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

A Comissão de As-
suntos Jurídicos, recém 
criada, trabalha inces-
santemente buscan-
do orientar a todos os 
colegas que de uma 
maneira ou de outra 
necessitam de uma 
palavra do CBO quanto 
a um ou outro proces-
so contra optometrista 
que tenta burlar a lei 
por todo este nosso país.  

 A esse respeito estamos desenvolvendo um dossiê 
abrangente sobre toda a situação da Optometria e de to-
dos os embates judiciais, os quais saímos vitoriosos na sua 
quase totalidade. Esse dossiê será primeiramente entre-
gue ao Presidente do CFM e da AMB pela diretoria do 
CBO e Comissão de Assuntos Jurídicos e posteriormente 
será apresentado e entregue a cada um dos presidentes 
dos CRMs e Associações Médicas de todo o Brasil, através 
das associações estaduais de Oftalmologia que também 
se encarregarão da entrega do documento ao Ministério 
Publico Estadual e aos secretários de Saúde dos Estados 
e das principais cidades.

Com relação ao projeto que regulamenta as atividades 
do profissional médico, denominada Lei do Ato Médico, 
estamos em total sintonia com todas as nossas entidades 
superiores e o projeto do Senado, assim como as modifi-
cações feitas na Câmara dos Deputados, estão de acordo 
com que é melhor para a Saúde Ocular Brasileira.

Eu sei que existem muitas pessoas influentes que 
gostariam de ter outros profissionais trabalhando ao seu 
lado e invadindo uma área que da exclusiva competência 
do Oftalmologista. Mas o CBO não apoia essa atitude e a 
combate com veemência, pois o seu papel é estar sempre 
ao lado do Oftalmologista brasileiro. Aceitamos a presença 
do ortoptista, do contatólogo e do técnico, mas do Opto-
metrista, não!

Por isso amigos, existem sim muitas razões para você 
se filiar ao CBO. Ele é o seu legítimo representante e pre-
cisa muito de sua presença e participação em todas as 
suas lutas, debates e eventos.  Se você ainda não é sócio, 
filie-se e convide seus colegas a se filiar. Venha conhecer 
o CBO, se aproxime, ele é a sua casa, e na sua casa, você 
sempre será bem vindo.

Um forte abraço a todos.

Caros amigos,

Quase que diariamente vejo nas redes sociais críticas, 
as mais diversas, ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 
As mais frequentes  são sobre o avanço da Optometria não 
médica, afirmando que o CBO não toma as medidas que 
seriam necessárias para a defesa dos interesses dos of-
talmologistas brasileiros. Surgem então perguntas como: 
por que se filiar ao CBO se ele não faz nada? Por que o 
CBO não toma providências contra o optometrista que 
está trabalhando em uma óptica bem na esquina de meu 
consultório? E em Brasília não se faz nada? Tomo mundo 
interessado no ato médico e o CBO parado?

Bem, amigos, decidi fazer um breve resumo das ações 
do CBO, que muitas vezes passam despercebidas em vir-
tude dos colegas não lerem o que sai publicado no Jornal 
Oftalmológico Jota Zero e às vezes não abrem os e-mails 
enviados por nós.

O CBO ao longo dos anos vem crescendo e se aperfei-
çoando. É uma das entidades da classe Médica (não con-
sigo me acostumar com “categoria médica”) mais atuantes 
tanto na parte científica, no ensino, na elaboração de dire-
trizes que disciplinam o exercício de nossa profissão, como 
também no aspecto político.

Todas as entidades médicas reconhecem o CBO como 
um dos baluartes na defesa dos interesses dos médicos 
e em especial dos Oftalmologistas.  Há muitos anos a Di-
retoria do CBO é presença frequente nos gabinetes dos 
deputados e senadores em Brasília. Nada que diz respei-
to à Oftalmologia e à Optometria ocorre sem o nosso co-
nhecimento quase que imediato. Nenhuma indicação de 
relatoria nas diversas comissões da Câmara e do Senado 
acontece sem tenhamos ciência. Nossa assessoria parla-
mentar é tão eficiente quanto à do CFM e frequentemente 
estamos em diligências nos corredores da Câmara e Se-
nado para que os Oftalmologistas brasileiros não tenham 
os seus direitos e deveres lesados por aventureiros que 
procuram ludibriar a opinião pública se anunciando como 
autorizados a fazer exames que só ao Médico Oftalmolo-
gista competem.

Atualmente, não existe nenhum projeto de lei que 
diga respeito à regulamentação da Optometria não mé-
dica tramitando nas comissões da Câmara. O último que 
havia conseguimos derrubar definitivamente há cerca de 
dois meses atrás em uma ação que teve uma colaboração 
importantíssima dos Deputados Mauro Nassif e Sebastião 
Bala Rocha e que por este motivo foram justamente ho-
menageados durante o Congresso Norte-Nordeste com a 
comenda “Defensor da Saúde Ocular Brasileira”

Existe um projeto no Senado que tem como relator o 
Senador Mozarildo Cavalcanti, médico, extremamente res-
ponsável e comprometido com a saúde da população bra-
sileira. Estamos atentos e já fomos diversas vezes ao gabi-
nete do ilustre senador argumentar em favor da Defesa da 
Saúde Ocular do Povo Brasileiro.

A Palavra do Presidente
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LUMIGAN® RC (bimatoprosta 0,01%) USO ADULTO. Indicações: LUMIGAN® RC é indicado para o tratamento e prevenção do aumento da pressão dentro dos olhos em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, 
glaucoma de ângulo fechado em pacientes submetidos previamente a iridotomia e hipertensão ocular.Advertências/Precauções: tem sido relatadas alterações de pigmentos dos tecidos com a utilização de solução 
oftálmica de bimatoprosta. Os relatos mais freqüentes têm sido os escurecimentos da íris, das pálpebras e cílios. Houve relatos de ceratite bacteriana associada com o uso de recipientes de doses múltiplas de 
produtos oftálmicos de  uso tópico. Gravidez e Lactação: não foram realizados estudos controlados em gestantes. LUMIGAN® RC apenas deve ser utilizado em gestantes se os potenciais benefícios para a mãe 
justificarem os potenciais riscos para o feto. Posologia e modo de usar: você deve aplicar o número de gotas da dose recomendada pelo seu médico em um ou ambos os olhos. A dose usual é de 1 gota aplicada no(s) 
olho(s) afetado(s), uma vez ao dia, (de preferência à noite), com intervalo de aproximadamente 24 horas entre as doses. A dose não deve exceder a uma dose única diária, pois foi demonstrado que administração 
mais freqüente pode diminuir o efeito do medicamento sobre a pressão intra-ocular elevada. Reações adversas oculares relatadas mais comumente com LUMIGAN® RC por ordem de freqüência foram: Reação 
muito comum (> 10%): hiperemia conjuntival. A hiperemia conjuntival ocorre geralmente nos primeiros dias de tratamento, sendo transitória. Reação comum (>1% e < 10%): coceira nos olhos, dor ocular, irritação 
ocular, crescimento e escurecimento dos cílios, escurecimento da pele ao redor dos olhos ente outros. Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0155 - Farm. Resp.: Dra. Flávia Regina Pegorer CRF-SP nº 18.150 VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO MÉDICA. Para maiores informações, consultar a bula completa do produto. Fabricado por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA: Av. Guarulhos, 3272 - CEP 07030-000 – Guarulhos/
SP - CNPJ nº 43.426.626/0009-24 - Indústria Brasileira - ® Marca Registrada.

Referências Bibliográficas: 1. Katz LJ, et al. Twelve-Month, Randomized, Controlled Trial of Bimatoprost 0.01%, 0.0125%, and 0.03% in Patients with Glaucoma or Ocular Hypertension. 
American Journal of Ophthalmology 2009; 149(4):661-671. 2. Pfennigsdorf S, et al. Multicenter, prospective, open-label, observational study of bimatoprost 0.01% in patients with primary 
open-angle glaucoma or ocular hypertension. Clinical Ophthalmology 10/May/2012:6. 739-746. 3. LUMIGAN® RC 0,01% - Bula do Produto. Allergan Produtos Farmacêuticos. 4. Carney LG, 
et al. Buffering in human tears: pH responses to acid and base challenge. Invest Ophthalmol vis Sci. 1989 30(4): 747-754. 

www.allergan.com.br
BR/0713/2012c - fev/2013

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Curso gratuito - Vagas limitadas

Patrono CBO deste 2008

Apoio Científico:

Dezembro
Ribeirão Preto06 E 07

Novembro

São Paulo (USP)28

Outubro

Londrina04 e 05

Setembro
Maceió13 e 14

Julho

Goiânia05 e 06

Junho

Natal07 e 08

Maio
Santos24 e 25

DATA CIDADE

PROGRAMAÇÃO ANUAL

 Prezado (a) Colega,

É com grande satisfação que daremos continuidade ao 
Programa de Atualização em Refração CBO.

Com eCom esta iniciativa, nosso objetivo é ajudar você a 
aprimorar seus conhecimentos sobre refratometria, já 
que esta, além de ser a principal porta de entrada de 
pacientes em nossos consultórios, tem evoluído muito 
em seus aspectos técnicos. 

Em 2012, Em 2012, foram realizados 8 cursos em 8 cidades. Em 
cada uma delas tivemos a alegria de contar com grande 
apoio das sociedades locais e de seus dirigentes. Neste 
ano realizaremos cursos nas 7 cidades que se candida-
taram a sediar novas edições. 

Identifique qual a cidade mais conveniente para você e 
aguarde a divulgação do período de inscrições. As 
vagas são limitadas, por isso é importante não deixar 
para a última hora.

Não podemos deixar de agradecer aos idealizadores 
desse curso e à Essilor, patrocinadora dessa iniciativa.

Cordialmente,

DDr. Milton Ruiz   Dr. Marco Rey 
Vice-presidente   Presidente CBO

Atualização em Refração CBO 2013
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P
orém, mais importante que a gran-
diosidade do evento é o interesse 
científico que desperta. Serão mais 
de 500 horas/aula nas quais todos 
os aspectos da Oftalmologia serão 

transmitidos e debatidos. Abrangente e planeja-
da por especialistas de origens diversas, com ex-
periências científicas e profissionais moldadas 
em realidades diferentes, a programação prevê a 
realização de diversos tipos de atividades cien-
tíficas para tratar dos diversos tipos de conhe-
cimento da ciência e da prática oftalmológicas.

De 07 a 10 de agosto, oftalmologistas de 
todo o mundo estarão participando de um 
acontecimento único que terá inúmeras verten-
tes e que resultará no enriquecimento das expe-
riências pessoais e profissionais de todos os que 
dele participarem.

Venha fazer parte desta grande mobilização 
científica, profissional e de amizade!

Com um número recorde de inscrições antecipadas e com mais de 90% da área de  
exposição comercial já vendidos e a programação científica praticamente concluída,  
o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de  
Oftalmologia supera todas as expectativas de seus organizadores e certamente será o  
maior evento oftalmológico já realizado no continente.

Presidentes dos eventos: Paulo César Silva Fontes, Ana Luísa Hofling-Lima 
e Haroldo Vieira de Moraes Júnior 

cbo2013
.com.br
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O 
XXX Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia / XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia trará diver-
sos profissionais renomados oferecen-

do palestras de relevância em diversas subespe-
cialidades oftalmológicas.

Um dos nomes de peso da Oftalmologia 
presentes será Miguel Srur, presidente da As-
sociação Latino-Americana de Córnea Catarata 
e Cirurgia Refrativa (ALACCSA-R). Srur par-
ticipará como organizador dos programas de 
Cirurgia Refrativa e Catarata do Congresso. Ele 
moderará, ainda, o bloco “Updating in Refracti-
ve Surgery”.

Paulo Torres, presidente da Sociedade Portu-
guesa de Oftalmologia e chefe de serviço da Uni-
dade de Córnea e Doenças Externas do Hospital 
Santo António, no Centro Hospitalar do Porto vai 
proferir palestras sobre Ceratocone Pediátrico.

Programação científica para todos os interesses

U
ma rica programação científica marcará o XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congres-
so Pan-Americano de Oftalmologia. Serão realizados 
diversos cursos conjuntos e específicos do CBO ou da 
Associação Pan-Americana de Oftalmologia (PAAO, 

na sigla em inglês). Também estarão presentes entidades impor-
tantes da Oftalmologia nacional e internacional, como a Academia 
Americana de Oftalmologia, o Conselho Internacional de Oftal-
mologia e a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, organizando 
um simpósio cada uma.

O CBO também apresentará simpósios e painéis, além de re-
prisar os cursos mais populares da última edição, em 2012: “Pte-
rígio Básico e Avançado”, “Curso Básico de Campo Visual”, “ABC 
do Ultrassom na Unifesp”, “Os Casos de Catarata mais Difíceis do 
Ano. Vai Encarar?” e “Catarata: Facoemulsificação com Vídeos e 
Animações 3D”. Serão ministrados três novos cursos, “Avaliação 
do Nervo Optico e Glaucoma em 3D”, “Lente de Contato do Básico 
ao Avançado” e “Infecções Oculares da Blefarite à Endoftalmite: 
Aprendendo com Discussão de Casos”. Os cursos anuais “Refração 
CBO - Módulo Teórico” e “Refração CBO - Módulo de Discussão 
de Casos” serão ministrados durante o Congresso, este ano.

Segundo Carlos Alexandre de Amorim Garcia, coordenador da 
Comissão Científica do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são 
esperados 1200 palestrantes, 70% dos quais serão brasileiros. Ha-
verá tradução simultânea para vários dos expositores estrangeiros. 
O Congresso será realizado em 18 auditórios e contará, ainda, com 
discussões de casos clínicos de diferentes áreas da Oftalmologia. 
“Todas as subespecialidades foram agraciadas”, afirma Garcia.

Veja a Programação Preliminar no site www.cbo.com.br Carlos Alexandre Amorim Garcia 

Miguel Srur

Alguns dos higlights da programação científica do eventoAlguns dos higlights da programação científica do evento
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A Blumar Turismo é a agência oficial de viagens do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia  

/ XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia e oferece atendimento exclusivo aos participantes do evento.

Acesse o site da empresa para realização de reservas on-line com confirmação imediata, solicitação  

de orçamentos de passagens áreas e outras informações:  www.blumar.com.br/oftalmologia2013

O contato também pode ser feito pelos telefones 0800 721 0080 / 21 2142-9315 ou pelo  

e-mail oftalmologia2013@blumar.com.br

Eduardo Arenas, diretor científico da As-
sociação Colombiana de Cirurgiões de Córnea 
(ASOCORNEA), apresentará uma conferência 
sobre cirurgia de córnea e o tratamento de suas 
complicações, durante a qual abordará uma 
nova técnica para eliminação do humor aquoso 
e consequências do abuso das fluoroquinolonas 
de quarta geração.

A degeneração macular neovascular tam-
bém será abordada em simpósio da Academia 
Ophthalmologica Internationalis.

J. Fernando Arevalo, vice-presidente exe-
cutivo da Associação Pan-Americana de Oftal-
mologia (PAAO), falará sobre a moléstia e apre-
sentará, ainda, vídeos de complicações e novas 
técnicas de cirurgia vitreoretiniana durante o 
curso Retinas. Arevalo também ministrará o 
curso “Choroidal and Retinal Manifestations 
of Selected Systemic Diseases 2013”, durante 
o qual serão discutidos os efeitos de doenças 
como AIDS, phacomatosis, lupus, linfoma, tu-
berculose, toxoplasmosis, e enfermidades gas-
trointestinais sobre a retina.

Tumores na superfície ocular serão debati-
dos na presença de Carol Lynn Karp, professo-

ra de Oftalmologia no Bascom Palmer Eye Ins-
titute, da Escola de Medicina da Universidade 
de Miami. Karp falará sobre o uso de drogas 
quimioterápicas e Tomografia de Coerência 
Óptica.

Estará presente, ainda, Pravin U. Gugel, um 
dos diretores do Departamento de Oftalmolo-
gia da Universidade do Arizona e da Sociedade 
Americana de Especialistas em Retina. Gugel 
tratará de terapia combinatória com anti-VG-
DF, novas técnicas de dissecação em cirurgias 
vitreoretinianas, victretomia com altas taxas de 
corte e redução da esfera de influência e vitrec-
tomia diabética.

O uso da internet em prol da medi- 
cina também será contemplado. Brad H  
Feldman, editor-chefe do Wiki Ocular da  
Academia Americana de Oftalmologia (AAO) 
falará durante a sessão “Top online resources for 
continuing your ophthalmic education”, além  
de discutir o portal eletrônico da AAO. Feldman 
é presidente do Subcomitê Internacional de  
Oftalmologia Jovem da AAO, e moderará,  
ainda, discussão sobre temas clínicos e cirúrgi-
cos. 

Eduardo Arenas Brad H Feldman  Carol Lynn Karp Pravin U. Gurgel
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AGOSTOPitanguy também participa 
do congresso

E
sta é a opinião do conhecido cirurgião plástico 
Ivo Pitanguy, que participará do XXXVII Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia/XXX Con-
gresso Pan-Americano de Oftalmologia profe-
rindo a palestra “The Aging Process and Ideals 

of Beauty” em 08 de agosto, às 11 hs, no simpósio Major 
Oculoplastics I.

O simpósio terá a coordenação de 
Wendy W. Lee (EUA – Bascom Palmer 
Institute), Guillermo Salcedo Casillas 
(México, Hospital Dr. Luis Sánchez 
Bulnes) e Ana Estela Betesti P. Ponce 
Sant Anna (Brasil, Sociedade 
Brasileira de Plástica Ocular) . Abor-
dará, entre outros pontos, toxina bo-
lutínica, rejuvenescimento tópico e 
os vários aspectos e modalidades da 
cirurgia plástica ocular.

Ivo Pitanguy é mineiro de Belo 
Horizonte. Formou-se na Universida-
de Federal de Minas Gerais e na Faculdade 
Nacional de Medicina – atual Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Depois 
da graduação participou de concurso do 
Institute of Internacional Education e partiu para Cincinatti, em 
Ohio (USA), na condição de cirurgião residente do Serviço do 
Professor John Longacre, no Bethesda  Hospital. Na mesma época, 
frequentou a Mayo Clinic, em Minessota, e o serviço de cirurgia 
plástica do Dr. John Marquis Converse, em Nova York. 

Após a temporada nos EUA, Pitanguy atuou na 19ª enfermaria 
como chefe do Serviço de Cirurgia da Santa Casa do Rio de Janei-
ro – o primeiro de cirurgia de mão da América do Sul. Mais tarde, 
convidado por Marc Iselin (um dos criadores da cirurgia de mão e 
referência no atendimento aos mutilados da 2ª Guerra Mundial), 
Pitanguy foi para seu serviço, em Paris, como assintent étranger. 
Na Europa, frequentou diferentes serviços de cirurgia plástica.

Quando voltou para o Brasil, trabalhou para tornar a especia-
lidade mais conhecida e respeitada, atuando como chefe do Servi-
ço de Queimaduras e de Cirurgia Reparadora do Hospital Souza 
Aguiar. Depois passou a chefiar o Serviço de Cirurgia Plástica e 

Reparadora da Santa Casa, ainda agregado à 19ª en-
fermaria.

