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Senofi lcon A - Senofi lcon A - 1ACUVUE® 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 80148620054,Reg.ANVISA 80148620054, 33ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® 
PLUS (Bandage): PLUS (Bandage): PLUS (Bandage): Reg.ANVISA 80148620058Reg.ANVISA 80148620058,  ,  Galyfi lcon A - Galyfi lcon A - 44ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026,,Reg.ANVISA 80148620026,Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026,Reg.ANVISA 80148620026  Etafi lcon A - Etafi lcon A - 55ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019Reg.ANVISA 80148620019, , 661-DAY ACUVUE® MOIST®: 1-DAY ACUVUE® MOIST®: 1-DAY ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA Reg.ANVISA Reg.ANVISA 
8014862005280148620052 ,  , 80148620052 , 80148620052 771-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO: 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064 ,  , Reg.ANVISA 80148620064 , Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064 , Reg.ANVISA 80148620064 8ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, , Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013 99ACUVUE® CLEAR: ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e  e Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021 1010ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA Reg.ANVISA 
80148620016.80148620016. Caixas com 30 Caixas com 30 Caixas com 306,76,7, 6, 66,7, 66,7 1,2,3,4,5,8,9,101,2,3,4,5,8,9,10 ou 2 ou 288 lentes de contato (LC).  lentes de contato (LC). 8 lentes de contato (LC). 88 lentes de contato (LC). 8 Indicações: Indicações: LC EsféricasLC Esféricas1,4,5,6,91,4,5,6,9: 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 Bifocais1010: 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 Tóricas2,72,7: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia : Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia : Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia 
ou hipermetropia. LC Terapêuticasou hipermetropia. LC Terapêuticasou hipermetropia. LC Terapêuticas33: As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura 
de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer 
condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva 
ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. 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. 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. 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. 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. ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções Precauções Precauções 
e Advertências: e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros Problemas 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 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 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 oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros 
problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. 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. 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. 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. 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. problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Reações Reações 
Adversas: Adversas: Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares 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 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 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 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 Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares 
incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam usadas continuamente ou por tempo excessivamente 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 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 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 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 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. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Posologia: Uso prolongadoUso prolongado1,2,3,5,8,101,2,3,5,8,10– 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 diário– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,101,2,3,4,5,8,9,10

– 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 diárias6,7 6,7 – uso único. – uso único. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: 

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

, UTILIZAÇÃO 
– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário

SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias

(LC colorida 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 (LC colorida 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 (LC colorida 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 (LC colorida 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 o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. 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. 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. 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. 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. sobre uso e cuidados de manutenção e segurança, fale com seu Oftalmologista, ligue para Central de Relacionamento com o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. A A A 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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. 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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. 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. 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em fevereiro de 20131-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO. Veiculado em fevereiro de 2013. . 
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..

DESENHO DE ESTABILIZAÇÃO 
ACELERADA (DEA) 

PRISMA 
DE LASTRO3,4,5,6

DESENHO TRADICIONAL 

DEA
TECNOLOGIA EXCLUSIVA
DAS LENTES DE CONTATO
ACUVUE ® PARA CORREÇÃO 
DE ASTIGMATISMO

X

AGORA A LINHA
1-DAY ACUVUE® MOIST®

GANHOU UM
REFORÇO

LENTES 

PARA  PACIENTES COM

ASTIGMATISMO

LA
NÇAMENTO

1-DAY ®PRIMEIRA LENTE DE USO ÚNICO 
PARA ASTIGMATISMO DO BRASIL

Jota Zero - 147.indd   2 18-Feb-13   5:32:34 PM



Senofi lcon A - Senofi lcon A - 1ACUVUE® 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 80148620054,Reg.ANVISA 80148620054, 33ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® 
PLUS (Bandage): PLUS (Bandage): PLUS (Bandage): Reg.ANVISA 80148620058Reg.ANVISA 80148620058,  ,  Galyfi lcon A - Galyfi lcon A - 44ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026,,Reg.ANVISA 80148620026,Reg.ANVISA 80148620026Reg.ANVISA 80148620026,Reg.ANVISA 80148620026  Etafi lcon A - Etafi lcon A - 55ACUVUE® 2: ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019Reg.ANVISA 80148620019, , 661-DAY ACUVUE® MOIST®: 1-DAY ACUVUE® MOIST®: 1-DAY ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA Reg.ANVISA Reg.ANVISA 
8014862005280148620052 ,  , 80148620052 , 80148620052 771-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO: 1-DAY ACUVUE® MOIST® para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064 ,  , Reg.ANVISA 80148620064 , Reg.ANVISA 80148620064Reg.ANVISA 80148620064 , Reg.ANVISA 80148620064 8ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, , Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013Reg.ANVISA 80148620013, Reg.ANVISA 80148620013 99ACUVUE® CLEAR: ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021Reg.ANVISA 80148620021 e  e Reg.ANVISA 80148620021 e Reg.ANVISA 80148620021 1010ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA Reg.ANVISA 
80148620016.80148620016. Caixas com 30 Caixas com 30 Caixas com 306,76,7, 6, 66,7, 66,7 1,2,3,4,5,8,9,101,2,3,4,5,8,9,10 ou 2 ou 288 lentes de contato (LC).  lentes de contato (LC). 8 lentes de contato (LC). 88 lentes de contato (LC). 8 Indicações: Indicações: LC EsféricasLC Esféricas1,4,5,6,91,4,5,6,9: 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 Bifocais1010: 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 Tóricas2,72,7: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia : Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia : Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia 
ou hipermetropia. LC Terapêuticasou hipermetropia. LC Terapêuticasou hipermetropia. LC Terapêuticas33: As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura : As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura 
de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer 
condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva 
ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. 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. 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. 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. 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. ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções Precauções Precauções 
e Advertências: e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros Problemas 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 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 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 oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros 
problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. 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. 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. 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. 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. problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Reações Reações 
Adversas: Adversas: Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares 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 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 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 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 Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares 
incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam usadas continuamente ou por tempo excessivamente 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 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 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 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 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. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Posologia: Uso prolongadoUso prolongado1,2,3,5,8,101,2,3,5,8,10– 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 diário– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,101,2,3,4,5,8,9,10

– 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 diárias6,7 6,7 – uso único. – uso único. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICAVENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: 

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
Posologia: 

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

, UTILIZAÇÃO 
– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário

SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias
SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA 
– Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias

(LC colorida 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 (LC colorida 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 (LC colorida 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 (LC colorida 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 o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. 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. 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. 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. 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. sobre uso e cuidados de manutenção e segurança, fale com seu Oftalmologista, ligue para Central de Relacionamento com o Consumidor: 0800-7274040, acesse www.acuvue.com.br ou consulte o Guia de Instruções ao Usuário. A A A 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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. 
PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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. 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. 
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CONFORTO E PRATICIDADE DE UMA NOVA LENTE A CADA DIA.
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CONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃOCONFORTO E QUALIDADE DE VISÃO1, 21, 2..

DESENHO DE ESTABILIZAÇÃO 
ACELERADA (DEA) 

PRISMA 
DE LASTRO3,4,5,6

DESENHO TRADICIONAL 

DEA
TECNOLOGIA EXCLUSIVA
DAS LENTES DE CONTATO
ACUVUE ® PARA CORREÇÃO 
DE ASTIGMATISMO

X

AGORA A LINHA
1-DAY ACUVUE® MOIST®

GANHOU UM
REFORÇO

LENTES 

PARA  PACIENTES COM

ASTIGMATISMO

LA
NÇAMENTO

1-DAY ®PRIMEIRA LENTE DE USO ÚNICO 
PARA ASTIGMATISMO DO BRASIL
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A Palavra do Presidente

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

A educação à distancia também será contemplada, 
procurando dar uma atenção especial às matérias que ob-
servarmos serem as mais carentes na Prova Nacional de 
Oftalmologia.

Finalmente o nosso Congresso Brasileiro, que este 
será em conjunto com o Congresso  Pan-Americano, está 
com os preparativos navegando em mar de almirante e 
deveremos ter um número extremamente expressivo de 
congressistas por que além de ser realizado na cidade que 
é o nosso principal cartão postal (e que vem merecendo 
uma atenção especial devido a Copa do Mundo de Futebol 
e aos Jogos Olímpicos), está sendo preparado com muito 
carinho para que seja também um marco cientificamente 
significativo.

A partir de agora vocês receberão boletins frequentes 
dos rumos da organização e das programações científicas 
e sociais que certamente serão do agrado da grande maio-
ria dos nossos colegas.

Um forte abraço a todos

Caros amigos,

Passada a Prova Nacional de Oftalmologia de 2013, 
ficou-me a impressão que ela atingiu a expectativa para a 
maioria dos candidatos. Ainda não sei seu resultado, po-
rém não recebi nenhuma reclamação e isso deve sugerir 
que não foi nada além de uma prova para saber quem tem 
ou não condições de exercer a nossa profissão. Vamos 
esperar o resultado para que possamos fazer uma análise 
apurada.

Neste ano vamos manter a nossa meta de difundir e 
aprofundar por todo o Brasil o estudo da refração em con-
junto com a nossa afiliada SOBLEC através de cursos pre-
senciais por todo o nosso território, por entendermos ser a 
prescrição da correção óptica um dever do Oftalmologista 
e um direito do paciente ter a sua receita vinda de quem 
pode assumir a responsabilidade deste ato, isto é, um mé-
dico. Nesse rumo vamos manter a nossa vigilância contra 
outros pseudo-profissionais que querem se apoderar de 
um ato que é fundamentalmente Médico. Seguiremos dan-
do todo o nosso apoio e atenção à tramitação da matéria 
no Congresso e estaremos na linha de frente na hora da 
votação.

Pela importância da refração no dia a dia do nosso con-
sultório, peço atenção especial de todos vocês para o Pro-
jeto Olhar Brasil, objeto de matéria especial nesta edição 
do Jornal Oftalmológico Jota Zero.

É um projeto importantíssimo para a população bra-
sileira e temos que ter a consciência do nosso dever em 
apoiá-lo. Ele fará com que o direito a refração chegue, por 
nossas mãos, a uma grande parte da população brasileira 
desassistida e sem acesso a Oftalmologia e será um passo 
importante para o credenciamento de colegas que estão 
começando ou que têm o desejo de se credenciarem  junto 
ao SUS.

Por outro lado, o “Projeto Diretrizes” segue em passos 
acelerados e ao fim de nosso mandato esperamos entre-
gar os principais protocolos de cada subespecialidade. As 
diretrizes publicadas nortearão cientificamente a nossa se-
miologia e as nossas condutas diante das patologias mais 
frequentes e serão também muito importantes para uma 
relação honesta e respeitosa com os planos de saúde, ob-
jeto importante para o exercício da Oftalmologia e um bom 
atendimento à nossa população.

A Palavra do Presidente
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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

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Divisão GENOM

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

Santa Maria- Brasília - DF - CEP: 72549-555
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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. 
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Avaliação do momento vivido pela especialidade

PROJETO OLHAR BRASIL
Ambicioso projeto de saúde pública ocular coloca a Oftalmologia 
entre as prioridades do País

CONGRESSO DO RIO DE JANEIRO
Novidades sobre a preparação do maior evento oftalmológico de 
2013

TÍTULO DE ESPECIALISTA
Justiça determina que somente portadores do título podem se 
apresentar como especialista

PROVA NACIONAL DE OFTALMOLOGIA
Mais de 500 candidatos se submetem à prova para obtenção do 
título de especialista em Oftalmologia

 ATO MÉDICO
Presidente do CBO e integrante do CDG intervêm no debate 
sobre a aprovação da lei que regulamenta a Medicina

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
Engenheiro explica os benefícios do Programa de Prontuário 
Eletrônico acessível aos associados do CBO

OFTALMOLOGIA EM NOTÍCIAS
Fatos que marcaram a especialidade em todo o Brasil

PRÓXIMOS EVENTOS
Começa o calendário oftalmológico de 2013

MOMENTO CULTURAL
Dois gênios da Música tratados pelo mesmo cirurgião,  
com o mesmo resultado

ORTÓPTICA ALINHADA À OFTALMOLOGIA
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Projeto Olhar Brasil

E
ste anúncio foi feito pelo minis-
tro da Saúde, Alexandre Padi-
lha, em 29 de janeiro, durante o 
Encontro Nacional com Novos 
Prefeitos e Prefeitas, em Bra-
sília, no qual relatou algumas 
ações do ministério em que a 

parceira entre esta instância do Governo Fe-
deral e os municípios é fundamental para a 
saúde da população. 

Em seu pronunciamento, Padilha abordou 
com destaque o Projeto Olhar Brasil, que faz 

“Na segunda semana de março vai ter a “Semana Nacional de 
Mobilização do Programa Saúde na Escola”, que terá como foco 
a Saúde Oftalmológica”.

parte do Programa Saúde na Escola (PSE - 
mantido em conjunto pelos ministérios da 
Saúde e Educação - MEC), leva assistência 
oftalmológica aos alunos das escolas públicas 
e aos educandos do Programa Brasil Alfabe-
tizado (este gerido pelo MEC), entrega recur-
sos para a compra de óculos que são distribu-
ídos gratuitamente pelos gestores locais aos 
portadores de vícios de refração e encaminha 
os casos mais complexos para atendimento 
especializado. O projeto passou recentemen-
te por importantes modificações que abrange-
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ram, entre outros aspectos, a participação dos 
médicos e clínicas oftalmológicas.

A reformulação do Projeto Olhar Brasil 
contou com a participação efetiva do Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que 
prestou toda a assessoria para que o progra-
ma possa cumprir suas ambiciosas metas.

De acordo com o coordenador da Média 
e Alta Complexidade do Ministério da Saúde, 
José Eduardo Fogolin Passos, até 2014, o 
Ministério da Saúde estima realizar, via Pro-
jeto Olhar Brasil, 4,7 milhões de consultas, 
871% a mais que no primeiro período do pro-
jeto, entre 2008 e 2012 (até agosto), quando 
foram feitas 483.898 consultas. O Ministério 
também estima entregar 2,2 milhões óculos, 
780% a mais que nos últimos quatro anos 
(258.261).

Para ampliar as possibilidades de diversifi-
car a oferta de prestadores de serviços, o Mi-
nistério da Saúde, com a assessoria do CBO, 
modificou a sistemática de credenciamento, 
possibilitando que médicos e clínicas não cre-
denciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
pudessem participar do Projeto Olhar Brasil.

“O objetivo desta ação é formar um cadas-
tro nacional de estabelecimentos de saúde 
- públicos e privados - para aumentar a capa-
cidade instalada de atendimento e reduzir as 
filas de espera. A inscrição dos serviços deve 
ser feito na internet pelo link que consta no 
Edital, publicado no dia 1º de novembro no 
Diário Oficial da União. O cadastro ficará dis-
ponível em um site para consulta dos gestores 
responsáveis pela contratação dos serviços, 
mas a contratação do profissional dependerá 
da contratualização por parte do gestor local. 
O edital é uma das ações do Projeto Olhar 
Brasil, que foi redefinido por meio de portaria 
interministerial (Ministério da Saúde e Minis-
tério da Educação) e da portaria nº 1.229, de 
01 de novembro de 2012, do Ministério da 
Saúde. Os serviços cadastrados irão contribuir 
para o atendimento de cerca de 10,5 milhões 
de crianças, jovens e adultos matriculados na 
rede pública e inseridos nos programas Saúde 
na Escola (PSE) e Brasil Alfabetizado (PBA) 
até 2014”, informou Fogolin Passos.

Acrescentou que os profissionais não cre-
denciados ao SUS que tenham interesse em 
participar do Projeto Olhar Brasil podem se 
cadastrar por meio do edital n° 04. Após a re-
alização do cadastramento do estabelecimen-
to no Projeto Olhar Brasil, o responsável pela 
unidade deverá procurar o gestor local do seu 
Estado ou Município (Prefeitura/Secretaria 
Municipal de Saúde) e apresentar a este ges-
tor sua proposta (capacidade instalada) para a 
realização de consultas. Ficando facultado ao 
gestor sua contratação conforme necessida-
de identificada. 

O representante do Ministério da Saúde 
garantiu que os estados e municípios rece-
berão recursos suplementares para realizar 
todas as etapas do projeto. Para realização 
das consultas serão investidos cerca de R$ 
100 milhões. Esses valores se somam ao fi-
nanciamento do restante da assistência, como 
fornecimento de óculos, tratamento de doen-
ças oculares, além do tratamento da refração, 
abrangendo aproximadamente 20 procedi-
mentos, como biometria ultrassônica, mape-
amento da retina com gráfico e retinografia 
colorida. 

