultravioleta-A e 
Solução Hipoosmolar de Riboflavina em Córneas Finas”
Autores: Belquiz Rodrigues do Amaral Nassaralla, Diogo Máfia Vieira, Márcia 
Leite Machado, Marisa Novaes Falleiro Chaves de Figueiredo e João Jorge 
Nassaralla Junior. 

Prêmio Região Nordeste

“Eficácia da Correção Óptica da Acuidade Visual no Comportamento 
Escolar”
Autores: Eduardo Nery Rossi Camilo e Alessandra de Freitas Carneiro Lira.

 

Prêmio Região Norte

“Recorrência de Pterígio Após Exérese Cirúrgica em Hospital Universitário 
no Período de Novembro - 2008 a Outubro - 2009”
Autores: Hellen Cristina Paraguassu Macedo, Caroline Galvão Leite, Érika 
Nunes Polaro, Gabriel Ângelo Ribeiro da Silva, Paula Renata Caluff Tozzatti, 
Raquel Furtado Castro, Raquel Tabosa Damasceno Pontes, Renato Sérgio 
de Andrade Lima, Roberto Freitas de Castro Leão e Rosacélia Coêlho Brito. 

Prêmio Região Sudeste

“Olhos com Pressão Normal e Escavações Grandes: Qual a Utilidade do 
SD-OCT em Diferenciar Normais dos Glaucomatosos?”
Autores: Tiago dos Santos Prata, Fábio N. Kanadani, Luis G. Biteli, Luisa 
Trancoso, Mauro T. Leite e Rafael Furlanetto. 

Prêmio Região Sul

“Aumento da Expressão da Molécula de Adesão Intercelular-1 na Coroide e 
Esclera de Coelhos Hipercolesterolêmicos”
Autores: Caroline Luzia de Almeida Torres, Andréa Luchini, Antônio Marcelo 
Barbante Casella, Dalton Bertolim Précoma, Emílio de Almeida Torres, Lúcia 
de Noronha, Rafael Zotz, Regiane do Rocio de Almeida Torres, Róbson de 
Almeida Torres e Rogil José de Almeida Torres. 

Prêmio Trabalho Internacional
“Tratamento do Retinoblastoma Grupo D com Quimioterapia Intravenosa 
Versus Quimioterapia Intra-Arterial”
Autores: Enzo Augusto Medeiros Fulco, Carlos Bianciotto, Carol L. Shields, 
Carolina Alarcon e Shripaad Shukla.

Maria Inês Rubo 
de Souza Nobre 
e Paulo Augusto 
de Arruda Mello

Cynthia Azeredo 
Cordeiro

Belquiz 
Rodrigues 
do Amaral 

Nassaralla e 
Elisabeto Ribeiro 

Gonçalves

Eduardo Nery 
Rossi Camilo e 
Nilo Holzchuh

Hellen Cristina 
Paraguassu 

Macedo recebe 
o diploma das 

mãos de Mauro 
Nishi

Tiago dos 
Santos Prata 

e Augusto 
Paranhos Júnior

Caroline Luzia 
de Almeida 

Torres e Paulo 
Augusto de 

Arruda Mello

Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves 

entrega o diploma 
a Enzo Augusto 
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Prêmio Waldemar e Rubens Belfort Mattos

O oftalmologista Bruno Machado Fontes recebeu o 
Prêmio Waldemar e Rubens Belfort Mattos, concedido ao 
melhor artigo publicado na revista Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia em 2011. O artigo “Corneal biomechanical 
evaluation in healthy thin córneas compared with matched 
keratoconus cases”, publicado em janeiro, foi defendido 
como tese de Doutorado na Escola Paulista de Medicina 
(EPM-Unifesp), em 2012.

“Fizemos ampla pesquisa sobre a resistência da córnea, 
a biomecânica da córnea aferida por um equipamento cha-
mado “ORA” e conseguimos publicar seis trabalhos científi-
cos, sendo quatro publicados em revistas internacionais e 
dois publicados nos Arquivos”, ressalta Fontes.

Dentre os seis trabalhos publicados, cinco receberam 
prêmios, entre eles o de melhor pôster da Academia Ameri-
cana de Oftalmologia de 2011, o melhor trabalho científico 
do Congresso Pan-Americano de Buenos Aires e o Melhor 
publicado no Jornal of Refractive Surgery.

“O Prêmio dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia veio 
coroar este trabalho de tese e ajudar a difundir este conhe-

cimento no Brasil. Ter uma publicação forte contribui para 
que nós possamos publicar cada vez melhores artigos, o que 
denota na melhoria da qualidade e o prestígio que a Oftal-
mologia brasileira conseguiu no mundo inteiro”, finaliza. 

Prêmio Melhor Trabalho Científico em 
Oftalmologia em Diabetes

O XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce-
gueira e Reabilitação Visual também foi o palco para a 
entrega do Prêmio de Melhor Trabalho Científico em Of-
talmologia em Diabetes apresentado no XVII Congresso 
Brasileiro Multidiciplinar em Diabetes da Associação Na-
cional de Assistência do Diabético (ANAD), ocorrido em 
julho de 2012. 

O trabalho vencedor foi ”Abordagem do Diabetes atra-
vés da Implementação de Modelo 
Estratégico de Atendimento Multi-
disciplinar – Mutirão do Diabético 
de Itabuna”, de autoria de Rafael 
Ernane de Andrade. 

Por razões familiares, o oftal-
mologista Andrade não pode par-
ticipar do congresso de São Paulo 
e o prêmio foi recebido em seu 
lugar por Lilian Fany de Castilho, 
diretora da ANAD.

Paulo Henrique 
de Ávila Morales, 
Lilian Fanny de 
Castilho e o 
presidente do 
CBO, Marco 
Antônio Rey de 
Faria

Durante a solenidade 
também foram entregues 
os diplomas correspon-
dentes ao Prêmio Aller-
gan/CBO, concedido ao 
aluno que obteve a maior 
média na Prova Nacional 
de Oftalmologia e ao co-
ordenador do Curso de 
Especialização que ob-
teve a maior média nas 
últimas quatro edições da 
prova. Ambos receberam 
passagens aéreas - São 
Paulo – Fort Lauderdale 
(EUA), hospedagem e ins-
crição na reunião da As-
sociation for Research in 
Vision and Ophthalmology 
(ARVO), sob os auspícios 
da Allergan. Em 2012, os 
premiados foram Amanda 
Correia da Paz (UNIFESP) 
e Augusto Paranhos Jú-
nior (UNIFESP). O encon-
tro da ARVO de 2012 foi 
realizado de 6 a 10 de 
maio em Fort Lauderdale, 
Flórida (EUA).

Prêmio CBO/Allergan

Augusto Paranhos Júnior  
e Edvoneid Barroso

Amanda Corrêia da Paz e o 
representante da Allergan, 

Edvoneid Barroso

Bruno Machado Fontes recebendo o diploma de Nilo 
Holzchuh
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O 
congresso de 2013 tem grande van-
tagem: vai acontecer no Rio de Ja-
neiro, atualmente a cidade da moda, 
da qual todo mundo ouve falar por 

causa da Copa do Mundo e das Olímpiadas. 
Percebemos, em nossas viagens ao exterior, 
o grande interesse despertado pela cidade e 
pelo País e a curiosidade das pessoas sobre 
o que podem fazer e visitar antes e depois do 
evento”.

Esta avaliação foi feita por Ana Luísa Ho-
fling, presidenta do XXX Congresso Pan-Ame-
ricano de Oftalmologia, evento que será reali-
zado simultaneamente ao XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, de 07 a 10 de agos-
to de 2013, no Riocentro, Rio de Janeiro (RJ). 

Ana Luísa informa que as comissões execu-
tivas estão atentas para aproveitar o interesse 
despertado pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, 
mas que também vão ressaltar a diversidade 
cultural e artística de todo o continente ameri-
cano. Afirma também que a parte científica dos 
eventos estão sendo favorecidas pela tradição 
da Oftalmologia brasileira em realizar congres-
sos vitoriosos, com ótimos programas, pales-
trantes de primeira linha e grande experiência 
científica.

“Desta forma, o congresso de 2013 terá 
características do congresso pan-americano 
e características do congresso brasileiro de 
Oftalmologia. Também teremos eventos das 
sociedades de subespecialidade filiadas à As-
sociação Pan-Americana de Oftalmologia e ao 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia e eventos 
de sociedades supranacionais da Especialida-
de (como Academia Oftalmológica Universal, 
Conselho Internacional de Oftalmologia, Clube 
Jules Gonin etc). O resultado vai ser um con-
gresso extremamente rico que atenderá aos 
interesses de todos os participantes”, declara Ana Luísa.

A presidenta do congresso pan-americano garante, in-
clusive, que a solenidade de abertura contará com recursos 
audiovisuais de última geração inéditos e que a programação 
social vai retratar a diversidade cultural do continente, embora 
ressalte que a ênfase será para as manifestações culturais 
do Brasil.

Além de certificar que o congresso reunirá os mais im-
portantes palestrantes da Oftalmologia da América Latina e 
dos EUA e Canadá, Ana Luísa também lembra que o evento 

será uma grande oportunidade para os jovens 
oftalmologistas entrarem em contato com  
comunidades científicas e oftalmológicas 
de outros países, o que pode ser determi-
nante para as respectivas carreiras e para o  
fortalecimento da própria Oftalmologia Brasi-
leira.

O presidente do XXXVII Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia, Paulo César Silva Fontes, 
também faz balanço bastante positivo do con-
gresso do próximo ano. 

“A grade científica do congresso está muito 
adiantada, a Associação Pan-Americana de Of-
talmologia já apresentou 80% da grande cien-
tífica e nós brasileiros não estamos atrás. Outra 
boa notícia é que durante o XX Congresso Bra-
sileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilita-
ção Visual cerca 60% do espaço da exposição 
comercial já foi reservado”.

O outro presidente do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, Haroldo Vieira de 
Moraes Júnior, ressaltou que atualmente a 
Comissão Executiva do evento está tomando 
todas as providências para garantir as condi-
ções logísticas para o sucesso do evento tais 
como transporte e hospedagem. Afirmou tam-
bém que toda a área do congresso, tanto nos 
locais das apresentações científicas quanto na 
exposição comercial, será climatizada e que as 
inscrições dos oftalmologistas brasileiros privi-
legiarão os associados do CBO com condições 
especiais.

“Oitenta por cento do congresso já está 
equacionado e podemos garantir que ninguém 
se arrependerá de estar no Riocentro de 7 a 
10 de agosto de 2013”, declararam os presi-
dentes do XXXVII Congresso Brasileiro de Of-
talmologia. 

No próximo ano,
todos no Rio de Janeiro
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O 
XX Congresso Brasileiro de Preven-
ção da Cegueira e Reabilitação Visual 
foi palco da primeira reunião do CBO 
Mulher, idealizado pelas oftalmologis-

tas Denise de Freitas, Keila Míriam Monteiro de 
Carvalho e Maria Cristina Nishiwaki Dantas. O 
novo grupo visa enriquecer os debates dentro 
da Especialidade e valorizar o papel da mulher 
oftalmologista. 

Nesta entrevista, com as perguntas respon-
didas conjuntamente pelas três fundadoras via 
e-mail, são explicados os motivos dessa inicia-
tiva pioneira e reforçam que a mulher pode ter 
papel de destaque em todos os cenários que se 
dispuser a participar.

 
Jota Zero: Por que foi criado o CBO Mulher 
e quais seus principais objetivos?
Fundadoras: Para criar um grupo que valorize o 
trabalho da mulher oftalmologista e para discutir 
os problemas que as envolvem, além de estruturar estratégias 
de apoio e combate aos problemas encontrados, modifican-
do e melhorando o ambiente profissional de modo a atender 
as necessidades das mulheres oftalmologistas. O objetivo do 
CBO Mulher será aumentar a participação das integrantes em 
reuniões e associações nacionais e internacionais, criar novos 
grupos de liderança, por meio de reuniões, palestras, bolsas de 
estudo, aceitando a diversidade e ao mesmo tempo promoven-
do a igualdade entre os grupos.

Jota Zero: Como a médica oftalmologista pode participar 
do grupo?
Fundadoras: Além das reuniões durante os Congressos do 
CBO, pretendemos sugerir a participação da mulher na Oftal-
mologia em eventos das sociedades filiadas, além de realizar 
debates pela internet, criar um site próprio, entre outros. 

Jota Zero: Quais foram os principais temas discutidos na 
reunião no Congresso?
Fundadoras: Houve participação de Marilene Rezende Melo, 
presidente da Associação Brasileira de Mulheres Médicas 
(ABMM) e Francy Reis da Silva Patrício, ex-presidente da 
mesma instituição, que ministraram brilhantes palestras sobre 
a evolução e a participação da mulher na Medicina e na Oftal-

mologia. Liana Ventura e Ana Luisa Hofling de Lima falaram 
sobre suas respectivas experiências à frente de grandes insti-
tuições. Ainda tivemos Tânia Mara Cunha Schaefer, ex-presi-
dente da SOBLEC, que mostrou como foi sua participação e 
contribuição à entidade. Também se discutiu o problema atual 
das mulheres médicas adiarem a constituição de família em 
prol da profissão.

Jota Zero: Qual o papel da mulher na Oftalmologia atual?
Fundadoras: Temos muitos exemplos de grandes mulheres 
oftalmologistas de sucesso, mas claro que o papel da mulher 
na Oftalmologia poderia ser muito melhor. Por exemplo, temos 
poucas mulheres titulares ou chefes de Departamentos ou de 
Sociedades Filiadas ao CBO; nunca tivemos uma mulher pre-
sidente do CBO ou ocupando os cargos principais da diretoria, 
exceto pela atuação de Fabíola Mansur (primeira secretária do 
CBO na gestão 2009/2011) e atualmente, nenhuma mulher 
sequer ocupa a coordenação de alguma das inúmeras comis-
sões do CBO. Com a mulher adquirindo maior consciência de 
seu papel na Oftalmologia brasileira e assumindo posições 
compatíveis com sua formação e competência, naturalmente 
surgirão lideranças que propiciem que as mulheres assumam 
estes cargos de comando. Na ciência, isso já ocorre, pois há 
muitas mulheres tituladas academicamente, inclusive partici-

“Eu nunca vejo o que já foi feito. Eu somente vejo o que ainda falta para ser feito”

(Marie Curie*)

CBO Mulher 
é criado no Congresso
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pando de diretorias de Faculdade de Medicina, de comissões 
do CAPES, CNPQ e outras instituições de pesquisa.