Cinco anos mais tarde, devido ao elevado nú-
mero de pacientes e a sua preocupação constante 

em difundir o ensino e atender a população carente, 
Ivo Pitanguy criou a 38ª Enfermaria da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro, voltada para o atendi-

mento da população menos favorecida. 
Professor titular do Departamento 

de Cirurgia Plástica da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro e 
do Instituto de Pós-Graduação Médica 
Carlos Chagas, Pitanguy integrou sua 
Clínica, à 38ª Enfermaria da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Ja-
neiro, implementando uma estrutura 
pioneira de formação profissional e de 

ensino. Desta estrutura, faz parte o cur-
so de pós-graduação em cirurgia plástica, 

com duração de três anos, que já formou 
mais de 500 profissionais do Brasil e de 40 
países.

É autor de cerca de 800 trabalhos cientí-
ficos em revistas brasileiras e internacionais 

e de vários livros. Sua obra Plastic Surgery of the Head and Body 
foi premiada na Feira do Livro de Frankfurt e se tornou uma im-
portante fonte didática e científica. É patrono da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Plástica, membro honorário da American Society 
of Plastic Surgery, (AISAPS) e de inúmeras outras entidades cien-
tíficas e culturais. 

“A busca da cirurgia plástica emana de uma finalidade transcendente. É a tentativa de 
harmonização do corpo com o espírito, da emoção com o racional, visando estabelecer  
um equilíbrio que permita ao indivíduo sentir-se em harmonia com sua própria imagem  
e com o universo que o cerca.”
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Durante a solenidade de abertura do congresso, a Associação Pan-Americana de Oftalmologia 
homenageará dois convidados de honra: Alice McPherson e David E.I. Pyott

A
lice McPherson é uma reconhecida pesquisadora e docente especializada em doenças 
e cirurgia vitreoretinianas e degeneração macular. Além disso, foi pioneira no uso de 
fotocoagulação da retina para tratar retinopatia diabética.

Formada pela Universidade de Medicina de Wisconsin, McPherson realizou seu 
fellowship em retina na Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Atualmente, leciona 

Oftalmologia no Bayor College of Medicine. Fundou o Retina Research Founation (RRF), maior 
instituto de pesquisa ocular de Houston, e está envolvida em diversas instituições da área, como 
a McPherson House-Student Learning Community, à qual emprestou o nome, e o Eye Research 
Institute at the University of Wisconsin, onde é conselheira. Detém diversos prêmios e honrarias, 
incluindo o Prêmio Humanitário do Congresso Pan-Americano de Oftalmologia em 2001, o título 
de Membro Áureo da Associação Americana de Oftalmologia em 2004 e menções honrosas   pela 
Academia Americana de Oftalmologia. Em 2014, mais um prêmio se juntará ao seu elenco de ho-
menagens, a Medalha Gonin que lhe será entregue durante o próximo Congresso Mundial de Oftal-
mologia, no Japão.

O outro homenageado, David E.I. Pyott, é um dos maiores executivos da indústria farmacêutica. 
É executivo-chefe Allergan, empresa da área de medicamentos oftálmicos, dermatológicos e neuro-
lógicos. A Allergan é a companhia que mais cresce na área de Oftalmologia, em grande parte devido 
ao forte investimento em pesquisa realizado pela atual diretoria.

Pyott é formado em Direito Internacional e Europeu pela Universidade de Amsterdã e mestre 
em Administração pela London Business School. Já recebeu inúmeros prêmios por suas realizações 
na área administrativa, incluindo a admissão à Most Excellent Order of the British Empire. Em 2009 
e 2013, respectivamente, foi considerado o 50º e 26º melhor executivo-chefe pela Harvard Business 
Review e o primeiro na área farmacêutica pela revista Institutional Investor em 2005, 2007 e 2012.
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David E.I. PyottAlice McPherson
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Programação
Social

Programação
Social

Programação
Social

Programação
Social

O 
tema do jantar é “Carnaval Pan-Americano”. Duran-
te o evento haverá show que, como o próprio nome 
diz, terá como tema o carnaval carioca. 

A participação no jantar é feita por adesão (US$ 
200 por pessoa) antecipada, que deve ser feita no site 

http://www.paao.org, que também pode ser acessado a partir do 
site do congresso. O resultado do jantar será direcionado para fi-
nanciar as atividades sociais e educativas da Fundação Pan-Ameri-
cana de Oftalmologia.

A festa de encerramento também terá como tema o carnaval, 
contando com a participação da Banda Monobloco e da Bateria 
do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Mocidade Independente 
de Padre Miguel, dois nomes de peso do samba carioca. Os dois 
shows acontecerão em 09 de agosto, no próprio RioCentro, a par-
tir das 19h.

Apesar de ser, atualmente, uma respeitada Escola de Samba 
do Rio de Janeiro, a Mocidade Independente tem origens modes-
tas. Sua história começou com o time de várzea, o Independente 
Futebol Clube, que promovia animadas rodas de samba após as 
partidas. O sucesso das rodas levou à criação do bloco carnava-
lesco Mocidade do Independente, que desfilava pelo bairro Padre 
Miguel. Logo após a fundação, o bloco foi abençoado pela mãe de 
Santo do bairro, Tia Chica. O sucesso do bloco foi tanto que, em 
1955, ele foi convertido em uma Escola de Samba.

O Monobloco é mais recente. Surgiu em 2000 após uma oficina 
de percussão no SESC Vila Mariana, em São Paulo (SP) e se tornou 
famoso pela fusão de samba e outros ritmos musicais. A mistura 
está presente nos próprios instrumentos da banda, que incluem ca-
vaco, repique, tamborim, chocalho, surdo e agogô ao lado do baixo 
e da guitarra. O grupo possui 24 integrantes, incluindo os cantores 
Pedro Luís, Fábio Allman, Renato Biguli, Alexandre Momo e Pedro 
Quental.

Além da solenidade de abertura, a Programação Social Oficial do congresso inclui a realização 
de jantar de confraternização na famosa Churrascaria Porcão, em 08 de agosto, promovido pela 
Fundação Pan-Americana de Oftalmologia. 

Por meio do Monobloco Show, o grupo se apresenta no mun-
do todo, interpretando marchinhas de João Roberto Kelly, assim 
como canções de Cartola, Clara Nunes, Luiz Gonzaga, Paralamas 
do Sucesso, entre outros. Em 2009, o Monobloco integrou o Sydney 
Festival, na Austrália, e o Jambalaya Festival Rotorua, na Nova Ze-
lândia. Em 2011, realizou mais de 100 shows pelo planeta, incluin-
do uma apresentação no palco Sunset do Rock in Rio junto a Pepeu 
Gomes, na guitarra, e ao cantor espanhol Macaco. Durante o “Ano 
do Brasil”, em Portugal (2012), apresentou-se em Lisboa junto ao 
cantor Ney Matogrosso.

Os ensaios pré-Carnaval do grupo, na Fundição Progresso, já 
são célebre evento do carnaval carioca, assim como seu desfile pelo 
Centro do Rio de Janeiro, no domingo após as celebrações.

O Monobloco realiza oficinas que já formaram mais de 900 no-
vos percussionistas na Sala Baden Powell, em Copacabana, no Rio 
de Janeiro (RJ) e já conduziu outras oficinas em países como Ale-
manha, Dinamarca, França, Japão, Reino Unido e Portugal.
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CARNIVAL
DINNER AND SHOWDINNER AND SHOW

Proud to be PAN-AMERICAN

I V  D I N N E R  S H O W  P A N - A M E R I C A N  O P H T H A L M O L O G I C A L  F O U N D A T I O N

Tickets may be booked and purchased at www. paao.org

(mineral  water ,  soft  dr inks ,  ju ices ,  draft  beer ,  

wine,  caipir inha,  caipiroska,  fruit  cocktai ls)

*
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E
sta é a avaliação de Marcos Ávila, 
Professor Titular de Oftalmologia 
da Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e um dos relatores do livro 
“Avanços da Farmacologia Ocular” 

(título provisório), Tema Oficial do XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia/XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia. 

A obra será editada pela GEN/Guanabara 
Koogan nas versões impressa e digital e tem o 
objetivo de tornar-se fonte de consulta constan-
te do médico oftalmologista para enfrentar os 
desafios que surgem diariamente nas clínicas de 
consultórios.

Além de Marcos Ávila, a obra tem como 
relator Augusto Paranhos Júnior (Universidade 
Federal de São Paulo – UNIFESP), dezessete co-
ordenadores de cada uma das principais áreas 
da Especialidade que reuniram cerca 400 cola-
boradores. Conta também com a colaboração 
de Luíza Cristina Lacerda, biomédica, profes-
sora adjunta de Farmacologia do Departamento 
de Ciências Fisiológicas – Instituto de Ciências 

Farmacologia Ocular é o
Tema Oficial do Congresso do Rio de Janeiro

“O cronograma estabelecido está sendo cumprido e os capítulos estão sendo executados. 
Será uma obra de grande repercussão, não só pela quantidade de médicos envolvidos na sua 
elaboração (cerca de 400), como pela importância e abrangência do tema.”

Marcos Pereira de Ávila
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Biológicas da UFG e autora do livro “Interação 
Medicamentosa”, lançado pela mesma GEN/
Guanabara Koogan em 2010.

Augusto Paranhos Junior, ressalta que o sen-
tido prático do livro exige sua constante atuali-
zação, que será feita na versão eletrônica, pas-
sível de ser incorporada ao computador, iPad, 
iPhone e outros médios eletrônicos de armaze-
namento e manipulação de dados.  

“Como a medicina tem uma dinâmica mui-
to grande, os tratamentos são atualizáveis, o 
livro está montado de uma forma para que ele 
seja atualizado ao longo do tempo. Vai ser uma 
obra de referencia para o tratamento. Vai ter 
texto uniforme e estrutura para facilitar a con-
sulta”, afirmou.

Para Luíza Cristina Lacerda, o livro será 
bastante inovador e vai oferecer ao médico of-
talmologista o panorama objetivo, claro e atu-
alizado sobre a clínica e a terapêutica medica-
mentosa das doenças oculares mais prevalentes.

“A parte III do livro, sob minha responsa-
bilidade, trata dos medicamentos empregados 
nestes tratamentos numa abordagem prática e 
atual que propiciará ao médico informações rá-
pidas, precisas, independentes, resumidas da li-
teratura sem viés comercial. Cada medicamento 
é descrito sob vários aspectos como mecanismo 
de ação, indicações, contraindicações, posolo-
gia (adulto/criança), risco na gravidez e lacta-
ção, reações adversas, interações medicamento-
sas, formas de apresentação”, afirma. 

A pesquisadora cita alguns tópicos inovado-
res da obra. O tópico chamado “Lugar na Tera-
pia” descreve, de forma sucinta e objetiva e, na 
maioria das vezes, comparativa, as mais recen-
tes publicações sobre o medicamento. O tópico 
nomeado “Precauções” traz alertas ao prescritor 
para o uso seguro do medicamento, enquanto 
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o tópico designado “Orientações ao Paciente” 
lembra ao oftalmologista o que é necessário in-
formar ou alertar ao paciente. 

O livro está sendo objeto das últimas revi-
sões e padronizações e tiveram início os proce-
dimentos gráficos necessários para prepara-lo a 
tempo para o lançamento no início de agosto, 
no evento do Rio de Janeiro.

AvAnços DA FArMAcologIA 
oculAr (TíTulo ProvIsórIo)

• Relatores: Augusto Paranhos Júnior e 
Marcos Pereira de Ávila
• Colaboradora: Luíza Cristina Lacerda
• Coordenadores por tema:
Catarata – Hamilton Moreira e José Beniz 
Neto;
Córnea – Denise de Freitas e Flávio Jaime 
da Rocha;
Estrabismo – Galton Carvalho Vasconcelos 
e Mauro Goldchmit;
Glaucoma – Remo Susanna Júnior
Neuroftalmologia – Mário Luiz Ribeiro 
Monteiro
Plástica, Órbita e Vias Lacrimais – Antô-
nio Augusto Velasco e Cruz e Suzana Ma-
tayoshi
Refração e Cirurgia Refrativa – Paulo Schor 
e Renato Ambrósio Júnior
Retina – Marcos Pereira de Ávila e Jacó La-
vinsky
Tumores Oculares – Eduardo Ferrari Mar-
back e Rubens Belfort Mattos Neto
Uveítes – Haroldo Vieira de Moraes Júnior

Augusto Paranhos Júnior

Luíza Cristina Lacerda
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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
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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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(*) T (Titular) – associado do CBO, portador de Título de Es-
pecialista em Oftalmologia concedido pelo CBO/AMB;

 
 TE (Titular especial) – associado do CBO, portador de Tí-

tulo de Especialista em Oftalmologia expedido antes do 
convênio com a AMB;

 
 TH (Titular Honorário) – portador do Título de Especia-

lista em Oftalmologia expedido pelo CBO/AMB, que com-
provar no mínimo setenta anos de idade, vinte e cinco 
anos de exercício da Oftalmologia e quitação da anuida-
de do CBO nos últimos dez anos.

Inscrição de candidatos a 
membros da Diretoria Executiva 

Em agosto, durante o XXXVII Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia (Rio de Janeiro, 07 a 10 de agosto de 
2013) haverá eleição da diretoria que assumirá o CBO 

no próximo biênio. O Capítulo VI do Estatuto (artigo 44 a 
52) e o Capítulo V do Regimento Interno do CBO tratam 
das eleições.
 

Candidaturas – 08 de junho de 2013   
data limite para apresentação de candidatos 

 
A chapa deverá conter os nomes dos candidatos a Pre-

sidente, Vice-Presidente e Secretário Geral. Separadamente, 
a inscrição dos candidatos a integrante do Conselho Fiscal 
“Professor Heitor Marback” – três membros efetivos e três 
suplentes. 

  Para concorrer a qualquer um desses nove cargos é 
necessário: ser associado do CBO nas categorias T, TE ou 
TH*, estar no gozo de seus direitos e comprovar possuir a 
titulação de Professor Catedrático, Professor Titular, Pro-
fessor Adjunto, Livre Docente, ou Doutor em Medicina (ob-
tida por meio de carreira universitária e de concurso público 
de provas e títulos), há mais de cinco anos, completados até 
a apresentação da candidatura – artigo 5º do Estatuto. É ne-
cessário também encaminhar ofício ao Secretário Geral do 
CBO – Dr. Nilo Holzchuh, acompanhado de certidão nega-
tiva de débitos de cada candidato, até 08 de junho de 2013 
(60 dias antes da solenidade de Abertura do evento), for-
malizando a inscrição. 
 

Membro Titular do CDG – 08 de junho de 2013 
 data limite para se candidatar

 
Para concorrer a uma das quatro vagas de Membro Titular 
do CDG – Conselho de Diretrizes e Gestão é necessário ser 
associado do CBO nas categorias T, TE ou TH*, estar gozo 
de seus direitos e encaminhar ofício ao Secretário Geral do 
CBO – Dr. Nilo Holzchuh, acompanhado de certidão nega-
tiva de débitos, ao Secretário Geral, até 8 de junho de 2013, 
formalizando sua inscrição. 
 

Cidade sede – 09 de julho de 2013 
data limite para inscrição da cidade

 
Para inscrever sua cidade como sede do Congresso Brasi-
leiro de Oftalmologia de 2017, o associado T, TE ou TH*, 
deverá encaminhar ofício ao Secretário Geral do CBO – Dr. 
Nilo Holzchuh, até 9 de julho de 2013 (30 dias antes da 
solenidade de abertura do evento), ciente de que o evento 

deverá ocorrer nos primeiros sete dias do mês de setembro 
de 2017.  Maiores informações no site: Estatuto, parágrafo 3º 
do artigo 53 do Estatuto e alínea “e” do artigo 9º do Regimento 
Interno do CBO.  Dúvidas:  diretoria@cbo.com.br
 

Escolha do Tema Oficial para 2017
 
O Tema Oficial do Congresso Brasileiro de Oftalmologia de 
2017 será escolhido pelo Conselho Deliberativo de lista trí-
plice elaborada pela Comissão Científica do CBO.
 

EsClarECiMEnTOs:

n  a eleição dos três integrantes da Diretoria Executiva, 
dos integrantes do conselho Fiscal e dos Membros 
Titulares do cDg será na Assembleia geral dos As-
sociados, convocada especificamente para este fim, 
no período de 9 às 15 horas, de 8 de agosto de 2013, 
no rio de Janeiro, durante o XXXvII congresso Bra-
sileiro de oftalmologia.

 
n  a cidade sede e o Tema oficial do congresso Brasi-

leiro de oftalmologia de 2017 serão escolhidos pelo 
conselho Deliberativo, em sua reunião ordinária, dia 
9 de agosto de 2013, às 19h, durante o XXXvII con-
gresso Brasileiro de oftalmologia, no rio de Janeiro.

 
n  respeitado o que estabelece o artigo 5º do Estatuto, é 

atribuição do Presidente do cBo a escolha do Presi-
dente dos congressos promovidos pelo cBo

 
 

Dr. Nilo Holzchuh, 
Secretário Geral

Lançamento no Brasil!
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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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Degeneração Macular Relacionada à Idade e Retino-
patia da Prematuridade são os dois novos protocolos 
referentes a doenças oftalmológicas publicadas no X 
Volume do Projeto Diretrizes, coordenado pela Asso-

ciação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e que conta com a colaboração de todas as 
sociedades médicas de especialidade, entre as quais o Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

A diretriz sobre Degeneração Macular Relacionada à Idade 
foi elaborada por Flávio Rocha Lima Paranhos, Rogério Alves 
Costa, Rodrigo Meirelles e Ricardo Simões (este representan-
do a AMB). Pode ser consultada no site

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/degene-
racao_macular_relacionada_a_idade.pdf 

Já o protocolo sobre Retinopatia da Prematuridade foi o 
resultado da colaboração entre o CBO, a Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Retina e Vitreo e a 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e contou com 
a participação de Andréa Araújo Zin, Fausto Uno e Ricardo Si-
mões (AMB). O protocolo pode ser consultado no site

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/retinopa-
tia_da_prematuridade.pdf

A 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) iniciou o 
processo de revisão do Rol de 
Procedimentos e Eventos em 

Saúde com a realização de reuniões 
de técnicos e representantes dos vá-
rios segmentos envolvidos (empresas 
de convênios, seguradoras, entidades 
médicas, institutos de defesa do con-
sumidor, sindicatos e órgãos gover-
namentais). O trabalho resultará na 
formulação de proposta de Resolução 
Normativa, que será submetida à con-
sulta pública ainda este ano. A previsão 
é que a Resolução Normativa seja pu-
blicada em julho deste ano para entrar 
em vigor a partir de janeiro de 2014.

O Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde é a lista dos procedimentos, 
exames e tratamentos com cobertu-
ra obrigatória pelos planos de saúde. 
Essa cobertura mínima obrigatória é 
revista a cada dois anos e tem valida-
de para planos de saúde contratados 
a partir de 1º de janeiro de 1999, ou 
adaptados à Lei nº 9.656/98.