“Parte desses procedimentos teve reajuste 
em relação aos valores praticados pelo SUS, 
que variam de 36,6% a 63,20%, para o aten-
dimento no Projeto Olhar Brasil. O valor pago 
pela consulta terá aumento de 47%, passan-
do de R$ 14,29 para R$ 21”, declarou Fogolin 
Passos acrescentando que a adequação dos 
valores estimula a participação de maior nú-

Fogolin Passos

O  ministro Alexandre 
Padilha no IV Fórum 

Nacional de Saúde 
Ocular (29 de fevereiro 

de 2012) entre Paulo 
Augusto de arruda Mello, 

Marco Antônio Rey de 
Faria e Marcos Ávila
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Manifestação do ministro da Saúde Alexandre Padilha 
no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas

Sabemos que os municípios têm muita di-
ficuldade em manterem uma clínica of-

talmológica. Por isto, abrimos um cadas-
tramento privado de serviços que ficará 
disponível no site do Ministério da Saúde 
onde as autoridades municipais vão poder 
verificar quais os médicos e as clínicas 
dispostos a participarem deste esforço de 
fazer a avaliação visual das crianças.

O Projeto Olhar Brasil leva a assis-
tência oftalmológica para as escolas. Faz 
parte do Programa Saúde na Escola. Todo 
município pode participar. Na segunda se-
mana de março vamos ter a “Semana Na-
cional de Mobilização do Saúde na Escola” 
que terá como foco a saúde oftalmológica, 
par verificar quais crianças precisam usar 
óculos. Colocamos mais recursos, reajus-
tamos a tabela para atrair estas clínicas of-
talmológicas. Todos os municípios podem 
participar. Vamos ter apoio importante do 
MEC. Já temos quase dois mil municípios 
que aderiam ao Programa Saúde na Esco-
la, mas todos podem e devem participar.”

mero de prestadores de serviços, ampliando 
a rede de atenção ao púbico alvo do projeto, 
contribuindo para o atendimento integral. 

PARTICIPAÇÃO DO CBO

A diretoria e representantes do CBO reali-
zaram várias reuniões no Ministério da Saúde 
para prestar assessoria no aprimoramento do 
Projeto Olhar Brasil. Na avaliação do vice-
-presidente da entidade, Milton Ruiz Alves, 
são inúmeras as razões pelas quais o projeto 
tem grande importância para a Oftalmologia 
brasileira, a começar pelo avanço que signifi-
cará na assistência oftalmológica a segmen-
tos importantes da população que a ela tem 
acesso limitado, seja por razões sociais seja 
por questões geográficas.

“Entendemos que o Ministério abriu a pos-
sibilidade dos médicos, pessoas físicas e jurí-
dicas, se cadastrarem para fazer o atendimen-
to integral, isto é, fazer a refração e, quando 
necessário, também tratar de estrabismo, ca-
tarata e outras e outras patologias que forem 
diagnosticadas”, explicou. 

O vice-presidente do CBO esclareceu 
mais uma vez que os valores que serão repas-
sados para os médicos são superiores àque-
les praticados no atendimento do SUS para os 
mesmos procedimentos. Ressaltou a atuação 
do CBO na obtenção desta conquista, bem 
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O CBO sempre se colocou à disposição das autoridades nos programas 
que visavam a melhoria da assistência oftalmológica e da saúde ocular 

do nosso Povo. O Projeto Olhar Brasil é mais um capítulo desta longa his-
tória de participação e parceria, mas com elementos novos e promissores 
que retratam a maturidade das partes envolvidas nas negociações e a boa 
vontade de todos os participantes. Nosso apelo é que todos os médicos 
oftalmologistas do Brasil pensem com carinho na possibilidade de partici-
par do projeto, procurem as informações necessárias e se conscientizem 
da importância do atual momento. Temos que demonstrar, mais uma vez 
e sempre, que o verdadeiro guardião da Saúde Ocular da população é o 
Médico Oftalmologista. Temos que demonstrar, mais uma vez e sempre, 
que não se pode brincar com o futuro do País e deixar que deficiências 
visuais provoquem a evasão escolar de grandes contingentes de pessoas 
que, desta forma, teriam sua formação pessoal e profissional deturpadas, 
com enormes custos para a sociedade. Temos que demonstrar, mais uma 
vez e sempre, que a nossa Especialidade tem na cidadania uma de suas 
mais vibrantes características. E o Projeto Olhar Brasil é a oportunidade 
que temos para demonstrar tudo isto. Participe!”

Manifestação do presidente do CBO, 
Marco Antônio Rey de Faria

como a boa vontade do Ministério em acatar 
as sugestões da entidade representativa da 
Especialidade.

A mesma parceria entre o CBO e o Mi-
nistério revelou-se na definição dos tipos 
de armações de óculos que serão utilizados 
para atender aos beneficiários do projeto bem 
como as especificações das lentes que serão 
prescritas. 

“A experiência acumulada pelo CBO du-
rante décadas na realização de campanhas 
comunitárias de saúde ocular, bem como o 
estudo dos problemas específicos relaciona-
dos com a assistência oftalmológica, cristali-
zada nos Fóruns Nacionais de Saúde Ocular, 
tiveram importância fundamental no desenvol-
vimento da parceria entre a Oftalmologia bra-
sileira e o Ministério da Saúde para a verda-
deira recriação do Projeto Olhar Brasil. Temos 
certeza que os médicos oftalmologistas de 
todo o País darão seu apoio a esta iniciativa 
que é importante para o governo, para a Espe-
cialidade e, principalmente, para a população 
e para o futuro do País”, concluiu o vice-presi-
dente do CBO, Milton Ruiz Ales.

Milton Ruiz Ales

Projeto “Olhar Brasil”
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C
opa das Confederações 2013, 
Copa do Mundo 2014 e Olimpía-
das 2016; tudo isso faz do Brasil, 
e do Rio de Janeiro especifica-
mente, foco de notícias na mídia 

mundial.
Isso motivou as diretorias do Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e da As-
sociação Pan-Americana de Oftalmologia 
(APAO) a celebrar acordo e compartilhar um 
evento único: o CBO Pan Rio 2013.

Um evento gigantesco, com previsão de 
11.000 participantes de vários países. Com 
mais de 500 horas de atividades científicas, 
entre simpósios e cursos, o encontro conjunto 
do XXVII Congresso Brasileiro de Oftalmo-
logia e do XXX Congresso Pan-Americano, 
apresenta números impressionantes.

Até agora (janeiro de 2013) temos mais 
de 500 palestrantes internacionais confir-
mados, representando mais de 20 países, 
tornando o evento especialíssimo. Eles se 
juntarão aos experts brasileiros na divulgação 
de novidades clínicas, cirúrgicas, científicas e 
tecnológicas em atividades conjuntas e nas 
sessões das respectivas instituições.

Teremos Simpósios e Cursos conjuntos 
CBO/APAO, Simpósios e Cursos de cada 

Congresso especialíssimo... 
e imperdível

(*) Paulo Elias Corrêa Dantas

instituição CBO e APAO separadamente, sim-
pósios e cursos conjuntos e separados das 
sociedades brasileiras e pan-americanas de 
especialidade; enfim, um cardápio completo 
de atividades científicas para cada gosto!

Paulo Elias Corrêa Dantas

As atividades do 
megacongresso 
serão concentradas 
no modernizado 
Riocentro, localizado 
em uma das mais 
belas e preservadas 
áreas da cidade 
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Instituições importantes como a Acade-
mia Americana de Oftalmologia, International 
Council of Ophthalmology, Academia Ophthal-
mologica Internationalis estarão presentes; 
assim como as sociedades pan-americanas 
(CLADE, ALACCSA, SOPLA, CLEO etc) e 
brasileiras (CBE, SBG, SOBLEC, SBR, SBCCR 
etc) de cada subespecialidade com sessões 
voltadas para assuntos de destaque em seus 
respectivos campos de conhecimento e atua- 
ção. 

Destacamos a conferência magistral sobre 
os ideais de beleza e o envelhecimento, que 
será ministrada pelo ícone da cirurgia plástica, 
o professor Ivo Pitanguy, durante o simpósio 
sobre “Pérolas em Oculoplástica Cosmética”, 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
Ocular (SBCPO).

As atividades do megacongresso serão 
concentradas no modernizado Riocentro, lo-
calizado em uma das mais belas e preserva-
das áreas da cidade e formado por cinco pavi-
lhões interligados, que totalizam 571.000 m², 
dos quais 100.209 m² de área construída e o 
restante de área externa. 

Todas as atividades do evento serão dis-
tribuídas em 18 auditórios, com capacidades 
que variam de 100 a 2.000 lugares. 

Durante o evento, teremos atividades es-
peciais. Uma delas será a cerimônia de aber-
tura com as premiações conferidas pela Asso-
ciação Pan-Americana de Oftalmologia:

Os prêmios que serão conferidos pela 
APAO na solenidade de abertura do con-
gresso serão:
•   A.  Edward  Maumenee  Award  for  Distin-

guished Services
•   AJO Lecture 

(*) Paulo Elias Corrêa Dantas, secretário da 
Associação Pan-Americana de Oftalmologia

•   Benjamin F. Boyd Humanitarian Award 
•   Gradle Medal for Good Teaching 
•   Lions/PAAO Award for the Prevention of 

Blindness 
•   Moacyr E. Alvaro Pan-American Medal
•   Paul Kayser/RRF Global Award
•   Troutman-Véronneau Prize

Palestras Magistrais e Prêmios que 
serão apresentadas durante o evento:
•   Moacyr E. Alvaro Pan-American Lecture – 

proferida por Cristian Luco – ex-presiden-
te da APAO

•   Gradle Lecture
•   AJO Lecture 
•   Paul Kayser/RRF Global Award 
•  Troutman-Véronneau Prize 

Será, como já disse, um congresso espe-
cialíssimo... e imperdível!
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01 
de março de 2013, às 
17 hs.: esta é a data li-
mite para entrega dos 
resumos dos trabalhos 
científicos e dos relatos 

de casos para serem avaliados para apre-
sentação no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia. Essa também será a data limite 
para a entrega (opcional) dos e-pôsteres, ver-
sões eletrônicas dos trabalhos, que estarão 
disponíveis durante o evento nas Ilhas Multi-
-Propósito.

A recepção, aprovação e apresentação 
dos trabalhos científicos no Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia de 2013 seguirão a 
mesma sistemática estabelecida há alguns 
anos nos congressos promovidos pelo CBO. 
De acordo com Augusto Paranhos Júnior, as-
sessor da Comissão Científica do CBO para 
a Valorização de Temas Livres e Pôsteres, a 
estratégia atual está tão consolidada e tem 
dados resultados tão positivos que os aprimo-
ramentos pontuais são absorvidos com natu-
ralidade pela Comunidade Oftalmológica.

“A grande novidade do evento deste ano 
será a presença simultânea de trabalhos cien-
tíficos originários de outros países da América 
Latina, Caribe e América do Norte que, como 
fazem parte do Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia, são avaliados, aceitos e apre-
sentados de acordo com sistemática diferen-
te da adotada pelo CBO. Ao mesmo tempo 
que isto gera um desafio adicional aos nossos 
pesquisadores, que terão seus trabalhos com-
parados com os realizados em outros países 
de forma mais direta, também estabelece o 
compromisso de apresentarmos da melhor 
forma possível aquilo que fazemos muito bem: 
a pesquisa em Oftalmologia e em Saúde Ocu-
lar”, declarou.

Valorização do pesquisador

Paranhos afirma que a sistemática de 
valorização dos trabalhos científicos e dos 
pesquisadores que vem sendo adotada nos 
congressos do CBO, com seleção rigorosa, 
realização de sessões de discussão com o 
autor, exposição de pôsteres em local no-
bre da área do evento e apresentação oral 
dos melhores temas livres nos simpósios 
das subespecialidades relacionadas, entre 
outras providência, tem dado excelentes re-
sultados.

“As mudanças estão consolidadas. Se 
no passado os autores, principalmente os 
jovens, queriam pendurar os seus respecti-
vos pôsteres e correr para a praia, hoje todos 
sabem que precisam passar determinados 
períodos junto ao trabalho para prestarem 
esclarecimentos aos congressistas e dis-
cutir o que está exposto com professores e 
pesquisadores experientes no assunto. Os 
melhores trabalhos são encaminhados para 
apresentação oral em simpósios relaciona-
dos, o que permite a exposição dos novos 
talentos e evita a situação constrangedora, 
comuns em outros eventos, de excelentes 
trabalhos serem apresentados para salas 
vazias. Os trabalhos enviados para os con-
gressos do CBO estão cada vez melhores 
e obtém maior repercussão a cada ano que 
passa”, disse.

A permanente valorização 
da pesquisa e do pesquisador
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Augusto Paranhos Júnior
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Que preocupações os autores devem ter 
ao submeter os respectivos trabalhos científi-
cos à Comissão Científica do CBO? Paranhos 
responde imediatamente: seguir a metodolo-
gia adequada para a execução de cada tra-
balho. 

Afirma que a seleção dos trabalhos a se-
rem aprovados para apresentação continua 
cada vez mais rigorosa e exigente e baseia-
-se no exame mascarado do resumo enviado 
pelos autores por pelo menos três peritos no 
ponto abordado. 

Paranhos também ressalta que as exi-
gências feitas pelo CBO de que o trabalho 
científico a ser apresentado no congresso 
tem que ser aprovado por um Comitê de Ética 
em Pesquisa (CONEP) quando envolve inves-
tigações  em Seres Humanos  e  de  que  seja 
explicitada a Declaração de Conflito de Inte-
resses dos autores e coautores já na inscrição 
do resumo estão consolidadas e contribuem 
para valorizar mais ainda os pesquisadores. 
Ressalta também que não são normas arbi-
trárias do CBO, mas exigências do Código de 
Ética Médica instituído pelo Conselho Federal 
de Medicina. 

“Tivemos até o caso e um trabalho de altís-
simo nível, que certamente seria indicado para 
receber prêmio, mas que foi descartado por 
não ter cumprido a exigência de apresentar 
a aprovação de um Comitê de Ética em Pes-
quisa”, conta.

Relata que por conta da determinação 
da Comissão Científica do CBO, tem havido 
maior preocupação em atender essa condi-
ção, principalmente por parte de clínicas par-
ticulares que geralmente não contam com as 
mesmas facilidades das universidades para 
terem acesso a um CONEP. Destaca que o 
único problema às vezes detectado é a pressa 
dos pesquisadores em coletar os dados antes 
da aprovação pelo comitê, o que dificulta ou 
mesmo invalida seu exame e aprovação.

Verifique as condições para envio de traba-
lhos científicos e relatos de casos ao XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia no site 
http://www.congressocbo.com.br/cbo2013/
pt/area-cientifica/normas/normas-para-en-
vio-de-temas-livres-e-relatos-de-casos

No XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia os autores terão uma opção a mais para divulgar seus respectivos tra-

balhos científicos: as Ilhas Multi-Propósito.

Espelhadas em pontos estratégicos do recinto de exposições do evento, essas ilhas com terminais de computadores per-

mitirão aos congressistas acessar os vídeos e trabalhos científicos na hora mais conveniente.

A entrega do trabalho no formato e-postêr não é obrigatória, mas uma opção dos autores. A opção para apresentação 

adicional em formato de e-pôster não substitui a apresentação tradicional em painel impresso na Sessão de Encontro com o 

Autor. 
As condições para o envio dos e-pôstere

s também estão detalhadas no site http://www.con
gressocbo.com.br/cbo2013/

pt/area-cientifica/normas/normas-para-envio-de-temas-livres-e-relatos-de-casos
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O 
CBO e a Associação Pan-Americana de Oftalmolo-
gia (APAO) estão trabalhando há quatro anos para 
fazer deste congresso o maior evento oftalmológico 
da América Latina, com a presença de mais de dez 
mil colegas de várias partes do mundo. Será uma 

oportunidade singular para conquistar novos conhecimentos, 
rever e conhecer colegas, discutir e esclarecer dúvidas, reali-
zar negócios e estar no epicentro da Oftalmologia mundial e, ao 
mesmo tempo, na cidade que está se remodelando toda para 
receber importantes eventos globalizados”.

Esta é a opinião de Paulo Augusto de Arruda Mello, coorde-
nador geral dos Programas CBO/APAO do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia/XXX Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia, encarregado de harmonizar as atividades do con-
gresso que envolvam representantes de duas ou mais entidades 
sediadas em países diferentes.

Paulo Augusto de Arruda Mello afirma que seu trabalho foi 
extremamente facilitado pela compreensão existente em todos 
os organizadores do evento de que a principal preocupação 
sempre deve ser a qualidade científica e didática da apresenta-
ção, de acordo com os interesses dos congressistas.