Jota Zero: Defina a mulher oftalmologista: ela hoje está 
em pé de igualdade com os homens na profissão? Por 
quê?
Fundadoras: Estamos quase em pé de igualdade em muitos 
aspectos, porém, ainda enfrentamos problemas. Por exem-
plo, é comum o paciente perguntar: “É a senhora mesmo que 
vai operar ou é seu irmão também médico?”; ou ainda: “você 
é a enfermeira, onde está o médico?”. Discutindo sobre es-
colha de candidatos à vaga de curso de especialização ou 
residência médica, ouvimos constantemente o comentário: 
"Se empatassem nas notas um homem e uma mulher, es-
colheria o homem, pois a mulher corre o risco de engravidar 
e "atrapalhar" todo o andamento do serviço”. Também já ou-
vimos: “Você deve ser muito boa, porque o médico que me 
encaminhou disse que é a melhor e é tão nova”; “Pesquisando 
na internet, vi que você é uma das maiores especialistas no 
assunto, então deve ser muito boa mesmo, porque sendo mu-
lher...”. Desta forma, ainda falta, sim, posicionamento político 
das mulheres como grupo para assumirem as posições de 
liderança, inclusive no CBO.

Jota Zero: Qual o nível de engajamento deste grupo para 
assuntos como ações políticas, luta contra a optometria e 
honorários médicos? 
Fundadoras: Estamos totalmente envolvidas com esses pro-
blemas, sem dúvida alguma. Claro que a diretoria do CBO tem 
papel muito maior nesse engajamento e com muito mais visibi-
lidade, afinal são as nossas lideranças. Mas, até agora, nenhu-
ma mulher oftalmologista ocupa ou ocupou esses cargos, de 
modo que, o trabalho da mulher oftalmologista fica restrito às 
instituições e serviços aos quais pertencem.

 
Jota Zero: O que falta para uma mulher chegar à Presi-
dência do CBO? Este é um objetivo em mente para algu-
ma oftalmologista do grupo?
Fundadoras: Falta muito pouco (risos). Os homens que se cui-
dem !!!!

Jota Zero: Considerações finais?
Fundadoras: O dia da mulher não é mais ou menos ocupado 
do que o do homem mas, de modo geral, é aceito que a mulher 
lida melhor com mais de um assunto simultaneamente. É uma 
característica feminina. A mulher, enquanto trabalha no con-
sultório ou no hospital, comanda sua casa, cuida dos filhos e 
precisa ainda ter tempo para se cuidar. A cobrança sobre a 
mulher é sempre maior e para dar conta de tantas atividades e 
obrigações, a mulher precisa ser realmente uma pessoa “múl-
tiplas funções” e fazer pelo menos o dobro do esforço. Final-
mente, o CBO Mulher não pretende promover o preconceito, 
como muitos podem pensar. É um grupo que pretende discutir 
problemas que envolvam as mulheres, como conciliar estudo, 
trabalho com gravidez, discutir traços de personalidades femi-
ninas como, por exemplo, múltiplas tarefas, combater qualquer 
tipo de preconceito que possa envolver as mulheres oftalmolo-
gistas, principalmente para as que se encontram em início de 
carreira e... muito mais. Participe!!!!!

(*) Marie Curie, nome assumido após o casamento por 
Maria Skłodowska, (1867 - 1934),cientista polonesa 
que foi a primeira pessoa a ser laureada duas vezes com 
um Prêmio Nobel, de Física pelas suas descobertas no 
campo da radioatividade e com o Nobel de Química, pela 
descoberta dos elementos químicos rádio e polônio.

Denise de Freitas, Maria Cristina Nishiwaki Dantas 
e Keila Míriam Monteiro de Carvalho

• Denise de Freitas: Professora adjunta livre docen-
te, chefe do Departamento de Oftalmologia da Escola 
Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, UNIFESP;

•	 Keila	Míriam	Monteiro	de	Carvalho: Professora 
Associada do Departamento de Oftalmo-Otorrinola-
ringologia da Faculdade de Ciências Médicas da UNI-
CAMP; Ex-presidente do Centro Brasileiro de Estrabis-
mo e da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal; 

•	 Maria	Cristina	Nishiwaki-Dantas: Professora Ad-
junta Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de SP; Chefe de Clínica da Irmandade da Santa Casa 
de SP; Delegada da Associação Pan-Americana de 
Oftalmologia.

Marie Curie,  
em foto de 1920
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O 
CBO Jovem tinha importante missão 
para realizar durante o Congresso: 
integrar no trabalho da comissão o 
jovem oftalmologista indicado por 

cada curso de especialização credenciado pelo 
CBO, escolhido pelo respectivo coordenador 
por apresentar qualidades de liderança e en-
gajamento para assuntos da coletividade. E, a 
partir desta integração, fundamentar a impor-
tância que o oftalmologista jovem tem no CBO 
e tornar este líder potencial em catalizador das 
ações da entidade dentro de seu curso.

Cerca de 30 médicos atenderam ao cha-
mado e participaram da reunião, realizada na 
manhã de 14 de setembro, na qual o CBO Jo-
vem conseguiu dar um salto de qualidade nas 
ligações com os cursos credenciados. 

“Tínhamos alunos de todo o Brasil conver-
sando sobre o CBO, sobre a Prova Nacional 
de Oftalmologia e em como o CBO pode aju-
dar os programas de ensino. A sinergia desse 
grupo vai permanecer e outros alunos irão se 
juntar a esta ação importantíssima”, comemo-
rou Rubens Belfort Neto, um dos coordenado-
res do CBO Jovem. 

Outro assunto importante discutido pelos 
jovens oftalmologistas foi a defesa da saúde 
ocular da população e das prerrogativas pro-

fissionais do médico oftalmologista, conside-
rada dever de todos. 

“O jovem oftalmologista precisa entender 
os desafios atuais da Especialidade no Bra-
sil. É importante que todos saibam o que fazer 
para defender a saúde ocular da população, 
seja exigindo melhores condições de trabalho 
no serviço público, seja combatendo a opto-
metria não-médica”, ressaltou Belfort Neto.

Com o sucesso dessa reunião, novos obje-
tivos foram traçados. O primeiro deles é esta-
belecer canais de comunicação apropriados, 
principalmente com a utilização da internet. 

“Queremos este grupo de jovens oftalmo-
logistas interagindo e trocando informações 

Numa das atividades da palestra de  
motivação, os escolhidos tinham que  
“lutar” pela princesa Aline

A princesa Aline

CBO JovemCBO Jovem 
se consolida nos Cursos Credenciados



21

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2012

Especial - IV Fórum Nacional de Saúde OcularXX Congresso  Brasileiro  de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual

com o CBO Jovem. Também realizaremos reu-
niões em todos os grandes congressos para 
consolidar e ampliar o grupo”, disse.

Em paralelo, o CBO Jovem vai desenvolver 
planos para programas de treinamento sobre 
administração e marketing, informação sobre 
a optometria não-médica, entre outros.

“O CBO Jovem pertence ao oftalmologis-
ta em início de carreira e ao médico que está 
se preparando para entrar na Especialidade. 
Para representá-lo da maneira mais adequada 
é necessário o engajamento de todos. E, para 
o início deste grande projeto, a reunião rea-
lizada no Congresso de São Paulo foi muito 
satisfatória”, finalizou Belfort Neto.

Durante a reunião, foi ministrada palestra 
da psicóloga Márcia Regina Campiollo sobre 
“Estratégias Práticas de como Iniciar um Con-
sultório”. 

“Tomem o Poder”

Estas foram as últimas palavras de Ru-
bens Belfort Junior, na abertura do Simpósio 
CBO Jovem/Allergan, realizado na tarde de 
14 de setembro na sala “Oscar Freire”. A força 
do depoimento de um dos “velhos” oftalmo-
logistas mais importantes do País reforçou a 
tese da importância do Jovem Oftalmologista 
no cenário atual da Especialidade.

O simpósio contou com a participação de 
centenas de jovens médicos e teve em sua 
programação a palestra motivacional realiza-

da por Augusto Gomes, que ressaltou a im-
portância da fuga da zona de conforto e da 
relevância de tomar “atitude”, para crescer 
profissionalmente e destacar-se dos demais. 

Durante a palestra foram realizadas ati-
vidades lúdicas de conscientização que pos-
sibilitaram que alguns jovens oftalmologistas 
adotassem atitudes diferenciadas e serem 
apontados como exemplos pelos colegas. 
Nessas atividades destacaram-se Pilar More-
no (veja box abaixo), Aline Moriyama (prince-
sa), André Murad (vilão) e Antônio Nogueira 
(príncipe). 

“Considero “tomar o poder” uma atitude, 
pois se você não fizer nada e ficar parado, 
nada vai acontecer! É necessário ter objetivos 
claros e seguir em frente até alcançá-los. Di-
zer isto, é chover no molhado, mas o fato é 
que as pessoas não agem. Quem aqui já não 
ouviu falar sobre metas, objetivos? Mas, como 
vimos, quase todos ficaram parados, sentados 
e quem agiu, acabou se destacando e rece-
bendo o prêmio por isso”, afirmou Gomes ao 
comentar a iniciativa de alguns participantes 
frente ao comodismo dos demais.

A palavra atitude faz você lembrar...

Pilar de Andrade Memória Mo-
reno! A oftalmologista que 
ficou conhecida ao deixar a 

sua cadeira, escondida entre as úl-
timas fileiras para interagir direta-
mente com o Simpósio, formou-se 
em 2006 na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), con-
cluiu sua especialização na Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), em 2012, com ênfase 
em Glaucoma. 

Durante o simpósio, cada vez 
que a palavra “atitude” era pronun-
ciada por Gomes, seu nome era dito em voz alta pelos colegas. Para ela, o 
fato de passar a ser conhecida foi “bacana”, porém, ressaltou que sentiu-se 
insegurança e até com alguma vergonha, quando ficou diante do público. 

“Encarei o público do nada, sem saber o que iria acontecer e, no início, 
fiquei com muita vergonha e insegurança. É gratificante perceber que por 
uma atitude tomada, mesmo pequena, é possível diferenciar-se dos demais”, 
afirmou. 

Para Pilar Moreno, o simpósio contribuiu para a reflexão sobre assun-
tos importantes, como mercado de trabalho, oportunidades, atitudes e ações 
necessárias para sair da zona de conforto. “São situações que contribuem 
para que possamos crescer profissionalmente e em todos os setores”, com-
plementa.

Sobre o futuro, a jovem oftalmologista gostaria que os médicos que se 
iniciam na Oftalmologia fossem reconhecidos e melhor recompensados. 
“Além disso, gostaria de ter o meu próprio consultório, fazer meu doutorado e 
continuar a carreira acadêmica”, finalizou a pop star jovem. 

O coordenador do  
CBO-Jovem, 
Nilo Holzchuh

CBO JovemCBO Jovem 
se consolida nos Cursos Credenciados

Participantes da reunião do CBO-Jovem 
da manhã de 14 de setembro
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O 
Espaço Sensorial foi uma das gran-
des inovações apresentadas no 
Congresso de São Paulo. Ocupan-
do área de 250 m² do pavilhão de 

exposições, a instalação permitiu ao congres-
sista passar por experiências sensoriais e vi-
venciar por alguns minutos a cegueira e suas 
limitações. Com os olhos vendados, o visitante 
era convidado a realizar um percurso de seis 

Espaço Sensorial 
destaque no Congresso

metros, dentro de um corredor com desníveis 
no solo e obstáculos aéreos compostos por 
objetos com diferentes tamanhos, texturas, 
aromas e sons. Esse percurso, criado e moni-
torado pelos artistas plásticos Daniel Freitas e 
Paulo Fernando Dias Pitombo (portadores de 
baixa visão), era completado com o convite à 
exploração tátil de esculturas, de sensações 
olfativas (fragrâncias de diferentes perfumes) 

O Espaço Sensorial 

Quadros de 
deficientes 

visuais 
expostos

Material didático em exposição no espaço
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ATe de sensações gustativas (com a degustação 
de café gourmet). 

O participante pôde, ainda, conhecer re-
cursos disponíveis para a pessoa com defici-
ência visual: máquinas braile, bengalas, recur-
sos pedagógicos, auxílios não ópticos, auxílios 
ópticos, equipamentos eletrônicos como os 
sistemas de vídeo-ampliação com custo aces-
sível e os recursos da informática.

Ao final da visita, o visitante pôde usufruir, 
gratuitamente, de momentos de relaxamen-
to com terapeutas de quick-massage (todos 
com baixa visão) e conhecer ações desenvol-
vidas para a inclusão no trabalho da pessoa 
com deficiência visual. Pôde, ainda, apreciar 
exposição de arte com pinturas e esculturas 
desenvolvidas por alunos deficientes visuais.

O Espaço Sensorial foi sugerido e idea-
lizado por Maria Aparecida Onuki Haddad e 
Ruth Santo, durante as reuniões do Comitê 
Executivo da Cumbre de Las Américas para 
la Prevención de la Ceguera. A iniciativa foi 
promovida pela Sociedade Brasileira de Visão 
Subnormal (SBVSN) e pela Associação Brasi-
leira de Assistência ao Deficiente Visual Lara-
mara, com apoio do CBO.

 De acordo com a presidente da SBVSN, 
Mayumi Sei, a visita teve componente lúdico, 
já que representou estado de cegueira tempo-
rário. Mesmo assim, a oportunidade de realizar 
a conscientização dos colegas médicos sobre 
as dificuldades que os pacientes enfrentam 
pode ser importante para mostrar a neces-
sidade dos mesmos serem encaminhados a 
serviços de reabilitação visual.

Um dos visitantes do Espaço Sensorial 
foi o presidente do CBO, Marco Antônio Rey 
de Faria que durante a vivência teve os olhos 
vendados e explorou uma forma diferente de 
sentir o mundo ao tentar usar de forma har-
mônica seus outros sentidos para enfrentar 
os obstáculos e percorrer todo o trajeto. “Você 
sabe que apesar de convivermos com a ce-
gueira no consultório, não temos a experiên-

cia da cegueira na prática e nunca a sentimos 
na pele. É diferente estar sem a visão, mesmo 
que temporariamente. Foram poucos segun-
dos onde tive que utilizar dos meus outros 
sentidos para conseguir dar o próximo passo”, 
disse o presidente do CBO.

A palavra do deficiente

Passeando pela área de exposições do 
congresso estava Daniel de Moraes Montei-
ro, 26 anos que teve retinopatia da prematu-
ridade e perda quase total da visão. Ao lado 
do fiel escudeiro Mac, um labrador negro de 
oito anos, não titubeou e atravessou o Espaço 
Sensorial. 