O processo de revisão do rol conta 
com a constituição de um grupo téc-
nico composto por representantes de 

Iniciado processo para revisão do Rol da ANS

Diretrizes AMB/CFM/CBO

entidades de defesa do consumidor, 
de operadoras de planos de saúde, de 
profissionais de saúde que atuam nos 
planos de saúde e de técnicos da ANS. 
O grupo reúne-se para construir uma 
proposta que, posteriormente, é sub-
metida à avaliação da sociedade por 
meio de consulta pública, com partici-
pação aberta a todos os interessados, 
por meio da página da ANS na internet.

O Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia (CBO) e a Federação das Coope-
rativas Estaduais de Serviços Adminis-
trativos em Oftalmologia (FeCOOESO) 
já participaram de reuniões iniciais do 
processo e o CBO enviou a todas as 
sociedades de subespecialidades filia-
das documento solicitando subsídios 
acerca de procedimentos oftalmológi-
cos que devem ser incluídos ou exclu-
ídos do Rol de Procedimentos e Even-
tos da Saúde que entrará em vigor em 
janeiro de 2014.

A cobertura mínima obrigatória em 
vigor atualmente pode ser consultada 
no site http://www.ans.gov.br/index.
php/planos-de-saude-e-operadoras/
espaco-do-consumidor/737-rol-de-
-procedimentos

O Projeto Diretrizes teve início 
em 2000 e hoje já foram publicadas 
400 diretrizes abrangendo todas as 
áreas da Medicina. O objetivo do pro-
grama é auxiliar o médico na tomada 
de decisões e, consequentemente, 
otimizar o cuidado aos pacientes,  
com a elaboração de Diretrizes Mé-
dicas baseadas nas evidências cien-
tíficas disponíveis na atualidade.

O CBO já participou da elabo-
ração de quatro diretrizes: Catarata: 
Diagnóstico e Tratamento; Degene-
ração Macular Relacionada à Idade; 
Diabetes Mellius; Prevenção e Tra-
tamento da Retinopatia e; Retinopatia da Prematuridade.

A atual diretoria do CBO tem como objetivo acelerar o es-
tabelecimento e publicação de protocolos relacionados com 
a especialidade e atualmente estão em elaboração diretrizes 
relacionadas com: Glaucoma de Ângulo Fechado; Catarata 
(atualização); Cirurgia Refrativa; Ceratocone; Saúde Ocular na 
Infância e Doenças da Retina.
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O 
cuidado com a saúde ocular e a pre-
venção da obesidade são os focos 
da Semana de Mobilização Saúde 
na Escola 2013, lançada em março 

pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no 
Centro de Ensino Fundamental, em Brasília. 

Cerca de 14 milhões de estudantes pas-
sarão pela triagem durante a mobilização. 
A estratégia faz parte do Programa Saú-
de na Escola (PSE), ação desenvolvida em 
conjunto com o Ministério da Educação.  
No lançamento, o ministro Alexandre Padi-
lha assinou portaria habilitando o Governo do 
Distrito Federal ao Projeto Olhar Brasil, que 
prevê ações voltadas à atenção oftalmológica 
e tratamento integral nessa área. A iniciativa 
funciona de forma integrada ao Programa 
Saúde na Escola, reforçando o atendimento 
dos estudantes que apresentarem problemas 
de visão. 

O Projeto pretende abranger cerca 30 
mil escolas, mobilizando 13 mil Equipes de 
Saúde da Família em 2.300 municípios. Os 
investimentos previstos são da ordem de 
R$ 10 milhões, um incremento de 140% 
em relação ao ano passado, quando foram 
direcionados para a ação R$ 4,1 milhões.   
Os profissionais de saúde que visitam as esco-
las vão realizar testes que ajudam a identificar 
problemas relacionados a esses dois temas 
principais, como avaliação antropométrica e 
triagem de acuidade visual. Também é verifi-
cada a situação vacinal, avaliada a saúde bu-
cal e são prestadas orientações sobre alimen-
tação saudável, estímulo a práticas corporais 
e atividades físicas, entre outras. O objetivo da 
mobilização é sensibilizar a comunidade para 
a importância das boas condições de saú-
de no desenvolvimento pleno do educando.   
Com o objetivo de facilitar a adesão dos ges-
tores públicos à mobilização, foi elaborado um 

material orientador, 
chamado Passo a 
Passo Semana Saú-
de na Escola 2013. 
O material apresenta, 
de forma didática, a 
proposta do Progra-
ma, suas ações e os 
passos necessários 
ao processo de ade-
são. As orientações 
também servem de 
apoio ao município na 
organização das ativi-
dades durante a Semana 
Saúde na Escola. 

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
participou ativamente do planejamento das 
ações relacionadas com o atendimento oftal-
mológico do Projeto. O CBO e a Coordenação 
de Alta e Média Complexidade da Secretaria 
de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde 
realizaram várias reuniões, nas quais foram 
discutidos os problemas existentes nas ver-
sões anteriores do Projeto Olhar Brasil, as 
condições logísticas para a prestação da as-
sistência oftalmológica nas várias regiões do 
País e a participação dos médicos oftalmolo-
gistas na iniciativa. 

Como resultado desta parceria, foram 
criadas condições especiais para o cadastra-
mento dos médicos e clínicas oftalmológicas 
ao projeto, bem como estabelecidas normas 
realistas para a remuneração de procedi-
mentos. Após o cadastramento, o Ministério 
da Saúde avalia as condições do prestador e 
disponibiliza as informações ao gestor local, 
que tem a palavra final na contratualização 
(As informações podem ser obtidas no site 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.
cfm?id_area=1298) 

Mobilização do Programa Saúde na Escola

Veja o filme oficial de pro-
paganda do Programa 
Saúde na Escola no site 
http://www.youtube.com/
watch?v=HUWikJYOjLM

O Projeto pretende 
abranger cerca 
30 mil escolas, 
mobilizando 13 mil 
Equipes de Saúde 
da Família em 2.300 
municípios
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Olá, colegas oftalmologistas vinculados 
ao Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia. Estamos aqui para conversar com 

vocês sobre um projeto de fundamental im-
portância que vai atender aos alunos e alunas 
do Programa Saúde na Escola e do Programa 
Brasil Alfabetizado. Falamos aqui do Projeto 
Olhar Brasil, projeto realizado em parceria 
entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 
Educação e também com os gestores de saú-
de estaduais e municipais e o CBO.

O Projeto Olhar Brasil é um projeto que 
procura atender às crianças e adultos com 
problemas de refração para que possam, com 
as suas correções, com atendimento, melho-
rar a sua qualidade, fundamentalmente a qua-
lidade de vida e no Ensino Fundamental. É im-
portante falar aos colegas que o Projeto Olhar 
Brasil teve uma reformulação. Nesta reformu-
lação, foram reavaliados procedimentos. Além 
dos procedimentos de refração, outros pro-
cedimentos estão incluídos no Projeto Olhar 
Brasil se forem identificados outros proble-
mas de saúde além da refração. Dessa forma, 

além da inclusão de novos 
procedimentos, foram re-
vistos também os valores 
da tabela do Olhar Brasil, 
dada a importância desse 
projeto para que a gente 
possa levar a qualidade 
de saúde às crianças e 
adultos em alfabetização. 
Desta forma, convidamos 
todos os oftalmologistas 
para que façam a adesão 
ao projeto Olhar Brasil. 
É o momento de dar um 

salto de qualidade na atenção às crianças e 
adultos em alfabetização deste país.

Desta forma, convido todos a visitar o site 
do Ministério da Saúde para que possam ava-
liar todas as situações, a portaria, todas as 
informações necessárias ao Projeto Olhar 
Brasil. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
também tem todas as informações de que os 
profissionais oftalmologistas precisam. Além 
disso, o Ministério da Saúde publicou um edi-
tal, desde outubro do ano passado, para que 
os profissionais e clínicas de oftalmologia 
possam aderir ao Projeto Olhar Brasil. Visitem 
o site do Ministério da Saúde, visitem o edi-
tal e façam a adesão ao projeto. Desta forma, 
nós qualificaremos a atenção não somente na 
Oftalmologia, mas daremos oportunidade de 
as crianças e adultos se qualificarem cada vez 
mais. É tempo de saúde. Muito obrigado.

Depoimento de José Eduardo Fogolin Pas-
sos, da Coordenação de Média e Alta Comple-
xidade do Ministério da Saúde – Coordenador, 
postado na CBO TV (http://www.cbo.com.br/
cbotv/player/videos/acoes/video17.html)

Caro colega,

Em outubro do ano passado, a portaria do Projeto Olhar Brasil foi reali-
zada. Tanto nos valores dos atendimentos como também no rol dos proce-
dimentos. É uma grande oportunidade para a nossa Oftalmologia mostrar 
a sua força e a sua responsabilidade no cuidado e atenção à saúde ocular 
da nossa população.

Esperamos que você participe. Nós fizemos um passo a passo para 
lhe facilitar a inscrição nesse projeto. Ele já está disponível no site do CBO 
e esperamos que você se inscreva porque esta é uma oportunidade única 
e importante para que nós mostremos a nossa responsabilidade. Precisa-
mos de você, a Oftalmologia precisa de você. Inscreva-se.

Depoimento de Marco Antônio Rey de Faria – presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, postado na CBO TV (http://www.cbo.com.br/cbo-
tv/player/videos/acoes/video16.html) 

CONVOCAçãO

O Projeto Olhar 
Brasil é um projeto 
que procura atender 
às crianças e adultos 
com problemas 
de refração para 
que possam com 
as suas correções 
com atendimento, 
melhorar a sua 
qualidade
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CBO TV
No site do CBO foram postados dois novos vídeos educativos: Saúde Ocular 

no Trabalho (http://www.cbo.com.br/cbotv/player/videos/saude/video20.html) e 
Exame de Refração (http://www.cbo.com.br/cbotv/player/videos/saude/video19.
html).

Na área do site do CBO denominada CBO TV estão postados mais de uma 
centena de  vídeos educativos abordando vários aspectos da Oftalmologia e dos 
cuidados com a saúde ocular. Além de notícias sobre a atuação do CBO e de mé-
dicos oftalmologistas, ações sociais da entidade e depoimentos de lideres políticos 
e sociais sobre a importância dos cuidados com a visão serem responsabilidade 
do profissional médico, também estão postados filmes sobre doenças oculares e 
cuidados que devem ser tomados, sempre em linguagem simples e didática e com 
esmerada produção técnica e artística.

Entre os temas abordados encontram-se Erros de refração, Espiando o funcio-
namento do olho, Nistagmo e Fotofobia, Glaucoma Congênito, O Certo e o Errado 
sobre Colírio e Saúde Ocular na 3ª Idade.

Incentive seus pacientes a visitarem o site do CBO e acessarem os vídeos da 
CBO TV (http://www.cbo.com.br/cbotv/) 

Colbert Martins, Henrique Alves e 
Marco Antônio Rey de Faria

O presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria, teve 
uma audiência com o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Henrique Alves (PMDB/RN) em 26 de fevereiro. 

Acompanhado do deputado Colbert Martins (PMDB-BA), o 
presidente do CBO parabenizou Alves por sua vitória na dis-
puta da presidência da Mesa Diretora da Câmara e discutiu a 
situação de projetos que repercutem na atividade médica que 
estão em trâmite no Congresso Nacional. 

Reunião do CDGn

Com os objetivos de discutir o aprimoramento da 
atuação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
e estabelecer diretrizes para o encaminhamen-

to de questões que afetam a Oftalmologia brasileira, 
o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO re-
alizou reunião na sede da entidade em 07 de março, 
que contou com a participação da maioria de seus in-
tegrantes e da diretoria do CBO. No encontro, foram 
aprovadas várias propostas que consolidam a coorde-
nação das várias partes do CBO em benefício da saúde 
ocular da população e da valorização da Oftalmologia 
brasileira.

Henrique 
Alves e Marco 
Antônio Rey 
de Faria
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H
á 50 anos nascia uma das mais 
importantes associações oftalmo-
lógicas estaduais. Sob a liderança 
de Leiria de Andrade Júnior, um 
grupo de médicos oftalmologistas 

cearenses decidiu fundar, em 1º de março de 
1963, a associação que os representasse e 
lutasse por seus interesses. Assim surgiu a 
Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO) 
que teve sua primeira diretoria composta por 
Leiria de Andrade Júnior (presidente), Décio 
Teles Cartaxo (vice-presidente), Leopoldo Fa-
rias Moura (secretário geral) e Walter Macha-
do da Ponte (tesoureiro). Estiveram presentes 
ainda à primeira reunião Zairton Gaspar de 
Oliveira, Valzenir Rodrigues de Castro, Fer-
nando Monte, Fernando Antônio Martins do 
Couto e Afrânio Memória.

Focada, de início, nas atividades cientí-
ficas, doze anos depois de sua fundação, a 
SCO promoveu o XVIII Congresso Brasilei-
ro de Oftalmologia, em outubro de 1975 em 

Fortaleza, quando Leiria de Andrade Júnior 
exercia o cargo de presidente do CBO. Ao fim 
do evento, foi inaugurado o primeiro fotocoa-
gulador de raios laser de argônio do Brasil, no 
Hospital Geral de Fortaleza, então dirigido por 
Francisco Valter da Justa Freitas. 

Já nessa época, a SCO enfrentava crises 
decorrentes de dissenções internas que aba-
laram fortemente suas atividades. Em 1977, 
Francisco Valter da Justa Freitas, Fernando 
Monte e Emilson Barros de Oliveira fundaram 
o Centro de Estudos Oftalmológicos do Ceará 
(CEOCE), que organizou a I Jornada Cearense 
de Oftalmologia, em 1978, antes de encerrar 
suas operações no ano seguinte. A Jornada 
abordou diversos temas, incluindo descola-
mento de retina, vitrectomia e glaucoma.

“Temos mantido uma boa relação com o 
CBO. Além de dois congressos brasileiros 
de Oftalmologia (1975 e 2005), sediamos 
também dois congressos de Retina e Vítreo 
(2001 e 2009), três Congressos Norte-Nor-

lutando pela Oftalmologia no Ceará

A SCO também 
desenvolve 
publicações, como 
o jornal Ceará 
Oftalmológico. 
Fundado em 1981 
por Valter Justa, 
circula por todo o 
Brasil. 

2ª Jornada Oftalmológica do Ceará

1º Simpósio Cearense de Lentes de Contato

Luciene Barbosa de Sousa, 
presidente da APABO

Leiria de Andrade 
Júnior em 2005
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deste, o IV Congresso Brasilei-
ro de Oftalmologia Pediátrica e 
Estrabismo (2009) e eventos 
ligados à SOBLEC.”, diz Dácio 
Carvalho Costa, atual presiden-
te da SCO.

Atualmente, a SCO conta 
com cerca de 360 associados, 
sede própria, comprada em 
1997, e suas atividades são 
amplas. Há diversas iniciativas 
de apoio à educação, como o 
Programa de Educação Continuada (PEC), 
que oferece aulas bimestrais sobre temas va-
riados a todos os oftalmologistas cearenses e 
o Programa Integrado de Oftalmologia (PIO), 
ministrando aulas mensais aos residentes.

Mas as principais iniciativas da SCO são 
voltadas à saúde ocular da população. O pro-
grama “Ceará Contra o Glaucoma”, por exem-
plo, oferece exames e atividades educativas 
para a população do estado todo mês de maio. 
Outros exemplos são o “Natal Cristalino”, rea-
lizado entre dezembro de 2008 e janeiro de 
2009, que executou cerca de 6.200 cirurgias 
de catarata, reduzindo a alta demanda no Cea-
rá. “Antes do mutirão, cerca de 15 mil pessoas 
aguardavam a cirurgia”, relata Costa. Também 
merece destaque a “Ação Verdes Mares”, que 
fornece atendimento gratuito aos moradores 
da periferia de Fortaleza em parceria com a 
afiliada local da Rede Globo de Televisão, TV 
Verdes Mares.

A colaboração com outras especialida-
des médicas também é importante. Os muti-
rões de fotocoagulação realizados durante o 
programa “De olho no olho do diabético”, por 
exemplo, se dão em parceria com a Socieda-
de Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) do Estado e ocorrem todo mês de 
novembro.

Os congressos são atividades importan-
tes da SCO. Dois são realizados anualmente: 
o Congresso Cearense de Oftalmologia, que 
ocorre em novembro (que começou como 
Jornada Cearense) e a Jornada Interiorana de 
Oftalmologia, realizada no meio do ano.

Há, além disso, eventos de confraterniza-
ção, como almoço reunindo os aniversariantes 
de cada mês, festa junina e festa de Natal.

Outra grande preocupação da SCO é com 
a valorização do trabalho dos oftalmologistas. 
Além de lutar pela boa remuneração da clas-
se, em conjunto com a Cooperativa Estadual 
de Serviços Administrativos em Oftalmologia 
do Ceará (COOESO-CE).

Nos últimos anos, a SCO intensificou a luta 
em defesa da saúde ocular da população, com 
o encaminhamento de denúncias de exercício 
ilegal da Medicina à polícia e realiza, ainda, a 

campanha “Cearense, um povo de visão”, vol-
tada a orientar a população sobre os perigos 
do exercício ilegal da medicina por pessoas 
sem formação médica ligadas ao comércio 
óptico, além de participar de audiências públi-
cas e debates sobre o tema.

A SCO também desenvolve publicações, 
como o jornal Ceará Oftalmológico. Fundado 
em 1981 por Valter Justa, circula por todo o 
Brasil. Desde sua criação, foram publicados 
39 números. Em 2009, a SCO lançou outro 
jornal, o Visão em Foco, que aborda a saúde 
ocular para um público mais amplo.

Hoje, consolidada, a SCO se concentra na 
expansão das atividades científicas e preten-
de aumentar o prestígio do Ceará como polo 
regional da Especialidade. “Esperamos tornar 
o Congresso Cearense de Oftalmologia um 
evento regional, atraindo oftalmologistas dos 
estados vizinhos. Além disto, Fortaleza sedia-
rá, no próximo ano, o Congresso Norte-Nor-
deste de Oftalmologia”, explica Costa.

A atual diretoria da Sociedade Cearense de Oftalmologia 
tem a seguinte composição:
n	Presidente: Dácio Carvalho Costa
n	Vice-Presidente: Maria do Socorro Aguiar Lucena
n	Secretário-Geral: Evânio Dias Martins
n	Primeiro-Secretário: Carlos Antonio Moura
n	Segundo-Secretário: Daniele Rios Dias
n	Primeiro-Tesoureiro: Jovanni Gomes Alves
n	Segundo Tesoureiro: Jailton Vieira Silva
n	Representante Regional Norte: Andréa Gifoni
n	Representante Regional Central: João Hélder Arcanjo
n	Representante Regional Sul: Dalton Sampaio Teles

Dácio Carvalho 
Costa, atual 
presidente da 
SCO

Homenageados na 
solenidade da Assembleia 
Legislativa do Ceará 
em comemoração ao 
cinquentenário da SOC

Leira de Andrade Neto na 
inauguração da sede

Comissão Executiva do  
congresso de 2005
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C
erca de 62.2% dos candidatos que 
prestaram a primeira fase da Prova 
Nacional de Oftalmologia foram apro-
vados. Esta etapa, realizada em 31 de 

janeiro e 1º de fevereiro, no Centro de Conven-
ções do Shopping Frei Caneca, em São Paulo 
(SP), consistiu nas provas Teórica I, Teórica II 
e Teórico-Prática. Dos 619 inscritos, 35 se au-

sentaram durante 
os três dias e um 
deles compareceu 
apenas à primei-
ra prova. Cento e 
cinquenta e três 
candidatos não 
conseguiram nota 
satisfatória na pri-
meira etapa, 123, 
na segunda e 91, 
na última. Ao todo, 
385 foram aprova-
dos nos três exa-

Resultados da Prova 
Nacional de Oftalmologia 2013

mes. A nota mínima para aprovação em cada 
prova é 6,0, mas a média geral deve ser, no 
mínimo, 6,5. 