“Nosso objetivo principal foi evitar exposições repetitivas. 
Reunindo palestrantes de vários países, com experiências e en-
foques diferentes, a abordagem de todos os aspectos da Oftal-
mologia será muito rica e todos os congressistas terão condi-
ções de aprender e ter contato com pontos de vista diferentes”, 
declarou.

Para ele, a maior dificuldade foi escolher entre tantos pa-
lestrantes aqueles que participarão efetivamente das atividades 
científico-didáticas dos congressos. Com a grande massa crítica 
existente em praticamente todos os países do continente, a ta-
refa de escolher e, consequentemente, eliminar palestrantes tor-
na-se por vezes espinhosa. Ressaltou, entretanto, que a existên-

cia de pelo menos dois coordenadores para cada atividade, um 
representando a entidade anfitriã, o CBO, e outro representando 
a entidade internacional que participa da elaboração do simpó-
sio ou encontro determinado, foi uma providência que dinamizou 
bastante a elaboração do programa de atividades conjuntas, que 
cobrem grande parte da grade científica dos congressos.

“A programação cientifica está praticamente pronta e ela é 
variada e pronta para atender a todos os interesses dos con-
gressistas. A dimensão internacional contribuirá para a realiza-
ção de um evento cientificamente rico e instigante. Vale a pena 
conferir”, concluiu.

Um congresso cientificamente 
rico e instigante

“Glaucoma Além da Pressão” será o tema da Conferência CBO, que será proferida por  Paulo Augusto de Arruda Mello em 
07 de agosto, primeiro dia do Congresso, às 09 hs.

“O nome da conferência é praticamente auto explicativo. Embora os níveis da pressão intraocular sejam fundamentais 
no diagnóstico e no controle dos glaucomas, não podem ser levados em consideração isoladamente e muitos outros fatores 
devem fazer parte do raciocínio do médico que atende ao portador dessa doença. Além disso, as pesquisas mais avançadas 
sugerem a presença de grandes linhas diagnósticas e terapêuticas do glaucoma que consideram a pressão intraocular como 
fator secundário. Este será o tema da Conferência CBO e minha intenção é torna-la o mais polêmica possível”, declarou Paulo 
Augusto de Arruda Mello.

A Conferência CBO é um dos pontos altos dos congressos organizadores pelo CBO e sempre é proferida pelo presidente 
da entidade que terminou sua gestão no congresso brasileiro de oftalmologia anterior.

Conferência CBO

Paulo Augusto de Arruda Mello
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João Luiz Lobo 
Ferreira

U
ma das programações originais do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia/XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia será o 
I Congresso Mundial de Banco de Olhos, que ocupará importante sala 
do Riocentro durante os dias 8 e 9 de agosto. A iniciativa, promovida 
pela Associação Pan-Americana de Banco de Olhos (APABO), reunirá 

representantes de bancos de olhos de vários países da América Latina, Europa, 
Ásia, dos EUA e da Austrália.

Durante o evento, os participantes trocarão experiências e buscarão padronizar 
as atividades da área.

De acordo com a presidente da APABO, Luciene Barbosa de Sousa, um dos 
principais focos do evento será a apresentação do programa de transplante de ór-
gãos do Brasil, o maior e mais completo programa público do gênero no mundo.

 “Temos uma legislação bastante trabalhada”, afirma - “porém com pequenas 
falhas que podem ser melhoradas”.

Bancos de Olhos 
ganham destaque

Depois do Rio de Janeiro, o próximo evento promovido pelo CBO será o XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual, que acontecerá no Recife (PE), de 04 a 07 de setembro de 2014.

A Comissão Executiva deste congresso é presidida por Afonso Ligório de Medeiros e Liana Maria V. O. Ventura.
Em 2015, o XXXVIII Congresso Brasileiro de Oftalmologia será realizado em Florianópolis (SC) e os presidentes da 

Comissão Executiva do evento são Ayrton Roberto Branco Ramos e João Luiz Lobo Ferreira.
No ano seguinte, em 2016, o XXII Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual ocorrerá em 

Goiânia (GO) e para presidentes de sua Comissão Executiva foram nomeados José Beniz Neto e Marcos Pereira de Ávila.

Próximos congressos do CBO

Luciene Barbosa de Sousa, 
presidente da APABO

Afonso Ligório 
de Medeiros

Marcos Pereira 
de Ávila

José Beniz NetoLiana Maria V. O. 
Ventura

Ayrton Roberto 
Branco Ramos
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D
urante o XXXVII Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia/XXX Con-
gresso Pan-Americano de Oftal-
mologia haverá o já tradicional 
Festival de Vídeos Científicos. 

O prazo para envio dos projetos é 11 de 
abril.

Os filmes devem ter duração entre 5 e 8 
minutos e, caso realizados em língua estran-
geira, devem ser legendados ou dublados em 
português. Cada autor só poderá enviar um 
trabalho individual, mas não há limites para o 
número de trabalhos dos quais participe como 
coautor. Os 10 melhores vídeos serão exibi-
dos em sessão especial e o publico elegerá o 
melhor por votação digital.

Os autores devem enviar seus projetos em 
DVD em formato VOB, AVI ou WMV, acompa-
nhados do “Formulário de Inscrição de Vídeos” 
até 11 de abril de 2013, às 17hs. 

Festival de vídeos

O Festival de Vídeos esta sendo coorde-
nado por Flávio Rezende Dias.

O processo de envio será totalmente di-
gital no portal http://www.congressocbo.com.
br/cbo2013/

Os �lmes devem ter 
duração entre 5 e 
8 minutos e, caso 
realizados em língua 
estrangeira, devem 
ser legendados 
ou dublados em 
português
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Flávio Rezende Dias, 
coordenador do festival
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Com o objetivo de valorizar os mé-
dicos oftalmologistas que se de-
dicam à Prevenção da Cegueira 

no continente, o Lions Club Internacio-
nal e a Associação Pan-Americana de 
Oftalmologia (APAO) criaram o Prêmio 
Lions/APAO de Prevenção da Ceguei-
ra, que é distribuído a cada congresso 
pan-americano de oftalmologia a um 
profissional natural do país anfitrião do 
evento.

O prêmio é de US$ 1.000 mais a 
viagem, estadia de dois dias, inscrição 
no congresso, quando necessário. O 
vencedor deve se comprometer a parti-
cipar de todas as atividades promovidas 
pelas duas instituições relacionados 
com a prevenção da cegueira e reabi-
litação visual, entre as quais destacam- 
se o Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia e o Curso Regional Pan- 
Americano de Oftalmologia.

O candidato deve ser apresentado 
por colegas ou por instituições oftal-
mológicas. Deve ser integrante ativo do 
CBO, a sociedade oftalmológica brasi-
leira ligada à APAO. Deve viver e tra-
balhar no Brasil. Não é necessário que 
pertença ao Lions Club Internacional, 

mas experiências de trabalho em progra-
mas de prevenção da cegueira e reabilita-
ção visual promovidos pelos Lions Clubes 
serão consideradas.

Os interessados realizar indicações de-
vem enviar suas sugestões a Sra. Angela 
Supernaw,  no  endereço  eletrônico  angela.
supernaw@lionsclub.org

As mensagens devem conter o formu-
lário de inscrição devidamente preenchido, 
o curriculum vitae completo e atualizado da 
pessoa indicada e uma carta de apresen-
tação, discorrendo sobre as contribuições 
à prevenção da cegueira feitas pelo candi-
dato. O formulário pode ser encontrado no 
site www.paao.org/images/Downloads/en-
glish/pdf/NominationForm_2013_English.
pdf

O anúncio do prêmio será feito em 20 
de julho de 2013 nos sites do Lions  Club 
International  Foundation  (www.lcif.org/
EN/) e no site da Associação Pan-America-
na de Oftalmologia (www.paao.org/).

Mais informações podem ser obtidas no 
e-mail angela.supernaw@lionsclubs.org

Prêmio Lions/ Associação Pan-Americana 
de Prevenção da Cegueira
Em 20 de maio termina o prazo para inscrições ao prêmio, que será entregue durante o 
Congresso do Rio de Janeiro
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Título de Especialista

Esta foi a conclusão do voto do Juiz Federal Renato Martins 
Prates, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região 
(TRF – 1ª Região), que atuou como relator de processo de 

agravo de instrumento impetrado por médicos dermatologistas 
contra o Conselho Federal de Medicina (CFM). Os médicos em 
questão queriam utilizar nos respectivos materiais de promoção 
a expressão “pós-graduado em Dermatologia”, o que é vetado 
pela resolução 1974/2011 do CFM.

A decisão do tribunal, publicada em novembro de 2012, 
consolidou o entendimento do CFM de que cursos de pós- 
graduação lato sensu não conferem ao médico o direito de se 
inscrever nos conselhos de medicina como especialistas ou 
anunciarem tais títulos. A sentença ressaltou que títulos acadê-
micos (de pós-graduação lato sensu), ainda que reconhecidos 
pelo Ministério da Educação (MEC), podem se confundir, aos 
olhos leigos, com a especialidade médica reconhecida pelos 
conselhos de medicina. “Portanto, para se reconhecer a es-
pecialidade médica, o conselho pode, legitimamente, ser mais 
exigente do que o MEC, ao regulamentar requisitos mínimos”, 
emitiu o juiz.

Em sua deliberação, o tribunal ressaltou que “de nenhuma 
maneira a atuação do CFM impede ou inibe a aquisição de 
graus superiores de educação”. 

Para o 1º vice-presidente do CFM, Carlos Vital Corrêa Lima, 
a sentença tem grande importância por se tratar da afirmação 
jurídica da posição que o conselho vem tomando ao longo de 
muitos questionamentos a respeito do valor, da validade, de po-
der oferecido a cursos que são ministrados em caráter de lato 
senso, que tem limitações ao mundo acadêmico e não pode 
ser estendido como outorga de credenciamento, de registro de 
especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de 
Medicina.

“As especializações registradas pelo CFM como especia-
lidades médicas têm o poder de oferecer atestados, confir-
mações de especialidades profissionais, ou seja, inerentes ao 
exercício profissional do médico. O título de especialista emiti-
do através de registro no Conselho Federal de Medicina, mas 
com origem em residência médica ou provas de títulos nas so-
ciedades de especialidades médicas filiadas à Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), é outorga legal para o exercício profis-
sional e a publicação deste exercício profissional da Medicina 
na especialidade médica”, declarou Corrêa Lima.

O 1º vice-presidente do CFM lembrou que também existe 
uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com relatoria da 
ministra Eliana Calmon, que conclui que só o CFM pode re-

conhecer e fazer registro do 
que é especialidade médica 
no estrito senso, ou seja, no 
âmbito do exercício profis-
sional da Medicina, através 
das titulações que são ob-
tidas em residência médica 
ou em provas de títulos das 
sociedades de especialidade 
filiadas à AMB. 

Já para o presidente do 
Conselho Brasileiro de Of-
talmologia (CBO), Marco 
Antônio Rey de Faria, a deci-
são do TRF – 1ª Região tem 
consequências muito positi-
vas para a educação médica 
no País.

“Sabemos que existem 
vários cursos de pós-gra-
duação lato sensu, alguns 
deles verdadeiras arapucas 
de fundo de quintal, que insinuam aos colegas que, uma vez 
concluídos, dariam aos médicos a possibilidade de se anuncia-
rem como especialistas. A decisão da Justiça Federal coloca as 
coisas do seu devido lugar: estes cursos de extensão cultural, 
mesmo quando autorizados pelo MEC, não dão aos médicos 
que os concluem o direito de se apresentarem como especia-
listas, não têm valor profissional e são atividades acadêmicas, 
por vezes importantes, mas limitadas às devidas dimensões”, 
afirmou.

O presidente do CBO acrescentou que, no caso da Oftal-
mologia, o médico só pode apresentar-se como especialista 
depois de obter seu respectivo Título de Especialista, conquis-
tado com a aprovação na Prova Nacional de Oftalmologia, apli-
cada pelo CBO e pela AMB, ou depois de obter o Certificado 
de Conclusão da Residência Médica em Oftalmologia, conquis-
tado depois de frequentar um serviço residência médica em 
Oftalmologia credenciado pelo MEC.

JUSTIÇA FEDERAL DECIDE: 
cursos lato sensu não titulam especialista
“Na espécie, verifica-se ainda, o periculum in mora inverso, pois a 
publicidade do título de pós-graduação pode induzir o paciente à 
presunção de que está sendo tratado por profissional especialista, que 
requer concurso de prova escrita e/ou oral e prática, formação não 
inferior a dois anos e área de atuação com tempo mínimo de um 
ano. Ausentes os requisitos que autorizam o juiz a conceder a tutela 
antecipada, deve ser mantida a decisão agravada”.

      Veja mais informações no site http://portal.cfm.org.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=23469:
decisao-da-justica-lato-sensu-nao-titula-especialista&catid=3
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Prova Nacional

A 
fase teórica da Prova Nacional de 
Oftalmologia foi realizada em 31 
de janeiro e 1º de fevereiro no Sho-
pping Frei Caneca, em São Paulo 

(SP). Houve, ao todo, 619 inscritos, entre os 
quais o grupo mais numeroso era formado pe-
los alunos dos Cursos de Especialização em 
Oftalmologia Credenciados pelo CBO (264 
candidatos).  Havia  ainda  46  ex-alunos  que 
não passaram na avaliação do ano passado, 
127 residentes de Serviços Credenciados 

Prova Nacional de Oftalmologia
pela Comissão Nacional de Residência Médi-
ca do MEC e 182 candidatos independentes. 
Na primeira fase, compareceram 582 candi-
datos, quantia que corresponde a 94,3% dos 
inscritos. 

O presidente do CBO, Marco Antônio Rey 
de Faria, e o coordenador da Comissão de En-
sino da entidade, Mário Luiz Ribeiro Monteiro, 
deram boas-vindas aos participantes da prova e 
discursaram brevemente sobre sua finalidade. 

“O objetivo da Prova Nacional de Oftalmo-
logia não é reprovar ninguém”, disse o presi-
dente do CBO “mas contribuir ara a formação 
de profissionais capacitados para tratar da 
saúde ocular do Povo Brasileiro”.

A lista de aprovados para a prestarem a 
parte prática da Prova Nacional de Oftalmo-
logia será divulgada a partir de 10 de março 
no próprio portal www.cbo.com.br. O local e o 
horário da segunda fase da prova serão divul-
gados aos alunos dos cursos do CBO entre 
fevereiro e abril pelo próprio coordenador, e 
aos demais receberão por correspondência 
entregue entre os meses de março e abril.

O resultado final dos exames será divul-
gado após 31 de maio por correspondência.

Considerada como um dos mais criterio-
sos processos para a concessão de título de 
especialista entre as sociedades médicas do 
Brasil e da América Latina, a Prova Nacional 

A elaboração, 
organização e 
aplicação desta 
prova envolve meses 
de trabalho de 
dezenas de médicos 
e professores de 
oftalmologia e 
pro�ssionais de 
outras áreas

Mário Luiz Ribeiro Monteiro
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Prova Nacional
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de Oftalmologia tem o objetivo de garantir à 
sociedade de que o profissional aprovado em 
todas suas fases detém os conhecimentos te-
óricos e práticos necessários para enfrentar 
todos os problemas relacionados com a saú-
de ocular de seus pacientes. 

A elaboração, organização e aplicação 
desta prova envolve meses de trabalho de de-
zenas de médicos e professores de oftalmo-
logia e profissionais de outras áreas, além da 
tomada de providências estritas para garantir 
a absoluta lisura do processo, a igualdade de 
condições para a realização da prova entre to-
dos os candidatos e a justiça inquestionável 
dos resultados.

Uma verdadeira maratona tem início com 
a elaboração de questões pela Comissão Téc-
nica composta de profissionais especialmen-
te contratados para este fim. As questões são 
posteriormente submetidas à avaliação de 
professores de Oftalmologia de diferentes re-
giões do País, que trabalham voluntariamente, 
examinando não só cada uma das perguntas, 
mas também seu conjunto, para estabelecer 
o necessário equilíbrio para medir o grau de 
conhecimento dos candidatos nas áreas bá-
sicas da Medicina e em todas as áreas da Es-
pecialidade.

Também está presente a preocupação 
de eliminar a possibilidade de “questões em 
cascata”, onde o erro (ou acerto) de uma per-
gunta pode levar a respostas automáticas nas 
seguintes.

Em seguida, ocorre a sucessão de provi-
dências práticas para a aplicação propriamen-
te dita das etapas da prova, com a impressão 
dos cadernos de questões, preparação do 
local da prova, planejamento execução das 
medidas para garantir a lisura de todo o pro-
cesso, contratação de pessoal de apoio e do 
local e aplicação e a preparação logística das 
provas.