“Tenho essa vivência desde sempre. Acre-
dito que esta situação contribui para que as 
pessoas possam utilizar outros sentidos, pois 
temos uma cultura muito visual. Ao passar 
pelo Espaço Sensorial, a pessoa consegue ter 
a vaga ideia de explorar outros sentidos além 
da visão. É importante para o médico enten-
der que a deficiência visual não é o insuces-
so da Oftalmologia e que o deficiente visual 
preserva muitas coisas e ganha outras coisas 
também”, diz.

O Espaço sensorial também contou com 
a participação das empresas: Segment, BBZ, 
Fragrance, Café Gourmet Mantissa e Sereni-
dade ao Toque.

 O presidente do CBO no Espaço Sensorial Helder Alves 
da Costa Filho 
(integrante do 
Conselho Consultivo 
da SBVSN), 
Maria de Fátima 
Nery Goes e 
Maria Aparecida 
Onuki Hadad 
(ex-presidentes da 
SBVSN), Marco 
Antônio Rey de 
Faria (presidente 
do CBO), Mayumi 
Sei (presidente da 
SBVSN) e o artista 
plástico Daniel 
Freitas

Daniel de Moraes 
Monteiro e Mac 
entrando no 
Espaço Sensorial

Daniel Moraes Monteiro

 Entrada do Espaço Sensorial
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A 
sessão era solene. Sua Comissão 
Julgadora, formada por doze oftal-
mologistas de referência nacional e 
com vasta experiência em produção 

e avaliação de vídeos reforçou o quórum para 
o projeto que, apesar de inédito nos congres-
sos do CBO, foi elaborado cuidadosamente 
para ser grande. E o sucesso veio no início 
da noite de 12 de setembro, quando as luzes 
apagaram e os cinco melhores vídeos foram 
apresentados a aproximadamente 250 pes-
soas que compareceram ao Auditório Masp 
do recinto do congresso munidas de pipoca 
e “pad”, quebrando a lógica de meros recepto-
res, para interagir diretamente com os rumos 
do Festival.

“Nossa ideia não foi fazer simplesmente 
um show. Queríamos passar a mensagem de 
ensino prático aliado com a ciência, ao pra-

zer, ao show, a produção gostosa de assistir 
e conseguimos isso”, afirma o organizador 
do Primeiro Festival de Vídeos CBO, Newton 
Kara José Júnior.

O roteiro do Festival consistiu na apre-
sentação dos cinco melhores vídeos inscri-
tos, eleitos pela Comissão Julgadora for-
mada pelos especialistas Carlos Gabriel de 
Figueiredo (SP), Fernando Cançado Trin-
dade (MG), Marcelo Carvalho Ventura (PE), 
José Ricardo Carvalho Lima Rehder (SP), 
Emir Amin Ghanen (SC), Homero Gusmão 
de Almeida (MG), Maurício Maia (SP), Arlin-
do José Freire Portes (RJ), João Marcelo de 
Almeida Gusmão Lyra (AL), Armando Stéfa-
no Crema (RJ), João Luiz Lobo Ferreira (SC) 
e Newton Kara José Júnior (SP). Também 
foi apresentado o vídeo vencedor do Prêmio 
CBO Prevenção da Cegueira. Após a exibi-

Festival de Vídeos CBO
é sucesso de público, organização e 
conhecimento científico
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ção, houve a rodada de debates entre Co-
missão e autor.

“Fizemos questão da presença dos au-
tores dos vídeos, com o objetivo de valorizar 
ainda mais a obra. A ideia foi criar um cenário 
que contribuísse para o posicionamento de 
críticas, tanto construtivas quanto metodoló-
gicas, jamais tirando o mérito do vídeo, mas 
querendo algo a mais. As discussões foram 
tão proveitosas que os 10 minutos dedicados 
ao debate não foram suficientes devido esta 
grande interação científica”, comemora Kara 
José Júnior. 

O primeiro Festival de Vídeos CBO trouxe 
outra grande novidade: a interatividade entre 
obra e público. Antes do início das atividades, 
foi distribuído aos presentes equipamento 
eletrônico que possibilitava a oportunidade de 
voto, além do tradicional saquinho de pipocas. 
O público foi fator determinante para a esco-
lha do vencedor. 

“Criamos mecanismo para que os presen-
tes fossem também protagonistas, ou seja, ti-
vessem influência no resultado final do even-
to. Todos os cinco vídeos foram fantásticos, 
mas coube ao público eleger a classificação”, 
diz Kara José Júnior.

Para o organizador, o grande mérito do 
projeto cabe aos presidentes, Marco Antônio 
Rey de Faria, Newton Kara José e Rubens 
Belfort Junior. 

“Eles me ofereceram a ideia e os meios 
para que fosse concretizada. Tive carta bran-
ca nos termos de financiamento para fazer 
um festival, pois é atividade cara para o con-
gresso, que disponibilizou o auditório, o horá-
rio extra, a pipoca, os “pads”, ou seja, toda a 
infraestrutura e logística para sua produção. 
Tivemos também a importante divulgação do 
festival no site do CBO e, principalmente, nas 
páginas do Jornal Oftalmológico Jota Zero”, 
finaliza.

O 
primeiro Festival de Vídeos CBO premiou o traba-
lho “Quimioterapia Intra-Arterial para Retinoblasto-
ma: Uma Nova Era de Mínima Exposição Sistêmica 
com Agente Único”, de autoria de Enzo Augusto 

Medeiros Fulco, como a obra mais votada. O prêmio de R$5 
mil (sobre os quais incidirão impostos) foi patrocinado pela 
Vistatek e entregue por Flávio Pagano, Gerente Comercial 
da empresa.

“O retinoblastoma é o câncer ocular mais frequente da 
criança e realmente é muito difícil passar os detalhes do 
tratamento, que no Brasil está disponível apenas nos gran-
des centros. O festival foi fantástico e todos os escolhidos 
já são, de cara, premiados. Aprendemos com todos e real-
mente foram cinco vídeos emocionantes, mostrando deta-
lhes científicos de todas as áreas que foram abordadas e foi 
uma honra participar e ganhar estre prêmio”, afirma o autor.

Os vídeos premiados do Festival

O segundo vídeo mais votado foi “Bioptcs Terapêutico”, 
de autoria de Rodrigo Teixeira Santos, que recebeu das 
mãos de Horácio Vazquez, da Vision Care da Alcon, uma 
passagem para o Congresso da Academia Americana de 
Oftalmologia (AAO).

O Festival também premiou o trabalho “O Outro Lado”, 
de autoria de Gustavo Henrique Araújo Salomão, como o 
melhor vídeo na categoria Prevenção da Cegueira. Este foi 
o único prêmio eleito apenas pela Comissão Julgadora. O 
autor recebeu de Newton Kara José o prêmio CBO Preven-
ção da Cegueira, e também terá direito a viagem para o En-
contro da AAO, patrocinada pelo CBO.

Se você perdeu o Festival, não deixe de acessar o site 
do CBO no mês de outubro, pois todos os vídeos estarão 
disponibilizados aos associados em uma seção nova, com 
os pareceres de cada autor.

 

Vídeo vendedor: Flávio Pagano 
(Vistatek), Enzo Augusto Medeiros 
Fulco (vencedor) e Maurício Maia 
(Comissão)

Segundo lugar: Fernando cançado 
Trindade (Comissão), Rodrigo 
Teixeira Santos (2º lugar) e Horácio 
Vasaquez (Alcon)

Prevenção da Cegueira - Gustavo 
Salomão (ao centro), junto com seu 
colega Fernando Martins, recebe o 
Prêmio de Newton Kara José

A ideia foi criar 
um cenário que 
contribuísse para 
o posicionamento 
de críticas, tanto 
construtivas quanto 
metodológicas, 
jamais tirando o 
mérito do vídeo
Kara José Júnior
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O 
Conselho Brasileiro de Of-
talmologia adotou diversas 
atividades em seu estande, 
localizado estrategicamente 

na entrada da área de exposições do 
Congresso de São Paulo, com o ob-
jetivo divulgar as ações da entidade e 
aumentar a interatividade com os mé-
dicos oftalmologistas.

A programação contou com sor-
teios, divertidos jogos e uma impor-
tante pesquisa para identificar um 
cenário da opinião do oftalmologista 
referente ao material disponibilizado 
pelo CBO e a atuação da entidade 
nas diversas frentes. Além disso, 
em todos os dias do evento foram 
realizadas sessões de assessoria 
jurídica, de marketing, contábil e da 
Federação das Cooperativas Esta-
duais de Serviços Administrativos 
em Oftalmologia (FeCOOESO). A 
participação dos congressistas no 
estande foi massiva.

Estande do CBO atrai grande público 
e promove importante pesquisa com Associado

João Fernandes, da FeCOOESO, 
prestando assessoria aos associados  
do CBO no estande

Confira os ganhadores 
dos sorteios:

Sandro Vilar ganhou um Notebook, no pri-
meiro sorteio realizado em 12 de setembro;

A Oftalmologista Heloisa Pedrosa foi a 
vencedora do segundo sorteio, realizado em 
13 de setembro, e levou para casa um Tablet;
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Estande do CBO atrai grande público 
e promove importante pesquisa com Associado

ENquETE CBO 
MOSTRA A OPINIãO 

DO ASSOCIADO 
PRESENTE NO 
CONgRESSO

O CBO aproveitou o evento para co-
nhecer um pouco melhor a opinião 
de seus associados em relação à 

entidade. Para isso, centenas de oftal-
mologistas responderam à pesquisa no 
estande. 

Os principais resultados 
da pesquisa foram:

Sexo dos pesquisados: 
Masculino (53%); Feminino (47%);

Faixa etária: 
mais de 60 (5%); Entre 50 e 60 (12%); 

Entre 40 e 49 (18%); Entre 31 e 39 
(35%) e até 30 (30%);

As ações do CBO consideradas 
mais importantes foram: 

Congressos (11%); Defesa Profissional 
(26%); Educação Continuada (30%);

Já as áreas que devem receber 
maior atenção da entidade, a 

formação dos oftalmologistas ficou 
com (14%); Educação  

Continuada (17%); Combate à 
Optometria não-médica (24%) e  

Defesa Profissional (33%).

Os dados mostram também 
que o associado prefere receber 
informações referentes ao CBO  

por e-mail (70%). 

Já a qualidade do material 
informativo foi avaliada em “muito 
boa” por 45% dos entrevistados e 
a preferência pelo conteúdo digital 
ultrapassou o impresso com 51%.

Heloísa Pedrosa e seu prêmio

Raquel Coelho

O secretário geral  
do CBO, Nilo 
Holzchuh, entrega  
o prêmio a  
Sandro Vilar

Raquel Coelho formou-se na Fa-
culdade de Medicina de Petrópolis, em 
2009, e atualmente está no segundo 
ano do Curso de Especialização da Fun-
dação Altino Ventura. Para conquistar 
o concurso, afirma que foi necessário 
grande mobilização de sua família e ami-
gos, que invadiram a página do CBO no 
facebook com 108 “likes” em seu nome. 
O Rio de Janeiro já é conhecido pela of-
talmologista.

“Sempre que viajo à cidade costu-
mo subir a serra para Petrópolis, onde 
morei por seis anos. Petrópolis é linda, 
clima gostoso, excelentes restaurantes 
e pontos turísticos como o Museu Im-
perial, Palácio Quitandinha, Palácio de 
Cristal, Casa de Santos Dumont, além 
da Rua Teresa que é ótima para com-
pras. Já no Rio, gosto muito de andar de 
“bike” por Copacabana e Ipanema, ir ao 
teatro e passear pelo Leblon. Para a 
noite, a Lapa é uma ótima opção. Sem 
contar que vou participar do principal 
evento da Oftalmologia no Brasil em 
2013, o que é fantástico!”, comemora 
Raquel Coelho.

Roberto Briand Cavalcanti Júnior foi 
o sorteado em 14 de setembro e levou 
para casa um iPhone. 

Além dos sorteios e da interatividade 
entre os oftalmologistas, também foram 
distribuídos exemplares do Guia Jurídico 
e Meu Primeiro Consultório. 

A primeira inscrita no 
Congresso do Rio de Janeiro

 
A promoção “Vai Curtir o Con-

gresso 2013 do Rio?”, elaborada 
para divulgar a página da entidade nas 
redes sociais e garantir a primeira inscri-
ção no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia (RIO 2013) para a pessoa 
que conquistasse mais de 100 “likes” no 
facebook do CBO, foi vencida pela oftal-
mologista pernambucana Raquel Coelho 
de Souza Lima.
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O Congresso foi muito importante para a GENOM. 
Nosso estande manteve-se com muitos visitantes, de 
acordo com os objetivos traçados anteriormente pela 
empresa. Focamos o trabalho do congresso no posi-
cionamento dos principais produtos da linha oftalmoló-
gica e também nos mais recentes lançamentos, como 
Hyabak e Blephagel. Participamos, em parceria com o 
laboratório Théa, de excelente simpósio que superou 
todas nossas expectativas. Os produtos foram muito 
bem recebidos e podemos considerar nossa partici-
pação no XX Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual um grande sucesso.

Cristina Focassio Poloniato 
Marketing - Genom (Oftalmologia)  
União Química Farmacêutica Nacional S/A

A Essilor sempre investiu e sempre vai investir 
nos eventos do CBO, pois somos grande parceiro 
da Oftalmologia brasileira. A credibilidade do conte-
údo científico dos Congressos do CBO é um grande 
incentivo para a presença massiva dos oftalmologis-
tas e a empresa, como Patrono desde 2008, possui 
contato direto com médicos de todo o Brasil. Com 
esse cenário em destaque trabalhamos no congresso 
com dois representantes de cada região, pois é muito 
importante que o médico sinta-se representado em 
nosso estande. 

Gostaria de ressaltar que em 2012 iniciamos 
um programa importantíssimo junto ao CBO e a 
SOBLEC, que é o Curso de Refração. Fizemos uma 
ampla divulgação em diversas cidades e o curso está 
sendo grande sucesso. Também verificamos neste 
congresso que todos os módulos de refração tiveram 
quórum muito bom e constatamos que os oftalmolo-
gistas voltaram a valorizar a refração. O trabalho está 
valendo a pena! Em termos de produtos e novidades, 
o último lançamento da Essilor foi a Crisal UV, uma 
lente antirreflexo com fator de proteção Ultravioleta.

Antônio Cardoso 
Gerente Nacional Área Médica na Essilor Brasil

Naturalmente este é o congresso mais importante do ano para a Alcon e estamos com mais de 
80 pessoas trabalhando no evento, desde o representante farmacêutico, cirúrgico até os gerentes 
de vendas, que representam todo o território nacional. 