A maior parte dos inscritos foi de alunos de 
cursos credenciados ao CBO, 263 ao todo. En-
tre os demais, 46 eram ex-alunos reprovados 
na prova do ano passado, 127 eram egressos 
de programas de residência do Ministério da 
Educação (MEC), 123 eram candidatos inde-
pendentes e 60 ex-alunos do CBO que conclu-
íram a especialização de 2001 a 2011. O maior 
índice de sucesso foi registrado entre os egres-
sos de cursos de especialização credenciados 
ao CBO, com 87,21% de aprovação. Logo de-
pois, vêm os ex-alunos, com 77,78%.

A prova prática é o estágio final do proces-
so de avaliação e está sendo realizada desde 
fevereiro, devendo estar concluída ao fim do 
mês de abril.

O gabarito e a relação de aprovados estão 
disponíveis na área médica do portal do CBO 
(www.cbo.com.br)

Aprovados no Advanced ICO Examination
Daniel Simões de Oliveira, Márcia Clivati Martins e Marcus Montello França foram os três médicos oftalmologistas brasileiros 

aprovados no Advanced ICO Examination, realizado em 18 de outubro de 2012 na sede do CBO. O Advanced ICO Examina-

tion é um dos exames de Oftalmologia mais prestigiados e rigorosos do mundo, ministrado pelo Conselho Internacional de 

Oftalmologia (ICO). A aprovação no exame abre portas para estágios e vagas de estudo no mundo inteiro. No Brasil, as provas 

do ICO são aplicadas pelo CBO.
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A 
Prova Nacional de Oftalmologia de 
2013 está praticamente concluída 
e, mais uma vez, a Oftalmologia bra-
sileira manteve sua tradição de rigor 

científico, metodológico e de lisura absoluta 
na aplicação desta importante etapa na for-
mação daqueles que cuidarão da saúde ocular 
da população brasileira.

Envolvendo o trabalho voluntário de deze-
nas de médicos oftalmologistas e professores 
da especialidade, bem como a participação de 
profissionais de vários campos, a Prova Nacio-
nal de Oftalmologia aprimora-se a cada ano, 
aproveitando as experiências acumuladas ao 
longo de toda a história desta atividade.

Em 2013 tivemos uma importante altera-
ção. A sistemática de médias das notas das 
provas foi modificada, o que resultou em maior 
número de aprovados, sem que a prova tenha 
reduzido o seu rigor na avaliação dos conhe-
cimentos adquiridos pelos candidatos. Esta 
alteração foi fruto de longas deliberações nas 
instâncias dirigentes do CBO e procurou, prin-
cipalmente, aperfeiçoar ainda mais o processo 
de concessão do Título de Especialista em Of-
talmologia.

A Comissão de Ensino do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia agradece profundamen-
te a todos os que contribuíram para a concre-
tização da Prova Nacional de Oftalmologia de 
2013 e parabeniza aos novos colegas que, por 
sua aprovação, passaram a fazer parte do uni-
verso da Oftalmologia brasileira.

Mário Luiz Ribeiro Monteiro
Coordenador da Comissão de Ensino

Daniel Colicchio, aluno do Curso de Especialização 
em Oftalmologia da Universidade Federal de São 
Paulo / Escola Paulista de Medicina (UNIFESP / 

EPM), obteve a maior média nas provas teóricas e 
teórico-prática da Prova Nacional de Oftalmologia 

deste ano e conquistou o Prêmio CBO Ensino – 
Prova Nacional de Oftalmologia 2013. 

Prêmio 
CBO Ensino

Prova Nacional de Oftalmologia 2013

Mário Luiz Ribeiro Monteiro

A Palavra do 
Coordenador

Nascido em 04 de agosto 
de 1985, Colicchio for-
mou-se na Universidade 

de São Paulo – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto em 
2009.

Jacó Lavinsky também ga-
nhou o Prêmio CBO Ensino 
– Prova Nacional de Oftalmo-
logia 2013 como coordenador 
do Curso de Especialização 
cujos alunos obtiveram a maior 
média na Prova Nacional de 
Oftalmologia dos últimos qua-
tro anos.

Lavinsky é Professor Titular 
do Departamento de Oftalmolo-
gia e Otorrinolaringologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul, onde coordena o Curso 
de Especialização em Oftalmolo-
gia credenciado pelo CBO.

O Prêmio CBO Ensino 
– Prova Nacional de Oftal-
mologia 2013 consiste no 
pagamento da inscrição dos 
vencedores no encontro da As-
sociation for Research in Vision 
and Ophthalmology (ARVO), 
que este ano será realizado de 
05 a 09 de maio em Seattle, 
Washington (EUA), passagem 
aérea e hospedagem durante 
o período do evento. O prêmio 
é patrocinado pela empresa 
Allergan Produtos Farmacêu-
ticos Ltda.

Daniel Colicchio

Jacó Lavinsky
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Amazonas
InstItuto de oftalmologIa 
oculIstas assocIados de 
manaus

Cláudio do Carmo Chaves Filho

Graduou-se na Universidade 
Federal do Amazonas, possui 
Mestrado em Ciências da Saúde 
pela mesma universidade e leciona 
Oftalmologia no Curso de Medicina 
da Universidade Nilton Lins, de 
Manaus (AM)

Bahia

unIversIdade federal da 
BahIa

Paulo Afonso Batista dos Santos

Formou-se em Medicina pela 
Universidade Federal da Bahia 
UFBA), especializou-se na  
mesma instituição e fez mestrado 
e doutorado na USP de Ribeirão 
Preto. Atualmente é professor 
adjunto da Faculdade de  
Medicina da UFBA e coordenador  
da Disciplina de Oftalmologia.  
É chefe da Clínica Oftalmológica do 
hospital da UFBA, onde coordena o 
ambulatório de Glaucoma.  
Coordena o curso de especialização 
em Oftalmologia da instituição.

Mato Grosso do Sul
assocIação BenefIcente 
santa casa de campo grande

Bianka Yukari Nakase Yamasato 
Katayama

Graduou-se na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS) e 
fez o curso de especialização em 
Oftalmologia na Santa Casa de Campo 
Grande e Doutorado na USP de 
Ribeirão Preto. É preceptora do Setor 
de Retina e Vítreo.

Minas Gerais
InstItuto de estudo pesquIsa 
centro oftalmológIco de 
mInas geraIs - comg

Arthur Guilherme da Silveira Lopes 
de Andrade

Formou-se pela Faculdade de Medicina 
de Minas Gerais e foi fellow em Retina 
Clínica e Cirúrgica no COMG.

Paraná
hospItal de olhos do paraná

Márcio Zapparoli

Formou-se em Medicina pela Faculdade 
Evangélica do Paraná , especializou-
se em Oftalmologia, com ênfase em 
clínica e cirurgia do segmento anterior 
no Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná e fez fellowship em 
transplante na Universidade Federal do 
Paraná e Hospital de Olhos do Paraná. 
É preceptor de Catarata e Transplante 
no Hospital de Olhos do Paraná.

Prêmio CBO - Ensino 2013 Prêmio CBO - Ensino 2013
O Prêmio CBO - Ensino foi instituído pela Comissão de Ensino do CBO em 
2009 com o objetivo de reconhecer a capacitação e a dedicação dos docentes 
dos cursos de especialização credenciados pelo CBO. Os alunos do terceiro 
ano desses cursos, que concordaram em participar da premiação, votaram 
para escolher o Médico Oftalmologista, portador de Título de Especialista 
emitido pelo CBO/AMB, mais compromissado com o ensino da especialidade 
de sua instituição.
Os escolhidos para receberem o “Prêmio CBO - Ensino 2013” foram:
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Pernambuco

hospItal das clínIcas – 
unIversIdade federal de 
pernamBuco (hc-ufpe)

Marcus Augusto Gomes de 
Matos 

É graduado em Medicina 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), concluiu 
especialização em Oftalmologia e 
Curso de Fellow, subespecialidade 
de Uveítes, na Fundação Altino 
Ventura (FAV-PE), é especialista em 
doenças da retina e vítreo e mestre 
em cirurgia pela UFPE. Atualmente 
atua no Departamento de Retina 
do Curso de Especialização e 
Residência Médica em Oftalmologia 
da UFPE e do Hospital da Visão no 
Recife (PE).

Rio de Janeiro

faculdade de cIêncIas 
médIcas – unIversIdade do 
estado do rIo de JaneIro 
- hospItal unIversItárIo 
pedro ernesto

Lucas Monferrari Monteiro 
Vianna

Formou-se pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora (MG) e 
especializou-se em Oftalmologia na 
UNIFESP. Tem artigos e capítulos 
de livros publicados em Córnea e 
Cirurgia Refrativa. Orientador de 
mutirões de catarata no Amazonas 
e no Instituto da Catarata da 
UNIFESP. Possui Doutorando 
em Oftalmologia pela UNIFESP 
e também é diretor substituto do 
Banco de Olhos do Estado do Rio de 
Janeiro.

Rio Grande do Sul
InstItuto de oftalmologIa 
“prof. Ivo corrêa meyer”

Mércio Antonio Di Domenico 

É médico graduado pela UFRGS, 
realizou sua especialização no 
Instituto de Oftalmologia “Prof. 
Ivo Corrêa-Meyer/Santa Casa de 
Misericórdia, em Porto Alegre (RS). 
Foi fellow do Serviço de Retina do 
instituto e desde 1996 atua como 
responsável pelo Setor de Uveítes do 
Curso de Especialização. A cirurgia 
de catarata e as manifestações 
oculares de doenças sistêmicas 
também são áreas de seu interesse.

santa casa de porto alegre

Cristiane Magno Nunes 

Em 2002 graduou-se em Medicina 
pela Fundação Faculdade Federal 
de Ciências Médicas de Porto 
Alegre (atual UFCSPA). Concluiu 
especialização em Oftalmologia em 
2006 na Santa Casa de Porto Algre 
- UFCSPA. Em 2007, foi fellow no 
Serviço de Glaucoma do Wills Eye 
Institute - Philadelphia (EUA).  Desde 
então, trabalha junto ao Curso de 
Especialização em Oftalmologia da 
Santa Casa como preceptora do 
Setor de Glaucoma. 

unIversIdade federal  
do rIo grande do sul

Fernando Procianoy

Formado em Medicina pela UFRGS, 
fez a especialização em Oftalmologia 
no HCPA. Foi fellow de Oculoplástica  
na USP de Ribeirão Preto, onde 
defendeu seu Doutorado. Realizou 
também Observership em Órbita na 
UBC, em Vancouver. Atualmente 
compartilha a prática na clínica 
privada com a atuação no Setor de 
Plástica e Trauma Ocular do HCPA. 
Coordena pesquisas nas áreas de 
fisiologia palpebral e cirurgia orbitaria.

Prêmio CBO - Ensino 2013 Prêmio CBO - Ensino 2013



28

Jornal Oftalmológico Jota Zero |  Março/Abril 2013

Comissão de Ensino

Prêmio CBO - Ensino 2013 Prêmio CBO - Ensino 2013

São Paulo
InstItuto cema de 
oftalmologIa e 
otorrInolarIngologIa

Carlos Roberto Domingos Pinto

Formado em Medicina na 
Faculdade de Vassouras, fez sua 
especialização em Oftalmologia no 
Instituto CEMA, onde é preceptor-
chefe da residência e do curso de 
especialização e chefe do Setor de 
Glaucoma.

faculdade de cIêncIas 
médIcas da santa casa  
de mIserIcórdIa de  
são paulo

Carlos Fumiaki Uesugui

Possui graduação em Medicina  
pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de  
São Paulo e mestrado em Medicina 
(Oftalmologia) pela Universidade 
Federal de São Paulo. Atualmente é 
Professor assistente da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo. Tem experiência em 
Medicina , com ênfase em Clínica 
Médica.

faculdade de medIcIna  
de marílIa – famema

Eder Massao Ueda

Possui graduação em Medicina 
pela Faculdade de Medicina 
de Marília, onde é professor 
assistente. Tem experiência em 
Cirurgia Oftalmológica, atuando 
principalmente nos seguintes 
temas: glaucoma, trabeculoplastia, 
apraclonidine, laser de argônio e 
transplante. Possui Mestrado de 
Oftalmologia pela UNIFESP.

hospItal oftalmológIco  
de sorocaBa

Luciene Barbosa de Souza 

Possui graduação em Medicina 
pela Universidade Federal de 
Goiás, especialização em Research 
Fellow in Cornea and Eye Banking 
pela University of California- 
Davis, Mestrado e Doutorado em 
Oftalmologia pela UNIFESP. É chefe 
do Setor de Doenças Externas e 
Córnea da UNIFESP e coordenadora 
do Hospital Oftalmológico de 
Sorocaba.

unIversIdade de  
mogI das cruzes

Ana Maria Noriega Petrilli  
Coordenadora do Curso de 
Especialização em Oftalmologia da 
FMUMC - Mogi das 
Cruzes (SP), coordenadora do 
Programa de Residência Médica 
em Oftalmologia do Hospital de 
Clínicas Luzia de Pinho Melo, na 
mesa cidade e  professora assistente 
colaboradora voluntária do Setor de 
Úvea da Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).

unIversIdade de  
santo amaro - unIsa

André Berger Emiliano da Silva 
Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal do Paraná 
e fez residência em Oftalmologia 
no Instituto Suel Abujamra, 
obtendo posteriormente o Título de 
Especialista CBO/AMB. Concluiu 
fellowship de segmento anterior em 
2008 nessa mesma instituição e 
atualmente é preceptor de cirurgia 
de Catarata na UNISA. É autor do 
“Manual de Dicas em Cirurgia de 
Catarata”.
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unIversIdade de são paulo

Yoshitaka Nakashima

Formado pela USP, onde também 
fez a especialização e doutorado 
em Oftalmologia, é responsável 
pelo Centro Cirúrgico da Clinica 
Oftalmológica do Hospital das  
Clinicas da FMUSP e docente de  
pós-graduação desde 2009.

unIversIdade estadual  
de campInas – unIcamp

Marcelo Torigoe

Graduado pela USP, depois da 
especialização em Oftalmologia focou 
sua atuação em Plástica Ocular. 
Fez mestrado em Neurociências 
na UNICAMP e tornou-se médico 
assistente do Departamento de 
Oftalmologia da universidade em 1994. 

unIversIdade federal  
de são paulo (unIfesp)

Augusto Paranhos Júnior

Possui graduação em Medicina 
pela Universidade Federal de 
Goiás, mestrado em Medicina 
(Oftalmologia) pela UNIFESP, 
doutorado em Medicina 
(Oftalmologia) pela UNIFESP  
e Livre Docência também pela 
UNIFESP. Atualmente é Professor 
Adjunto desta instituição.
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SILICONE HIDROGEL

SAÚDE  
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SAÚDE TODOS 
OS DIAS

SAÚDE  
E PROTEÇÃO

SAÚDE QUE  
SE VÊ

A ÚNICA LENTE 
DE CONTATO COM 

A TECNOLOGIA 
HYDRACLEAR® 1 1,3

COM 50% MAIS
AGENTE HIDRATANTE  
QUE NA TECNOLOGIA 
HYDRACLEAR® PLUS

PROTEÇÃO UV 
CLASSE I 3

BLOQUEIO 
PRÓXIMO A 100% DE UVB 
E MAIS DE 96% DE UVA

POSSIBILITANDO 100%  
DE CONSUMO  
DE OXIGÊNIO  

PELA CÓRNEA 1,4

OLHOS MAIS BRANCOS  
E BRILHANTES

EQUIVALENTE  
AOS OLHOS AO NATURAL 1,4

AS 4 DIMENSÕES DA SAÚDE OCULAR1-DAY ACUVUE® 
TRUEYE®

1-DAY ACUVUE® TRUEYE®. OLHOS SAUDÁVEIS E CONFORTÁVEIS, 
COM A PRATICIDADE DE UMA LENTE NOVA A CADA DIA. TODO DIA.

NOVAS LENTES DE CONTATO

Saúde ocular equivalente aos olhos sem lentes.1

ACESSE O WEBSITE EXCLUSIVO PARA OFTALMOLOGISTAS: WWW.JNJVISIONCARE.COM.BR 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE PARA 0800 7288281 OU ENVIE E-MAIL PARA OFTALMOLOGISTA@CONBR.JNJ.COM

A 1ª LENTE DE USO ÚNICO 
DE SILICONE HIDROGEL NO BRASIL

1-DAY ACUVUE® TRUEYE®: Reg. ANVISA 80148620065. Senofilcon A - 1ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620045, 2ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO 
com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620054, 3ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS (Bandage): Reg.ANVISA 80148620058,  Galyfilcon A - 4ACUVUE® ADVANCE® com 
HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026, Etafilcon A - 5ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019, 61-DAY ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA 80148620052 , 71-DAY ACUVUE® MOIST® para 
ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064 , 8ACUVUE® 2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013, 9ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021 e 10ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA 
80148620016. Caixas com 306,7, 61,2,3,4,5,8,9,10 ou 28 lentes de contato (LC). Indicações: LC Esféricas1,4,5,6,9: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. 
LC Esféricas Coloridas8: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais10: Presbiopia afácica ou não afácica associada ou não a miopia ou 
hipermetropia. LC Tóricas2,7: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia ou hipermetropia. LC Terapêuticas3: As lentes de contato podem ser prescritas, em determinadas 
condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fim 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 específica. O usuário nunca deve tratar qualquer condição, usando 
lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Qualquer inflamação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que 
afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer 
infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da 
visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários 
de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danificada. Reações Adversas: Ardor, coceira ou sensação 
de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções 
oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual deficiente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam 

usadas continuamente ou por tempo excessivamente longo. Se o usuário relatar algum problema, deve 
RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Uso prolongado1,2,3,5,8,10– 
Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,10 – Períodos inferiores 
a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis diárias6,7 – uso único. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA REFRACIONAL (LC com grau), VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA (LC terapêutica plana), 
UTILIZAÇÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO MÉDICA (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. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO 
DEVERÁ SER CONSULTADO. 

1. CHAMBERLAIN, P.; MORGAN, P. et al. Comfort and physiological response of neophytes with a daily disposable silicone hydorgel contact lens. 
Presentation at BCLA Conference 2009. 2. MEYLER, J.; VEYSAND, J. Do new daily disposable lenses improve patient comfort? Optician. 2006; 
6046(231): 34-6. 3. RUSTON, D.; MOODY, K. A daily disposable designed for healthy contact lens wear. Optician. 01.10.09: 34-37CLMTruEye. 4. 
BRENNAN, N. Beyond Flux: Total Corneal Oxygen Consumption as an Index of Corneal Oxygenation During Contact Lens Wear. Optometry 
and Vision, Vol. 82, No. 6, June 2005
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Ofalmologia em Notícias

A 
Fundação da Memória Republicana 
Brasileira (FMRB), ligada à Secreta-
ria de Estado da Educação do Ma-
ranhão, realizou em  23 de fevereiro 

a primeira “FMRB Para Todos – Ação cons-
truindo cidadania”, um mutirão de atividades 
sociais voltado para comunidades carentes da 
cidade de São Luís (MA).