A Prova Nacional de Oftalmologia é elo-
giada internacionalmente pelas entidades 

oftalmológicas como a American Academy 
of Ophthalmology (AAO), Associação Pan-
-Americana de Oftalmologia e Conselho Inter-
nacional de Oftalmologia, bem como pela As-
sociação Médica Brasileira (AMB) que a toma 
como referência para outras especialidades.

Sérgio Henrique Sampaio Meirelles 
e Arlindo Portes, da Comissão de 
Ensino

Integrantes da Comissão de 
Ensino que participaram da 

aplicação da prova: Milton Ruiz 
Alves, Keila Miriam Monteiro 

de Carvalho e Sérgio Henrique 
Sampaio Meirelles

Apresentação 
gráfica 
primorosa é 
fundamental 
para o 
sucesso da 
prova
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Ato Médico

O 
Projeto de Lei que regulamenta o exercício da Medi-
cina e estabelece as atividades privativas do profis-
sional médico deve ser votado no Plenário do Senado 
ainda neste primeiro semestre de 2013 e, caso apro-

vado, será enviado à sanção da presidenta Dilma Rousseff.
A matéria tramita há dez anos no Congresso Nacional. Foi 

objeto de 24 audiências públicas na Câmara dos Deputados 
e no Senado Federal. Apresentado em 2002 pelo ex-senador 
Benício Sampaio, o projeto saiu do Senado, em 2006, na forma 
de substitutivo da senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), relatora 

na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Enviado à Câma-
ra, foi modificado novamente e voltou ao Senado como novo 
substitutivo em outubro de 2009. Nesta segunda estadia no 
Senado, já foi aprovado nas Comissões de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (CCJ), de Educação, Cultura e Esporte (CE) e 
na Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Em dezembro do ano passado, após audiência conjunta 
da CE e da CAS, em que foram ouvidos representantes dos 
ministérios da Saúde e da Educação, bem como do Conselho 
Nacional de Educação, o projeto foi aprovado por unanimidade.

Com as modificações aprovadas, o texto em discussão 
prevê como exclusividade do médico as cirurgias, aplicação 
de anestesia geral, internações e altas. Também são ativida-
des privativas da categoria a emissão de laudos de exames 
endoscópicos e de imagem; dos procedimentos diagnósticos 
invasivos; e dos exames anatomopatológicos (para o diagnós-
tico de doenças ou para estabelecer a evolução dos tumores). 
Na área da Oftalmologia, o projeto garante, em seu inciso X 
do artigo 4º, como atividade exclusiva do profissional médico a 
prescrição de órteses e próteses oftalmológicas. 

O projeto é criticado por outros profissionais de saúde que 
consideram que, ao definir o que é privativo dos médicos, o 
texto limitou os campos de ação das demais profissões. 

Para discutir o assunto a seção Tendências e Debates pu-
blicou, em 05 de janeiro, artigos da enfermeira Marcia Cristina 
Krempel, presidente do COFEN, e de Roberto Luiz D'Avila, pre-
sidente do Conselho Federal de Medicina (CFM). 

CBO intervém no 
debate sobre Ato Médico

“Nunca, jamais nós médicos, na defesa da aprovação do PL 268, colocamos o interesse 
pessoal (tentativa de criação de reservas de mercado, como diz a presidenta do COFEN)  
acima dos interesses e das necessidades da coletividade.  Esse pensamento é o mesmo 
da Câmara dos Deputados e das comissões do Senado  que tiveram a oportunidade de 
apreciá-lo.”

Com estas palavras, o presidente do 
CBO, Marco Antônio Rey de Faria, e o 
integrante do Conselho de Diretrizes e 
Gestão (CDG) da Entidade, Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves, responderam a uma acusação 
de corporativismo dos médicos, feita pela 
presidenta do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN), Maria Cristina Krempel, em artigo 
de sua autoria publicado no jornal Folha de 
S. Paulo de 05 de janeiro de 2013. O artigo 
de Cristina Krempel, fez parte de um debate 
promovido pela publicação sobre a aprovação 
do Projeto de Lei 268 no Senado Federal, 
conhecido como projeto de lei do Ato Médico.

Marcos Antonio Rey de Faria Elisabeto Ribeiro Gonçalves
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Cristina  Krempel  critica  o  projeto  por  entender 
que ele despreza o conhecimento acumulado pelas 
outras profissões da saúde e contraria a multidis-
ciplinaridade que deve reger a assistência à saúde, 
principalmente no SUS.

 Já o presidente do CFM defende o projeto por 
favorecer a assistência à saúde de melhor qualida-
de estabelecendo os limites de atuação da profissão 
médica baseados no conhecimento e na especiali-
zação.

 No mesmo dia, os representantes do CBO envia-
ram ao jornal paulista uma carta, na qual defendem 
a regulamentação da profissão como fundamen-
tal para a melhoria da saúde no Brasil e repudiam 
qualquer acusação de corporativismo que sempre é 
lançada contra os médicos. Leia a intervenção dos 
representantes do CBO no debate.

Prezado redator,
Curiosamente a presidenta do Conselho Federal 

de  Enfermagem,  doutora  Márcia  Cristina  Krempel,  
ao criticar o PL 268/02 que regulamenta a Medicina comete 
um ato falho, talvez às avessas, ao finalizar sua matéria  (Um 
prejuízo social, FSP, 05/01/13). 

Ao elencar a posição do COFEN contra a aprovação do PL 
268/02, a presidenta dá suas razões, afirmando que o PL é 
um “atentado contra o conhecimento científico adquirido por 
outras profissões que se especializaram em seus estudos para 
oferecer à população a saúde digna que todos merecemos”. 
Nessa assertiva está o “ato falho” da digna presidenta, pois o 
PL 268 defende exatamente isso: que a Medicina seja exerci-
da, pelo bem  da saúde digna que todos merecemos, por quem 
detém o conhecimento especializado.

Quando o presidente do CFM, Dr. Roberto Luiz D´Ávila 
(Em defesa da regulamentação da Medicina. FSP, 05/01/13),  
argumenta a favor da  aprovação do PL 268, ele se escora 
exatamente na argumentação da presidenta da COFEN, que 
é a defesa do exercício médico não só por aquele que tem 
esse conhecimento especializado, mas que, ao mesmo tempo,  
tem uma visão ampla, total, holística (sem nenhuma conotação 
mística) do organismo humano, de sua fisiologia e fisiopatolo-
gia. É “a avaliação global” feita pelo médico e a que se refere 
o presidente do CFM. Nenhum médico quer entrar no campo 
de atuação de profissionais das outras 12 áreas de saúde. Ne-
nhum médico quer praticar atos privativos, por exemplo,  do 
enfermeiro, do fisioterapeuta, do psicólogo.

Não porque, além de flagrante ilicitude, nós, médicos, sabe-
mos que os profissionais  dessas áreas são os únicos  realmen-
te capacitados a fazê-los bem, com competência, ética e segu-
rança. Nosso corpo na tem nenhum órgão estanque, refratário 
à atuação fisiológica ou patológica dos outros.  Por exemplo, 
o olho, não obstante sua pequena dimensão física, influi nos 
demais componentes da economia orgânica e é influenciado  
por eles. Por isso a  formação médica tem seu aspecto global, 
universal, que reconhece a óbvia  interdependência de todos 

os órgãos e sistemas da comunidade orgânica e, ao mesmo 
tempo, se empenha em ampliar e aprofundar a formação espe-
cializada por saber  da complexidade estrutural e funcional de 
cada um desses órgãos e sistemas.

Nunca, jamais nós médicos, na defesa da aprovação do PL 
268, colocamos o interesse pessoal (tentativa de criação de 
reservas de mercado, como diz a presidenta do COFEN)  acima 
dos interesses e das necessidades da coletividade.  Esse pen-
samento é o mesmo da Câmara dos Deputados e das comis-
sões do Senado  que tiveram a oportunidade de apreciá-lo. Em 
suma, se não queremos invadir áreas alheias, se reconhece-
mos o direito, fundamentado na lei e no conhecimento, do livre 
exercício dos profissionais da outras 12 áreas da saúde no es-
paço já regulamentado de suas profissões,  não queremos, por 
outro lado, que esses dignos profissionais alarguem, por conta 
própria, sua área de atuação, praticando atos para os quais a 
própria formação não lhes deu o necessário e indispensável  
respaldo científico  e intelectual.

Nisso não vai nenhuma intenção de apequenar nem des-
qualificar a importância desses profissionais. Da mesma manei-
ra que nós, como médicos, não nos sentimos desqualificados 
ao reconhecermos nosso despreparo para a prática de atos e 
cuidados executados com mais proficiência, zelo e segurança  
pelos profissionais que nos acusam de corporativistas e de-
fensores de reserva de mercado. Essas afirmações, sim, são  
deselegantes, e desrespeitosas para com o mundo médico 
empenhado, ontem como hoje, em se qualificar mais e melhor 
para promover a saúde do cidadão brasileiro, não raramente 
fazendo das tripas o coração.

Cordialmente,

Marco Antônio Rey de Faria
Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Elisabeto Ribeiro Gonçalves
Integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia

Veja na internet os documentos relacionados com o caso:

Íntegra do Projeto de Lei 268/2002 - http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=93956 
Artigo da presidenta do COFEN - http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1210183-tendenciasdebates-um-prejuizo-social.shtml
Artigo do presidente do CFM - http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/1210228-tendenciasdebates-em-defesa-da-regulamentacao-da-medicina.shtm
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E
ste sistema on-line é multiplataforma 
(Windows e Mac), pode ser  instalado 
em diversos computadores, no con-
sultório ou em casa e integrado com 

iPhone/iPad para rápido acesso a agenda de 
compromissos.

Além de ser muito fácil de aprender a 
utilizar o prontuário é extremamente seguro, 
pois está conforme as normas de segurança 
exigidas pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e pela Sociedade Brasileira de Infor-
mática em Saúde (SBIS).

Em entrevista, Ivan Shiki, engenheiro pela 
Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (USP), com MBA na Université Pierre 
Mendès-France e COO da P2D, esclarece vá-
rias questões sobre o novo sistema.

Prontuário Eletrônico
Universal do CBO
Para agilizar a rotina de consultas e reduzir o trabalho burocrático do consultório, a primeira 
versão do Prontuário Eletrônico Universal do CBO já está disponível para download, através 
do portal do CBO (www.cbo.com.br/prontuario).

JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO: 
Qual o primeiro passo para iniciar o uso 
do P2D? É possível importar dados de 
outros prontuários em uso?
IVAN SHIKI: O primeiro passo é acessar o 
site do CBO (www.cbo.com.br/prontuario), 
efetuar o download do P2D. Um formulário de 
cadastro deverá ser preenchido e, após fina-
lizado, será enviada senha por e-mail e ma-
nual básico de primeiros passos. Com relação 
à importação de dados de outros prontuários 
não é um processo automático, mas a P2D 
já importa dados dos principais sistemas do 
mercado  (PersonalMed,  HiDoctor  e  Doctors 
Office), uma avaliação deverá ser feita indivi-
dualmente para cada sistema. 

JOTA ZERO: Quais são os requisitos mí-
nimos para instalar o P2D no Windows 
e Apple? O sistema funciona sem inter-
net?
IVAN SHIKI: O P2D exige que exista JAVA 
instalado no computador, fora isto aconselha-
mos utilizar internet banda larga. Sem internet 
o sistema não funciona, no entanto, mesmo 
com um modem de internet 3G pré-pago (que 
atualmente é muito barato!) sistema funciona-
rá sem problemas. 

JOTA ZERO: E a instalação no iPhone/
iPad?
IVAN SHIKI: A instalação da no iPhone/iPad 
é simples, basta adicionar uma nova conta as-
sinada (link fornecido pelo P2D), no próprio 
aplicativo de Calendário do iPhone/iPad. Todo 
trabalho realizado pela recepcionista na agen-
da do computador, automaticamente será sin-
cronizado com o celular do médico. 

JOTA ZERO: Qual nível de suporte o  
associado pode esperar?
IVAN SHIKI: A P2D conta com uma estru-
tura suporte gratuito ao associado CBO. Os 
chamados deverão ser abertos na ferramenta 

O tesoureiro do CBO, Mauro Nishi 
(esquerda) e Ivan Shiki
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de suporte osTicket, e uma equipe treinada en-
trará em contato com o usuário para esclarecer 
dúvidas ou resolver dificuldades técnicas. Em 
caso de necessidade será possível realizar um 
acesso remoto no computador deste usuário, 
para um diagnóstico mais completo. Ressalto 
que por ser um sistema armazenado nas nu-
vens, existe um monitoramento 24/7/365, ou 
seja, nossa equipe técnica trabalha pró-ativa-
mente para identificar possíveis problemas.

JOTA ZERO: Esta é a primeira versão do 
Prontuário Eletrônico CBO, quais módulos 
já estão disponíveis? Quais foram as prin-
cipais funcionalidades desenvolvidas para 
os oftalmologistas?
IVAN SHIKI: O  P2D  é  um  prontuário  web, 
portanto está em constante evolução, e novas 
atualizações são feitas automaticamente todos 
os meses. Neste momento, estamos disponibi-
lizando para os oftalmologistas os módulos de 
cadastro de pacientes e agendamento, sendo 
que a agenda já está integrada com o iPhone 
e possui a funcionalidade de confirmação de 
consultas automaticamente. Estas atividades, 
apesar de bem simples, são o cerne do pron-
tuário eletrônico e devem ser realizadas com 
primor pelas recepcionistas para efetivo fun-
cionamento do prontuário completo. A principal 
funcionalidade desenvolvida exclusivamente 
para os oftalmologistas, com a orientação do 
representante do CBO, Wallace Chamon, foi a 
ficha clínica oftalmológica, bastante sintética e 
com teclas de atalho que dinamizam seu preen-
chimento.

JOTA ZERO: O médico e as secretárias irão 
gastar tempo extra para utilizar o sistema?
IVAN SHIKI: Obviamente no início existe um 
período de adaptação no qual o papel parece 
ser mais rápido do que o sistema. Será muito im-
portante contar com o empenho da equipe ad-
ministrativa, que deve estar aberta a mudanças 
e não deve se sentir ameaçada nos primeiros 
dias de treinamento. Os médicos devem sempre 
ressaltar que qualquer recepcionista no futuro 
precisará necessariamente dominar a informáti-
ca e um sistema de prontuário eletrônico. Feliz-
mente, já na primeira semana de uso, médicos e 
recepcionistas percebem significativo aumento 
da produtividade, devido todo o trabalho de ca-
dastramento, agendamento e gestão da fila de 
espera ser automatizado pelo sistema. No caso 
dos oftalmologistas, acreditamos que este ga-
nho de produtividade será ainda maior devido à 
ficha oftalmológica customizada, rápida de ser 
preenchida.

JOTA ZERO: Os dados adicionados no 
Prontuário podem ser apagados? Como 
os dados podem ser editados?

IVAN SHIKI: Os dados do prontuário jamais 
podem ser apagados, podem apenas serem 
editados inserindo uma justificativa. Para que 
isto fique claro, o melhor exemplo é o caso do 
médico que comete um pequeno erro orto-
gráfico e depois de reler o prontuário precisa 
corrigi-lo. Essa correção/alteração é possível, 
contudo o prontuário anterior continuará salvo, 
marcado como anulado. Outro exemplo, é o da 
recepcionista que desmarca uma consulta por 
equívoco. Essa alteração fica armazenada na 
agenda, com a data/hora e nome de usuário 
que efetuou esta alteração na agenda.

JOTA ZERO: Além do canal de suporte, 
existe alguma forma dos associados su-
gerirem novas funcionalidades ao sis-
tema? Como será a priorização? Quais 
prazos?
IVAN SHIKI: Um dos motivos que mais em-
polgaram a equipe da P2D nesse projeto foi a 
proximidade com os médicos oftalmologistas 
e, por isto, utilizamos a ferramenta chamada 
UserVoice, que resumidamente organiza as 
diversas sugestões dos usuários e permite, 
inclusive, realizar votação sobre qual funcio- 
nalidade deve ser feita prioritariamente. Con- 
siderando que estamos trabalhando uma 
equipe dedicada exclusivamente para o proje- 
to CBO, teremos novidades todos os meses 
para o associado, na atualização automática 
do prontuário.
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A 
publicidade segundo o Código de Ética Médica, a relação entre os co-
legas médicos que estejam nas posições de preceptores, diretores ou 
residentes, documentação médica e as relações com as indústrias do 
segmento de saúde foram alguns dos assuntos debatidos em 17 de 

dezembro de 2012 em reunião promovida pelo Departamento de Oftalmologia 
da Associação Médica de Minas Gerais. O encontro contou com a participação 
do presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira e 
do1º secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, 
João Batista Gomes Soares e reuniu alunos e residentes da Fundação Hilton 
Rocha, da Clínica de Olhos da Santa Casa de belo Horizonte, IPSEMG e alunos 
da graduação em medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.