Aproveitamos o congresso para efetivar o lançamento de dois produtos: o Travatan Bak-Free, 
que é um Travatan sem conservantes, para o tratamento do Glaucoma. O segundo é o Opti-Free 
PureMoist, voltado para a limpeza das lentes de contato, aumentando a hidratação e o conforto ocu-
lar durante o uso. Estamos prontos também para introduzir no País, no início de 2013, a tecnologia 
de laser para a cirurgia de catarata, só aguardando a aprovação da Anvisa. Esta tecnologia já está 
disponível nos Estados Unidos, Europa e outros países da América Latina, com mais de duzentos 
equipamentos instalados no mundo.

Na parte científica elaboramos simpósio que abordou a evolução e o futuro das cirurgias de ca-
tarata, lágrimas artificiais, LIOs multifocais tóricas e alergia ocular. A Alcon está no Brasil há quase 
30 anos e temos histórico muito forte de aliança com a comunidade oftalmológica. A nossa força 
no Brasil só é possível com essa parceria e o CBO, como representante máximo da classe, é um 
parceiro importantíssimo para hoje e para o futuro.

giorgio Milo - Gerente Geral Alcon Brasil

Essilor

Alcon

genom

O primeiro secretário do CBO, 
Carlos Heler Ribeiro Diniz, entrega 
o diploma de reconhecimento da 
parceira a Giorgio Millo, gerente 
geral da Alcon Brasil

Cristina Focassio 
Poliniato,da Genom, 
recebe o diploma de 
reconhecimento do 
presidente do CBO

Além de ciência... negócios
O 

XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual não foi apenas completo em seu conteúdo 
científico, mas também caracterizou-se por ser grande oportunidade para a realização de negócios e estreitamento da 
relação entre a indústria e o médico oftalmologista. 

O evento contou com a participação de mais de 120 empresas, que contaram com a colaboração de 1.900 pessoas 
nos trabalhos de recepção e atendimento aos congressistas nos estandes, dispostos em área construída superior a 2.800 m². 

Os representantes dos Patronos do CBO 2012, grupo de empresas que desenvolvem parceria especial com a entidade contri-
buindo com seus principais projetos, traçam aqui o panorama do evento na visão daqueles que proporcionam tecnologia, produtos 
e serviços para os médicos oftalmologistas exercerem sua profissão.

Antônio Cardoso
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O Congresso de São Paulo foi tratado pela empresa como o principal evento do ano e pro-
curamos estreitar ainda mais a parceria com o CBO. Em termos de investimento é o evento 
oftalmológico onde concentramos maiores recursos, com aporte direto, só na infraestrutura, no 
estande e algumas outras atividades, aproximando-se de R$ 500 mil e tivemos cerca de 100 
profissionais trabalhando.

Realizamos dois simpósios: um de Glaucoma e outro de Superfície Ocular. O simpósio de 
Glaucoma foi coordenado por Remo Susanna Júnior e o de Superfície Ocular por Rubens Belfort 
Junior. 

Nosso objetivo estratégico é chegar em 2016 como o líder absoluto na área de medicações 
oftalmológicas tópicas no Brasil. Para consolidar esta projeção efetuamos o lançamento de im-
portantes produtos, como o Lastacaft, antialérgico, e outros que serão lançados nos próximos 
meses.

Nelson Marques - Presidente para a América Latina Allergan

Allergan

Johnson & Johnson

A Johnson & Johnson é patrocinadora oficial da Copa do Mundo da Fifa Brasil 
2014. Como Vision Care, trouxemos informações relativas à Sports Vision para o con-
gresso e praticamente todos os nossos representantes, no Brasil, o que significa que 
mais de 30 pessoas trabalharam conosco no evento. 

Para divulgar ainda mais o tema, elaboramos um simpósio que contou com a par-
ticipação de Christina Grupcheva, chefe do Departamento de Oftalmologia e Ciências 
Visuais da Medical University, em Varna, Bulgária e especialista em Sports Vision. Com 
essa iniciativa, trouxemos as mais atuais informações para o oftalmologista brasileiro 
e de como utilizá-las em seu consultório, pensando no bem-estar de seus pacientes 
atletas e não atletas. 

Aproveitando o Congresso, lançamos a 1-Day Acuvue Moist e a primeira lente de 
uso único para o astigmatismo no Brasil, a 1-Day Acuvue Moist para Astigmatismo. Ela 
tem o desenho de estabilização acelerada, igual ao desenho de estabilização acelerada 
da Oasys para astigmatismo, que os oftalmologistas brasileiros já conhecem.

O Congresso foi um grande momento, onde pudemos estreitar nosso relaciona-
mento com o Oftalmologista, trazer essas informações de forma prática, ativa, criando 
um canal onde os oftalmologistas puderam dialogar diretamente conosco. 

Liane Tuma - Gerente médica da Johnson & Johnson Vision Care

Para a Bausch+Lomb, a América Latina 
é a região de maior crescimento do planeta 
em termos de Oftalmologia. No ano passa-
do lançamos quatro novos produtos no mer-
cado Brasileiro e em 2013 pensamos em 
lançar outros dois.

O primeiro produto foi o Stellaris PC, 
que permite a realização das cirurgias de 
Catarata e Retina em um único equipamen-
to. É realmente muito valioso termos a com-
binação, em um único aparelho, das duas 
capacidades, além de otimizar o espaço em 
centros cirúrgicos. 

O segundo foi o Besivance, antibiótico 
tópico. Como médico oftalmologista, con-
sidero uma das características mais impor-
tantes do Besivance a segurança que pro-
porciona no combate a amplo espectro de 
bactérias. O terceiro produto foi o Biotrue, 
solução multiuso para lentes de contato. E 
o último foi a lente PureVision 2. 

A qualidade da Oftalmologia brasileira 
está entre as melhores e mais exigentes 
do mundo. Os médicos brasileiros, bem 
como seus colegas de todo o mundo, fa-
lam sobre a dificuldade para receberem 
mais pacientes. Por isso, elaboramos uma 
pesquisa chamada “Índice Global da Saúde 
dos Olhos”, que revela o estado de cons-
cientização, atitudes e comportamentos dos 
pacientes em relação à saúde ocular. (veja 
matéria sobre esta pesquisa na página 53).

Calvin W. Roberts
Vice-presidente Executivo da 
Bausch+Lomb

Bausch+Lomb

Marco Antônio Rey de 
Faria entrega diploma de 
reconhecimento pela parceira com 
a Allergan a Nelson Marques

O presidente do CBO, Marco Antônio 
Rey de Faria, a gerente médica da 
Johnson & Johnson, Liane Tuma e 
o ex-presidente do CBO Hamilton 
Moreira

Calvin W. Roberts, vice-presidente 
Executivo da Bausch+Lomb para 
a América Latina, o presidente do 
CBO e Luiz Fernandes, diretor de 
Assuntos Médicos e Farmacêuticos 
da empresa
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Programação Social
A 

Programação Social do congresso 
foi marcada por dois eventos artís-
ticos-sociais.

Depois da solenidade de aber-
tura, na noite de 13 de setembro, foi ofere-
cido um coquetel aos presentes, animado 
pela apresentação da Doctor’s Band, grupo 
formado pelos médicos oftalmologistas Mar-
celo Macedo (sax e flauta), Fernando Chaves 
(teclados), o pediatra Otávio Gali (baixo), além 
do músico André Travagin (bateria). 

A apresentação contou com músicas de 
artistas consagrados como Djavan, Ed Motta, 
Chico Buarque, Tom Jobim, Stevie Wonder, 

Eric Clapton, Beatles, entre outros. A festa 
contou também com a apresentação da can-
tora Vanessa Jackson.

Na noite seguinte houve a festa do con-
gresso, batizada de “um chops e dois pas-
tel”, que teve a animação da banda Titãs, que 
este ano completa 30 anos de carreira. A 
festa, à qual compareceram mais de quatro 
mil pessoas, teve mote os pontos de refe-
rência da cidade de São Paulo, inclusive de 
sua baixa gastronomia como o sanduíche de 
mortadela do Mercado Municipal, o sandu-
íche de pernil do bar Estadão e a sopa de 
cebola do CEASA.
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Paulo Augusto de Arruda Mello, presiden-
te do CBO na gestão 2009/11, foi elei-
to o novo coordenador do Conselho de 

Diretrizes e Gestão (CDG) da entidade e sua 
posse ocorreu em reunião realizada em 11 de 
setembro, na própria sede do CBO. Arruda 
Mello substitui Marcos Pereira de Ávila, pre-
sidente do CBO na gestão 1999/2001, que 
foi coordenador do CDG desde sua criação, 
há seis anos.

O CDG foi criado durante a presidência 
de Harley Bicas (2005/07) como instância 
consultiva para planejar os rumos do CBO em 
períodos superiores aos dois anos de cada 
gestão, assessorar, apoiar e/ou retificar as 
decisões da diretoria da entidade. É formado 
pelos presidentes das gestões passadas do 
CBO e por integrantes eleitos pela comunida-
de oftalmológica durante os congressos bra-
sileiros de oftalmologia.

De acordo com Marcos Ávila, o funciona-
mento do CDG contribuiu para evitar crises e 
conflitos no CBO, com reflexos positivos para 
toda a especialidade. Para ele, toda sociedade 
estruturada tem que aproveitar seu bem mais 
precioso, o fator humano, que também tem di-
mensão histórica. 

“A memória torna-se um estoque de co-
nhecimento que contribui para a tomada de 
decisões. O CBO conseguiu institucionalizar 
essa realidade através do CDG, que mui-
to contribuiu para a superação de impasses 
como, por exemplo, nas complexas negocia-
ções envolvendo os procedimentos médicos 
da Especialidade, as relações com as socie-
dades filiadas e os cursos de especialização 

CDG tem novo coordenador
credenciados, a aquisição da nova sede, a 
instalação definitiva do escritório em Brasília 
e o dimensionamento da estrutura jurídica 
necessária para atender aos interesses dos 
médicos oftalmologistas e do CBO. Em todos 
esses momentos e em vários outros, a atua-
ção harmoniosa do CDG e da diretoria trouxe 
resultados positivos para os médicos oftalmo-
logistas e, consequentemente, para a saúde 
ocular da população. Agora, tenho certeza que 
o processo ganhará nova dinâmica com Paulo 
Augusto de Arruda Mello”, declarou Marcos 
Ávila.

Já o novo coordenador do CDG conside-
ra que, no momento, sua atuação se voltará 
para a renovação do regimento interno do 
órgão, buscando maior institucionalização, e 
a consolidação de uma rede de comunicação 
rápida entre seus integrantes para dar nova 
consistência aos debates em questões que 
não requerem a realização de reuniões pre-
senciais.

“Existem também alguns outros pontos 
mais polêmicos que estou encaminhando aos 
membros do CDG para discussão, como por 
exemplo, a nomeação dos presidentes das 
comissões executivas dos congressos e dos 
relatores dos temas oficiais. Além disso temos 
várias ideias que estão sendo geradas dentro 
do próprio CDG que serão debatidas e enca-
minhadas. É um órgão muito importante, já 
que precisa pensar e decidir tendo como ho-
rizonte prazos superiores a uma gestão e que, 
por isso, exige formas de discussão e atuação 
mais flexíveis”, afirmou o novo coordenador do 
CDG, Paulo Augusto de Arruda Mello.

Marcos Ávila

Paulo Augusto de 
Arruda Mello
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Subfoveal Perfluorocarbon Associated With  Retinal Detachment With 
PVR” foi o trabalho apresentado por Márcio Nehemy, Professor Titular 
de Oftalmologia da Universidade Federal de Minas Gerais, no concur-

so de vídeos envolvendo técnicas inovadoras em cirurgia de retina e vítreo, 
promovido pela Sociedade Europeia de Retina – Euroretina que recebeu o 
primeiro prêmio.

A premiação ocorreu na Sessão Solene de abertura do Congresso da 
Euroretina, no Centro de Convenções de Milão, em 6 de Setembro. Nesse 
trabalho, Nehemy apresentou técnicas e resultados de tratamentos de casos 
com descolamento de retina com vitreorretinopatia proliferativa avançada 
complicados, pela ação do perfluorcarbono líquido sub-retiniano. 

Os médicos oftalmologistas Armando Crema 
e Renato Ambrósio Júnior foram premiados 
no Festival de Filmes do XXX Congress of 

the European Society of Cataract e Refrative Sur-
geons (ESCRS). Os dois foram os únicos repre-
sentantes da América Latina a ganhar o prêmio da 
ESCRS este ano. 

Renato Ambrósio Júnior, presidente da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Refrativa, ganhou o se-
gundo lugar na categoria Educacional, com o vídeo 
“Advances in Diagnosis and Treatment of Keratoco-
nus: Are We Facing a New Subspecialty?”. 

Já Armando Crema, presidente da Sociedade 
Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares, 
foi premiado pelo vídeo “Toric IOLs in special ca-
ses”, elaborado em conjunto com Aileen Walsh, 
que ficou em terceiro lugar na categoria de Casos 
Especiais. 

ESCRS premia pesquisadores brasileiros

Professor da UFMG 
recebe prêmio na Europa

Márcio Nehemy recebe o prêmio das 
mãos de Richard Gisbert, presidente 
da Euroretina

Marcony Rodrigues de Santhiago receberá o “Troutman Award”, prin-
cipal prêmio mundial da área de Cirurgia Refrativa. A premiação 
ocorrerá em 09 de novembro, durante o Congresso da Academia 

Americana de Oftalmologista (AAO), em Chicago. 
Em seu estudo “Short-term Cell Death and Inflammation After Intracor-

neal Inlay Implantation in Rabbits” (realizado em conjunto com Steven E. 
Wilson), Santhiago investigou durante três anos a segurança do implante 
intracorneal “Inlay”, do ponto de vista da reação inflamatória na córnea. O 
estudo foi realizado em Cleveland (EUA).

Prêmio Troutman

Marcony Rodrigues Santhiago

Peter Barry, presidente da ESCRS 
e Renato Ambrósio Júnior

Peter Barry, presidente da ESCRS
e Armando Crema (esquerda)
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O debate foi muito importante, pois ficou 
claro para todos os presentes a ilega-
lidade e o perigo representado pela 

prescrição de lentes de grau por pessoas sem 
formação médica. O representante de uma 
pretensa associação de optometristas foi du-
ramente questionado e o resultado do encon-
tro foi francamente favorável à saúde ocular 
da população”.