Durante todo o dia foram realizados 2.736 
atendimentos nas áreas da saúde, estética e 
beleza, cidadania, educação, cultura e lazer. A 
ação social atendeu principalmente a comu-
nidade do Desterro e bairros adjacentes, pro-

porcionando a eles a inclusão social e o pleno 
exercício dos direitos dos cidadãos.

Entre os serviços mais procurados esta-
vam as consultas oftalmológicas (246 aten-
dimentos), emissão de documentos (218), 
aferição de pressão (241), saúde bucal (321), 
teste de glicemia e aferição de pressão (551) 
e corte e escova de cabelos (158). Muitas 
pessoas também procuraram os serviços de 
teste de HIV e fizeram o cadastramento bio-
métrico do título de eleitor, além das consultas 
com médicos em diversas especialidades.

A ação contou com o apoio da Associação 
Maranhense de Oftalmologia, da Secretaria 
de Estado de Direitos Humanos, Assistência 
Social e Cidadania, da Secretaria de Estado 
da Cultura e de vários órgãos, instituições e 
empresas maranhenses. 

Empresa nacional lança lupa 

Ação Social em São Luís 
destaca atendimento oftalmológico

A 
empresa Bonavision, fundada por pesquisadores da USP, lançou recente-
mente uma lupa eletrônica destinada a auxiliar alunos com dificuldade em 
enxergar para longe. O produto possui capacidade de ampliação de 10 a 
80% e projeta a imagem num monitor de computador com terminação de 

vídeo VGA. É possível combiná-lo à lupa para perto, produto já disponibilizado pela 
empresa há alguns anos.

A lupa possui o diferencial de utilizar câmeras diferentes para longe e para perto, 
permitindo ao usuário focalizar dois pontos simultaneamente e alterar o foco de longe 
para perto e vice-versa. De acordo com a empresa, o preço, em torno de R$ 1.800,00, 
é competitivo aos produtos similares disponíveis no mercado, que costumam atingir 
os US$ 2.000,00, cerca de R$ 4.000,00.

Mais informações podem ser obtidas no site da empresa http://www.bonavision.com.br/
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Exame de catarata 
em qualquer lugar

Novo prazo para 
habilitação/

credenciamento 
de serviços 

oftalmológicos 
no SUS

A 
Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde (SAS/
MS) emitiu em 04 de março a 
portaria 231 que altera para de-

zembro de 2013 o prazo estabelecido 
para o credenciamento e/ou habilitação 
dos serviços para fazer parte das Redes 
Estaduais e Regionais de Atenção em Of-
talmologia.

As Redes Estaduais e Regionais de 
atenção em Oftalmologia foram definidas 
pela Portaria 288, da SAS, de 19 de maio 
de 2008 e são compostas por Unidades 
de Atenção Especializada em Oftalmologia 
e Centros de Referência em Oftalmologia.

O credenciamento e/ou habilitação 
dos serviços e descentralizado e de res-
ponsabilidade do gestor local do SUS.

A íntegra da Portaria nº 288/SAS de 
19 de maio de 2008 pode ser acessada 
no site http://dtr2001.saude.gov.br/sas/
PORTARIAS/Port2008/PT-288.htm

A íntegra da Portaria nº 231/SAS de 
04 de março de 2013 pode ser acessada 
no site http://www.in.gov.br/visualiza/in-
dex.jsp?data=05/03/2013&jornal=1&pa
gina=61&totalArquivos=160 

O 
brasileiro Vitor 
Pamplona, dou-
tor em Ciências 
da Computação 

pela Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), desenvolveu, 
junto a pesquisadores do 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), da 
UFRGS e da Universida-
de Federal Fluminense 
(UFF), o Catra, aplicativo 
para celulares, destinado 
a detectar catarata ainda nos primeiros estágios.

De acordo com o criador do aplicativo, as possibilidades são amplas.  
O Catra permitirá a qualquer pessoa realizar o exame de catarata por conta 
própria em qualquer lugar e enviar os resultados diretamente a seu oftal-
mologista. O aplicativo também avalia o estágio de progressão da doença, 
atribuindo-lhe um número. 

“É uma forma de manter a condição sob controle. A frequência de visitas 
ao oftalmologista deve manter-se, mas o volume de informações à dispo-
sição do médico aumenta consideravelmente. Afinal, ao invés de ter que 
chamar o paciente ao consultório, o oftalmologista pode pedir que faça o 
teste em casa e envie as informações”. Pamplona também destaca as pos-
sibilidades de controle estatístico da doença. “Como o Catra transmite infor-
mações via nuvem, tanto o médico quanto o governo podem acompanhar o 
desenvolvimento da doença em toda a população”.

Já Armando Crema, presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e 
Implantes Intraoculares (SBCII), mostra-se otimista com a possibilidade de 
controlar a evolução da catarata à distância, mas faz severas reservas contra 
o autodiagnóstico. Crema teme que o paciente, mesmo já sofrendo a perda 
da visão, faça o autoexame pelo aplicativo e, diante de resultado negativo, 
decida não visitar um médico, retardando a detecção de outras doenças ocu-
lares como o glaucoma. O médico sugere que o Catra seja indicado apenas 

a pacientes já diagnostica-
dos com catarata.

O aplicativo não tem 
data para lançamento co-
mercial. “Tudo depende do 
investimento e do interes-
se”, afirma Pamplona. 

No fim do ano, outro 
aplicativo desenvolvido por 
Pamplona deve ser lança-
do na Índia, o EyeNetra, 
que pretende permitir ao 
paciente realizar exames 
refrativos pelo celular, de-
tectando a necessidade de 
visitar um oftalmologista.
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Em 11 de março, a Fundação Dorina Nowill para Cegos 
inaugurou o projeto de modernização do Centro de 
Memória Dorina Nowill.  Com 10 anos de existência o 
espaço passou por um processo de renovação museo-

lógica em 2012 que consistiu na construção de nova área de 
exposição com recursos de acessibilidade para pessoas cegas 
e com baixa visão - o Espaço Memória, novas instalações para 
reserva técnica de guarda do acervo e ampliação da área de 
exposição e visitação, que inclui diversas áreas de produção e 
atendimento.

A nova exposição oferece uma viagem sensorial que inclui 
interatividade, participação, recursos sonoros, olfativos e audi-
tivos, com um projeto totalmente acessível para pessoas com 
deficiência física e visual baseado no conceito de Desenho 
Universal. O espaço conta com educadores treinados, audio-
guia e maquete tátil. A circulação, mobiliário, altura dos painéis 
com textos e imagens são adequados para pessoas em cadei-
ras de rodas, pessoas de baixa estatura e crianças. Todos os 
textos de exposição e legendas das peças expostas contam 
com versão em Braille e fonte ampliada, além da Pentop, um 
recurso inovador que permite descrição das sessões da expo-
sição e maquetes.

O objetivo é transformar o Centro de Memória Dorina No-
will no primeiro centro de referência histórica da inclusão de 
pessoas com deficiência visual no Brasil, fazendo com que o 

Centro de Memória Dorina Nowill

circuito cultural da cidade de São Paulo apresente a alternativa 
que alie acessibilidade, cultura e educação.

As peças e recursos de exposição interativos exemplifi-
cam a trajetória de emancipação e autonomia da pessoa com 
deficiência visual no Brasil, considerando que essa população 
passou por diversas situações sociais, causadas pelo desco-
nhecimento e falta de convívio, mas que atualmente, é ativa 
economicamente, trabalha, estuda, cuida de sua casa, da fa-
mília, participa de atividades de cultura e lazer e busca realiza-
ções pessoais.

 “Trabalhamos na renovação dos processos de catalogação 
e informatização do banco de dados da coleção histórica, na 
adequação dos procedimentos técnicos e serviços de pesquisa 
e ação cultural e também na elaboração de novas propostas 
de ação educativa” comenta Viviane Sarraf, especialista em es-
paços culturais acessíveis e curadora do Centro de Memória 
Dorina Nowill. 

A modernização do Centro de Memória Dorina Nowill con-
tou com o apoio do Município de São Paulo, através da Lei de 
Incentivo – Lei Municipal nº 10.923/90, da Rede Globo e pela 
empresa Linx. 

O Centro de Memória Dorina Nowill localiza-se no bairro de 
Vila Clementino, em São Paulo (SP). Visitas podem ser agen-
dadas pelo telefone (11) 5087-0955 ou pelo e-mail centrode-
memoria@fundacaodorina.org.br 

Aspecto geral do Centro Alguns dos objetos expostos

Em 1 e 2 de março, ocorreu em Salvador (BA) a V Jornada 
de Oftalmologia do Hospital São Rafael, com a participa-
ção de aproximadamente 150 médicos.  O primeiro dia 
do evento contou com discussões sobre temas como 

cirurgia vítreo-retiniana, uso de drogas intravítreas em doenças 
da retina, tricofoliculoma palpebral e malformações venosas 
orbitárias. O segundo apresentou três cirurgias ao vivo de cata-
rata e glaucoma e promoveu uma discussão sobre vitrectomia. 
A Jornada foi presidida pelo Professor Roberto Marback e co-
ordenada por Eduardo Marback e Otacílio Maia.

Jornada Oftalmológica do São Rafael
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Jornada Oftalmológica do São Rafael

O médico oftalmologista João Marcelo de Gusmão Lyra foi nomeado secretário de Saú-
de de Maceió (AL) pelo prefeito Rui Palmeira (PSDB). Lyra é doutor em Oftalmologia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também fez a graduação, professor 
concursado da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (atualmente 

licenciado).
É pesquisador científico, inclusive foi o mais jovem médico do Brasil a conquistar um Tro-

féu da Sociedade Americana de Catarata e Cirurgia Refrativa, na categoria Técnicas Inovadoras, 
em 2008. O prêmio foi entregue em Chicago, Estados Unidos, durante o congresso anual da sua 
especialidade médica. 

Na Oftalmologia, seus focos de atuação são cirurgia refrativa, catarata, uso do laser e técni-
cas minimamente invasivas e de alta precisão. Também é diretor de Publicações da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Refrativa (SBCR). Em sua atividade política, Lyra colocou como condição 
para aceitar o convite a exigência de total independência para montar sua equipe baseado ex-
clusivamente no mérito dos nomeados.

Oftalmologista 
é secretário de Saúde de Maceió

João Marcelo de G. Lyra

Em solenidade realizada em 09 de março, o médico oftalmologista Nico-
medes Ferreira Filho foi empossado como presidente da Academia Mi-
neira de Medicina (AMM) para o biênio 2013/2015.

Ferreira Filho, que também já foi presidente da Sociedade Brasileira 
de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria (SOBLEC), entre outros cargos, 
faz parte da AMM desde 2005 e já ocupou os cargos de tesoureiro e secretário 
geral da academia.

Em seu discurso de posse, Ferreira Filho exaltou a atuação da AMM e lem-
brou sua trajetória profissional e acadêmica, fortemente marcada pela figura do 
professor Hilton Rocha, liderança histórica da Oftalmologia brasileira.

Entre os planos enumerados pelo novo presidente, está o de dotar a AMM de 
publicação própria e de ampliar a sede da entidade. 

Oftalmologista assume presidência da AMM

Mesa diretora da cerimônia de posse da nova diretoria da AMM

Posse do novo presidente da AMM
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Homenagem ao 
presidente do CBO

Três livros voltados à Oftalmologia passaram a integrar o catálogo 
da Editora Cultura Médica. 

O primeiro deles é o livro Nervo Óptico, resultado da colaboração entre Manuel Au-
gusto Pereira Vilela, Mário Luiz Ribeiro Monteiro, Carla Putz e Adalmir Morterá Dantas 
e envolve o trabalho de outros 13 médicos e pesquisadores. O livro aborda a etiopa-
togenia das moléstias do nervo óptico, expondo resultados de estudos recentes sobre 
biologia molecular, imunologia e genética. São explorados temas como cisão de cores, 
semiologia pupilar, fluoresceinografia e diversas anomalias do nervo óptico.

O outro título recém-lançado é a segunda edição de Wavefront e Topografia, To-
mografia e Biomecânica da Córnea: Propedêutica Complementar em Cirurgia, que 
apresenta as últimas evoluções no campo da diagnose complementar relacionada à 
córnea e à óptica ocular, indispensáveis para o planejamento da cirurgia refrativa. O 
livro divide-se em cinco seções. As quatro primeiras abordam temas relacionados à 
propedêutica complementar, como topografia de córnea com discos de Plácido, tomo-
grafia de córnea e segmento anterior, wavefront ou aberrometria ocular e biomecânica 
corneana. A quinta se dedica ao detalhamento de diferentes situações clínicas. O tra-
balho é de autoria dos professores-doutores Renato Ambrósio Júnior, Maria Regina 
Chalita, Marcelo V. Netto, Bruno M. Fontes, Paulo Schor e Wallace Chamon.

Outra nova obra é a terceira edição de Biomicroscopia Comparada, de autoria de 
Fernando Oréfice, Clóvis Freitas, Francisco Irochima e Juliana Lambert Oréfice. O livro 
estuda o uso da lâmpada de fenda e seus recursos, tipos de iluminação, conjuntiva, 
terminologia anatômica e biomicroscopia das diferentes estruturas oculares.

A agenda da editora também inclui o lançamento de novos lançamentos durante o 
XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia/XXX Congresso Pan-Americano 
de Oftalmologia, que será realizado de 07 a 10 de agosto no Rio de Janeiro (RJ).

Mais informações podem ser obtidas na editora, pelos telefones  
(21) 2567-3888 / 2567-3132 ou no site www.culturamedica.com.br/loja
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Glaucoma é foco de congresso em Curitiba
da Sociedade Bra-
sileira de Glaucoma. 

O último dia do 
evento foi dedicado 
aos mais variados 
aspectos da espe-
cialidade.

Na solenidade 
de abertura do 38º 
Congresso da APO, 
a entidade prestou 
homenagem aos 

médicos paranaenses Hamilton Moreira (in-
tegrante do Conselho de Diretrizes e Gestão 
e da Comissão Científica do CBO, professor 
adjunto da Universidade Federal do Paraná e 
da Faculdade Evangélica do Paraná), Francis-
co Grupenmacher (professor titular de Oftal-
mologia da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná e pioneiro nos estudos sobre topogra-
fia corneana no Brasil) e Marco Rey de Faria 
(presidente do CBO).

C
om a participação de mais de 500 
congressistas, foi realizado de 14 a 
16 de março o 38º Congresso da 
Associação Paranaense de Oftal-

mologia (APO). No primeiro dia do evento 
houve uma série de exposições enfatizan-
do a refração. Já no dia seguinte, a ênfase 
concentrou-se em temas relacionados ao 
glaucoma, o que incluiu a realização de ho-
menagem a Vital Paulino Costa, presidente 



37

Jornal Oftalmológico Jota Zero |  Março/Abril 2013

Ofalmologia em Notícias

P
essoas com deficiência podem ob-
ter crédito do Governo Federal para 
financiar a compra de produtos e 
serviços de acessibilidade. Diversos 

produtos voltados a deficientes visuais estão 
inclusos, desde programas para criação de 
texto de computador por reconhecimento de 
voz e piso tátil para permitir um caminhar se-
guro, até impressoras braile e relógios táteis 
ou falados.

O benefício começou a ser regulamenta-
do em novembro de 2011, quando o governo 
lançou o Plano dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – Viver sem Limites, em concor-
dância com a Convenção sobre os direitos das 
Pessoas com Deficiência da ONU, da qual o 
Brasil é signatário. Além de facilitação do cré-
dito para acessibilidade, o Plano incluía consi-
derações sobre Acesso à Educação, Inclusão 
Social e Atenção à Saúde. A partir de 24 de 
outubro de 2012, a lista de possíveis finan-
ciamentos foi ampliada e inclui, agora, 250 
produtos e serviços com valores entre 70 e 
30 mil reais, por prazos de 40 a 60 meses. Os 
juros são de 0,64% ao mês e não há tarifas de 
abertura de crédito.

Para contratar o crédito, é necessário 
comparecer a uma agência do Banco do Bra-
sil e informar-se sobre sua situação cadastral, 
limites disponíveis e simulação do financia-
mento. 

Lei disponibiliza financiamento 
para bens e serviços de acessibilidade

Mais informações podem ser obtidas no site http://www.brasil.gov.br/ 
noticias/arquivos/2012/10/29/aumenta-lista-de-produtos-para-pessoas- 
com-deficiencia-que-podem-ser-financiados

Cenas do  
filme publicitário do 

programa
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O
ftalmologia de Precisão” foi o tema 
do 36° Simpósio Internacional  
Moacyr Álvaro (SIMASP), realizado 
de 07 a 09 de março em São Pau-

lo (SP). O evento contou com a participação 
de mais de 2.000 médicos oftalmologistas de 
todo o Brasil e do exterior, 450 palestrantes 
nacionais e 15 convidados internacionais.

Organizado pelo Departamento de Oftal-
mologia da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), o 36º SIMASP teve sua programa-
ção científica focada na maior interação entre a 
pesquisa realizada na universidade e a realidade 
cotidiana dos consultórios, clínicas e hospitais. 
Além disso, seus organizadores tiveram o obje-
tivo de privilegiar o debate de temas polêmicos 
da especialidade e de pontos onde o conheci-
mento ainda não está plenamente consolidado.

Uma novidade diferencial do evento este 
ano foi a a realização e transmissão de 16 ho-
ras de  cirurgias ao vivo abordando novas téc-
nicas, procedimentos e recursos terapêuticos 
em várias subespecialidades da Oftalmologia. 
As cirurgias foram transmitidas  de duas sa-
las do Centro Cirúrgico do Departamento de 
Oftalmologia da UNIFESP  em HD para um 
espaço do hotel no qual se realizou o evento 
chamado Espaço Precisão, com capacidade 
para 380 pessoas.

Na solenidade de abertura do Simpósio 
três personalidades ligadas à Oftalmologia 
mundial foram homenageadas com a Meda-
lha de Ouro Moacyr E. Álvaro: Leon B. Ellwein 
(filiado ao National Eye Institute – EUA, pro-
fessor e diretor Associado do Medical Center 
da Universidade de Nebraska), Mark S. Hu-
mayun, (professor de Oftalmologia, Engenha-
ria Biomédica, celular e neurobiologia da Uni-
versidade do Sul da Califórnia – EUA, diretor 

36º SIMASP

da National Science Foundation Biomimetic 
MicroElectronics Systems Engineering Rese-
arch Center da USC e diretor do Departamen-
to de Projeto de Energia de retina artificial) 
e Kenneth R. Kenyon (fundador do Cornea 
Consultants of Boston, Laser Eye Consultants 
of Boston, do Boston Eye Surgery and Laser 
Center, e do Cornea Consultants International, 
é professor da Tufts University School of Me-
dicine, palestrante da Harvard Medical School 
e cientista sênior do Schepens Eye Research 
Institute). Por problemas de agenda, Nelson 
Roberto de Almeida Marques, chairman e pre-
sidente América Latina da Allergan,  e Chair-
man of the Board da Pan-American Ophthal-
mological Foundation para o triênio 2009 
– 2012, também agraciado com a Medalha de 
Ouro Moacyr Álvaro 2013 só pode receber sua 
homenagem durante a Conferência Renato de 
Toledo, ocorrida na Departamento de Oftalmo-
logia da UNIFESP alguns dias mais tarde.