“O encontro foi extremamente positivo e a união de representantes das 
várias entidades só pode contribuir para o engrandecimento da Oftalmologia 
no Estado de Minas Gerais”, afirmou o organizador da iniciativa, Luiz Carlos 
Moliniari, do Departamento de Oftalmologia da Associação Médica de Minas 
Gerais.

O 
Instituto de Olhos de Belo Horizonte (IOBH) com-
pletou 20 anos em 21 de dezembro de 2012. O 
hospital  foi  fundado, em 1986, por Homero Gus-
mão de Almeida, Elisabeto Ribeiro Gonçalves - am-

bos integrantes do Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) 
do CBO - e Cléber José Godinho, todos alunos do professor 
Hilton Rocha. Nos primeiros anos de existência, o IOBH en-
frentou dificuldades devido ao cenário econômico instável 
da  época.  Hoje,  instalado  em  prédio  com  20  consultórios 
aparelhados e capacidade para mais de 40 cirurgias diárias, 
o IOBH é uma instituição sólida e respeitada que contribui 
para consolidar a posição de Belo Horizonte como importan-
te polo oftalmológico do País. A data foi comemorada com 
um jantar para mais de 300 convidados numa das principais 
casas de eventos da capital mineira.

20 anos de IOBH

Encontro sobre Ética Médica 
em Minas Gerais

Os fundadores do instituto, Homero Gusmão de 
Almeida, Elisabeto Ribeiro Gonçalves e Cleber José 
Godinho na comemoração 

E
m 19 de outubro de 2012, o 
médico oftalmologista Marcelo 
Lopes Costa foi um dos home-
nageados com a Comenda de 

Honra à Ética, concedida pelo Conselho 
Regional de Medicina do Estado de Mi-
nas Gerais (CRMMG). A solenidade foi 
realizada na sede da Associação Médi-
ca de Minas Gerais.

Ao todo, foram homenageados 12 
médicos mineiros que formados há 
mais de 25 anos, com ilibada conduta 
moral e ética e que ocupam posições 
de liderança médica em suas respecti-
vas comunidades. Os nomes dos home-
nageados também foram referendados 
pela plenária do CRMMG.

Oftalmologista mineiro 
homenageado pelo 
CRMMG

Participantes do encontro Marcelo Lopes Costa
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I
ncentivada pelos resultados e ela repercus-
são da Campanha do Glaucoma de 2012, 
a Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG) 
começou a planejar a campanha deste ano, 

que terá início durante o simpósio da socie-
dade, que ocorrerá em São Paulo, de 06 a 08 
de junho.

Em 2012, a SBG lançou uma grande 
campanha de comunicação com o objetivo de 
conscientizar a população sobre o perigo re-
presentado pelo glaucoma, sobre a importân-
cia do diagnóstico precoce da doença e sobre 
a necessidade de adesão ao tratamento. A 
Campanha envolveu atividades diversificadas 
tais como entrevistas à imprensa, palestras, 
apresentações teatrais, inserção de material 
nas redes sociais, elaboração de blog na in-
ternet etc. A iniciativa contou com o trabalho 
de dois atores que personificaram símbolos 
da campanha (olho e colírio) que fizeram inú-
meras apresentações em pontos de grande 
concentração de público.

De acordo com cálculos da empresa de 
comunicação que administrou as ações, a 
Campanha de 2012 atingiu mais de 33 mi-
lhões de pessoas. A campanha teve, inclusi-
ve, repercussão internacional e foi apontada 

O 
artigo  “Effects  of  Light  Exposure,  pH, Osmolarity,  and  Solvent  on  the Retinal 
Pigment Epithelial Toxicity of Vital Dyes” está publicado no site do “American 
Journal of Ophthalmology” desde 18 de dezembro de 2012, para avaliação.

O trabalho tem como primeira autora a oftalmologista Elaine de Paula Fiod 
Costa, que teve como colaboradores Nilana M.T. Barros, Larissa P. Coppini, Raquel L. Ne-
ves, Adriana K. Carmona, Fernando M. Penha, Eduardo B. Rodrigues, Eduardo Dib, Octa-
viano Magalhães, Milton N. Moraes-Filho, Acácio A.S. Lima Filho, Mauricio Maia, Michel E. 
Farah.

A versão original do trabalho ganhou o “Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia” 
no XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, ocorrido em 
São Paulo em setembro último.

O artigo pode ser acessado no site
http://www.ajo.com/article/S0002-9394%2812%2900706-4/
abstract?source=aemf

Trabalho premiado em congresso de prevenção 
da cegueira publicado no American Journal 

Nova edição da Campanha do 
Glaucoma inicia em junho

como exemplo em reunião dos presidentes 
de sociedades de glaucoma do continente 
americano, realizada em Chicago (EUA), em 
novembro.

Para o presidente da SBG, Vital Paulino 
Costa, o sucesso da campanha d 2012 reitera 
a importância de atividades permanentes de 
conscientização sobre a doença. “Quarenta e 
cinco por cento da população pensam que o 
glaucoma tem cura”, afirma, citando dados de 
pesquisa feita para fundamentar as estraté-
gias de comunicação da iniciativa.

Vital Paulino Costa e os 
símbolos da campanha 
de 2012, Olho e Colírio

Elaine de Paula Fiod Costa
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A 
Bausch + Lomb lança no mercado 
brasileiro o Stellaris PC (Procedure 
Choice) Vision Enhancement Sys-
tem, equipamento que possui siste-

mas combinados para a realização de cirur-
gias de vitrectomia e facoemulsificação.

De acordo com o departamento de co-
municação da empresa, o sistema Stellari PC 
oferece os seguintes benefícios:

Combina design adequado com pequeno 
pedal de controle que permite sua montagem 
de forma mais simples e rápida e com menor 
tempo de congestionamento das salas de ci-
rurgia;

É um sistema para cirurgia vitreorretiniana 
que tem fonte dupla de iluminação e filtros de 
cores que permitem visualização diferenciada 
dos tecidos sob diversas condições cirúrgicas;

Possibilita a realização de incisões meno-
res nas cirurgias de retina e catarata. Também 
vem equipado com o sistema Stable Cham-

Bausch+Lomb 
apresenta inovação na facoemulsificação

ber, que permite elevados níveis de vácuo 
sem comprometer a estabilidade da câmara 
global com o nível de segurança que permite 
incisões pequenas nas cirurgias de catarata.

A empresa também informa que o Stella-
ris PC Vision Enhancement System substitui 
o Sistema para Microcirurgias Millennium 
e foi aprovado pela ANVISA com o registro 
80136060136.

A empresa também anunciou no ultimo 
dia de janeiro que completou a aquisição da 
Technolas Perfect Vision GmbH, líder no seg-
mento de laser oftalmológico, com sede em 
Munique, Alemanha. A nova empresa vai se 
chamar Bausch + Lomb Technolas.

A equipe da Technolas Perfect Vision fará 
parte da Unidade Cirúrgica de negócios da 
Bausch + Lomb e as plataformas de femto-
segundo e excimer para catarata e cirurgias 
refrativas irão ampliar o portfólio de produtos 
da companhia. 

E
m 08 de dezembro de 2012, 
no auditório do Hospital Ban-
co de Olhos de Porto Alegre, 
ocorreu  a  formatura  da  23ª 

turma do Curso de Especialização 
em Oftalmologia da instituição. Após 
a cerimônia, houve recepção no 
clube Sociedade Libanesa de Por-
to Alegre. Os três novos profissio-
nais  são:  Gustavo  Sangalli  Kussler, 
Luciana da Costa Gama e Marcele 
Osório Rizzatti.

Neste mesmo evento também 
aconteceu a cerimônia de formatura 
dos alunos do Programa Fellowship 
- que prepara os oftalmologistas 
para as subespecialidades num pe-
ríodo de formação de dois anos: Die-
go Halim Matos e Fábio Seiji Nagao 
(retina), Douglas Haeser Weiss (córnea e plástica ocular), Tiago Moraes Rizza-
to (glaucoma) e Lucas Figueras Pereira Lima (plástica ocular). 

Formatura no HBO 
de Porto Alegre

E
m 31 de janeiro foi realizada a 
solenidade de encerramento do 
Curso de Ciências Básicas e 
Iniciação à Oftalmologia minis-

trado pela Fundação Leiria de Andrade, 
de Fortaleza (CE) da qual participaram 
alunos da própria fundação e de outras 
instituições do Ceará, Alagoas e Bahia.
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U
ma diligência da fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (CREMERO) resultou no 
encaminhamento de uma técnica optometrista à delegacia da Polícia Federal de Porto velho (RO) para prestar escla-
recimentos sobre exercício ilegal da Medicina.

Em seu depoimento, realizado em 13 de dezembro de 2012, a optometrista reconheceu que realizava a prescri-
ção de lentes de grau, adaptação de lentes de contato e que realizava a comercialização de óculos e lentes às pessoas por 
ela examinadas. Negou, entretanto, a ilegalidade de sua atuação. Além de ser conduzida à PF, a optometrista teve a ótica 
interditada pela Vigilância Sanitária do município, que suspendeu o alvará de funcionamento por tempo indeterminado. Ao 
final da dililgência, a Vigilância Sanitária ainda apreendeu receitas da optometrista, óculos e equipamentos de uso exclusivo 
de médico oftalmologista. O material apreendido ficou sob a guarda da PF.

De acordo com o Departamento Jurídico do CREMERO, a iniciativa foi motivada por uma denúncia de paciente protoco-
lada no conselho e que a entidade encaminhou representação junto ao Ministério Público Estadual para dar andamento ao 
caso e impedir definitivamente a ação da optometrista.

Optometrista autuada em Porto Velho

O 
médico oftalmologista Albert Dick-
son de Lima foi eleito presidente da 
Câmara Municipal de Natal (RN). Di-
ckson de Lima é natural de Natal e 

nasceu em 1972. Formado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), par-
ticipa de trabalho social com as comunidades 
carentes da capital potiguar no qual propor-
ciona atendimento médico. É filiado ao Par-
tido Progressista (PP) e está na sua primeira 
legislatura.

A
tlas com a coletânea das melhores imagens do segmento anterior perten-
centes ao Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP) está disponibilizado gratuitamente na Apple Store e em 
link para iPhone e iPad.

O Atlas reúne imagens recolhidas em mais de 35 anos de atividades do grupo de 
ensino e pesquisa do Laboratório de Doenças Externas do departamento. 

De acordo com o editor e Professor Titular de Oftalmologia da UNIFESP, Rubens 
Belfort Junior, o acervo começou em 1975 e reúne milhares de imagens de doenças 
externas, córnea e cirurgia refrativa

O Atlas de Córnea e Doenças Externas Oculares está disponível gratuitamente 
na Apple Store e também no link https://itunes.apple.com/us/app/cornea-atlas/
id450860598?mt=8, para iPhone e iPad.

UNIFESP lança atlas sobre córnea, 
cirurgia refrativa e doenças externas oculares

Câmara Municipal de Natal 
tem oftalmologista como presidente

Albert 
Dickson de 
Lima

Processos perceptuais e motores no esporte

11-12 

Abril
2013

III SIMPÓSIO DE 
OFTALMOLOGIA 
ESPORTIVA 

Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais
Centro de Oftalmologia Esportiva
Departamento de Oftalmologia
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

Anfiteatro Boris Casoy
Rua Botucatu, 821 - 1º Andar
Departamento de Oftalmologia

Prof. Geert Savelsbergh - Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. John van der Kamp - Vrije Universiteit Amsterdam

KEYNOTES:

Objetivo: Debater sobre a importância da percepção visual 
na regulação do desempenho motor de atletas e para-atletas 
em um campo multi-profissional.

LOCAL:
08h30 às 12h00 
13h30 às 17h00

HORÁRIO:

Informações: www.facebook.com/SimposioDeOftalmologiaEsportiva
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Em 2013, a Sociedade Brasileira de 
Catarata e Implantes Intraoculares 
(SBCII) e a Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Refrativa (SBCR) vão disponibi-

lizar a seus associados o acesso à ferramenta 
ClinicalKey, que permite a busca de conteúdo 
médico no vasto acervo da editora Elsevier, lí-
der mundial em informações técnicas de saú-
de. O pacote abrange livros, periódicos, pro-
cedimentos em vídeo, além de monografias e 
imagens médicas da área de Oftalmologia.

“O princípio da ferramenta é proporcio-
nar buscas mais precisas, porém de forma 
inteligente, trazendo resultados clinicamente 
relevantes. O ClinicalKey foi concebido para 
adaptar a pesquisa com o fluxo de trabalho 
do médico, que precisa poupar tempo para se 
dedicar ao paciente e reduzir a possibilidade 

SBCII e SBCR disponibilizam novo 
programa a associados

A
s diretorias da Associação Pan-Americana de Oftal-
mologia (APAO) e da Fundação Pan-Americana de 
Oftalmologia (FPAO) mantiveram reunião em San 
Francisco (EUA), de 10 a 13 de janeiro, com o objetivo 

de atualizar o planejamento estratégico.
O objetivo principal da reunião foi encontrar meios para 

ampliar as ações desenvolvidas pela PAAO de prevenção da 
cegueira e reabilitação visual nas Américas do Sul, Central, do 
Norte, Caribe, Espanha e Portugal. A PAOF tem como meta 
estabelecer parcerias na comunidade  médica ou junto a em-
presas, ONGs e outras entidades para  colaborar com a missão 
da APAO. 

 Para o presidente da Associação Pan-Americana de Oftal-
mologia, Marc Mannis e a diretora executiva da entidade, Tere-
sa Brashaw, as oportunidades serão ampliadas para que jovens 
oftalmologistas possam ter acesso a programas de intercâm-
bio científico e cultural entre países do continente, programas 
estes que poderão transformar suas vidas e suas respectivas 
comunidades.

Já o presidente da FPAO, William De La Peña e a tesourei-
ra da fundação, Liana Ventura, avaliam que este é o momento  
ideal para a execução dos planos das duas entidades.

“É hora de contribuirmos de forma coletiva, plantando se-
mentes de amor ao próximo, que não somente favorecerão os 
nossos pacientes, que serão atendidos por profissionais mais 
capacitados, como também fortalecerá a sociedade para su-

perar os desafios que serão enfrentados pelas próximas gera-
ções”, declarou Liana Ventura. 

Os projetos e programas desenvolvidos pela APAO podem 
ser acessados no site http://www.paao.org

Os interessados em estabelecer parcerias com a FPAO de-
vem entrar em contato com a diretora de desenvolvimento da 
instituição, Susan Jones pelo telefone 00XX.817-233-6412 
(EUA) ou pelo e-mail susan.jones@paao.org

Associação Pan-Americana de Oftalmologia 
e Fundação Pan-Americana de Oftalmologia

William De La Peña, Liana Ventura, Mark Mannis, 
Teresa Bradshaw

de ocorrência de erros clínicos. E o nosso 
objetivo é oferecer essa facilidade ao as-
sociado”, explica Alexandre Vianna, diretor 
executivo das sociedades.

Com uma plataforma de fácil acesso, 
o ClinicalKey, criado na Holanda, possui o 
dispositivo Smart Content, que seleciona 
não só o conteúdo mais relevante para a 
busca, mas também informações que se-
riam deixadas de lado por pesquisas tradi-
cionais por palavras-chave. “A ferramenta 
dispõe de vasta coleção de recursos o que 
possibilita ao usuário um fácil e eficiente 
acesso às informações de interesse. Trata-
-se de um grande benefício que estamos 
trazendo para nossos associados”, observa 
o presidente da SBCR, Renato Ambrósio 
Júnior. 

Página inicial do site 
ClinicalKey
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A 
cidade italiana de Taormina, 
na Sicília, sediará a 7ª Confe-
rência Internacional de Filme 
Lacrimal e Superfície Ocular 

de 18 a 21 de setembro. A conferên-
cia, que ocorre a cada três anos e reúne 
pesquisadores de todo mundo, destina- 
se a apresentar o que há de mais atual 
em pesquisas nessa área. Os assun-
tos abordados incluem novas cirurgias, 
tratamento e avaliação por imagem da 
superfície ocular, estudos sobre disfun-
ção da glândula Meibômius, a relação 
entre microbioma e doenças infeccio-
sas, reparação as homeostase e rege-
neração da córnea e apresentação das 
últimas pesquisas em dor e sensibilida-
de da córnea. Um ponto de destaque 
da programação científica é o debate 
sobre a possibilidade de prevenção da 
degeneração da superfície ocular.O 

Curso de Liderança de 2013, desenvolvido pela Associação Pan-
-Americana de Oftalmologia (PAAO), foi realizado em San Francisco, 
na Califórnia, de 10 a 13 de janeiro. Contou com a participação de 
17 jovens oftalmologistas da América Central, América do Sul, Caribe 

e Europa, além de 17 participantes da Academia Americana de Oftalmologia 
(AAO) e 15 participantes da European Society of Ophthalmology (SOE).