Esta foi a avaliação feita pelo presiden-
te da Sociedade Sergipana de Oftalmolo-
gia, Bruno Campelo Leal, sobre a audiência 
pública sobre saúde ocular convocada pela 
Promotora da Justiça para Saúde Pública de 
Sergipe, Carla Barreto, em 10 de agosto na 
cidade de Estância. A audiência contou com 
a participação de médicos, agentes de saúde, 
promotores e interessados no tema.

Campelo Leal, em sua exposição, mos-
trou a realidade da saúde ocular no Brasil e 

em Sergipe e os cuidados necessários para a 
preservação da visão, entre os quais a consul-
ta periódica com médico especialista.

A Promotora de Justiça finalizou a audi-
ência ressaltando a ilegalidade da prática da 
prescrição de lentes de grau por parte de op-
tometristas e afirmando que todo e qualquer 
profissional não médico que prescrevesse 
lentes corretivas seria processado.

Audiência pública em defesa da
saúde ocular

Bruno Campelo Leal 
em sua exposição na 

Audiência Pública
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O IX Congresso da International Agency 
for the Prevention of Blindness (IAPB), 
considerado o principal do mundo nos 

debates sobre a saúde coletiva e políticas de 
prevenção da cegueira e deficiência visual, 
foi realizado entre 16 e 20 de setembro, em 
Hydebarad, Índia. O evento contou com a par-
ticipação de mais de 2.500 pessoas, que re-
presentaram 60 países.

O congresso foi muito especial para a 
Fundação Altino Ventura (FAV), única institui-
ção de Pernambuco a participar, que recebeu 
a notícia de que foi aceita como Delegada 
pela IAPB no combate à cegueira. 

A conquista foi comemorada por Liana 
Ventura, presidenta da FAV. “É uma satisfação 
muito grande e ratifica que nosso trabalho 
está no caminho certo. Esta importante notícia 
confirma que a Fundação Altino Ventura con-
quistou reconhecimento no cenário nacional e 
internacional”, ressalta. 

A oftalmologista comemorou o resultado 
do IX Congresso para a saúde ocular. “Os 
sete simpósios apresentados no encontro 
mostraram o fortalecimento dos sistemas de 
saúde pública, contando histórias de sucesso 
em multisetoriais parcerias público-privadas, 

A Fundação Pan-Americana de Oftalmologia e a 
Retina Research Fondation criaram o Prêmio “Paul 
Kayser Global Award”, direcionado a pesquisado-

res em retina e vítreo. O prêmio, de US$ 50 mil, também 
pode ser entregue à instituição onde a pesquisa foi re-
alizada.

As inscrições vão até 31 de dezembro de 2012 e só 
podem ser feitas por e-mail.

Os trabalhos devem ser enviados eletronicamente, 
preferencialmente em inglês, nos programas pdf, doc., 
jpg, tif ou gif. Os trabalhos devem ser acompanhados 
de currículo vitae (duas ou três páginas), Declaração de 
Conflito de Interesse e Carta de Recomendação do che-
fe do departamento ou gerente do projeto.

Não serão aceitos vídeos, dvds, livros, apresentações 
em papel ou apresentações similares. Todos os materiais 
tornam-se propriedade da PAAO e não serão devolvidos.

Presente de aniversário para a FAV: 
entidade eleita delegada da IAPB

o empreendedorismo social e a saúde dos 
olhos”, finaliza.

Na parte científica do congresso, Liana 
Ventura apresentou o trabalho “Impacto da 
deficiência visual na qualidade de vida de pes-
soas com catarata tratados em Unidade Cirúr-
gica Móvel da Fundação Altino Ventura, nos 
municípios de Vitória de Santo Antão, Afo-
gados da Ingazeira, Serra Talhada, e Recife”. 
Também participaram do evento os oftalmo-
logistas brasileiros Andréa Zin (RJ), João Fur-
tado (SP), Camila Ventura (PE) e Ruy Cunha 
(BA).

Números da FAV

Desde sua criação, em 13 de outu-
bro de 1986, a FAV realizou mais de seis 
milhões de procedimentos oftalmológi-
cos. Os números mensais mostram mais 
de duas mil cirurgias e o atendimento a 
mais de 35 mil pacientes. A fundação é 
responsável por 87% dos transplantes de 
córnea realizados no Estado de Pernam-
buco.

Fundação Pan-Americana de Oftalmologia cria 
prêmio para pesquisadores em retina e vítreo

Os trabalhos devem ser originais e não publicados. O 
candidato deve ser médico ou pesquisador (PhD) com foco 
em pesquisas em saúde ocular e ciências visuais.

O prêmio deve ser usado somente em gastos pesso-
ais, equipamentos e materiais. Não pode ser usado como 
salário, despesas de viagem, livros, computadores, custos 
indiretos ou despesas relacionadas com publicações. As 
viagens e hospedagens serão pagas pelos ganhadores, 
bem como as taxas previstas em lei.

A primeira edição do prêmio será entregue no XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso 
Pan-Americano de Oftalmologia, que serão realizados de 
07 a 10 de agosto de 2013 no Rio de Janeiro (RJ).

Mais informações podem ser obtidas na Pan-American 
Ophthalmological Foundation: 1301 South Bowen Road, 
Suite 450, Arlington, Texas 76013 EUA, telefone: (817) 
275-7553; Fax: (817) 275-396; Email: info@paao.org

Liana e Camila Ventura 
em Hydebarad
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Logo, não cabe ação para declarar "atri-
buições, condições gerais de exercício, 
formação e experiência, áreas de ativi-

dades, competências pessoais e recursos de 
trabalho dos profissionais em optometria", pois 
cabe à lei estabelecer critérios para desempe-
nho de uma atividade profissional, e não ao 
Judiciário. Dito de outra forma, não há no bojo 
da presente ação qualquer relação jurídica 
concreta que necessite da tutela jurisdicional 
declaratória. Ante o exposto, NEGO SEGUI-
MENTO à Apelação interposta, com fulcro no 
art. 557, caput, do CPC, ante a sua manifesta 
improcedência, e extingo o feito sem exame do 
mérito por ausência de representação adequada da entidade de 
classe, nos termos do art. 267, VI, do CPC.”

Esta foi a conclusão do Desembargador Bartolomeu Bue-
no, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a uma apelação do 
autodenominado Conselho Regional de Óptica e Optometria 
do Estado de Pernambuco (CROO-PE) solicitando que a Jus-
tiça do Estado declarasse “...as atribuições, condições gerais 

de exercício, formação e experiência, áreas 
de atividades, competências pessoais e re-
cursos de trabalho dos profissionais em op-
tometria”.

Essa apelação foi resultante de senten-
ça proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Recife, que julgou improcedente 
ação declaratória ajuizada pelo referido con-
selho contra a Sociedade de Oftalmologia de 
Pernambuco, em 2005.

Na sentença contra a apelação, publicada em 13 de setem-
bro de 2012, o Desembargador Bartolomeu Bueno considerou 
que o autodenominado CROO-PE não tem procuração para de-
fender seus sócios em juízo e que não cabe ao Poder Judiciário 
do Estado declarar quais as funções do optometrista.

A Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco é represen-
tada por seu assessor jurídico Frederico Cox Cavalcanti Lins. 

Nova derrota judicial do chamado CROO-PE

Narra o autor que trabalha como optometrista, cuja função é a refratometria (confec-
cionar e verificar óculos), que há aproximadamente quatro meses presta serviços 
para a Ótica do Trabalhador... que nesse local, além de confeccionar óculos, fazia 

consultas aos clientes da ótica, sendo que este último não está autorizado a fazer; que 
como reside na cidade de Teresina, vem a esta cidade e retorna todos os dias; que a partir 
de hoje, exercerá apenas a função que está apto a exercer. Nada mais disse. São Luís 
(MA), 12 de setembro de 2012”

Esse é o teor dos parágrafos principais do Termo Circunstanciado de Ocorrência, 
lavrado em 12 de setembro de 2012, na Delegacia de Defesa do Consumidor da cidade 
de São Luís, que relata a diligência contra o optometrista Francisco Daniel de Sousa Lima 
e a apreensão de aparelhos que utilizava para realizar exames. 

A ação contra o optometrista foi resultante do incessante trabalho de esclarecimento 
que vem sendo feita pela Associação Maranhense de Oftalmologia (AMO) junto às au-
toridades do Estado em benefício da saúde ocular da população. De acordo com a vice-
-presidente da entidade, Raissa Moreira Lima, os esforços da AMO já produziram efeitos 
na Secretaria de Vigilância Sanitária do Estado e junto à própria Secretaria de Saúde.

Ressalta também que o optometrista, depois das fracas argumentações iniciais, re-
conheceu as limitações de sua atividade profissional, o que pode tornar-se precedente 
importante na longa luta judicial contra o exercício ilegal da Medicina.

Tomou posse a nova diretoria da Sociedade Alagoa-
na de Oftalmologia formada por Mário Jorge San-
tos (presidente), Dalton Monteiro (vice-presidente), 

Carlos Anchieta (secretário geral) e Erick Carvalho (te-
soureiro).

Os contatos com a Sociedade podem ser feitos pelo 
e-mail socaloft@gmail.com

Frederico Cox Cavalcanti Lins,  
advogado da Sociedade de 
Oftalmologia de Pernambuco

Nova derrota judicial do chamado CROO-PE

E no Maranhão...



Inaugurado em 19 de março de 2004, pelo Prof. Dr. 
Marcos Ávila, o Hospital CBV – Centro Brasileiro da Visão é 
um dos mais prestigiados da América Latina e sempre teve o 
foco no bem estar dos pacientes. Ele alia o seu alto nível de 
qualidade de atendimento, à atualizada tecnologia, à sua 
moderna infraestrutura e ao seu 
excelente corpo clínico. Na busca 
de proporcionar um serviço de 
qualidade crescente, o Hospital 
CBV possui critérios altíssimos na 
escolha de seus médicos e 
colaboradores, essas metas de 
avaliação estão presentes na hora 
de proporcionar o conforto e a 
segurança do paciente.

Em dezembro de 2011, 
visitado e avaliado pelos auditores 
da Organização Nacional de Acre-
ditação - ONA, o Hospital Oftalmo-
lógico recebeu a Certificação de 
Qualidade de nível 2 Pleno. No 
último mês de junho, o Hospital 
CBV oficializou esta conquista 
através do Presidente da ONA, Dr. 
Luiz Plínio Moraes de Toledo.

Constituída juridicamente 
em abril/maio de 1999, a ONA 
iniciou a implantação das normas 
técnicas do Sistema Brasileiro de 
Acreditação. Essas normas auxi- 
liam e garantem uma qualidade de serviço e atendimento de 
instituições de saúde que lidam com o público. O trabalho da 
instituição caracteriza-se por um processo permanente de 
avaliação e de certificação da qualidade dos serviços de 
saúde, permitindo o aprimoramento contínuo da atenção, de 
forma a melhorar a qualidade da assistência, em todas as 
organizações prestadoras de serviços de saúde do País.

Entre as principais vantagens do certificado de acredi-
tação da ONA estão a segurança para os pacientes e profis-
sionais, qualidade da assistência, construção de equipe e 
melhoria contínua. O CBV acredita nessas vantagens e tem 
orgulho de fazer parte do seleto grupo das principais institui-
ções de saúde do Brasil que contam com um certificado 
ONA. 

Em entrevista o Diretor Presidente do Hospital CBV, 
Prof. Dr. Marcos Ávila fala com exclusividade sobre a certifi-
cação.

A ONA tem como objetivo proporcionar uma 
avaliação e certificação constante da qualidade dos 
serviços de saúde. Qual o objetivo do CBV ao ingressar 
nesse sistema?

O objetivo de buscar essa certificação está no fato de 
priorizar a qualidade no seu termo máximo. Todas as etapas, do 
atendimento aos exames e outros procedimentos, são avalia-
das. Sempre buscamos a melhoria no que oferecemos ao 
paciente e procuramos proporcionar o máximo de conforto 

possível.

Algumas instituições de pres-
tígio nacional já fazem parte da ONA. 
Qual a sensação de fazer parte 
desse seleto grupo?

É das melhores. Nós buscamos 
essa certificação há algum tempo e 
conseguir é muito bom. Nós ainda 
conseguimos um certificado de nível 2, 
de apenas 03 níveis, o que só faz 
dessa vitória um feito ainda melhor.

Participar da ONA traz muitas 
vantagens quanto ao aprimoramento 
do serviço. Como isso reflete nos 
pacientes? Quais as expectativas do 
CBV quanto à aceitação de todos?

Para os pacientes isso represen-
ta mais uma segurança, mais uma 
garantia de que o serviço que nós pres-
tamos é um dos melhores disponíveis. 
Tenho certeza de que com isso o reco-
nhecimento do CBV como uma das 
instituições de saúde mais respeitadas. 
Dentro de alguns anos toda rede de 
saúde suplementar, provavelmente, 

terá que ter certificação. Então, já fazer parte desse seleto grupo 
é um grande passo para uma excelência comprovada.

Além desse, quais os próximos desafios esperados 
para 2012?

Com certeza continuar com as nossas melhorias e 
conquistar o nível 3, equivalente à excelência total, da certifica-
ção da ONA.

Reportagem: Camila Bocchino

Certificação de Qualidade em Oftalmologia

RT.: Dra. Maria Regina Chalita . CRM/DF - 14147

Marketing CBV
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Durante o Congresso de São Paulo, a Sociedade 
Brasileira de Glaucoma efetivou o lançamento de 
seu 2º Consenso de Glaucoma Primário de Ân-

gulo Fechado. A obra teve como editores José Paulo 
Cabral Vasconcellos, Lisandro M. Sakata, Marcelo Jor-
dão Lopes da Silva e Vital Paulino Costa e contou com a 
colaboração de 31 dos maiores especialistas brasileiros 
na matéria.

No prefácio do consenso, os editores ressaltam que 
o glaucoma primário de ângulo fechado é uma das prin-
cipais causas de cegueira no mundo, apesar de acome-
ter somente cerca de um terço dos pacientes com glau-
coma no mundo. Afirmam também que a classificação 
da doença foi atualizada e passou a incluir o que hoje 
é aceito por toda a comunidade oftalmológica mundial. 

O Consenso apresenta também um fluxograma que 
visa facilitar as tomadas de decisão diante de pacientes 
com suspeita de fechamento ocular, fechamento angu-
lar primário e glaucoma primário de ângulo fechado.

O 2º Consenso de Glaucoma Primário de Ângulo 
Fechado encontra-se disponível no site www.sbglauco-
ma.com.br/pdf/consenso04.pdf

Consenso de Glaucoma

O presidente da 
Sociedade Brasileira 
de Glaucoma, Vital 
Paulino Costa
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Desde 10 de setembro, Antônio Nasser é vice-presidente da divisão Eye 
Care, da Allergan, no lugar de Mauro H. Naddeo, promovido para a posição 
de vice-presidente de Marketing Estratégico Global da Allergan Medical.