O 36° SIMASP foi presidido por Walton 
Nosé e sua Comissão Científica foi presidida 
por José Álvaro Pereira Gomes.

Walton Nosé Os homenageados que receberam a 
Medalha de Ouro Moacyr Álvaro na 
solenidade de abertura do SIMASP: 
Kenneth R. Kenyon, Leon B. Ellwein e 
Mark S. Humayun

O Espaço Precisão

O Centro Universitário de Goi-
ás – UNI Anhanguera está 
abrindo um Curso Superior 

Sequencial em Ortóptica. A cria-
ção deste curso foi reivindicada por 
médicos oftalmologistas do Estado 
de Goiás e por representantes do 
Conselho Brasileiro de Ortópitca 
(CBOrt) e tem o objetivo de reduzir 
a grande carência de ortoptistas no 
mercado brasileiro, o que abre ca-
minho para a contratação de profis-
sionais não habilitados.

O Curso do Centro Universitário 
de Goiás – UNI Anhanguera tem 
o objetivo de formar profissionais 
qualificados para integrar equipes 
de atendimento oftalmológico que 
atuem com princípios éticos na 
atenção à saúde da visão, com ên-
fase na visão binocular. Terá 1200 
horas-aula com disciplinas teóricas 
e estágios. Funcionará no período 
matutino de segunda a sexta-feira. 

A primeira turma terá 20 alunos. 
Como o objetivo deste curso é su-
prir a falta de profissionais, a divul-
gação do mesmo será feita apenas 
junto aos médicos oftalmologistas, 
que são solicitados a indicarem 
candidatos interessados à inscrição 
ao processo seletivo.

Essa indicação deve feita pelo 
email marcia.melo1952@gmail.
com

Posteriormente, com a publi-
cação do edital, as informações 
necessárias serão enviadas aos 
indicados.

O Centro Universitário de Goiás 
- Uni-Anhanguera originou-se da 
Faculdade Anhanguera, fundada e 
regularizada em 1973. Dispõe de 
área construída de 25 mil m² com 
salas de aulas, laboratórios, auditó-
rios, biblioteca, videoteca, reprogra-
fia, livraria e agência bancária. Tem 
como anexos praça de alimentação, 
Diretório Central dos Estudantes e 
estacionamento.

Atualmente, funcionam na Uni-
-Anhanguera 22 cursos de gradua-
ção, 16 cursos sequenciais, 25 cur-
sos de pós-graduação Lato Sensu 
e um de Stricto Sensu. 

(veja também a coluna “Ortóptica 
alinhada à Oftalmologia nas páginas 
54 e 55)

Curso de Ortóptica em 
processo de criação
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O Centro Universitário de Goi-
ás – UNI Anhanguera está 
abrindo um Curso Superior 

Sequencial em Ortóptica. A cria-
ção deste curso foi reivindicada por 
médicos oftalmologistas do Estado 
de Goiás e por representantes do 
Conselho Brasileiro de Ortópitca 
(CBOrt) e tem o objetivo de reduzir 
a grande carência de ortoptistas no 
mercado brasileiro, o que abre ca-
minho para a contratação de profis-
sionais não habilitados.

O Curso do Centro Universitário 
de Goiás – UNI Anhanguera tem 
o objetivo de formar profissionais 
qualificados para integrar equipes 
de atendimento oftalmológico que 
atuem com princípios éticos na 
atenção à saúde da visão, com ên-
fase na visão binocular. Terá 1200 
horas-aula com disciplinas teóricas 
e estágios. Funcionará no período 
matutino de segunda a sexta-feira. 

A primeira turma terá 20 alunos. 
Como o objetivo deste curso é su-
prir a falta de profissionais, a divul-
gação do mesmo será feita apenas 
junto aos médicos oftalmologistas, 
que são solicitados a indicarem 
candidatos interessados à inscrição 
ao processo seletivo.

Essa indicação deve feita pelo 
email marcia.melo1952@gmail.
com

Posteriormente, com a publi-
cação do edital, as informações 
necessárias serão enviadas aos 
indicados.

O Centro Universitário de Goiás 
- Uni-Anhanguera originou-se da 
Faculdade Anhanguera, fundada e 
regularizada em 1973. Dispõe de 
área construída de 25 mil m² com 
salas de aulas, laboratórios, auditó-
rios, biblioteca, videoteca, reprogra-
fia, livraria e agência bancária. Tem 
como anexos praça de alimentação, 
Diretório Central dos Estudantes e 
estacionamento.

Atualmente, funcionam na Uni-
-Anhanguera 22 cursos de gradua-
ção, 16 cursos sequenciais, 25 cur-
sos de pós-graduação Lato Sensu 
e um de Stricto Sensu. 

(veja também a coluna “Ortóptica 
alinhada à Oftalmologia nas páginas 
54 e 55)

Curso de Ortóptica em 
processo de criação

E
ntre os dias 2 e 4 de maio, será realiza-
do o VI Congresso da Sociedade Bra-
sileira de Lentes de Contato, Córnea e 
Refratometria (Soblec), no Shopping 

Frei Caneca, em São Paulo (SP).
Haverá um Global Meeting sobre lentes de 

contato, realizado em parceria com sociedades 
internacionais, como o International Medical 
Contact Lens Council (IMCLC), a Contact Lens 
Association of Ophthalmologists (CLAO) e a 
European Contact Lens Society (ECLSO). Os 
temas abordados incluirão lentes de silicone-
-hidrogel, ortoceratologia, lentes esclerais, cera-
tocone, crosslinking, uso prolongado de lentes 
de contato e ceratite.

Palestrantes internacionais discorrerão so-
bre olho seco e ceratite em usuários de lentes 
de contato, e design e material de lentes de 
contato de silicone-hidrogel. Estão confirma-

C
om o objetivo de reunir especialistas de diferentes áreas e discutir 
os últimos avanços no controle e tratamento do diabetes, será reali-
zado em São Paulo, de 25 a 28 de julho, o 18º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes. A programação do evento, promovido 

pela Associação Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD), será composta 
por 44 simpósios, com mais de 200 palestrantes brasileiros e internacionais, 
cursos multiprofissionais e apresentação de temas livres. Paralelamente, ha-
verá a 18ª Exposição Nacional de Produtos e Alimentos para Portadores de 
Diabetes.

Para os médicos oftalmologistas o evento tem particular interesse. Há 
anos, a ANAD e o CBO estabeleceram parceria para organizar e promover a 
parte oftalmológica desse congresso multiprofissional. Existe espaço exclusi-
vo na programação para os temas oftalmológicos ligados a diabetes e os te-
mas livres de Oftalmologia recebem acolhimento diferenciado, com avaliação, 
apresentação e premiação especiais. 

Os médicos oftalmologistas têm até 30 de maio para inscreverem traba-
lhos no 18º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes.

O site do congresso é http://www.anad.org.br/congresso/18_Congres-
so_Site/

Informações sobre inscrição e apresentação de temas livres ligados à Of-
talmologia podem ser obtidas no site http://www.anad.org.br/congresso/18_
Congresso_Site/cong_2011_atv_paralela_temalivre_oquesao_oftalmologia.
asp

O primeiro autor do melhor tema livre ligado à Oftalmologia apresentado 
no congresso da ANAD receberá seu prêmio durante o XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, 
que será realizado no Rio de Janeiro (RJ) de 07 a 10 de agosto. 

18° Congresso Brasileiro Multidisciplinar 
em Diabetes

dos Ursula Vogt, da Inglaterra, Gudrun Bischoff, 
Alemanha, Albert Franceschetti, da Suíça, Bruce 
Koffler e Zoraida Fiol-Silva, dos Estados Unidos, 
Daniel Scorsetti, da Argentina, Luís Izquierdo 
Villavicencio, do Peru e Christina Grupcheva, da 
Bulgária.

Além disso, o congresso sediará o 1º Fórum 
Nacional de Refratometria, que reunirá precep-
tores de residência e interessados em geral e 
buscará padronizar o ensino da refratometria no 
país. O fórum discutirá temas como o estrabis-
mo infantil, a cicloplegia, o controle da amblio-
pia, a presbiopia, novas tecnologias em lentes 
multifocais.

As atividades incluirão, ainda, um curso para 
auxiliares e secretárias e o lançamento de uma 
nova interface de comunicação com os sócios 
via internet, a qual poderá ser acessada por dis-
positivos móveis.

O associado do CBO pode realizar 
sua inscrição gratuita no congresso até 
30 de junho. Para tanto, deve fazer so-
licitação na secretaria do evento e ma-
nifestar sua condição de associado ao 
CBO (que será confirmada).

Mais informações podem ser obti-
das pelo telefone (11) 5572-6559 ou 
pelo e-mail temaslivresoftalmo2013@
anad.org.br

Soblec realiza congresso em maio

Informações  
e inscrições: 

www.congresso 
dasoblec.com.br



40

Jornal Oftalmológico Jota Zero |  Março/Abril 2013

Ofalmologia em Notícias

Este conselho é do médico do trabalho e oftalmologista 
Eduardo Costa Sá, que classifica sua atuação acadêmi-
ca como tentativa de aproximar a área da Medicina do 
Trabalho com a Oftalmologia. Para isto, está organizan-

do um simpósio sobre doenças oftalmológicas relacionadas ao 
trabalho no 15º Congresso Nacional da Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho, que será realizado em São Paulo 
(SP), no Parque Anhembi, de 11 a 17 de maio.

Costa Sá conta que as duas áreas já estiveram bastante 
próximas. O médico oftalmologista Antônio Neves da Rocha 
(1861-1927) foi pioneiro nos estudos sobre Medicina do Tra-
balho e Medicina Social no Brasil. 

“Consta que a partir de 1905, no Rio de Janeiro, Neves da 
Rocha passou a ser conhecido como o “Ramazzine Brasileiro”, 
pela sua luta para o reconhecimento legal do acidente relacio-
nado ao trabalho.  Segundo Daphnis Ferreira Souto, em seu li-
vro “Saúde no Trabalho: uma revolução em andamento”, Neves 
Rocha pertenceu à Academia Brasileira de Medicina e partici-
pou de vários congressos, sempre defendendo a importância 
da relação entre a visão e o trabalho. Foi autor de trabalhos 
como: “Higiene ocular no trabalho”, “A inspeção ocular para o 
trabalho” e “Da agudeza visual em suas relações com a incapa-
cidade para o trabalho”, afirma Costa Sá.

Lembra que os oftalmologistas também estavam preocupa-
dos com os fatores relacionados à saúde ocupacional na fun-
dação da Liga Nacional de Prevenção da Cegueira, em 1938, 
patrocinada perla Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que 
tinha entre as suas principais metas, o incentivo à higiene da 
iluminação. 

“Atualmente, assim como em todas as especialidades da 
Medicina, a Oftalmologia tem se dividido em diversas subes-
pecialidades. Dentre essas, está ganhando importância a Oftal-
mologia Ocupacional. Assim, a relação entre a Oftalmologia e 
a Medicina do Trabalho fica cada vez mais estreita, não só pelo 
estudo das lesões e das doenças oculares produzidas no tra-
balho, mas também porque se impõe a necessidade cada vez 
maior de políticas de medidas preventivas para proteger a visão 
dos trabalhadores”, declara.  

Durante o 15° Congresso Nacional da Associação Nacio-
nal de Medicina do Trabalho A ANAMT haverá simpósio sobre 
“Visão e Trabalho”, com a participação do médico oftalmolo-
gista Milton Ruiz Alves (USP e vice-presidente do CBO) e de 
oftalmologistas que também são médicos do trabalho, Eduardo 
Costa Sá e Élvio Ferreira Júnior. No simpósio serão discutidos 
temas tais como as doenças oftalmológicas mais frequentes 
na rotina do médico do trabalho e aquelas que mais frequen-
temente provocam afastamentos pelo INSS, além de situações 
nas quais o médico oftalmologista pode ajudar o médico do 
trabalho em exames clínicos da especialidade. 

Mais informações podem ser obtidas no site www.anamt.
org.br/15congresso

mestrado 
Em sua dissertação de Mestrado defendida na Facul-

dade de Saúde Pública da UPS, Eduardo Costa Sá descre-
veu os fatores de risco para a fadiga visual associada ao 
uso de computadores em operadores de tele atendimento 
em São Paulo. Foi verificada prevalência de 54,6% de sin-
tomas relacionados à Computer Vision Syndrome (CVS), 
tais como: lacrimejamento ou “queimação” nos olhos. 

“Outros estudos no exterior, México (1996) e Índia 
(2008), encontraram prevalência de sintomas de aste-
nopia em 68,5% e 46,3%, respectivamente. Além disso, 
foi verificada associação importante entre os sintomas da 
CVS e o fato de ser mulher, além da percepção de falta de 
reconhecimento no trabalho pelos operadores e de consi-
derarem que o trabalho exige uma alta demanda”, explicou.

Os resultados deste estudo apontam que os sintomas 
oculares/visuais associados ao uso de computadores são 
abrangentes e variados, mas, para uma boa qualidade da 
visão, medidas podem ser efetivas, tais como:

a) iluminação adequada, com níveis apropriados para as 
necessidades individuais de cada trabalhador e para o 
tipo de tarefa executada; 

b) postura adequada, que envolve não só o posiciona-
mento dos trabalhadores na cadeira, mas também a 
posição do monitor na mesa, da mesa em relação à 
janela na sala e, além disso, os manuscritos a serem 
utilizados devem ser legíveis e colocados de forma fácil 
para a leitura; 

c) estímulo a pausas e mudanças frequentes de posição, 
criando inclusive condições para afastar o olhar do 
posto de trabalho por alguns instantes; 

d) assegurar exames oftalmológicos periódicos a fim de 
evitar transtornos visuais não corrigidos ou corrigidos 
inadequadamente. Paralelamente, demonstrou a im-
portância do estudo da CVS e corrobora com a ideia da 
necessidade do exame oftalmológico periódico (anu-
ais) em trabalhadores que utilizam o computador por 6 
horas ou mais durante a sua jornada.  

Oftalmologia e Medicina do Trabalho em 
busca da confluência
“O trabalho pode adoecer e o médico oftalmologista 
precisa estar atento a esta possibilidade quando 
estiver diante de seu paciente”.
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A 
Praia do Forte, na Bahia, sediará o 
VII Congresso Brasileiro de Catara-
ta e Cirurgia Refrativa. O Congresso 
avaliará diversos casos clínicos e 

ocorrerá d 29 de maio a 1º de junho, na Praia 
do Forte, no município de Mata de São João 
(BA). 

Armando Crema, presidente da Sociedade 
Brasileira de Catarata e Implantes Intraocula-
res ressalta o caráter democrático das ativida-
des e o fato de que todas serão acompanha-
das de discussões com a plateia. O presidente 
da Sociedade Brasileira de Catarata e Refrati-
va, Renato Ambrósio Júnior, também enfatiza 
o clima amigável Congresso. 

“Teremos uma programação científica de 
excelência. Convidamos os colegas a partici-
parem de um ambiente de debate, informal e 
descontraído, mas, ao mesmo tempo, de nível 
científico elevado”, afirma.

Serão 181 especialistas discutindo diver-
sos temas das áreas de catarata e refrativa. 
Entre os pontos que serão abordados pelos 
congressistas estão facectomia, catarata hi-
permadura com hipertensão endosacular, 
extração de catarata com óleo, facoemul-
sificação com anestesia, ceratocone e anel 
intraestromal, técnicas de Supracor, Intracor 
e tratamento asférico para correção da pres-
biopia, laser de femtosegundo e complicações 
intraoperatórias do I-LASIK

Os congressistas terão acesso a cursos 
práticos em wet labs em todos os dias do 
evento.

Simultaneamente acontecerá o V Con-
gresso Brasileiro de Administração em Of-
talmologia, em 30 de maio e 1º de junho, 
promovido pela Sociedade Brasileira de Ad-

Catarata, cirurgia refrativa e 
administração na Praia do Forte

A Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intraoculares e a 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa renovaram a parce-

ria com a American Society of Cataract and Refractive Surgery 

(ASCRS), tradicional entidade norte-americana que representa as duas 

especialidades. No renovado termo de cooperação, a ASCRS acordou 

com a SBCII e a SBCR o repasse de parte do valor das inscrições dos 

brasileiros no Congresso Anual Internacional 2013 da ASCRS, (19 a 23 

de abril em São Francisco, EUA) caso a quantidade de inscritos supere 

o número de 300 participantes.

Segundo o presidente da SBCII, Armando Crema, esse valor líqui-

do recebido pelas Sociedades será repassado integralmente como um 

benefício para os associados, por meio de desconto no valor da inscri-

ção para o Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa 

de 2014, a ser realizado no Rio de Janeiro. O desconto será aplicado 

aos associados que participarem do Congresso Anual 2013 da ASCRS 

em São Francisco e (ou) já forem membros filiados à sociedade norte-

-americana. Em 2012, mais de 300 associados foram beneficiados com 

descontos significativos em suas anuidades referentes à parceria.

ministração em Oftalmologia (SBAO). Os 
principais temas abordados serão: Gestão da 
Qualidade e Sustentabilidade, Saúde Suple-
mentar, SUS e Clínica Privada, Marketing na 
Área da Saúde, Gestão de RH, Gestão Finan-
ceira e Planejamento Estratégico, Gestão da 
informação e Aspectos Jurídicos do Trabalho 
Médico.

Fo
to

: R
eg

in
ald

o
 C

o
elh

o

Fo
to

: R
eg

in
ald

o
 C

o
elh

o



42

Jornal Oftalmológico Jota Zero |  Março/Abril 2013

Ofalmologia em Notícias

A 
Promotoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor da cidade de Maceió 
(AL) e a Promotoria de Justiça de 
Defesa da Saúde de Maceió instau-

raram em 19 de março Inquérito Civil Público 
para que os optometristas do Estado cum-
pram integralmente os Decretos 20.931/32 
e 24.492/34, se abstendo de praticar atos 
privativos de médicos oftalmologistas. Basea-
do no inquérito, o Ministério Público Estadual 
(MPE) ordenou o início de diligências em es-
tabelecimentos comerciais da capital alagoa-

na para coibir os principais ca-
sos de ameaça à saúde ocular 
da população. 

A decisão consistiu em con-
verter o Procedimento Prepara-
tório nº. 165/2012, que vinha 
em andamento desde de 2012, 
em Inquérito Civil Público.