A iniciativa, coordenada pela oftalmologista brasileira inovadora, conta com 
a coordenação da oftalmologista brasileira Zélia Maria da Silva Corrêa e tem 
como principal objetivo utilizar estratégias para capacitação de futuros líderes. 
O programa combina elementos de capacitação, educação organizacional, trei-
namento de habilidades, experiências guiadas e práticas de liderança, relacio-
nadas às sociedades nacionais oftalmológicas e a PAAO, AAO e SOE. 

Os médicos oftalmologistas participantes do curso foram selecionados pe-
las sociedades oftalmológicas de cada país, atendendo a critérios pré-estabe-
lecidos que incluem o comprometimento com a entidade nacional, potencial 
para crescimento profissional e presença de características de liderança. Em 
2013, o representante indicado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia foi 
Alexandre Augusto Cabral de Mello Ventura, de Pernambuco. 

Palestrantes e moderadores do curso favorecem a participação coletiva 
em workshops interativos em que são abordados tópicos de gestão, liderança, 
comunicação, relação com a mídia, negociação efetiva, construção de equipe, 
organização de encontros e eventos importantes, entre outros. Coube ao pre-
sidente da Fundacao Pan-Americana de Oftalmologia (PAOF), William De La 
Pena, promover debate amplo sobre a importância da atuação médica aten-
dendo aos princípios de ética e respeitando os aspectos legais de cada país.

Para Mark Mannis (Presidente da PAAO) e Tereza Brashaw (Diretora Exe-
cutiva da entidade), o curso representa a oportunidade para que os futuros lí-
deres da Especialidade discutam a importância da Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia e de seus fotos de atuação entre os quais se destacam o 
incentivo à educação médica continuada, a saúde ocular comunitária e a pes-
quisa científica. 

Os participantes tiveram a oportunidade de visitar as instalações da Acade-
mia Americana de Oftalmologia, entender sobre sua missão, atividades desen-
volvidas nacional e internacionalmente e seu Programa de Desenvolvimento de 
Lideranças em Oftalmologia.  Também tiveram acesso a informações do fun-
cionamento do Programa de Desenvolvimento de Lideranças em Oftalmologia 
desenvolvido pela PAAO e da SOE. 

Curso de Liderança da PAAO

Participantes palestrantes do curso 

Filme Lacrimal

José Álvaro Pereira Gomes, Profes-
sor Adjunto da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), será um dos 
conferencistas principais e tratará de 
temas como cirurgia que causam olho 
seco, tendências da pesquisa nessa 
área e operações de tratamento dessa 
mesma doença. Eduardo Melani Rocha, 
professor da USP de Ribeirão Preto, 
também estará presente ao evento, 
participando da discussão sobre o pa-
pel da nutrição na aceleração das do-
enças degenerativas relacionadas ao 
envelhecimento e sobre o efeito da ida-
de na glândulas meibomianas.

É possível acessar a grade horária 
do evento e o formulário de inscrição 
no portal http://www.tfos2013.org

José Álvaro Pereira Gomes
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A 
Sociedade Alagoana de Oftalmologia (SAO) trava um conflito 
legal contra os optometristas locais. O autodenominado Conse-
lho Regional de Optometria do Estado de Alagoas (CROO-AL) 
entrou com petição junto ao Conselho Estadual de Saúde, bus-

cando reconhecimento de sua prática. Em 5 de dezembro de 2012, Mário 
Jorge Santos, presidente da SAO e Homero Costa, presidente da Coope-
rativa Estadual de Serviços Administrativos em Oftalmologia de Alagoas 
(COOESO-AL) prestaram depoimento sobre o caso, sustentando que a 
optometria realizada por pessoas sem formação médica ligadas ao comér-
cio óptico é ilegal e representa perigo para a saúde ocular da população. 

Sobre a principal alegação do autodenominado CROO-AL de que ha-
veria carência de médicos oftalmologistas no interior do Estado, o presi-
dente da SAO foi categórico: “Isso é uma falácia. Temos oftalmologistas 
cobrindo quase todos os municípios alagoanos”.

Em 17 de janeiro de 2013, o Ministério Público do Estado de Alagoas 
começou a examinar a questão. A conclusão de ambos os processos está 
pendente, mas Mário Jorge Santos está confiante de que a decisão será 
favorável aos médicos oftalmologistas. “A impressão geral foi de que todos 
ficaram convencidos da ilegalidade da atuação da optometria”, relatou.

A 
Societas Internationalis Pro Diag-
nostica Ultrasonica in Ophtalmologia 
(SIDUO) realizou seu 24º congresso 
entre os dias 7 e 11 de dezembro 

em São Paulo (SP), que contou com aproxi-
madamente 200 participantes. Entre os as-
suntos debatidos, destacou-se o uso da res-
sonância nuclear magnética de alta resolução 
e da tomografia de coerência óptica. Esses 
meios receberam críticas tradicionalmente 
dirigidas a procedimentos não-ultrassônicos: 
observou-se a ineficiência da tomografia em 
meios opacos e, quanto à ressonância nucle-
ar, apontaram-se o perigo da radioatividade e 
o alto custo do equipamento.

Novas tecnologias e tratamentos foram 
apresentados no evento, como a aplicação da 

biópsia no diagnóstico de tumores de órbita 
guiados pela ultrassonografia, a avaliação do 
padrão ecográfico como auxílio para diag-
nóstico diferencial de etiologia de tumores 
intraoculares e fórmulas de cálculo de lentes 
intraoculares para aprimorar os resultados da 
cirurgia de catarata. Também foram debatidos 
o uso da ultrassonografia de alta frequência 
no diagnóstico de doenças da córnea, de téc-
nicas ultrassônicas na detecção de doenças 
de retina e na padronização de tumores ocu-
lares, o estudo do fluxo sanguíneo de tumores 
intraoculares e orbitários, o cálculo de lente 
intraocular e a avaliação da oculometria.

O 24º SIDUO foi presidido por  Norma Al-
lemann e seu presidente de honra foi Alberto 
Jorge Betinjane.Alberto Jorge Betinjane, 

presidente de honra do 
evento

Norma Allemann , 
presidente do SIDUO

Ultrassom, ressonância nuclear 
e tomografia debatidos em congresso

Sociedade Alagoana de Oftalmologia em defesa da saúde ocular

Uma das 
apresentações 
do evento

Mário Jorge 
Santos

Homero 
Costa
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A 
Fundação Altino Ventura (FAV) fes-
tejou a formatura das três turmas de 
Especialização e Fellow em Oftalmo-
logia, numa casa noturna do Recife 

em 02 de fevereiro.
Quinze formandos receberam placas e di-

plomas. A FAV já foi responsável pela forma-
ção de 389 médicos oftalmologistas desde o 
início de sua história.

Durante o evento foram realizadas duas 
homenagens:: o Ministro do Tribunal de Con-
tas da União José Múcio Monteiro Filho foi 
saudado pelo vice-presidente da Fundação, 

Formatura na FAV

Foto: João C
arlos Lacerda/FA

V

E
m 10 de janeiro foi realizada a solenidade de posse da di-
retoria para o biênio 2013-2014 da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia (SBO), que tem como presidente Marcus 
Vinicius Abbud Safady.

A diretoria da SBO para o biênio 2013/14 é composta por:

•  Presidente: Marcus Vinícius Abbud Safady;
•  Vice-presidentes: Elisabeto Ribeiro Gonçalves, 
  Fabíola Mansur de Carvalho, João Alberto Holanda de Freitas, 

Ricardo Lima de Almeida Neves e 
 Tânia Mara Cunha Schaefer;
•  Secretário Geral: André Luís Freire Portes;
•  1º Secretário: Sérgio Henrique S. Meirelles;
•  2º Secretário: Giovanni N. U. Colombini;
•  Tesoureiro: Gilberto dos Passos;
•  Diretor de Cursos: Arlindo José freire Portes;
•  Diretor de Publicações: Newton Kara José Júnior
•  Diretor de Biblioteca: Armando Stéfano Crema; Po

ss
e n

ov
a d

ire
to

ria
 da

 S
BO

Marcus Vinícius Abbud Safady

Marcelo Ventura, pelas importantes contribui-
ções à entidade, e,  sua esposa  recebeu o títu-
lo de “Amiga da FAV” dado pela presidente da 
Fundação, Liana Ventura, por sua atuação no 
campo da responsabilidade social e familiar.

Presentes ao evento o Senador Armando 
Monteiro Neto (PTB/PE) e a esposa Mônica 
Guimarães, o empresário Armando Monteiro 
Filho, a Defensora Pública de Pernambuco 
Cristina Sakaki, os integrantes da diretoria da 
fundação Elani e Ronald Cavalcanti, Eduardo 
Monteiro e a esposa Claudia Portela entre ou-
tros.
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O 36º Simpósio Internacional Moacyr 
Álvaro (SIMASP) acontecerá de 7 a 9 
de março no Maksoud Plaza Hotel, em 

São Paulo (SP). Promovido pelo Departamen-
to de Oftalmologia da Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP), o evento que abre 
o calendário oftalmológico de 2013, pretende 
enfatizar a integração entre o conhecimen-
to produzido pela pesquisa universitária com 
a prática diária da Oftalmologia nas clínicas, 
consultórios e hospitais. 

De acordo com o presidente do evento, 
Walton Nosé, além da grande diversidade de 
atividades didáticas e de troca de experiências 
e de pontos de vista, a grande novidade do 
SIMASP 2013 será a existência do “Espaço 
Precisão”, com capacidade para 380 pessoas, 
onde os congressistas poderão assistir cirur-
gias oculares realizadas ao vivo na UNIFESP. 

Todos os aspectos da Especialidade serão 
abordados dentro do foco central do simpósio 
de colocar ao alcance do Médico Oftalmolo-
gista os mais recentes conhecimentos desen-
volvidos nos centros de pesquisa e ensino. 

“O tema escolhido, Oftalmologia de Pre-
cisão, permite a abordagem de várias ques-
tões específicas dentro da Oftalmologia e, ao 
mesmo tempo, a integração entre suas várias 
subespecialidades para melhor conhecimento 

das doenças e dos tratamentos, o que sem-
pre foi uma das características do SIMASP”, 
diz Nosé.

Entre os temas que serão debatidos no 
evento estão o tratamento clínico-cirúrgico do 
glaucoma, reconstrução do segmento anterior 
com uso da membrana amniótica, implantes 
fácicos, cirurgia de catarata com laser de fe-
mtosegundo, lentes intraoculares premium, 
complicações cirúrgicas e aplicação da toxina 
botulínica na Oftalmologia.

O presidente do SIMASP 2013 garante 
que serão realizadas grandes discussões so-
bre temas controversos, como a presbiopia, 
cirurgia do cristalino, transplante endotelial e 
tratamento da miopia por meio da genética e 
da epidemiologia, além de abordagens inova-
doras em temas específicos da Especialidade 
como visão subnormal, neuro-oftalmologia, 
farmacologia ocular, psicologia em Oftalmolo-
gia e deficiência visual.

No último dia do Simpósio haverá uma im-
portante Mesa Redonda denominada “Olhos 
para a Cidadania” na qual especialistas do 
Brasil e dos Estados Unidos discutirão as atu-
ais perspectivas para o tratamento das doen-
ças degenerativas da retina e seus prováveis 
efeitos para a Sociedade, para a Saúde Públi-
ca e para a Oftalmologia.

Oftalmologia de Precisão é o tema do SIMASP

Inscrições e informações: www.ccmew.com/ciop2013/

A cidade de Gramado (RS), vai sediar o Congresso Internacional de Oculoplástica 
(CIOP), de 4 a 6 de abril. O evento está na sua 21ª edição e mostrará as discus-
sões mais atuais sobre órbita, vias lacrimais, pálpebras e estética ocular.

Também haverá painel sobre olho seco, acompanhado de sessão de vídeos sobre 
técnicas cirúrgicas e debates entre os participantes. 

O convidado internacional Robert Kersten, de São Francisco, Califórnia (EUA), fará 
apresentações sobre inflamações orbitárias, doenças infecciosas perioculares, trau-
mas orbitários penetrantes, fratura de órbita, cirurgia de ptose e lesões de pálpebra.

O evento homenageará Eduardo Soares, fundador da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica Ocular.

Congresso de Oculoplástica em Gramado

Walton Nosé, presidente 
do SIMASP 2013

Inscrições e informações: www.oftalmo.pem.br/simasp2013/main.html.

Ricardo Mörschbächer, 
pres. da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
Plástica Ocular

Espaço Precisão
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Rosa Maria Graziano

De 17 a 20 de abril, o Rio de Janeiro (RJ) 
sediará três congressos simultâneos: 
o XIX Congresso Latino-Americano 

de Estrabismo, o VI Congresso Brasileiro de 
Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica – CBE/
SBOP e o V Congresso Latino-Americano de 
Oftalmologia  Pediátrica  –  SOPLA,  que,  pela 
primeira vez, foram organizados conjuntamen-
te num único evento. 

O encontro contará com a participação de 
diversos países, como Espanha, EUA, Bélgica, 
Canadá, Japão, África do Sul e de toda a Amé-
rica Latina. As diversas formas de estrabismo 
e seus tratamentos serão abordados nos três 
congressos.

Haverá discussões sobre vários temas da 
oftalmologia pediátrica, como o trauma ocu-
lar na infância, as afecções do sistema naso-
lacrimal, doenças da retina e retinopatia do 
prematuro. Esta última será alvo de uma das 
principais discussões já que os tratamentos 
disponíveis ainda são controversos. “O tra-
balho BEAT-Rop mostrou que o uso de an-
tiangiogênico pode ser mais indicado por ter 
menor recidiva da doença quando comparado 
com o tratamento com laser”, afirma a presi-
dente do VI Congresso Brasileiro de Estrabis-
mo e Oftalmologia Pediátrica, Rosa Maria Gra-
ciano. “Porém, os efeitos dessa droga a longo 
prazo permanecem desconhecidos. Além dis-
so, a proteína VEGF, cuja ação é inibida pelo 
antiangiogênico, apresenta efeitos positivos 
sobre a formação de certos órgãos, como os 
rins, pulmões e o Sistema Nervoso Central”.

O tratamento da ambliopia também será 
abordado já que é comum entre portadores 

de estrabismo e de outras afecções oculares, 
como cataratas congênitas e afacias na infân-
cia.

Outras questões presentes incluem trata-
mentos disponíveis para catarata e glaucoma 
congênitos (cirurgia, remédios e lentes intrao-
culares), lentes de contato e cirurgia refrativa 
para crianças, retinoblastoma, hemangioma, 
doença de Leber, alergia ocular, tratamento 
genético na oftalmopediatria, ptoses palpe-
brais, microftalmia, anoftalmia e até a preven-
ção e tratamento da toxoplasmose.

A neuroftalmologia também terá desta-
que. Haverá um debate a respeito da dislexia 
sob os pontos de vista oftalmológico, neu-
rológico e também sob o ponto de vista da 
Pedagogia. Nessa mesma área, serão discu-
tidos o comprometimento visual cortical e o 
nistagmo.

Também serão debatidos programas públi-
cos na área da Oftalmologia Pediátrica, como 
a Rede Cegonha, o teste do olhinho e escolas 
para deficientes visuais, visando a apresentar 
novas propostas de ações governamentais 
para promover a saúde ocular.

O evento incluirá um simpósio de uma 
das maiores instituições de pesquisa ocular 
dos  EUA,  The  Smith-Kettlewell  Eye  Resear-
ch Institute, de São Francisco, Califórnia. No 
simpósio, se falará sobre a neurofisiologia dos 
problemas relacionados aos vários tipos de 
estrabismo.

Durante o congresso serão homenagea-
dos a médica equatoriana Andrea Molinari, a 
argentina Susana Gamio e o brasileiro Tomas 
Mendonça.

Congresso de Oculoplástica em Gramado

Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica: 
temas de grande evento no Rio de Janeiro

Inscrições e informações: http://www.gt5.com.br/clade/

Mauro Goldchmit 

Miguel Gontijo Álvares 

Maria de Lourdes Fleury 
Franco de Carvalho Tom Back
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A Sociedade Norte-Nordeste de Oftal-
mologia realizará de 21 a 23 de março, 
no Enotel Resort & Spa Porto de Ga-

linhas, Ipojuca(PE), o XIX Congresso Norte- 
Nordeste de Oftalmologia. Os temas centrais 
do evento serão a aplicação das cirurgias re-
frativas, de retina, de glaucoma e de catarata 
nos estados das duas regiões.