Nasser ingressou na empresa em 2006, quando desempenhou papel fun-
damental para impulsionar e sustentar o negócio de Neurociências, que teve 
desenvolvimento durante sua gestão. Também reposicionou o negócio de Health 
na América Latina, com uma abordagem inovadora e bem sucedida.

Em seu lugar, foi contratado Ricado Ogawa como vice-presidente, Neuro- 
ciências/Health América Latina, com base no Brasil.Antônio Nasser

Mudanças na Allergan

A 
médica oftalmologis-
ta Fabíola Mansur de 
Carvalho foi eleita ve-
readora em Salvador 

(BA) pela coligação PSB/PPL. 
Fabíola tem grande militância 
nas áreas da saúde e da defesa 
dos direitos dos médicos e foi 
1ª secretária do CBO na gestão 
2009/11.

Outro médico oftalmologista 
vitorioso foi Júlio Emílio Lossio 
Macedo, reeleito prefeito da ci-
dade de Petrolilna (PE) em mo-
vimentada eleição onde obteve 
mais de 45% dos votos válidos. 
Júlio Lossio pertence ao PMDB. 
Petrolina, uma das mais impor-
tantes cidades do Sertão do Rio 
São Francisco, tem aproxima-
damente 300 mil habitantes e 
situa-se a 720 quilômetros do 
Recife.

Oftalmologistas eleitos em 07 de outubro

Presidente do CBO condecorado
O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte concedeu ao presidente do Con-

selho Brasileiro de Oftalmologia, Marco Antônio Rey de Faria, a Medalha de Mérito Go-
vernador Dinarte Mariz, em reconhecimento a sua contribuição ao desenvolvimento da 

sociedade. A entrega foi realizada em 19 de outubro, na sede do Tribunal. 
Outras oito personalidades da sociedade potiguar foram homenageadas na mesma ocasião.



Lançamento no Brasil!

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

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

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

Indicado para usuários de lentes de contato 1

Alta capacidade de retenção de água2,3

Conforto prolongadoHidratação prolongada
Muco-adesivo2,4

Impede a visão turva
Visco-elástico4

Promove rápida cicatrização pós-cirurgias
Melhora as propriedades de adesão intercelular 3,4

Mais conforto ao paciente
Ph e osmolaridade semelhantes às do filme lacrimal normal 2
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A Associação Pan-Americana de Bancos de Olhos (APABO) realizou de 05 a 20 de 
julho, em São Paulo, o “X Curso Certificado de Treinamento Técnico e Científico 
em Banco de Olhos no Brasil”, certificando profissionais de 22 municípios brasilei-

ros.  Durante duas semanas, representantes do Distrito Federal, Alagoas, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, receberam  treinamento para atuar 
em bancos de olhos. 

Em sua décima edição, este modelo de curso já formou quase 500 profissionais no Brasil 
(médicos e técnicos). A profissionalização das atividades dos bancos de olhos foi um dos 
fatores que levou o Brasil a conquistar o segundo lugar mundial como referência nesta área, 
atrás apenas dos Estados Unidos. 

Iniciadas em 1991, as atividades do escritório da APABO no Brasil são respeita-
das em todo o mundo e, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido, a APABO será  
a anfitriã do “I Congresso Mundial de Bancos de Olhos” (idealizado pela própria equipe  
da APABO no Brasil) que acontecerá em agosto de 2013, durante o XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, no Rio de Janeiro, que reunirá as principais Associações e 
representantes de Bancos de Olhos do mundo. 

X CURSO DA APABO NO BRASIL 

A Cooperativa Editora Médica da Faculdade 
de Medicina da UFMG está lançando a se-
gunda edição do Manual de Oftalmologia de 

autoria de Marco Antônio Vieira Paschoal, revisto, 
atualizado e ampliado, em versão digital.

“O objetivo permanece o mesmo da 1ª edição, 
mostrar o panorama da Oftalmologia atual àqueles 
que estão iniciando seus estudos na especialida-
de e aos médicos que desejem conhecer mais da 
área”, afirmou Vieira Paschoal, que possui mes-
trado em Ciências Médicas pela Universidade de 
Brasília.

A edição contou com a colaboração de Miguel 
Farage Filho, Mirtes Teresa Correia de Mello, Re-
nato Braz Dias, Marcelo Morgado, Leiser Divino de 
Castro Valadão, Marcos Pereira Ávila, José Ricar-
do Costa, Marco Antônio Brasil Paschoal e Regina 
Cândido Rodrigues dos Santos.

O livro está disponível no site da Coopmed 
(www.coopmed.com.br) em sua Loja Virtual.

Alexandre Augusto Cabral de 
Mello Ventura será o repre-
sentante do Conselho Bra-

sileiro de Oftalmologia no Progra-
ma de Lideranças da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia 
(APAO) de 2013.

O Programa de Lideranças da 
APAO tem o objetivo de propor-
cionar orientação e desenvolver 
capacidades nos futuros líderes 
das sociedades de oftalmologia 
do continente. O representante do 
Brasil neste programa é escolhido 
pela diretoria do CBO, levando em 
consideração as atividades acadê-
micas e sociais desenvolvidas pe-
los candidatos.

Alexandre Augusto Cabral de 
Mello Ventura nasceu em 1976 
no Recife (PE), graduou-se pela 
Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade de Pernambuco 
(UPE) e a especialização em Oftal-
mologia na Fundação Altino Ventu-
ra. Foi fellow em retina e em uveí-
tes, fez doutorado em Oftalmologia 
na Universidade de Brasília e estu-
dou no Cole Eye Institute, Cleve-
land Clinic Foundation. Desenvolve 
atividades no campo do ensino da 
especialidade e já publicou artigos 
em várias revistas nacionais e in-
ternacionais.

Lançamento no Brasil!

SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Informações adicionais disponíveis à classe farmacêutica mediante solicitação. 

Olho Seco
Pós-Cirurgia
Refrativa1& Ro

nd
a 

Pr
op

ag
an

da

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

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

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

Indicado para usuários de lentes de contato 1

Alta capacidade de retenção de água2,3

Conforto prolongadoHidratação prolongada
Muco-adesivo2,4

Impede a visão turva
Visco-elástico4

Promove rápida cicatrização pós-cirurgias
Melhora as propriedades de adesão intercelular 3,4

Mais conforto ao paciente
Ph e osmolaridade semelhantes às do filme lacrimal normal 2
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Momento Cultural

U
m dos contos de Guimarães Rosa 
que mais me impressionou e como-
veu foi A Benfazeja, que integra o 
livro Primeiras Estórias, da Editora 

Nova Fronteira, 2005.
Inicialmente um aspecto curioso: o narra-

dor fala ao leitor ou à comunidade de uma pe-
quena cidade interiorana, onde pouco a pouco 
os habitantes se acostumam às pessoas e 
não prestam atenção aos marginalizados so-
ciais. Esse lugar fictício de Rosa somos nós 
mesmos e o próprio mundo, com sua indife-
rença, seu alheamento, seu egoísmo. Mundo 
onde os valores que merecem ser incensados 
são os da aparência. Esse mundo, tal e qual 
o sertão, está em todos os lugares e em nós 
mesmos: seco, árido, hostil. Embora seja uma 
das mais belas histórias de Rosa (se não for 

a mais), sua beleza não disfarça o pessimis-
mo do autor com o ser humano. A Benfazeja 
é uma mulher, a Mula-Marmela, a abominada: 
feia, maltrapilha, enfermiça, suja, furibunda de 
magra, esqueleto espichado, olhar distante, 
cabelos acinzentados, faces encovadas, pre-
cocemente avelhantada. Mula-Marmela guiava 
um cego, o Retrupé, filho de seu finado mari-
do, o Mumbungo, que ela assassinara. Incapaz 
de despertar um mínimo de comiseração, pois 
todos criam que a avaliação de assassina que 
dela faziam estava correta e, nem de longe, 
admitam a possibilidade de um julgamento 
equivocado.

Matou-o para livrar a cidade da crueldade 
de Mumbungo, apreciador, tal como os vampi-
ros, do sabor de sangue: esfaqueava de ponta 
a ponta, só pelo prazer de assistir ao sofrimen-
to, os estertores da vítima. Mas a Mula-Mar-
mela e Mumbungo se amavam. Pois, no dizer 
de Rosa “o amor é a vaga, indecisa palavra”. 
Se é uma palavra vaga e indecisa, não poderá 
sê-lo também o sentimento? Talvez... 

Mula-Marmela colocou a segurança da 
comunidade acima do seu patético amor a 
Mumbungo e para prevenir, pela raiz, novos 
desregramentos e crimes do marido, o eli-
mina. Alguém reconheceu seu sacrifício, o 
seu sofrimento quando optou por assassinar 
seus próprios desejos? Ou lhe agradeceu ou 
teve para com ela, pelo menos, um olhar de 
terna gratidão ou de mínima solidariedade? 
Mas quando ela matou o marido, sem que se 
soubesse o exato motivo, todos respiraram ali-
viados: agora se podia viver em sossego, pois 
o mal se fora, de repente. Alguém a recom-
pensou a não ser com mais escárnio pelos já 
existentes motivos e mais agora por ser uma 
assassina? A Mula-Marmela apenas executou 
a obra sonhada de todos e que não ousavam 
conceber, embora, em seus escondidos cora-
ções, a desejassem. E parece que só ela, que 
viera ao mundo com a sina de amar aquele 
homem rude e de ser amada por ele, poderia 
roubar-lhe a vida. Por quê, pergunta Rosa? Em 

O Bem por vias tortas 
na estória de Guimarães Rosa
Joga pedra na Geni! Joga bosta na Geni! Ela é feita pra apanhar! Ela é boa de cuspir! 
Ela dá pra qualquer um! Maldita Geni! (Geni e o zepelim, Chico Buarque)

(*) Elisabeto Ribeiro Gonçalves

João Guimarães Rosa



51

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2012

Momento Cultural

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2012

volta de nós, o que há, é a sombra mais fecha-
da - coisas gerais.

A partir da morte de Mumbungo, assu-
miu a responsabilidade de cuidar de Retrupé 
e zelar por ele, seu enteado. Ruim como o 
pai, Mula-Marmela, não obstante devotar-lhe 
o amor da mãe que não era, cedo percebeu 
que os olhos de Retrupé não deviam ver pela 
ameaça que isso significava à coletividade e o 
cegou com alguma mezinha venenosa de seu 
conhecimento. 

Mas a cegueira não lhe tirou a violência, 
o destempero, a fúria assassina: ele precisa-
va matar, e só não o fazia pela impotência da 
cegueira. Sedicioso, insulta, brada espumas, 
ruge com a garganta de cão. Mas, guiado pela 
Mula-Marmela, pede esmola brandindo um fa-
cão ameaçador preso ao cós das calças.  
Ambos vivem em silêncio, unidos na desgraça, 
na solidão, no desamparo, morando em lapas 
retiradas. Em meio ao sofrimento e à solidão, 
sabem (ou não?) que a luz é para todos; as 
escuridões é que são apartadas e diversas. 

Já envelhecido, macilento, abatido e 
desgastado, Ratrupé adoece gravemente. 
Sozinhos, ele e Mula-Marmela, Retrupé es-
trebuchava, padecendo de dores insanáveis. 
Alguém para aliviar seu sofrimento? Onde 
andava a morte, esperança derradeira dos de-
senganados? Bálsamo das dores incuráveis? 
Retrupé, enfim, sucumbe à doença e morre, 
ficando em todos a inabalável certeza de que 
foi ela, a Mula-Marmela, quem estrangulou o 

pobre diabo, espantando de vez seu sofrimen-
to. 

E por que não a acusaram nem a pren-
deram? Por que tanta benevolência? Porque, 
disfarçando a falsa indignação, confortava-os 
o alívio de a ver partir, para nunca mais voltar.

Esse conto é um bofetão na nossa hipo-
crisia, na nossa presunção, no nosso egoísmo. 
Não temos compaixão nem ética, mas escusos 
interesses. O título - A Benfazeja - esconde 
uma profunda ironia: não obstante os crimes 
da Mula-Marmela, ela foi a núncia da paz. Não 
odiou ninguém, nem a nós que a desprezáva-
mos. E tanto que matou os que amava para 
nos proteger de suas investidas criminosas. A 
Mula-Marmela põe fim ao mal de poucos para 
salvaguardar o mal coletivo. Só a Mula-Mar-
mela - a benfazeja - tinha perfeita consciência 
do bem e o fez sem esperar nenhum retorno 
em toda sua vida de sofrimento. Ela praticou o 
bem por caminhos tortuosos, mas o praticou.

O titulo do conto tem exatamente esse 
significado: benfazejo é o que exerce e pro-
porciona o bem, que é afetuoso, e amigo, e 
generoso, e útil. Mula-Marmela foi tudo isso. 
Pois, mesmo vivendo em ambiente hostil, de 
escárnio, de maldade, de miserabilidade, de 
descompaixão, Mula-Marmela não foi exata-
mente uma benfazeja?

Agora vejamos o magistral fecho que Rosa 
dá ao seu conto. A meu ver, nada há de mais 
belo e enternecedor na literatura mundial.

“E ela se indo, amarga, sem ter de se des-
pedir de ninguém, tropeçante e cansada. Feia, 
furtiva, lupina, tão magra. Vocês, de seus de-
cretantes corações, a expulsavam. Agora, não 
vão sair a procurar-lhe o corpo morto, para, 
contritos, enterrá-lo, em festa, e pranto, em 
preito? É caso o que agora direi. E, nunca se 
esqueçam, tomem na lembrança, narrem aos 
seus filhos, havidos ou vindouros, o que vocês 
viram com seus olhos terrivorosos, e não sou-
beram impedir, nem compreender, nem agra-
ciar. De como, quando ia a partir, ela avistou 
aquele um cachorro morto, abandonado, e 
meio já podre, na ponta-da-rua, e pegou-o às 
costas, o foi levando - se para livrar o logra-
douro e lugar de sua pestilência perigosa, se 
para piedade de dar-lhe cova em terra, se para 
com ele ter com quem ou quê se abraçar, na 
hora de sua grande morte solitária? Pensem, 
meditem nela, entanto.”

Mula-Marmela viveu a solidão na forma 
mais depurada, quintessencial e cristalina. 
Essa solidão também não nos pertence?