Em dezembro de 2012, o 
presidente da SAO, Mário Jor-
ge Santos e o presidente da 
COOESO-AL, Homero Costa, 
haviam participado de audiên-
cia do Conselho Estadual de 
Saúde na qual combateram a 
pretensão do autodenominado 
Conselho Regional de Ópti-
ca e Optometria do Estado de 
Alagoas (CROO-AL) de reco-
nhecer a optometria não médi-
ca no Estado com base numa 
suposta escassez de médicos 

oftalmologistas. 
Os debates e audiências no âmbito do 

Procedimento Preparatório envolvendo au-
toridades municipais e estaduais de saúde, 
representantes do Poder Judiciário, das en-
tidades oftalmológicas e do autodenomina-
do CROO-AL tiveram prosseguimento e o 
resultado foi emissão da recomendação que 
os optometristas de Alagoas se abstivessem 
de praticar atos privativos dos médicos e a 
instauração do Inquérito Civil Público, proce-
dimento administrativo investigatório, de cará-
ter inquisitivo, instaurado, presidido pelo MPE. 
Embora não seja tecnicamente um processo, 
o Inquérito civil Público tem o  objetivo de 
coletar elementos de convicção para as atu-
ações processuais ou extraprocessuais para 
a defesa de interesses difusos, interesses co-

letivos ou interesses individuais homogêneos, 
que são os chamados interesses transindivi-
duais ou metaindividuais, como saúde, meio 
ambiente e direitos do consumidor.

Nas considerações elencadas pelos pro-
motores para a conversão do procedimento 
preparatório em Inquérito Civil Público ficou 
clara a preocupação com a saúde ocular da 
população com a harmonização das ativida-
des profissionais com a legislação em vigor. 

O documento que instaurou o Inquérito 
Civil Público em favor da saúde ocular em Ala-
goasa foi assinado pelo 1º Promotor de Justi-
ça de Defesa do Consumidor da Capital, Max 
Martins de Oliveira e Silva, pela 3ª Promoto-
ra de Justiça de Defesa do Consumidor da 
Capital, Denise Guimarães de Oliveira e pela 
Promotora de Justiça de Defesa da Saúde, 
Micheline Laurindo Tenório da Silveira.

“A atuação da COOESO e da Sociedade 
Alagoana de Oftalmologia, bem como a união 
dos médicos oftalmologistas do Estado foi 
fundamental para mostrar às autoridades judi-
ciárias os malefícios que resultam da atividade 
ilegal dos optometristas. Felizmente, a saúde 
ocular da população e as prerrogativas profis-
sionais dos médicos oftalmologistas continu-
am sendo lei no Estado de Alagoas”, declarou 
o presidente da SAO, Mário Jorge Santos.

Poder Judiciário de Alagoas instaura
Inquérito Civil Público em defesa da saúde ocular

Homero Costa

Mário Jorge Santos
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Poder Judiciário de Alagoas instaura
Inquérito Civil Público em defesa da saúde ocular

Justiça interrompe atividades do
conselho de optometria de Goiás

N
isso vislumbro a plausibilidade da 
tese autoral, ao passo que o perigo 
da demora advém dos efeitos pre-
judiciais da ilegal atuação do réu 

CROO-GO que, além de impor restrições abu-
sivas a direito garantido constitucionalmente, 
cuja perpetuação no tempo não se pode ad-
mitir, também está a influir de forma ilegítima 
na saúde pública, tudo mediante um agir com 
potencial de induzir cidadãos a erro e criar fal-
so senso de autoridade pública”.

Este é um dos trechos da decisão do Juiz 
Federal Leonardo Buissa Freitas que decre-
tou liminar favorável ao Ministério Público Fe-
deral em Goiás (MPF/GO) em ação civil pú-
blica (ACP) movida contra a associação civil 
autodenominada Conselho Regional de Óp-
ticos, Optometristas e Contatólogos (CROO/
GO) e contra a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

Em antecipação de tutela, a Justiça deter-
minou a imediata suspensão de atividades da 
entidade, especialmente na emissão de cartei-
ras de habilitação para os profissionais da área, 
bem como de regulamentação, fiscalização e 
habilitação das profissões de ópticos, optome-
tristas e contatólogos. Em caso de descumpri-
mento, é estipulada multa diária de R$ 1 mil. 

A decisão liminar determinou, ainda, que 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) exerça o seu dever-poder, no que 
concerne a regular e fiscalizar as atividades 
daqueles profissionais, relativamente a servi-
ços de interesse para a saúde pública.

O autodenominado CROO/GO, que fun-
ciona desde janeiro de 2000, segundo a 
sentença do Juiz Buissa Freitas, atuava sem 

autorização legal, como entidade 
fiscalizadora, habilitadora e re-
gulamentadora do exercício das 
atividades desses profissionais, 
afrontando a Constituição Federal 
e normas legais específicas.

A presidenta da Sociedade 
Goiana de Oftalmologia (SGO) e 
da Cooperativa Estadual de Ser-
viços Administrativos de Goiás 
(COOESO-GO), Lúcia Meluzzi, 
comemorou a decisão da Justiça 
Federal em seu Estado e ressaltou a grande 
atuação das entidades médicas na defesa da 
saúde ocular da população.

“Exercemos uma atividade permanente de 
esclarecimento das autoridades em todos os 
níveis sobre os malefícios da optometria não 
médica e sobre a ilegalidade da atuação des-
sas pessoas. Temos a parceria firme do Sin-
dicato dos Médicos de Goiás, que é dirigido 
pelo colega oftalmologista Leonardo Mariano 
Reis, e do Conselho Regional de Medicina do 
Estado, além da união de todos os oftalmolo-
gistas de Goiás nessa ação, com resultados 
cada vez mais promissores para a saúde ocu-
lar da população”, declarou. 

Veja a íntegra da decisão liminar do Juiz 
Leonardo Buissa Freitas no site www.prgo.
mpf.gov.br/images/stories/ascom/Decisao-
-liminar-CROO-GO.pdf

Veja a íntegra da Ação Civil Publica movi-
da pelo Ministério Público Federal em Goiás 
no site www.prgo.mpf.gov.br/images/stories/
ascom/ACP-CROO-GO.pdf

Veja também matéria sobre a criação de 
curso de ortóptica em Goiânia na página 38

A presidenta da SGO,  
Lúcia Meluzzi, o 

presidente  do Sindicato 
dos Médicos de Goiás, 

Leonardo Mariano Reis e a 
comandante da Polícia Civil 

de Goiás, Adriana Accorsi

Lúcia Meluzzi
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Quais as características e diferenças entre os materiais de 
lIos disponíveis hoje no mercado?
liliana Werner: Basicamente hoje em dia, as LIOs são fabrica-
das a partir de dois grupos de materiais, o acrílico e o silicone. 
As lentes acrílicas podem ser rígidas, ou seja, elas não se do-
bram e são produzidas em polimetilmetacrilato (PMMA). Há 
lentes acrílicas dobráveis também, assim como todas as lentes 
de silicone. Hoje em dia para fazer a cirurgia de catarata, o ci-
rurgião quer realizar incisões mínimas e por isso eles preferem 
as lentes dobráveis e tem opções em acrílico e silicone. 

Então a diferença básica entre esses dois tipos de lentes do-
bráveis (acrílicas e silicone) é primeiramente sobre a maneira 
de como elas se desdobram. De uma maneira científica, cada 
material tem uma temperatura de transição vítrea, então aci-
ma dessa temperatura o material é flexível e abaixo o material 
é rígido. Os acrílicos tem uma temperatura de transição vítrea 
próxima à temperatura ambiente e as lentes de silicone tem 
uma temperatura de transição vítrea muito abaixo da tempera-
tura ambiente. E como isso se traduz em termos de vantagens 
e desvantagens? As lentes acrílicas vão se desdobrar dentro do 
olho de uma forma muito mais lenta e muito mais controlada, 
dessa forma o cirurgião tem muito mais tempo de reagir. Ao 
contrário, as lentes de silicone se abrem bem mais rapidamente, 
devido à temperatura de transição vítrea baixa que é uma carac-
terística do material.

Outra diferença básica é que cada material tem um índice 
de refração. E o índice de refração das lentes em silicone em 
geral é bem menor do que o índice de refração das lentes acrí-
licas. Isso se traduz na espessura da lente para certo poder re-
frativo, por exemplo: uma lente de 20 dioptrias de silicone vai 
ser em geral muito mais espessa que uma lente de 20 dioptrias 
acrílica hidrofóbica. Dessa forma, a lente acrílica vai ser muito 
mais fina e então vai ser muito mais fácil sua introdução através 
de uma incisão pequena. Em termos de lentes dobráveis essas 
são as características principais. Uma vantagem importante do 
grupo de lentes de acrílico hidrofóbico é que até hoje não foram 
observados casos de calcificação. 

Quais são as tendências de pesquisa hoje em dia nos ma-
teriais de lIos?
lW: Uma delas começa com a lente Envista. Esse material que 
é um acrílico hidrofóbico, mas não é como as lentes de acrílico 
hidrofóbico convencionais, tem certas diferenças. Uma vanta-
gem muito grande desse material é que ele já vem hidratado 
em equilíbrio com conteúdo aquoso de aproximadamente 4%, 
enquanto em outras lentes hidrofóbicas o conteúdo aquoso é 
em geral de menos de 1%. Lentes acrílicas hidrofóbicas são fa-
bricadas a partir de materiais acrílicos diferentes e alguns deles 
têm a tendência de formação do que chamamos de glistenings.  

A hidratação em equi-
líbrio da lente Envista 
ajuda a prevenir os glis-
tenings.

o que são os glistenings?
lW: Os glistenings são vacúolos dentro da ótica da lente que 
são preenchidos por líquido. Os glistenings são observados 
clinicamente devido a uma diferença entre o índice de refra-
ção do líquido e do polímero da lente. O cirurgião detecta 
esse fenômeno na lâmpada de fenda e assim percebe que a 
lente está cheia desses vacúolos. 

Fazendo uma revisão de toda a literatura disponível so-
bre glistenings, encontramos estudos clínicos mostrando que 
glistenings podem ter uma influência negativa na função vi-
sual dos pacientes, principalmente em termos de sensibilida-
de de contraste. No entanto existem também estudos aonde 
esta influência não foi comprovada.

O material da lente Envista é um acrílico hidrofóbico 
diferente e este não tem essa tendência de desenvolver esses 
glistenings. Isso é um avanço em termos de lentes acrílicas 
hidrofóbicas. 

Quais as características de novos materiais que estão 
sendo desenvolvidos para lIos? como estes achados 
vão ajudar médicos e pacientes no futuro? 

lW: Existem pesquisas que envolvem materiais que apresen-
tem ausência de glistenings. Existe também muito investi-
mento em pesquisa para desenvolver materiais cada vez mais 
flexíveis e que favorecem incisões cada vez menores. Hoje em 
dia, já existem lentes que podem ser introduzidas no olho 
com incisões de dois milímetros ou menos. 

Existem também pesquisas em andamento na área de 
materiais ajustáveis. Eles podem ter o seu poder refrativo 
ajustado através da aplicação de luz, uma vez que a lente es-
teja implantada no olho do paciente e assim evitar surpresas 
pós-operatórias. Uma destas lentes já está em fase de estudo 
bem avançada, praticamente em uso clínico. Esse método 
permite a correção do poder refrativo de maneira não in-
vasiva, não necessitando a troca das lentes, e apenas com a 
aplicação de luz. Atualmente existe apenas uma lente ajus-
tável à luz de três peças em silicone. Essa lente foi avaliada 
por anos em nosso laboratório. Atualmente essa lente está 
disponível na Europa. Existe também grande investimen-
to em pesquisa para desenvolver lentes acomodativas; nós 
estamos atualmente avaliando diferentes projetos no nosso 
laboratório. Como a presbiopia é um problema bastante ge-
neralizado, existe grande interesse no desenvolvimento deste 
tipo de lente.

Pesquisadora brasileira compartilha os 
últimos avanços de materiais de LIOs

Durante o recente Simpósio Internacional Moacyr Álvaro (SIMASP), 

a médica oftalmologista e Professora Associada do John A. Moran 

Eye Center, Universidade de Utah, Liliana Werner, concedeu a seguinte 

entrevista sobre os diferentes materiais de LIOs e as suas características
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Coluna AMB

I
númeras pesquisas têm mostrado que saú-
de é a pior avaliação de muitos governos, e 
essa avaliação está cada vez pior. Tentam 
desviar o foco, culpando “a falta de médi-

cos” para esse descalabro. Dizem que muitos 
municípios não têm médicos. Verdade, assim 
como vários municípios no Brasil não deve-
riam existir, pois não reúnem as adequadas 
condições para tal. Ora, como manter médi-
cos em municípios sem infraestrutura? Como 
o médico conseguirá fazer um simples exa-
me de sangue? Como o médico conseguirá  
atualizar-se? Alguns municípios não tem aces-
so à internet, o telefone móvel não funciona.  
A quem se socorrer para discutir um caso, tirar 
uma dúvida? Onde colocar os filhos para estu-
dar nessas cidades?

Sob esse pretexto, criam “armadilhas”, pro-
gramas “mágicos”. Citemos um: PROVAB – 
Programa de Valorização da Atenção Básica. 
Sabemos que num bom sistema de saúde, a 
principal porta de acesso dos  pacientes deve 
ser a atenção básica, onde 80% a 85% dos 
agravos devem ser resolvidos, desde que te-
nhamos esse nível primário bem estruturado. 
O principal ponto é médico qualificado, bem 
formado, treinado, especializado – médico de 
família e comunidade. O governo, na contra-
mão quer “empurrar” médicos recém-forma-
dos e sem qualificação para atender essa 
demanda. Vai expor a população, ainda mais 
a pobre e carente, que sofre sadia pela misé-
ria. Pior ainda, com o PROVAB quer “bonifi-
car” com 10% dos pontos totais no concurso 
da residência médica aqueles que participam 
dessa “experiência” por 12 meses, embora 
nesse primeiro ano, até o tempo mínimo de 12 
meses tenha “ido para o espaço”. Caso isso 
ocorra, não teremos mais os melhores nos 
programas de residência médica.

E o que dizer do desvario governamental 
(federal, de alguns estados e vários municí-
pios) defendendo a vinda de médicos estran-
geiros para trabalhar no Brasil sem passar 
pelo REVALIDA, fazendo registro automático? 

Vão colocar em risco a saúde das pessoas e 
mais uma vez dos mais desfavorecidos. Ou 
esses governantes vão se consultar com os 
estrangeiros? Citemos o REVALIDA de 2012, 
em que menos de 4% dos médicos formados 
na Bolívia (a maioria brasileiros) foram aprova-
dos e, do total dos inscritos, somente cerca de 
10% conseguiram aprovação.

Imagino que saibam que o maior impac-
to na saúde é acesso rápido e qualidade no 
atendimento. Como ter qualidade incentivan-
do essas práticas nefastas ao mérito? Sem 
qualidade o custo aumenta e os riscos se ele-
vam.

Vê-se portanto que temos políticas de go-
verno e não políticas de Estado. Observa-se 
que governos preocupam-se com quantidade, 
nós defendemos a qualidade. Tentam justifi-
car o PROVAB, sem olhar para o mérito, pois 
acostumaram-se ao “apadrinhamento”, ao “jei-
tinho”, à politicagem na distribuição de cargos, 
sem preocupar-se com a competência.

Existem muitos caminhos para distribuir 
melhor os quase 400 mil médicos do Brasil 
concentrados nas capitais e grandes cidades, 
onde lhes é possível melhores condições de 
trabalho e atualização profissional. Que tal 
uma “carreira de Estado” para médicos nos 
locais de difícil acesso e provimento na aten-
ção básica aos moldes da existente hoje em 
parcela do Judiciário? Que tal dotar nossos 
municípios de melhor infraestrutura, como 
água potável por exemplo? Enquanto muitos 
brasileiros sofrem com a seca, gado morren-
do de sede, ainda se inauguram hospitais com 
“shows pirotécnicos” pagando-se elevados 
cachês, esperando ainda o hospital ser con-
cluído para inaugurá-lo verdadeiramente, que 
é o  atendimento aos doentes.

A saúde é nosso bem maior e o povo bra-
sileiro merece respeito!

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

(*) Florentino Cardoso

Notícias sobre o caos na saúde pública brasileira fazem parte do nosso cotidiano.  
Exemplos surgem das três esferas: municipal, estadual e federal. Quem não leu?  
Quem não se indignou? Quem nunca viu reportagens sobre pacientes sendo atendidos no chão 
das emergências? Quem não sabe das longas filas de espera para consultas, exames e cirurgias? 
Quem não conhece postos de saúde sem medicamentos? Identificamos muitos problemas na 
saúde pública, mas destacam-se: subfinanciamento, má gestão e corrupção.

Que país é este?

Florentino Cardoso

Existem muitos 
caminhos para 
distribuir melhor 
os quase 400 mil 
médicos do Brasil 
concentrados nas 
capitais e grandes 
cidades
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A famigerada alegria do

Uma tentativa de analisar e interpretar “Famigerado”, 
mais um exemplo do estilo inovador de Guimarães Rosa 
(Primeiras Estórias Ed. Nova Fronteira, 2005)

O 
narrador, tranquilo em sua casa, 
num arraial qualquer, é alertado 
pelo ruído de um tropel. Curio-
so, chegou-se à janela para 
deparar com quatro cavaleiros. 
Um deles, que parecia chefiar a 

tropa, postou-se rente a sua porta, equipara-
do, exato, enquanto os três outros recuaram, 
mudos. O que queria o chefe, provavelmente 
um celerado chefiando um bando de malfeito-
res? Nem ameaçar, nem matar: apenas saber 
do narrador qual o significado de “famigera-
do”, que ele nem ouvira ou entendera direi-
to, parecendo-lhe algo como “fasmisgerado... 

(Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, 8:32)
 Para Wellington Morais de Azevedo, amigo e médico famigerado

faz-me-gerado... falmisgeraldo... e familhas- 
gerado.   Em resumo a estória se desenvolve 
entre o medo inicial do narrador e a solução 
final, com a explicação que ele dera ao cava-
leiro. É no curso da história, nas fabulações 
e conjecturas do narrador frente ao enigma 
que lhe parecia ser o forasteiro, nos diálogos 
curtos, nos recursos linguísticos, nas inova-
ções, na revalorização de expressões antigas, 
algumas já gastas pela força do uso, que Rosa 
mostra sua força de contista e vai nos deslum-
brando, nos prendendo, sem necessidade de 
nenhuma revelação espetacular, insólita, ao 
final e como fecho da estória.  Cada palavra 
sua traz uma novidade, cada frase sua, muitas 
tomadas de empréstimo  e reconstruídas do 
linguajar usual, já é uma permanente fonte de 
prazerosa  e desconcertante surpresa. 

Não concordo com a opinião de alguns 
de que Rosa   teria criado uma nova língua 
ou reinventado o português. E nem precisou 
fazer  isso para nos dar conta de sua geniali-
dade e da importância de sua literatura. Rosa 
simplesmente ( simplesmente?)  desceu ao 
fundo do poço vernacular para catar e sele-
cionar  pérolas de uma língua rica, retirar-lhe 
a camada de mofo, lustrá-las, para  exibi-las a 
nós em toda sua beleza e infinita possibilida-
de de recursos  e significados. Também não 
concordo inteiramente com a corrente que diz 
que Rosa é de difícil entendimento. Mesmo 
porque a beleza de um texto não está na  to-
tal e exata compreensão do que o autor tinha 
em mente ao escrevê-lo. Assim, não devemos 
nos preocupar em decifrar integralmente  a  
intenção ou o propósito do autor. Em outras 
palavras, ao ser publicada, uma obra  ou um 
livro perde a autoria única e ganha milhões  de 
autores que irão reinterpretando, modificando, 
reescrevendo mesmo a ideia original segundo 
sua própria experiência de vida,  suas disponi-
bilidades culturais e  emocionais.