Entre as novidades apresentadas no con-
gresso, estão as técnicas propedêuticas uti-
lizadas para avaliar os limites funcionais da 
córnea, as cirurgias personalizadas (que se 
utilizam de um mapa tridimensional do olho a 
ser operado) e o laser de femtosecond. O uso 
de antiangiogênicos e vitrectomia para tratar 
a DMRI também está na pauta de debates.

O Congresso também proporá um maior 
financiamento público de consultas oftalmo-
lógicas e defenderá a exclusividade do exame 
oftalmológico aos médicos. Outras ações go-
vernamentais serão debatidas, como o aten-
dimento à população glaucomatosa, o exame 
oftalmológico em alunos da primeira série do 
Ensino Fundamental, a cirurgia de catarata e 
as quotas para cirurgias em geral e o Proje-
to Olhar Brasil, que atende alunos de escolas 

vinculadas ao Programa Saúde nas Escolas e 
ao Programa Brasil Alfabetizado. O ministro 
da Saúde Alexandre Padilha foi convidado a 
participar do evento, assim como o governa-
dor de Pernambuco, Eduardo Campos.

Quatro convidados internacionais partici-
parão da programação científica: Francisco 
Figueiredo  (Royal  Victoria  Infirmary  – Reino 
Unido),  Anat  Loewenstein  (Universidade  de 
Tel Aviv – Israel), Lihteh Wu (Universidade da 
Costa  Rica  –  Costa  Rica)  e  Paul  Palmberg 
(Bascom Palmer Eye Institute – EUA).

Na área de tecnologia, haverá um curso 
de consulta a dados oftalmológicos por meio 
de smartphones e tablets, aulas de fotogra-
fia e sua transmissão em tempo real, além 
de cursos de imagens em córnea, cristalino, 
vítreo e retina.

Inscrições e informações: www.apo-pr.com.br 

Congresso da APO dá destaque ao glaucoma

O38º Congresso da Associação Paranaense de Oftalmologia acontecerá de 15 e 16 
de março de 2013, no Espaço Unimed – Asa 2, em Curitiba (PR). O primeiro dia 
do evento será dominado por apresentações e discussões sobre o glaucoma, sob a 

coordenação de Rogério Torres. As exposições ocorrerão no auditório principal com a parti-
cipação de grandes autoridades no estudo do glaucoma, como Vital Paulino Costa, Rogério 
Torres, Lizandro Sakata, Carmo Mandia, Ítalo Marcon, Homero Gusmão e Lineu Shiroma.

Sob o tema “O melhor da Oftalmologia em nossos consultórios”, o congresso pretende 
ajudar os participantes a maximizar a qualidade do atendimento em clínica e cirurgia. “Serão 
abordados desde assuntos básicos, como interpretação de campo visual, até assuntos bas-
tante avançados como uso de antiangiogênicos”, afirma Otávio Siqueira Bisneto, presidente 
da Associação Paranaense de Oftalmologia (APO).

Durante o evento também serão abordados temas como a cirurgia de catarata, retina 
clínica e cirúrgica, lentes de contato, refração e cirurgia refrativa. Além disso, Wet labs, cirur-
gias experimentais e cursos com turmas pequenas serão oferecidos ao longo dos dois dias.

Em 14 de março, haverá atividades pré-congresso com a discussão de casos clínicos 
relacionados à refração. Durante a solenidade de abertura do evento serão prestadas ho-
menagens a Hamilton Moreira, Francisco Grupenmacher e ao presidente do CBO, Marco 
Antônio Rey de Faria.

XIX Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia

Otávio Siqueira 
Bisneto

Inscrições e informações: www.snno.com.br/index.php

Francisco Cordeiro, 
presidente da 
Sociedade Norte-
Nordeste de 
Oftalmologia
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O Centro de Convenções MinasCentro, 
de Belo Horizonte  (MG),  receberá  de 
11 a 13 de abril o 38º Congresso da 

Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. No 
evento, serão apresentadas novas técnicas 
para cirurgia vítreo-retiniana, novos trata-
mentos para retinopatia diabética e os últi-
mos avanços no tratamento da vasculopatia. 
Também serão abordados o uso de células 
tronco em retina e vítreo, chips retinianos de 
visão artificial, imagens de alta resolução em 
diagnósticos e as maculopatias. A aplicação 
de antiangiogênicos no sistema público de 
saúde também será discutida.

Pela primeira vez, a Sociedade Brasileira 
de Retina e Vítreo (SBRV) se unirá à Ameri-
can Society of Retina Specialists (ASRS) num 
simpósio. Outros simpósios incluirão parcerias 
com a Sociedade Europeia de Retina (Eure-
tina)  e  com  a  Sociedade  Europa  –  América 
Latina de Retina e Vítreo (Eurolám).

Belo  Horizonte  (MG)  também  sediará  o  XVII  Con-
gresso da Sociedade Brasileira de Uveítes (SBU). 
De 14 a 16 de março, especialistas em uveítes e 

em diversas inflamações oculares relacionadas, estarão 
reunidos para debater o diagnóstico e o tratamento des-
sas patologias. O tema central do evento é: Abordagem 
Clinica e Cirúrgica das Uveítes, Casos Clínicos e Contro-
vérsias dentro da Especialidade.

Além da discussão e apresentação dos últimos apri-
moramentos na matéria, o congresso também debaterá a 
ampliação das políticas públicas de tratamento e preven-
ção. “Para isso”, diz Wilton Feitosa de Araújo, presidente 
da SBU, “é necessário apresentar estudos de evidências 
clínicas para demonstrar a eficácia daquilo que se pro-
põe”.

O congresso será realizado no Hotel BH Plantium.

Congresso de Uveítes

SBRV realiza congresso em Belo Horizonte

Márcio Bittar Nehemy

Casos clínicos especialmente desafiado-
res serão apresentados e discutidos.

Haverá quinze palestrantes internacionais: 
David E. Pelayes (Argentina); Borja F. Corcós-
tegui  (Espanha); John S. Pollack, Tarek Has-
san,  Marco  A.  Zarbin,  Baruch  Kuppermann, 
Zélia M. Corrêa e Kouros Rezaei (EUA); Ursula 
Schmidt-Erfurth (Áustria); William F. Mieler,  
Frank G. Holz e Gisbert Richard  (Alemanha); 
Stefan Seregard (Suécia); Francesco Bandello 
(Itália) e Francisco Rodrigues (Colômbia).

Três prêmios diferentes serão entregues 
para trabalhos científicos durante o congres-
so. Um deles, o Prêmio Alcon, terá tema livre. 
O Prêmio Novartis será destinado a trabalhos 
voltados à área de antiangiogênicos. Já o Fes-
tival de Vídeo Alcon, se destina a filmagens de 
cirurgias de retina e vítreo.

A Comissão Executiva do 38º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo é 
presidida por Márcio Bittar Nehemy.

Inscrições e informações: www.retina2013.com.br

Inscrições e informações: www.uveitesbrasil.com.br/congresso

Wilton Feitosa de Araújo

Belo Horizonte
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T
aylor nasceu em 1703 na cidade 
de Norwich, no Leste da Inglater-
ra. De pai cirurgião, foi discípulo 
de William Cheselden, criador da 
iridotomia e um dos grandes res-
ponsáveis pela separação legal 

entre cirurgiões e barbeiros em seu país. Rico 
e prestigiado em toda a Europa, Taylor publi-
cou diversos livros sobre cirurgias oculares, 
chegou a operar o rei Jorge II e foi pioneiro 
na proposição da cirurgia do estrabismo. Bach 
consultou-se com Taylor em 1750.

Segundo seu filho e biógrafo Carl Phillip 
Emmanuel, o compositor sempre sofrera de 
miopia, atribuída por seus amigos ao excesso 
de tempo trabalhando. Como seria de se es-
perar, os problemas de visão só fizeram piorar 
com o tempo e Bach passou a sofrer fortes 
dores. O compositor acabou submetendo-se 
a uma cirurgia ocular, embora resistente à 

Unidos pelo cirurgião ocular
O que Bach e Händel têm em comum? Além do fato de serem dois dos maiores compositores 
alemães de todos os tempos, outra coincidência os une: seu cirurgião. Ambos sofreram operações 
oculares nas mãos de John Taylor. E ambos ficaram completamente cegos depois disso. 

ideia de início. A operação acabou sendo um 
fiasco, diminuindo mais ainda a visão de Bach, 
que aceitou ser operado mais uma vez com o 
mesmo Taylor. Ao fim da segunda intervenção, 
Bach estava cego. Nem os cuidados pós-ope-
ratórios prescritos por Taylor conseguiram re-
cuperar sua visão. Os procedimentos incluíam 
aplicação de sangue de pomba, sal queimado, 
açúcar pulverizado, uma infusão de bálsamo 
do Peru, além de sangria e laxantes.

Mesmo cego, o compositor permaneceu 
ativo, mas seu estado foi se agravando, com 
alucinações, apoplexia e febre. Bach morreu 
em 28 de julho do mesmo ano provavelmen-
te em decorrência de derrame e pneumonia. 
Sua cegueira, provavelmente, seja consequ-
ência de endoftalmite, glaucoma secundário, 
hemorragia, destruição retiniana e oftalmia 
simpática

O caso  de Händel  não  é  tão  bem docu-
mentado. O único registro de sua cirurgia mal-
sucedida, provavelmente realizada em 1758, 
está na autobiografia de Taylor. O compositor 
já havia se consultado com outros médicos 
antes. Em 1751, havia sido diagnosticado 
com “gota serena” (deficiência visual que a 
ciência de então não conseguia diagnosticar) 
por Samuel Sharp e, em 1752, havia passado 
por uma cirurgia de catarata, realizada pelo ci-
rurgião William Bromfield.

Händel  sofria  de  outros  males  também. 
Em 1737, perdeu temporariamente o movi-
mento da mão direita devido a um mal inde-
finido. Pode ter sido caso de sífilis, trombose 
cerebral ou reumatismo muscular. Seus pro-
blemas visuais começaram em 1751 e podem 
ter tido ligação com as complicações motoras. 
É possível que tenha sofrido uma estenose da 
artéria carótida esquerda com embolia recor-
rente ao hemisfério esquerdo, o que pode es-
tar ligado aos enfartos embólicos retinais que 
teve no olho direito.

Os dois músicos

Embora tenham enfrentado um mesmo 
destino nas mãos do mesmo cirurgião, os 
artistas tiveram vidas bem distintas. Johan 

John Taylor
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Sebastian Bach nasceu em 31 de março de 
1685 na cidadezinha de Eisenach, na atual 
Alemanha. Sua família tinha longa tradição 
musical e aprendeu a tocar violino com seu pai 
e cravo com o irmão. Também estudou canto 
na Escola de São Miguel em Lünenburg.

Órfão aos 9 anos, Bach passou aos cuida-
dos de seu tio Johann Cristoph e, desde cedo, 
se mostrou um prodígio musical. Em 1723, é 
nomeado cantor principal e instrutor vocal da 
Igreja São Tomás de Leipzig, cargo ao qual 
renunciou em 1737, quando já era composi-
tor da corte polonesa. Em 1747, entrou para 
a Sociedade de Ciências Musicais de Lorenz 
Christoph Mizler, pouco antes de seus pro-
blemas visuais o levarem a buscar a ajuda de 
Taylor. Apesar das complicações decorrentes 
de sua cirurgia ocular, historiadores modernos 
acreditam que tenha morrido em decorrência 
de um derrame e pneumonia.

Um dos favoritos do rei Frederico II da 
Prússia, Bach foi um compositor bastante 
respeitado, mas sua obra não obteve grande 
reconhecimento popular até meados do sé-
culo XIX, bem depois de sua morte, quando 
um surto de interesse por sua obra o tornaria 
conhecido como um dos maiores músicos da 
Era Barroca.

Já Georg Friedrich Händel gozou de maior 
reconhecimento. Nascido em 23 de fevereiro 
de 1685, em Halle, também na atual Alema-
nha, não vinha de uma família com tradição 
musical. Seu pai era barbeiro e desaprovava 
o interesse do filho por música, mas acabou 
aceitando financiar seus estudos com o orga-

nista Friedrich Wilhelm Zachaw. Em 1706,  já 
tendo composto as óperas Nero e Almira, via-
jou para Florença a convite de Ferdinando di 
Medici, príncipe da Toscana. Além de Floren-
ça, Händel se apresentou em Roma, Nápoles 
e Veneza e compôs novos trabalhos.

Em 1710, fixa-se na Inglaterra e funda a 
Royal Academy of Music. É a partir desse país 
que torna seu trabalho conhecido em toda 
a Europa. Lá, apresentou sua obra Rinaldo, 
que contém a famosa ária Lascia ch’io pian-
ga, além de compor vários de seus trabalhos 
mais célebres, como Water music e Amadigi 
di Gaula.

Händel morreu em 1759, no ano seguinte 
à operação realizada por John Taylor.

Os procedimentos 
(pós operatórios) 
inclíam aplicação  
de sangue de pomba, 
sal queimado,  
açúcar pulverizado, 
uma infusão de 
bálsamo do Peru, 
além de sangria e 
laxantes

Georg Friedrich 
Händel

Bach
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A 
Ortóptica no Brasil torna-se mais ex-
pressiva em participação científica, po-
rém não se pode dizer o mesmo quan-
do se trata de mercado de trabalho. 

Oftalmologistas, clínicas e hospitais oftalmológi-
cos buscam profissionais e se deparam com um 
número inexpressivo de ortoptistas para atender 
à demanda do mercado de trabalho no País. Não 
se pretende achar “culpados” mas tão somente, 
buscar soluções.

O CBOrt, por intermédio de seus ortoptistas 
associados, busca incansavelmente a re-inclu-
são da profissão no mundo científico e, para 
tanto, tem contado com profissionais da área, 
estudantes e áreas correlacionadas para atingir 
este objetivo. Prova disto, foi o fechamento do 
ano comemorativo dos 65 anos da Ortóptica no 
País com a 29ª Jornada de Ortóptica do CBOrt, 
que aconteceu em 24 de novembro de 2012, no 
Hospital de Olhos Paulista, em São Paulo (SP).

A  29ª  Jornada  foi  aberta  pela  ortoptista  e 
Presidente do CBOrt, Andréa Pulchinelli Fer-

rari (SP). Os ortoptistas Marcelo Fernandes 
da Costa (SP), Lydia da Cruz Marques (SP), 
Keli R. Mariano Matheus (SP), Mariza Loos 
Pfeiffer (RJ),  Rita de Cassia V. Damiani 
(SP), Ana Paula Braga (SP), Vera Lúcia 

Pereira Bussiki (SP) e  Nélide Catach (SP) 
apresentaram temas que abordaram da este-
reopsia à baixa visão como também relatos de 
casos clínicos que foram discutidos entre os 
profissionais presentes.

(*) Sílvia Chuffi

Feliz Profissão Nova em 2013

Participaram deste evento alguns nomes da 
Oftalmologia como Mauro Goldchmit - presiden-
te do Conselho Latino-Americano de Estrabismo 
(CLADE) e representante do CBO, José Mário 
Rocha Andrade - oftalmopediatra e estrabólogo 
e Mayumi Sei, presidente da Sociedade Brasi-
leira de Visão Subnormal (SBVSN) garantindo, 
então, uma visão mais abrangente dos temas 
colocados em discussão.

A neuropsicóloga, Mestre em Psicologia da 
Saúde e membro da equipe multidisciplinar da 
ABD (Associação Brasileira de Dislexia), Maria 
Inês Ocanã De Luca, marcou sua presença com 
o atual tema em discussão em congressos na 
área da saúde, incluindo oftalmologia e ortóptica, 
abordando a Dislexia: dos sintomas ao tratamen-
to com destaque aos aspectos visuais.

Com a presença destes profissionais, so-
mados aos ortoptistas e aos alunos do curso de 
Ortóptica da UNI-IBMR (RJ), pode-se dizer que a 
Jornada foi um sucesso e a cada dia mais ortop-
tistas buscam atualização e inclusão profissional.

O CBOrt preza pela ciência e pela qualifi-
cação dos profissionais que atuam no mercado. 
Certamente, com um único curso de Ortóptica 
em andamento no Brasil - o do UNI-IBMR, no 
Rio de Janeiro (RJ) - a profissão pode tomar di-
mensões pouco previsíveis o que torna, de cer-
to modo, duvidoso o rumo da Ortóptica no País. 