(*) Elisabeto Ribeiro Gonçalves, 
 presidente do CBO (gestão 2003/05) e 
 integrante permanente do Conselho de Diretrizes 
 e Gestão (CDG) da entidade

Publicado pela primeira 
vez em 1962, o livro 
Primeiras Estórias de 
João Guimarães Rosa 
reúne 21 contos que se 
passam, em sua maioria, 
em um ambiente rural não 
específico.
Suas personagens 
apresentam sempre dons 
fora da normalidade como 
crianças paranormais, 
santos, loucos e bandidos. 
O conto analisado, A 
Benfazeja”, é o 17º na 
sequência do livro.

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
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CBO em AçãoOftalmologia Mundial

C
om o objetivo de atualizar os dados sobre a saúde dos 
olhos, em termos globais, e chamar a atenção dos of-
talmologistas e órgãos competentes sobre os princi-
pais aspectos que influenciam a visita da população 

aos consultórios, a Bausch + Lomb divulgou em 18 de julho os 
resultados da pesquisa Índice da Saúde Ocular. O estudo con-
tou com mais de 11 mil entrevistas, realizadas em 11 diferentes 
países (Brasil, China, Espanha, Estados Unidos, França, Alema-
nha, Índia, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia). Para ratificar e 
elaborar sua metodologia, a Bausch + Lomb trabalhou com a 
KRC Research, líder global de pesquisa de mercado. Os dados 
foram coletados entre 25 de maio e 13 de junho de 2012.

“Este estudo foi o maior, até hoje em seu segmento, condu-
zido dentro da Oftalmologia no mundo inteiro. Com o seu resul-
tado, o que queremos é dar aos médicos de cada país as ferra-
mentas para que sejam os agentes de conscientização através 
de suas ações perante a sociedade. É uma grande parceria 
entre nós e os médicos oftalmologistas em um grande esforço 
para poder instruir ainda mais os pacientes sobre a importân-
cia da saúde dos olhos”, afirma o vice-presidente executivo da 
Bausch+Lomb, Calvin W. Roberts.

No Brasil foram entrevistadas 1.046 pessoas, entre 1 e 4 
de junho de 2012. O resumo dos resultados está disponível 
abaixo:

Ainda que menos da metade (47%) dos brasileiros di-
gam ter feito exame oftalmológico completo nos últimos 12 
meses, eles estão na frente de todas as outras nações do BRIC 
neste quesito (Rússia: 33%; Índia: 43%; China: 46%) e mesmo 
dos EUA (46%) e igualam os números de Reino Unido (47%).

Os brasileiros, com idade mais avançada estão à frente dos 
mais jovens no quesito exames completos nos últimos 12 me-
ses: 58% daqueles com 45 anos ou mais fizeram exame dos 
olhos no último ano, enquanto apenas 42% com menos de 45 
anos de idade passaram por um check-up dos olhos no mesmo 
período.

Entre essas respostas, a liderança isolada ficou com as mu-
lheres (51%) e os homens responderam por 43%. 

A grande maioria dos brasileiros afirma ter conhecimento 
sobre a saúde do olho; sete em cada dez (70%) dizem ter pelo 
menos um pouco de conhecimento sobre problemas de saúde 
do olho. No entanto, eles são mais modestos que alguns dos 
outros países. Quase oito em cada dez (79%) dos norte-ame-
ricanos dizem ter conhecimento sobre a saúde dos olhos e os 
mercados emergentes da China (79%) e Índia (81%) também 
afirmam saber sobre a saúde do olho. Os dados diferem da opi-
nião dos peritos internacionais de saúde do olho, que afirmam, 
em um dos dados deste estudo, que os consumidores não pos-
suem conhecimento suficiente sobre problemas importantes 
da saúde ou do cuidado com os olhos.

A falta de sintomas é o motivo mais comum dos brasileiros 
para a baixa frequência aos exames oftalmológicos, o que é 
consistente com os outros países. Além disso, 44% dos bra-

sileiros não realizam mais consultas por não terem um médico 
oftalmologista; para 43% esta não é uma preocupação impor-
tante; 38% dão prioridade a outros exames de saúde. Estes 
dados que reforçam a opinião dos peritos internacionais de que 
a maioria das pessoas não entende as implicações da inconsis-
tência dos exames oftalmológicos.

Metade (52%) dos brasileiros diz ter feito menos do que 
três exames oftalmológicos nos últimos cinco anos; quatro em 
cada dez (41%) só passaram por um ou dois exames, e um em 
dez (11%) nunca fizeram um check-up dos olhos.

Muitos brasileiros admitem acreditar em mitos comuns so-
bre a saúde dos olhos, mas, em geral, não tanto quanto os ou-
tros países do BRIC. Apenas 40% dos brasileiros acreditam 
que só precisam examinar os olhos se houver um problema, o 
que é substancialmente menos que Rússia (47%), Índia (58%) 
e China (64%). Já 37% acreditam que seus olhos estavam 
saudáveis, já que enxergavam bem, o que é bem menos que 
Rússia (50%), Índia (58%) e China (60%). E 25% acreditam 
que não é sério, já que não há dor, o que é significativamente 
menos que Rússia (31%), Índia (42%) e China (50%).

O estudo revelou que os brasileiros possuem um bom nível 
em atividades saudáveis (como usar óculos escuros no sol) e 
em tomar medidas preventivas que contribuem para olhos sau-
dáveis, como uma dieta saudável (83%) e não fumar (86%).

Índice da saúde ocular
revela perfil dos pacientes em 11 países

Copie este link (http://migre.me/aNZ7Q) em seu navegador 
e confira a pesquisa na íntegra, inclusive com os dados glo-
bais, no site da Bausch+Lomb

Da esquerda para direita: Peter Gallagher (diretor 
de Assuntos Corporativos para a América Latina da 
Bausch+Lomb), Mauro Nishi (tesoureiro do CBO), Calvin 
W. Roberts (vice-presidente executivo da Bausch+Lomb), 
Marco Antônio Rey de Faria (presidente do CBO) e Luiz 
Fernandes (diretor de Assuntos Médicos e Farmacêuticos 
para a América Latina da Bausch+Lomb) 
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Ortóptica alinhada à Oftalmologia

(*) Ana Paula Braga

E
m 2012, a Ortóptica no Brasil come-
mora 65 anos. Como parte desta co-
memoração, mais uma vez, a Ortóptica 
brasileira esteve presente no maior 

evento da Oftalmologia nacional, o XX Con-
gresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e 
Reabilitação Visual, em São Paulo.

Com o tema “Oftalmologia + Ortóptica= 
Parceria de sucesso” e o objetivo de promover 
e destacar o trabalho conjunto de ortoptistas 
e oftalmologistas nas equipes de saúde visual, 
nosso Simpósio foi presenteado com a partici-
pação de profissionais de destaque em diver-
sas áreas de atuação e que puderam contar 
um pouco mais de sua experiência profissio-
nal e o trabalho em parceria.

Abrindo o simpósio, a oftalmologista Erika 
Silvino e a ortoptista Andréa Pulchinelli Ferra-
ri falaram sobre os aspectos do atendimento 
oftamológico e ortóptico nas diversas faixas 
etárias na realidade de uma clínica geral of-
talmológica. 

Em seguida, falaram José Mario de An-
drade, estrabólogo, e a ortoptista Vera Lúcia 
Pereira Bussiki, que abordaram as peculia-
ridades do teste ortóptico no atendimento e 
encaminhamento de pacientes com estrabis-
mos diversos, cirúrgicos ou não. José Mário 
revelou uma curiosidade de sua infância: foi 
paciente de uma ortoptista quando, na infân-
cia, apresentou distúrbios da visão binocular 
merecedores de tratamento ortóptico.

A oftalmologista Márcia Beatriz Tartarella 
apresentou excelente aula sobre a avaliação 
da acuidade visual em crianças com Catarata 
Congênita e sua importância na conduta oftal-
mológica, seguida da ortoptista Priscila Ciocler 
Froimam, que destacou os métodos de avalia-
ção da acuidade visual, como o teste dos car-
tões de acuidade de Teller.

Encerrando o simpósio, o oftalmologista 
Mauro Campos e a ortoptista Celina Tamaki de 
Castro palestraram sobre o trabalho conjunto 
do oftalmologista e do ortoptista, especialmen-
te nas equipes de Visão Subnormal e Reabili-
tação Visual.

Além das participações no Simpósio de Or-
tóptica, os profissionais estiveram presentes 
como palestrantes no Curso de Reabilitação Vi-
sual com as aulas das ortoptistas Raquel Aleixo 
e Keli Roberta Mariano.

O trabalho do ortoptista na pesquisa cientifi-
ca foi representado com dois pôsteres selecio-
nados pela Comissão Científica do congresso: 
“Inclusão do Teste de Acuidade Estereoscópi-
ca na avaliação da saúde ocular de escolares: 
a necessidade vinda do avanço”, de Monalisa 
Sbampato Souto e “A importância do 2º teste 
do limiar foveal do exame de Perimetria Compu-
tadorizada”, de Andréa Pulchinelli Ferrari.

Houve a participação, como congressistas, 
de várias ortoptistas, não só de São Paulo, mas 
de outros cantos do País, na busca por expe-
riência, conhecimento e aperfeiçoamento. Fo-
mos gratificantemente recebidos de maneira 
respeitosa e lisonjeira por diversos colegas of-
talmologistas, nos vários simpósios que estive-
mos presentes como ouvintes e claro, na festa 
de encerramento.

O Conselho Brasileiro de Ortóptica (CBOrt) 
agradece o convite e o espaço dentro do con-
gresso, fundamental para a divulgação da Or-
tóptica e para o estreitamento dos laços pro-
fissionais que nos unem aos oftalmologistas 
brasileiros há 65 anos. Não pouparemos esfor-
ços para cumprir com muita honra e esperamos 
continuar e aprofundar ainda mais esta parceria 
nos próximos eventos nacionais da Oftalmolo-
gia. 

E que venham os próximos 65 anos!

Participação da Ortóptica 
no Congresso de São Paulo

Ortoptistas presentes ao evento: Rosana Furtado, Claudineia Terra, 
Keli Mariano, Monalisa Sbampato, Andréa Pulchinelli, Ana Paula Braga, 
Vera Lúcia Pereira, Linda Araújo e Maria José Cal

Ana Paula Braga, coordenadora 
científica CBOrt e Silvia Chuffi, 
vice-presidente CBOrt

A ortoptista 
Monalisa 
Sbampato 
Souto junto 
ao pôster de 
sua autoria

A Ortoptista 
Andréa 

Pulchinelli 
Ferrari e 

seu trabalho

(*) Ana Paula Braga, 
 coordenadora científica do CBOrt
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Anuidade 2013

O 
associado do CBO, logo no início de 2013, 
terá a possibilidade de trocar para a plata-
forma digital os procedimentos clínicos e a 
ficha de cada paciente por meio de ferra-

menta completamente gratuita.
A novidade é o sistema multiplataforma de Pron-

tuário Eletrônico, certificado pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e pela Sociedade Brasileira de 
Informática em Saúde (SBIS) e criado pela empre-
sa P2D. O sistema pode ser utilizado em Windows 
e Apple, garante ao usuário maior agilidade no aten-
dimento, pois elimina o processo de separação de 
fichas e arquivamento, economia com a impressão, 
mobilidade, já que pode ser visualizado de qualquer 
local com computador e internet, entre outras novi-
dades. Além disso, abre a possibilidade para a maior 
racionalização do espaço físico de clínicas e consul-
tórios. 

Outra qualidade importante do sistema é que o 
usuário pode acessar, com poucos cliques, os dados 
clínicos estruturados de cada paciente, o que facili-
ta a pesquisa acadêmica. Todas as informações são 
hospedadas no servidor da empresa P2D, protegido 
e testado pelos mais avançados protocolos de segu-
rança da internet, o que garante alto nível de segu-
rança. A empresa também disponibiliza backup, com 
dados salvos automaticamente, de todas as informa-
ções dispostas no sistema. 

O Prontuário Eletrônico encontra-se em fase fi-
nal de edição de dados. O CBO criou uma comissão 
para ajustar todo o sistema, com o objetivo de adap-
tar o serviço às necessidades dos médicos oftalmo-
logistas. A previsão é que em 01 de Janeiro de 2013 
o serviço esteja disponível.

Por que se associar ao CBO?
O Prontuário Eletrônico (veja matéria ao lado) é a principal novi-

dade aos associados CBO para janeiro de 2013. Porém, exis-
te grande quantidade de vantagens exclusivas, que o Conselho 
disponibiliza apenas para os seus associados:

n	Participação no XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmolo-
gia / XXX Congresso Pan-Americano, no Rio de Janeiro, com 
inscrição a preço promocional;

n	Acesso aos programas de educação continuada E-Learning, 
O.N.E e também a biblioteca virtual RIMA;

n	Orientação jurídica e acesso ao Guia Jurídico 2012;
n	Folhetos, materiais educativos disponíveis no site que podem 

ser impressos e distribuídos aos pacientes com a logomarca 
do consultório, clínica ou hospital;

n	“Termos de Consentimento Informado”, preparados pelo De-
partamento Jurídico do CBO, que podem ser impressos com 
os dados do médico; 

n	Possibilidade de disponibilizar seu currículo para a busca dos 
pacientes na seção “Procure seu Médico”, no portal do CBO;

n	Recebimento da revista científica Arquivos Brasileiros de Of-
talmologia e do Jornal Oftalmológico Jota Zero;

n	Possibilidade para anunciar/solicitar produtos e serviços na 
seção “Classificados” do site e do Jornal Oftalmológico Jota 
Zero;

n	Acesso ao Webcasting dos dias Especiais dos Congressos de 
Porto Alegre e São Paulo;

n	Censo Oftalmológico, Censo de Ensino e Relatório das Condi-
ções da Saúde Ocular 2012;

Para que o oftalmologista tenha acesso a todos esses proje-
tos, logo no primeiro dia do ano, a Diretoria do CBO decidiu ante-
cipar a possibilidade de realizar o pagamento da anuidade 2013. 
Ficou determinado que o valor de R$ 550, cobrado em 2012, será 
mantido para quem pagar a anuidade até 31 de dezembro de 
2012. A partir de 1º de janeiro de 2013, o valor será reajustado 
para R$ 590. Médicos formados há menos de cinco anos (2008 
em diante) têm desconto de 50%, porém, este valor é válido ape-
nas para pagamento à vista e por meio de cartão de crédito.

O Sistema para pagamento continuará em todas as modalida-
des, ou seja, via boleto bancário e à vista, ou em até quatro vezes 
sem juros pelo seu cartão de crédito escolhido. Para pagamento 
via cartão, acesse o site www.cbo.com.br/anuidade2013.

Oportunidade para contribuir com a sua 
Sociedade Estadual preferida ou FeCOOESO

Idealizada pela atual diretoria do CBO, a campanha que trans-
fere parte da anuidade para as Sociedades Estaduais e para a Fe-
deração das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos 
em Oftalmologia (FeCOOESO) continua em 2013 e o associado, 
no ato do pagamento via cartão de crédito, pode disponibilizar R$ 
50,00 para a sua entidade favorita. Esta opção é válida somente 
até 31 de maio. Associados beneficiados pelo desconto de 50% 
da anuidade não podem fazer a doação.

Em 2013, CBO tem mais 
um benefício exclusivo 

ao associado: 

Prontuário Eletrônico gratuito

Para utilizar o programa é muito fácil: basta 

associar-se ao CBO, ter um computador com 

requisitos mínimos e internet banda larga. Aces-

se o site do CBO (www.cbo.com.br) e preencha 

a ficha disponível para solicitar o prontuário.  

A P2D irá fornecer todas as informações neces-

sárias e atendimento online para sanar qualquer 

dúvida de acesso. 



56

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2012

CBO em Ação

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

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 eventualmente efetivados a partir de sua 

publicação. É fundamental que o comprador tome os devidos cuidados ara verificar a procedência dos materiais e equipa-

mentos 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.

• Vende-se aparelho de faço Uni-
versal II, em perfeito estado, com 
caneta de faço, ponta de vitrec e 
cautério. Aparelho com contrato de 
manutenção com a Alcon e constan-
te revisões. Preço a combinar. Posso 
enviar fotos se necessário. Interes-
sados devem entrar em contato com  
Dr. Felipe Gusmão pelo e-mail  
figusmao@uol.com.br

• Vendo topógrafo Choma de 16 
aneis, colorido, com um ano de uso, 
em perfeito estado, por R$ 18 mil. 
Motivo: fusão de clínicas onde já 
existe outro topógrafo. Interessados 
devem entrar em contato pelo e-mail 
rafaelgjcamargo@yahoo.com.br

• Instituto oftalmológico de Po- 
ços de Caldas (MG) admite oftal-
mologistas em caráter de urgência 
para Oftalmologia clínica, adapta- 
ção de lentes de contato e outras 
áreas da especialidade. Os inte- 
ressados devem enviar curricu- 
lum para lucienedevito@institutodo-
nato.com.br ou Michele@institutodo-
nato.com.br. 

• Oportunidade para médico oftal- 
mologista geral ou cirurgião em clí-
nica de médio porte estabelecida há  

Equipamentos Oferecidos

Oportunidades

• Vendo faco computadorizado PC 
Lab, adquirido em 2008, ótimo es-
tado, com impressora colorida, laudo 
sistema Humphrey. Valor a combinar. 
Contatos pelos telefones (16) 3729-
3333 ou 9201-3086 c/Dr. Adriano 
ou pelo e-mail adriano.yamada@hot-
mail.com

• Vendo faco Universal II semi novo, 
com manutenção preventiva da Alcon 
certificado desde a aquisição, mais 
caneta Legacy, por R$ 38.000,00. 
Vendo também microscópio DFV M 
90 semi novo por R$ 6.000,00. Con-
tatos com Sra. Luciana no telefone 
(15) 3342-4580 ou pelo e-mail Lu-
ciana.oftalcenter@gmail.com

• Vendo faco Alcon revisado em ex-
celente estado, com duas canetas 
(uma com lacre da empresa), sis-
tema Everest e onze cassetes ori-
ginais. Contatos com Dr. Cristiano 
pelos telefones (12) 9773-1174 ou 
8229-6911 ou pelo e-mail crisfe-
ris@ig.com.br

• Vende-se ionômetro de aplanação 
Haag-Streit R-900 em ótimo esta-
do. Valor R$ 2.300. Oftalmoscópio 
indireto Heine Beta-150, quase 
sem uso (s/ fonte). Valor R$ 2.700. 
Entrar em contato com augnaka@
yahoo.com.br

22 anos em São Paulo (SP).  
Horários e períodos flexíveis,  
com possibilidade de associação ou 
parcerias. Gentiliza enviar currículo 
vitae para  edikoby@yahoo.com 

• Vende-se coleção de livros oftalmo-
lógicos, alguns com grande valor his-
tórico. Contatos pelo e-mail biamptu-
pinamba@gmail.com 

Classificados

Diversos
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Os Interessados em divulgar suas atividades científicas no JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO 
devem remeter as informações pelo fax (11) 3171-0953 ou pelo e-mail imprensa@cbo.com.br

 2012

Calendário Oftalmológico

Novembro

10 a 13  Annual Meeting American Academy of Ophthalmology
Local: Chicago - EUA
Informações: http://www.aao.org/
meetings/annual_meeting/chicago.cfm 

24 29ª Jornada de Ortóptica do CBOrt
Local: Hospital de Olhos Paulista - São Paulo (SP)
Informações: secretaria@cbort.com.br

Novembro/Dezembro

29/11 a 01/12 
 15° Congresso de Oftalmologia e 
 14° Congresso de Auxiliar em Oftalmologia da USP

Local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
Informações: Tels.: (11) 5084-9174 / 5084-5284
E-mail: secretariausp@jdeeventos.com.br
Site: www.oftalmologiausp.com.br 

30/11 a 01/12
 V Congresso Internacional de Dislexia e Distúrbios de Aprendizagem

Local: Centro de Convenções de Pernambuco - Recife - PE
Informações: Tels.: (81) 3421-4651/3302-4322
E-mail: fav@fundacaoaltinoventura.org.br

Dezembro

07 a 11  XXIV SIDUO 2012 Congress
 Societas Internationalis pro Diagnostica Ultrasonica 
 in Ophthalmologia

Local: Hotel Renaissance - São Paulo - SP
Informações: www.siduo2012.com

 2013

Março
01 e 02  V Jornada de Oftalmologia do Hospital São Rafael
 Local: Hospital São Rafael - Salvador - BA
 Informações: e-mail: dimagnavitaeventos@yahoo.com.br
 Site: www.ceosr.com.br/jornada

07 a 09 36º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro—SIMASP
 Local: São Paulo - SP
 Informações: http://www.oftalmo.epm.br/simasp2013/

14 a 16 XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Úveites
 Local: Hotel BH Platinum
 Belo Horizonte - MG
 Informações: e-mail wiltonfeitosa@hotmail.com

14 a 16 38º Congresso da Associação Paranaense de Oftalmologia
 Local: Expo Unimed—Asa 2—Curitiba—PR
 Informações: Telefones (41) 3232-4031 ou 3039-8003
 Site: www.apo-pr.com.br

21 a 23 XIX Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia
 Local: Enotel Resort & SPA Porto de Galinhas - Ipojuca (PE)
 Informações: Telefone (81) 3033-5147
 E-mail: secretaria.cnne2013@snno.com.br
 Site: www.snno.com.br
 

22 e 23 4ª Jornada Paulista de Oftalmologia
 Local: Hotel Fonte Colina Verde
 São Pedro - SP

Abril

11 a 13 38º Congresso da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo
 Local: Minas Centro - Belo Horizonte - MG
 Informações: tel.: (11) 5081-7028 
 E-mail: retina@fernandapresteseventos.com.br 
 Site: www.retina2013.com.br 
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Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos 
Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual, durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada 
e transformada no artigo 107 do Regimento Interno do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Em 2012, este 
interstício vai de 29 de julho a 15 de outubro. Em 2013, vai de 23 de maio a 09 de setembro.
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 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
Site: www.clade2013.com.br

Maio
02 a 04 VI Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de 
 Lentes de Contato, Córnea e Refratometria - SOBLEC
 Local: Centro de Convenções Frei Caneca
 São Paulo - SP
 Informações: Tel. (11) 5084-9174/5082
 Site: www.congressosdasoblec.com.br 

23 a 25  XXXIII Congresso do Hospital São Geraldo
Local: Belo Horizonte - MG

Maio/Junho

29/05 a 01/06 VII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa
 V Congresso Brasileiro de Administração em Oftalmologia 
 Local: Hotel Iberostar Bahia - Praia do Forte
 Salvador - BA
 Site: www.catarataerefrativa2013.com.br

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias depois dos 
Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual, durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. Esta decisão foi institucionalizada 
e transformada no artigo 107 do Regimento Interno do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Em 2012, este 
interstício vai de 29 de julho a 15 de outubro. Em 2013, vai de 23 de maio a 09 de setembro.

Sociedades FiliadasCalendário Oftalmológico

Junho

06 a 08 XV Simpósio Internacional da Sociedade Brasileira de Glaucoma
Local: Parque Anhembi 

 São Paulo - SP
 Informações: JDE Eventos 
 Telefones (11) 5084-5284/5082-3030
 E-mail: sbglaucoma@sbgualcoma.com
 Site: www.sbglaucoma.com.br

14 e 15 XX Simpósio Internacional de Atualização em Oftalmologia da San-
ta Casa de São Paulo

 Local: Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa 
 São Paulo - SP
 Site: www.oftalmosantacasa.com.br

20 a 22 VI Congresso da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal
 Local: São Paulo - SP

Agosto

XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
30º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia
Local: RioCentro - Rio de Janeiro - RJ
Informações: www.cbo2013.com.br

07 a 10

DEIXAMOS DE LADO 
O DESNECESSÁRIO.

NOVA FÓRMULA, NOVO EAN 

• Contém POLYQUAD®,
   um conservante diferente1

•  Com POLYQUAD® antimicrobiano  
SEGURO para a superfície ocular2,3

•   Significativamente MENOS 
TÓXICO que o BAK 
(cloreto de benzalcônio)3

Referências: 1. Revista Kairos/Bula dos Produtos. 2. Liang H, Brignole-Baudouin F, Rabinovich-Guilatt L, et al. Reduction of quaternary ammonium-induced ocular surface toxicity by emulsions: an in vivo study in rabbits. Molecular Vision 2008: 14:204-216. 3. Brignole-
Baudouin F, Riancho L, Liang H, Baudouin C.  Comparative In Vitro Toxicology Study of Travoprost Polyquad-preserved, Travoprost BAK-preserved, and Latanoprost BAK-preserved Ophthalmic Solutions on Human Conjunctival Epithelial Cells. Current Eye Research, 36(11), 
979–988, 2011.

© 2012, Novartis. Agosto/12.
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TRAVATAN® ESTÁ CONTRAINDICADO EM PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE CONHECIDA À TRAVOPROSTA OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE DO PRODUTO.
TRAVATAN® Solução (travoprosta 0,004%). Uso Adulto. INDICAÇÕES: Para a redução da pressão intra-ocular em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado em pacientes submetidos 
previamente a iridotomia e hipertensão ocular. CONTRA-INDICAÇÕES: Hipersensibilidade conhecida à travoprosta ou qualquer outro ingrediente do produto. POSOLOGIA: Uma gota uma vez por dia à noite. ADVERTÊNCIAS: 
TRAVATAN causa alterações nos tecidos pigmentados. As alterações mais freqüentes foram aumento na pigmentação da íris e tecido periorbital e aumento na pigmentação e crescimento de cílios. Estas alterações podem ser 
permanentes. PRECAUÇÕES: TRAVATAN deve ser usado com precaução em pacientes com inflamação intra-ocular e não deve ser usado em paciente com inflamação intra-ocular ativa. Edema macular, incluindo edema macular 
cistóide, tem sido relatado com análogos da prostaglandina F2a. Estes relatos ocorreram principalmente em pacientes afácicos, pseudofácicos com ruptura de cápsula posterior ou em pacientes com fatores de risco conhecidos 
para edema macular. TRAVATAN não foi avaliado no glaucoma inflamatório ou neovascular. Gravidez Categoria C: Estudos adequados e bem controlados não foram realizados em mulheres grávidas. TRAVATAN deve ser 
usado na gravidez somente se o beneficio potencial justificar o risco potencial para o feto. Idosos: Não foram observadas diferenças na eficácia e segurança entre pacientes idosos e outros pacientes. Crianças: A segurança e 
a eficácia não foram estabelecidas para pacientes pediátricos. Lactantes: Devido ao fato de muitas drogas serem excretadas no leite materno, devem ser tomadas precauções quando TRAVATAN for administrado à mulheres 
lactantes. REAÇÕES ADVERSAS: O evento adverso ocular mais comum foi hiperemia, em 35 a 50 % dos pacientes. 3% dos pacientes interromperam a terapia devido à hiperemia conjuntival. Os eventos adversos oculares com 
incidência de 5 a 10 % incluíram diminuição da acuidade visual, desconforto ocular, sensação de corpo estranho, dor e prurido. Os eventos adversos oculares com incidência de 1 a 4% incluíram visão anormal, blefarite, visão 
borrada, catarata, conjuntivite, olho seco, distúrbio ocular, “flare”, alteração de cor da íris, ceratite, crosta na borda da pálpebra, fotofobia, hemorragia subconjuntival e lacrimejamento. Os eventos adversos não oculares relatados 
com incidência de 1 a 5 % foram: lesão acidental, angina de peito, ansiedade, artrite, dor nas costas, bradicardia, bronquite, dor no peito, síndrome do resfriado, depressão, dispepsia, distúrbio gastrintestinal, dor de cabeça, 
hipercolesterolemia, hipertensão, hipotensão, infecção, dor, distúrbios da próstata, sinusite, incontinência urinária e infecção do trato urinário. MS-1.0023.0244.001-3. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. A PERSISTIREM 
OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 

THE BAK*-FREE SOLUTION
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VISÃO SUPERIOR A QUALQUER DISTÂNCIA.
EM QUALQUER SITUAÇÃO.

sobre a cidade.
Paulo voando

Paulo projetando 
a cidade.

• FÁCIL ADAPTAÇÃO
• VISÃO NATURAL

• CONFORTO POSTURAL
• NITIDEZ DE PERTO, MEIA E LONGA DISTÂNCIAS

SAC 0800 727 2007  |  www.varilux.com.br

LENTES TESTADAS E APROVADAS.
As lentes multifocais Varilux são perfeitas para o dia a dia do seu paciente. Cada nova geração de lentes é resultado de um exclusivo processo de 
inovação, o Live Optics, que alia as mais avançadas ciências ópticas ao feedback dos usuários de óculos. Após os 40 anos, seja qual for a distância 
e em qualquer situação, seu paciente nunca esteve tão próximo de ter a melhor experiência visual.

Disponível com lente anti-embaçante Optifog®, anti-re�exo Crizal®, 

fotossensível Transitions® e solar polarizada Xperio®.
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