O ano de 2012 foi de comemorações: a Ortóptica completou 65 anos no Brasil e o CBOrt 
(Conselho Brasileiro de Ortóptica), orgulhosamente, participou de eventos promovidos pelo 
próprio conselho e também daqueles aos quais foi convidado por órgãos de expressão na 
Oftalmologia, tais como o XX Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação 
Visual, promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em São Paulo (SP)  
e o V Congresso Internacional de Dislexia, no Recife (PE), entre outros. 

Abertura da Jornada de Ortóptica: Andréa Pulchinelli Ferrari, 
Mayumi Sei e Mauro Goldchmit

Andréa Pulchinelli Ferrari e 
Mauro Goldchmit
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CBO em AçãoOrtóptica alinhada à Oftalmologia

Este tópico foi discutido ao final da 29ª Jornada 
entre as ex-presidentes do Conselho que estive-
ram presentes, as ortoptistas Mariza Loos Pfei-
fer, Rita de Cassia Damiani, Inês Isoldi e Laís Be-
viláqua; mediado pela atual Presidente Andrea 
Pulchinelli Ferrari.

Sabe-se que com a carência de profissio-
nais, o mercado de trabalho tende a absorver 
profissionais de áreas afins para a atuação neste 
ramo, todavia deve estar muito claro que o CBOrt 
continua sua busca incessante para a manuten-
ção de profissionais qualificados na área, bem 
como a possibilidade de formação de novos pro-
fissionais  nas diferentes regiões de modo que o 
apoio do CBO tem sido decisivo e muito impor-
tante nos últimos anos. 

Somado a isto, a profissão passou nova-
mente pelo Painel de Convalidação Profissional 
no Ministério do Trabalho com o fim de ajustar 
o perfil do ortoptista na Classificação Brasileira 
de Ocupações definindo as áreas de atuação, a 
formação e as habilidades necessárias ao pro-
fissional, permanecendo na família 2239 que 
agora foi nomeada como “Terapeutas Ocupacio-
nais e Ortoptistas”, ortoptistas classificados com 
o número (CBO-P, Classificação Brasileira de 
Ocupações-Participação): 2239-10. 

O CBOrt busca continuar, em 2013, uma 
luta para que a Ortóptica, tão pouco divulgada 
no próprio ramo da saúde, passe a ser conhe-
cida e reconhecida como uma profissão nova 
que, aliás, não deixa de ser quando comparada à 
Medicina e outras profissões, embora já atuante 
há 65 anos no Brasil. Por isto mesmo, a partici-
pação do CBOrt já está garantida em eventos 
como o CLADE 2013 no Rio de Janeiro e o XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia em 
conjunto com o XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia também no Rio de Janeiro, cujos 
convites foram feitos pelos próprios organizado-
res e que nos deixou satisfeitos e orgulhosos. 
Além destes, mais uma vez teremos o nosso 
5º Congresso Luso-Brasileiro de Ortóptica que 
neste ano acontecerá em Lisboa.

Desejo, em nome do CBOrt, que 2013 seja 
mais um ano de muito trabalho, muitas conquis-
tas e valorização profissional aos oftalmologistas 
e  ortoptistas e deixo aqui um agradecimento a 
todos os oftalmologistas que apoiam e valorizam 
diariamente o nosso trabalho, ao CBO e aos pa-
cientes que confiam sua saúde ocular, dentro da 
área de atuação da Ortóptica, a nós, ortoptistas. 
Um Feliz 2013!

(*) Sílvia Chuffi, vice-presidente 
do Conselho Brasileiro de Ortóptica 
(CBOrt)

Harley Bicas, Celina Tamaki, Liana Ventura, Marcelo Ventura, Ana 
Paula Braga e Andréa Pulchinelli Ferrari no Congresso de Dislexia 
do Recife

Participantes da 
Jornada de Ortóptica
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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.

• Vendo autolensômetro Topcon, mo-
delo CL 200, pouco uso, na caixa, ori-
ginal, por R$ 9.000,00. Contatos pelo 
telefones (65) 3321-7211e (65) 
3623-4784 com Dr. Reinaldo. 

 • Vendo lâmpada de fenda Reichert, 
modelo XCEL 255, e tonômetro, mo-
delo CT210, com menos de 6 meses 
de uso. Contato pelo telefone (19) 
9250 7340. 

• Vendo ceratômetro Bausch & Lomb, 
por R$ 1.000,00 e auto refrator Hum-
phrey Acuitus 5010 por R$ 8.000,00. 
Contatos  com Sra. Adriana no  
telefone (32) 3217-1132 ou com 

EQUIPAMENTOS OFERECIDOS

OPORTUNIDADES

Dra. Cristiana pelo e-mail ramalhocris-
tiana@hotmail.com 

•  Vendo  os  seguintes  equipamen- 
tos oftalmológicos: autorrefrator  
Topcon  KR7000  com  ceratometria; 
refrator tipo AO cilindro negativo 
até 6; cadeira Apramed Elite; colu-
na Apramed Style; mesa; tonômetro 
de aplanação; oftalmoscópio indire-
to binocular; lente de 90 Volkman;  
lensômetro; pupilômetro; auto-proje-
tor Xenônio. Mais detalhes com Dra. 
Patricia pelo telefone (61) 8445-
2902  ou  pelo  e-mail  patsypalma@
yahoo.com.br

Classificados

•  Empresa  de  Recursos  Humanos 
de Belo Horizonte  está  contratando 
Medico Oftalmologista para traba-
lhar em hospital de olhos em Itabu-
na (BA). Oferece estrutura comple-
ta para exames clínicos, diagnose e 
cirurgias. Excelente remuneração.  
O profissional devera ter especia- 
lização em Oftalmologia e conheci-
mentos em retina, córnea ou glau-
coma. Interessados devem enviar  
CV  para  rhmonica@hunting.com.br 
ou  reggiani@hunting.com.br.  Conta- 
to telefônico com Marcela (31) 
3335-0777 ou Monica (31) 9308-
1432.

• Clinica Oftalmológica, localizada em 
Feira de Santana, disponibiliza vagas 
para médicos com especialização 
em Oftalmologia clínica e cirúrgica, 
atuando também com glaucoma e 
lentes de contato. Mais informações 

pelo telefone (75) 3221-4498 com 
Alda Matos e email: apgservicosme-
dicos@gmail.com  e/ou  pedro.gan-
tois@hotmail.com Ganho mínimo nos 
primeiros 3 meses de atividade.

• Clínica oftalmológica em expansão 
na cidade de Salvador (BA) necessita 
de médicos oftalmologistas. Encami-
nhar currículo para o e-mail oftalmo-
vaga2013@gmail.com

• A Associação dos Cegos em Juiz de 
Fora está contratando médico oftal-
mologista com prática em retina. Os 
interessados devem enviar currícu-
lo  para  o  e-mail  acegosjf@acegosjf.
com.br ou entregá-lo na Secretaria da 
entidade, localizada na Av. dos Andra-
das, 455, Centro, Juiz de Fora (MG). 
Outras informações podem ser obti-
das pelo telefone (32) 2101-2469 
ou no site www.acegosjf.com.br 

•  Hospital  oftalmológico,  referência 
regional, busca subespecialista em 
córnea e cirurgia refrativa para o 
setor  de  cirurgia  refrativa.  Hospital 
conta com o único excimer laser da 
cidade, recém adquirido e com toda 
tecnologia para cirurgias personali-
zadas, inclusive presbi-lasik. Maiores 
informações com Sra. Talita pelo te-
lefone (54) 2103-0303.

•  Oportunidade  profissional  para 
colega oftalmologista na subespe-
cialidade de Glaucoma para atendi-
mento clínico e cirúrgico em clínica 
oftalmológica renomada situada na 
zona Leste da cidade de São Paulo 
(SP). Experiência em procedimentos 
fistulizantes, implantes valvulares, 
fototrabeculoplastias e iridotomias a 
laser. Interessados enviar curriculum 
vitae para Dr. Roberto Pereira Lima 
no e-mail roberto@clinicarpl.com.br 
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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

Calendário Oftalmológico

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
 Informações: JDE Eventos 
 Telefones (11) 5084-9174 / 5082-3030 / 5084-5284
 E-mail: diva@jdeeventos.com.br 
 Site: www.jdeeventos.com.br

22 e 23 XI Congresso Sul-Brasileiro de Oftalmologia
 XVII Simpósio de Atualização em Oftalmologia
 Local: Majestic Palace Hotel - Florianópolis - SC
 Informações: site: www.oftalmosul.com.br/2013

2013

Abril
04 a 06 XXI Congresso Internacional de Oculoplástica
 Promoção: Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular
 Local: Gramado Master Palace Hotel - Gramado - RS 
 Informações: http://www.ccmew.com/ciop2013/

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 

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

19 a 23 ASCRS/ASOA Symposium & Congress
Local: San Francisco, Califórnia, EUA
Informações: www.ascrs.org 

25 a 27 XXI Curso Pan-Americano da Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia e da Sociedade Espanhola de Oftalmologia
Local: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia - Espanha
Informações: site: www.paaoeurope.com

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
 E-mail: secretaria.soblec@jdeeventos.com.br
 Site: www.congressosdasoblec.com.br
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Sociedades FiliadasCalendário Oftalmológico

Outubro/Novembro
30/10 a XXXIII Congresso do Hospital São Geraldo
02/11 Local: Dayrell Hotel & Centro de Convenções
 Belo Horizonte  -  MG
 Informações: Tel. (31) 3342-3888
 E-mail: lyriumk@lyrium.com.br
 Site: www.hospitalsaogeraldo.com.br

Novembro
16 a 19 Encontro Anual da Academia Americana de Oftalmologia
 Local: Nova Orleans, Louisiana, EUA
 Informações: www.aao.org 

21 a 23 VII Congresso Internacional da Asociación 
 Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, 
 Segmento Anterior y Refractiva - ALACCSA-R
 Local: Cidade do México - México
 Informações: www.alaccsa-mexico2013.com 

29 e 30 XVI Congresso de Oftalmologia USP e 
 XV Congresso de Auxiliar de Oftalmologia
 Local: Centro de Convenções Rebouças
 São Paulo - SP
 Informações: Telefones (11) 5082-3030 / 5084-9174
 Site: www.oftalmologiausp.com.br 

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

XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia

Local: RioCentro - Rio de Janeiro - RJ
Informações: www.cbo2013.com.br

07 a 10

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

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

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

Referências Bibliográficas: 1) Bula do Produto: Lacrifilm®. 2) Noecker R. Ophthalmic preservatives: considerations for long-term use in patients with dry eye or glaucoma. Rev Ophthalmol 2001; June: 1-10.  3) Chalmers RL. Hydrogen peroxide in anterior segment physiology: a literature review. Optom Vis 
Sci 1989;66:796-803.7. 

Lacrifilm®. (carmelose sódica). Solução Oftálmica Estéril. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:  Solução Oftálmica Estéril 5mg/mL: embalagem contendo frasco de 10 mL ou 15 mL. USO ADULTO. USO OFTÁLMICO. COMPOSIÇÃO: Cada 
mL contém: carmelose sódica-5 mg . Veículo: cloreto de sódio, fosfato de sódio, ácido bórico, perborato de sódio, ácido clorídrico e água para injetáveis. INFORMAÇÕES AO PACIENTE. AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO: Lacrifilm® é uma solução 
que apresenta composição muito semelhante à composição das lágrimas naturais. Este medicamento é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o 
desconforto que pode estar associado com a utilização de lentes de contato. REAÇÕES ADVERSAS: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES: Lacrifilm® é contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE. 
INDICAÇÕES: Lacrifilm® é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e também como protetor contra irritações oculares. É também indicado como lubrificante e re-
umidificante durante o uso de lentes de contato. CONTRAINDICAÇÕES: O produto está contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Evite o contato do conta-gotas do frasco com 
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DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. Registro MS - 1.0497.1289.
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Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3
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P
ro

du
zi

do
 e

m
: F

ev
er

ei
ro

/2
01

3
Ro

nd
a 

Pr
op

ag
an

da

Jota Zero - 147.indd   46 18-Feb-13   5:34:57 PM



Pode ser usado 
com lentes 
de contato1

15 mL 10 mL
Nova 

Apresentação

Restaura 
o conforto 
ao piscar1

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

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

Referências Bibliográficas: 1) Bula do Produto: Lacrifilm®. 2) Noecker R. Ophthalmic preservatives: considerations for long-term use in patients with dry eye or glaucoma. Rev Ophthalmol 2001; June: 1-10.  3) Chalmers RL. Hydrogen peroxide in anterior segment physiology: a literature review. Optom Vis 
Sci 1989;66:796-803.7. 

Lacrifilm®. (carmelose sódica). Solução Oftálmica Estéril. FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO:  Solução Oftálmica Estéril 5mg/mL: embalagem contendo frasco de 10 mL ou 15 mL. USO ADULTO. USO OFTÁLMICO. COMPOSIÇÃO: Cada 
mL contém: carmelose sódica-5 mg . Veículo: cloreto de sódio, fosfato de sódio, ácido bórico, perborato de sódio, ácido clorídrico e água para injetáveis. INFORMAÇÕES AO PACIENTE. AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO: Lacrifilm® é uma solução 
que apresenta composição muito semelhante à composição das lágrimas naturais. Este medicamento é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o 
desconforto que pode estar associado com a utilização de lentes de contato. REAÇÕES ADVERSAS: Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 
CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES: Lacrifilm® é contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. NÃO USE REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE. 
INDICAÇÕES: Lacrifilm® é indicado para melhorar a irritação, ardor e secura ocular, que podem ser causados pela exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e também como protetor contra irritações oculares. É também indicado como lubrificante e re-
umidificante durante o uso de lentes de contato. CONTRAINDICAÇÕES: O produto está contraindicado nos casos de alergia a qualquer componente do medicamento. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Evite o contato do conta-gotas do frasco com 
qualquer superfície para evitar contaminação. Não permitir que a ponta do frasco entre em contato direto com os olhos. Mantenha a tampa do frasco bem fechada após o seu uso. Manter o produto fora do alcance das crianças. Armazenar em temperatura 
ambiente. Em caso de aparecimento de dor, alterações da visão, ou se ocorrer piora ou persistência da vermelhidão, ou da irritação dos olhos, por mais de 72h após início de uso do produto, descontinuar o tratamento e procurar auxílio médico. Não utilizar 
o produto se ocorrer modificação da coloração da solução ou se a solução se tornar turva. Produto de uso exclusivo em adultos. O uso em crianças representa risco à saúde. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não são conhecidas interações com 
outros medicamentos. REAÇÕES ADVERSAS: Não foram detectadas reações adversas com o uso do Lacrifilm®. POSOLOGIA: Aplicar 1 a 2 gotas no(s) olhos(s) afetado(s), tantas vezes quantas forem necessárias. SIGA CORRETAMENTE O MODO 
DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA. Registro MS - 1.0497.1289.

Alívio imediato e prolongado do ardor e da secura ocular1

Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3

Material destinado exclusivamente à classe médica.

P
ro

du
zi

do
 e

m
: F

ev
er

ei
ro

/2
01

3
Ro

nd
a 

Pr
op

ag
an

da

Jota Zero - 147.indd   47 18-Feb-13   5:34:57 PM



Nova Lente Pronta Essilor Stylis 1,74 
TM

A lente mais fina e mais transparente do mercado para atender às
necessidades de estética e conforto dos seus pacientes míopes.
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Proporcione máximo conforto visual garantindo elegância para usuários de óculos com alta miopia, combinando a mais 
avançada tecnologia antirreflexo Crizal Forte UV, com a lente em resina de alto índice mais fina e mais transparente do 
mercado - Essilor Stylis 1,74.

• Compatível com todos os tipos de armações.
• Disponível em lentes prontas: -10,00 a -4,00 cil -2,00 e de -10,25 a -12,00 somente dioptrias esféricas. 
• Garantia Crizal de resistência a arranhões, de até 24 meses.**

  * Índice de referência desenvolvido pelo departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da Essilor International certificando a proteção UV global de uma lente. O índice FPS-O = 25 significa que os olhos estão 25 
vezes mais bem protegidos com as lentes Crizal UV do que sem lente alguma. FPS-O = 25 para as lentes Crizal UV nos materiais Essilor Stylis, Essilor Airwear, Xperio, Transitions e FPS-O = 10 no material Orma 
transparente. Medições realizadas consideram apenas a performance da lente."

** Mediante cadastro no site www.essilor.com.br/garantiacrizal 

TAMANHO DOS OLHOS 
DISTORCIDOS COM LENTES 
PADRÃO PARA MÍOPES

*Essilor Stylis 1,74 
TM

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