A  beleza de um  texto  não está, pois, no 
entendimento pleno dos detalhes de cria-

conhecimento
(*) Elisabeto Ribeiro Gonçalves
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ção, mas na capacidade de nos deslumbrar, 
de enternecer. Quando criança, não sabia de 
nada dos fenômenos físicos por trás de um 
arco-íris, mas não havia para mim nada mais 
belo, mais encantador, mais deslumbrante que 
aquela faixa multicolorida atravessando o céu 
de minha terra  ao cessar a chuva. E  a total 
ignorância sobre o fenômeno me alimentava 
a crença de que ali se encontrava, quase ao 
alcance da mão,  potes e mais potes de ouro, 
prata e sei lá quanta riqueza mais, na mira de 
minha cobiça infantil!

Paulo Rónai nos diz que “nenhum leitor  
entenderá a obra de Rosa na íntegra”. Con-
cordo, mas com  uma ressalva. Mesmo enten-
dida em parte, esse  fragmento já vale pela 
obra toda, pois nele, como em qualquer outro,  
Rosa coloca toda sua criatividade, resumindo 
nele o plano geral da obra e inserindo-lhe in-
dícios,  caminhos,  referências  para  que o 
leitor apreenda e possa deleitar-se como se 
houvera lido a obra ou o texto  por inteiro.  Isso 
é mais verdade porque não é do estilo rosiano 
montar o enigma ao iniciar o conto, deixando o 
espetáculo da solução para o final. Não;  todo 
o texto, cada letra,  cada frase  contém uma 
estória própria e rica de significados,  urdidos 
com o propósito de espicaçar a curiosidade 
do leitor, forçando-o a  tentar apreender a 
singularidade de seu estilo, a aparente aridez 
de sua prosa, com a certeza de, ao final, ter 
colhido o prêmio e degustado o privilégio da 
viagem.

Ao deparar-se com  quatro desconhecidos  
a sua porta, “tudo, num relance, insolitíssimo”, 
o narrador,  só, indefeso e medroso,   confes-
sa o medo que o grupo lhe inspira, principal-
mente aquele que lhe parece ser o chefe. Sem 
nada saber do motivo da inusitada  visita,  o 
narrador  confessa  “que o medo é a extre-
ma ignorância em momento muito agudo. O 
medo O. O medo me miava”. Já temos aqui 
um recurso estilístico muito ao gosto de Rosa: 
interpor o substantivo (medo) entre dois arti-
gos definidos. Com isso fica-nos a impressão 
que o medo, além de grande, não tem como 
evaporar-se, estacionando definitivamente no 
narrador, minando-lhe  a coragem. E nem era 
para  menos: o narrador,  diante de uma si-
tuação potencialmente ameaçadora, confessa 
que “o medo me miava”. 

Diante do perigo podemos  ficar imobiliza-
dos, sem ação, mudos; podemos gritar, chorar 
ou até termos reações mais constrangedo-
ras. Mas, miar...? O que o autor quis mostrar 
usando um verbo deslocado de seu significa-
do e, ainda por cima, pronominalizado?  Fico 
imaginando que essa seria a reação de um 
gato acuado por um cãozarrão num canto de 
parede, aguardando o ataque final, definitivo 
e fatal. Se o medo, o horror o paralisa e lhe 

tolhe a fuga, que lhe resta fazer, se-
não miar? O pronome oblíquo dire-
ciona o sentimento de pânico para o 
narrador e a homofonia (me mi(ava) 
aguça, intensifica mais ainda esse 
pavor. Também que outro sentimen-
to poderia inspirar-lhe o “cavaleiro 
esse – o oh-homem-oh – com cara 
de nenhum amigo?” Esse é outro 
apelo do autor, ainda mais curioso. 
A interpolação do substantivo (ho-
mem) entre duas interjeições (oh) 
tem aqui a intenção de magnificar o 
significado usual da interjeição, que 
é o de exprimir espanto, surpresa, 
alegria, admiração, lástima, repug-
nância e outras impressões, vivas ou 
súbitas. O narrador quis então, com 
economia de palavras, falar-nos da 
extensão, da profundidade e da in-
segurança que o desconhecido  lhe 
infundira.

Também não era para menos, se 
o “cavaleiro avessado (hostil), estra-
nhão, perverso brusco, sem a-graças 
(cordialidade) tinha cara de nenhum 
amigo” Vejamos bem: o cavaleiro não tinha 
apenas “a cara de poucos amigos”, como usu-
almente dizemos, na qual podemos discernir, 
com alguma boa vontade, algum traço de 
afabilidade; o pronome indefinido (nenhum) 
anula  por completo essa possibilidade: nada 
de bom, de amigável deixava transparecer “a 
catadura (cara) de canibal” daquele estranho. 
Mais adiante vemos novamente o indefinido 
zerar quaisquer chances da existência de al-
guém que pudesse aliviar a dúvida do cavalei-
ro: “por estes meios de caminho,  tem nenhum 
ninguém ciente...”

Mas Damásio Siqueira  viera de tão longe 
em missão de paz, queria apenas que o nar-
rador lhe ensinasse  no  “no pau da peroba, 
no aperfeiçoado”, o correto  significado de 
“famigerado”, possivelmente  amofinado com 
a insolência de “um moço do Governo, meio 
estrondoso (barulhento)”, o qual, possivelmen-
te conhecedor de sua fama, o chamara assim.  
Aliviado,  relaxado, o narrador saciou-lhe a 
curiosidade: famigerado “é importante, que 
merece louvor, respeito”, com o cuidado de 
esconder-lhe o outro sentido – que ou quem 
tem má  fama. E para que não persistisse ne-
nhuma dúvida em Damásio, ele acrescenta: 
“o que eu queria  uma hora destas era ser fa-
migerado – bem famigerado, o mais que pu-
desse!...” Inquietação apagada, coração leve, 
o cavaleiro sorriu. Reconheceu a “cisma  de 
dúvida boba, dessas desconfianças”, apertou 
a mão do narrador e, exultante,  partiu.

O conhecimento libertou os dois: o narra-
dor, do medo; o cavaleiro, do ódio.

(*) Elisabeto Ribeiro Gonçal-
ves, integrante do Conselho 
de Diretrizes e Gestão do 
Conselho Brasileiro de Oftal-
mologia e presidente do Con-
selho Brasileiro de Oftalmolo-
gia (gestão 2003/2005)
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O 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP) publicaram em feverei-

ro o segundo volume da pesquisa Demografia 
Médica no Brasil. Iniciado em 2011, o projeto 
tem o objetivo de descrever a situação da Me-
dicina no país e traçar um perfil do profissional 
que a exerce. 

Uma das principais conclusões do estu-
do foi a confirmação da tendência à femini-
lização da Medicina, já observada em 2011, 
quando mulheres se tornaram maioria entre 
os integrantes do Conselho Federal de Me-
dicina com menos de 29 anos. No grupo dos 
mais velhos, as mulheres ainda são minoria. 

O rápido crescimento do contingente de mé-
dicas vem sendo observado desde o início da 
década de 2000. No total, os homens ainda 
são maioria, compondo pouco menos de 60% 
do contingente médico nacional. Presumivel-
mente, a especialidade com maior participa-
ção feminina é a pediatria, com cerca de 70% 
de profissionais do sexo feminino. 

A Oftalmologia conta com 36,7 por cento 
de mulheres.

A mudança é vista como algo positivo, não 
apenas por refletir a predominância feminina 
no quadro populacional brasileiro, mas tam-
bém pelo elevado grau de satisfação registra-
do entre pacientes atendidos por mulheres. 
Segundo o relatório, profissionais do sexo 
feminino costumam ser mais “atenciosas” e 
envolver os pacientes na tomada de decisões, 
são mais eficientes na gestão de tecnologias 
e mostram empatia com peculiaridades cul-
turais e preferências pessoais dos pacientes.

Outro ponto importante destacado no es-
tudo foi o crescimento bastante superior do 
contingente de médicos em relação ao au-
mento da população geral. De 1970 a 2010, 
o número de médicos cresceu 557,72%, con-
tra 101,84% da população. Em 2012, havia, 
no Brasil, dois médicos para cada mil habitan-
tes, próximo à meta federal de 2,5, que deve 
ser alcançada em oito anos. Ainda assim, a 
distribuição de profissionais pelo território 
nacional permanece irregular, com a maioria 
esmagadora fixada nas capitais. A cidade 
de São Paulo, por exemplo, apresenta 4,48 
profissionais por milhar de moradores, contra 
2,64 do estado como um todo.

Ao tratar do número de especialistas exis-
tentes no País, o estudo assinala quem das 
53 especialidades médicas reconhecidas no 
Brasil, a Pediatria é a área mais numerosa, 
reunindo 30.112 titulados, ou 11,23% do to-
tal de especialistas. Somada à Ginecologia e 
Obstetrícia, que vem em segundo lugar, com 
9,33%, as duas áreas somam um quinto de 
todos os profissionais com registro.

A Oftalmologia aparece, na Demografia 
Médica do CFM/CREMESP, em nono lugar 
entre as especialidades com maior número 
de médicos, com 9.823 especialistas.

De acordo com o presidente do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO), este nú-

Glaucoma é foco de congresso em Curitiba

Oftalmologia subestimada 
no estudo sobre Demografia Médica
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Glaucoma é foco de congresso em Curitiba

mero é evidentemente subestimado e causa 
preocupação.

“Temos no cadastro do CBO mais de 
14.500 nomes enquanto que no cadastro 
do CFM o número é cerca de 30% inferior. 
Logicamente, quando os defensores da op-
tometria não médica insistem na tese de que 
existem poucos médicos oftalmologistas no 
País, sofismam utilizando os dados do CFM, 
o que causa um prejuízo político para a Es-
pecialidade e uma cortina de fumaça a mais 
para discussão séria sobre a melhoria da saú-
de ocular da população brasileira”, afirmou.

Rey de Faria ressaltou que existem nos 
registros do CBO cerca de 600 médicos com 
direito ao Título de Especialista em Oftalmo-
logia, mas não o requereram e que muitos dos 
portadores do documento não realizaram os 
procedimentos necessários para registrar o 
respectivo Título de Especialista no conselho 
regional de Medicina do Estado onde atua, 

resultando na subestimação do número de 
especialistas, com as consequências políticas 
apontadas.

“É fundamental que todos os médicos que 
tenham direito ao Título de Especialista em 
Oftalmologia e que ainda não o requereram 
ao CBO que o façam, da mesma forma que 
todos os portadores que ainda não registra-
ram o documento no CRM que tomem as 
providências necessárias. Precisamos de um 
retrato cada vez mais real da especialidade 
tanto para o planejamento das ações sociais 
voltadas para a saúde ocular como para der-
rubar os falsos argumentos sobre escassez 
de oftalmologistas”, conclui Rey de Faria.

Veja a íntegra do estudo Demografia Médi-
ca no Brasil no site
http://portal.cfm.org.br/images/stories/
pdf/demografiamedicanobrasil_vol2.pdf

“Temos no cadastro 
do CBO mais de 
14.500 nomes 
enquanto que no 
cadastro do CFM o 
número é cerca de 
30% inferior.
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Será que você não tem direito ao 
Título de Especialista em Oftalmologia?

 Resolução CFM Nº 1.960/2010
(Publicada no D.O.U. de 12 de janeiro de 2011, Seção I, p.96)

Dispõe sobre o Registro de Qualificação de Especialidade Médica em  

virtude de documentos e condições anteriores a 15 de abril de 1989.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribui-

ções conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, 

alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regula-

mentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958,

CONSIDERANDO o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da Cons-

tituição da República Federativa do Brasil;
CONSIDERANDO o disposto no art. 6º do Decreto-lei nº 4.657, 

de 4 de setembro de 1942;
CONSIDERANDO o disposto no art. 115 do Código de Éti-

ca Médica, aprovado pela Resolução CFM nº 1.931, publicada no 

D.O.U. de 13 de outubro de 2009, Seção I, p.173;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 1.634, pu-

blicada no D.O.U. de 29 de abril de 2002, Seção I, p. 81, que dispõe 

sobre convênio de reconhecimento de especialidades médicas fir-

mado entre o Conselho Federal de Medicina CFM, a Associação 

Médica Brasileira - AMB e a Comissão Nacional de Residência 

Médica – CNRM;
CONSIDERANDO o número de demandas judiciais que envol-

vem o tema;
CONSIDERANDO o pleito de vários médicos em todo o Brasil;

CONSIDERANDO a relação de especialidades reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina;
CONSIDERANDO, por fim, o decidido na sessão plenária reali-

zada em 16 de dezembro de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º Permitir o Registro de Qualificação de Especialidade 

Médica em virtude de documentos e condições anteriores a 15 

de abril de 1989, desde que os médicos requerentes comprovem 

esse direito de acordo com os critérios vigentes à época, ou seja, 

quando atender, no mínimo, a um dos seguintes requisitos:

a) possuir certificado de conclusão de curso de especialização 

correspondente à especialidade cujo reconhecimento está sendo 

pleiteado, devidamente registrado nos termos da lei;

b) possuir título de especialista conferido por entidade de âm-

bito nacional acreditada pelo CFM;
c) possuir título de docente-livre ou de doutor, na área da es-

pecialidade;
d) ocupar cargo na carreira de magistério superior, na área da 

especialidade, com exercício por mais de dez anos;

e) ocupar cargo público de caráter profissional, na área da es-

pecialidade, por mais de dez anos;
f) possuir títulos que, embora não se enquadrem nas alíneas 

anteriores, possam, quando submetidos à consideração do CFM 

em grau recursal, ser julgados suficientes para o reconhecimento 

da qualificação pleiteada.
Art. 2º São documentos hábeis para a comprovação do dis-

posto nas alíneas "d" e "e" do art. 1º a cópia autenticada do ato 

oficial gerador do provimento no cargo na carreira de magistério 

ou no cargo público de caráter profissional, na área da especiali-

dade, e a certidão comprobatória do respectivo tempo de serviço.

Art. 3º Os títulos de que trata a alínea "f" do art. 1º deverão 

referir-se a:
I - Residência Médica;
II - Cursos de especialização ministrados por estabelecimento 

de ensino médico ou por entidades estrangeiras de reconhecida 

idoneidade;
III - Estágio de aperfeiçoamento em entidade reconhecida pelo 

CFM como capacitada para tal finalidade;
IV - Mestrado;
V - Outras atividades discentes (cursos recebidos sob qual-

quer forma, etc.);
VI - Exercício do magistério superior a qualquer título, na área 

da especialidade;
VII - Exercício de cargo, função ou atividade de caráter profis-

sional na área da especialidade;
VIII - Produção intelectual, de caráter técnico ou científico, sob 

a forma de trabalhos publicados na área da especialidade.

Art. 4º O pedido de registro de especialista previsto no art. 

1º deverá ser dirigido ao Conselho Regional de Medicina onde o 

médico estiver inscrito, bem como toda a documentação hábil que 

comprove o alegado, devendo ser designada uma comissão para 

sua análise.
Art. 5º À decisão do Conselho Regional de Medicina sobre o 

tema caberá recurso ao Conselho Federal de Medicina.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se todas as disposições em contrário.

 
Brasília-DF, 16 de dezembro de 2010

Há pouco mais de dois anos, o Conselho Federal de Medicina emitiu a resolução 1.960/10 que dispõe sobre o registro de 
qualificação de Especialidade Médica em virtude de documentos e condições anteriores a 15 de abril de 1989.

Em virtude desta resolução, dezenas de médicos podem ter direito ao Título de Especialista em Oftalmologia sem a necessi-
dade de prestarem a Prova Nacional de Oftalmologia. Entre os que podem estar nesta situação encontram-se os que ocuparam 
cargo na carreira de magistério superior, na área da especialidade, com exercício por mais de dez anos, os que ocuparam cargo 
público de caráter profissional, na área da especialidade, por mais de dez anos e aqueles que possuam títulos que posam ser 
submetidos à consideração do CFM em grau recursal e julgados suficientes para o reconhecimento da qualificação pleiteada. 
Veja a resolução na íntegra:
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M
édicos que ocupam cargos de di-
retor técnico, supervisor, coordena-
dor, chefe ou responsável médico 
de serviços assistenciais especia-

lizados devem possuir título de especialista. 
A regra vale para estabelecimentos (especia-
lizados) de hospitalização ou de assistência 
médica pública ou privada, em qualquer ponto 
do território nacional. Essa nova diretriz consta 
na Resolução 2007/13 do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), publicada no Diário Ofi-
cial da União em 08 de fevereiro.

O diretor técnico é o médico que res-
ponde eticamente por todas as informações 
prestadas perante os conselhos de medicina 
(federal ou regionais), podendo, inclusive, ser 
responsabilizado ou penalizado em caso de 
denúncias comprovadas. Pela nova regra em 
vigor, fica estabelecido que os profissionais 
que forem investidos desse cargo devem pos-
suir título de especialista emitido de acordo 
com as normas do CFM. 

Cada médico pode responder pela super-
visão, coordenação, chefia ou responsabilida-
de por até duas unidades de saúde. 

No parecer 18/12, sobre o mesmo tema, o 
CFM já defendia essa determinação. A princi-
pal justificativa para a exigência desse pré-re-
quisito baseia-se no fato de que a supervisão 
técnica de uma equipe profissional está expos-
ta, eventualmente, a decisões complexas, de-
pendentes de maior conhecimento e reflexão. 

A íntegra da Resolução 2007/13 é a se-
guinte:

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
(CFM), no uso das atribuições conferidas pela 
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, al-
terada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezem-
bro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 
44.045, de 19 de julho de 1958, e pelo De-
creto nº 6.821, de 14 de abril de 2009, e 

CONSIDERANDO especificamente o dis-
posto no artigo 17 da Lei nº 3.268/57;

CONSIDERANDO que o art. 21 do Códi-
go de Ética Médica veda ao médico deixar de 
colaborar com as autoridades sanitárias ou 
infringir a legislação pertinente;

CONSIDERANDO o Parecer nº 18/12, 
aprovado na sessão plenária do dia 15 de ju-
lho de 2012;

CONSIDERANDO que é dever do médico 
manter suas informações atualizadas perante 
os Conselhos de Medicina; 

CONSIDERANDO os artigos 28 e 29 do 
Decreto nº 20.931/32, resolve:

Art. 1º Para o médico exercer o cargo de 
diretor técnico ou de supervisão, coordena-
ção, chefia ou responsabilidade médica pelos 
serviços assistenciais especializados é obri-
gatória a titulação em especialidade médica, 
registrada no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), conforme os parâmetros instituídos 
pela Resolução CFM nº 2.005/12.

§1º Em instituição destinada ao exercício 
de uma única especialidade, o diretor técnico 
deverá ter título de especialista registrado no 
CRM.

§ 2º O supervisor, coordenador, chefe ou 
responsável pelos serviços assistenciais es-
pecializados de que fala o caput deste artigo 
somente pode assumir a responsabilidade 
técnica pelo serviço especializado em até 
duas unidades de serviços assistenciais.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação.

Roberto Luiz d’Ávila - Presidente 
Henrique Batista e Silva - Secretário-Geral

CFM estabelece obrigatoriedade do 
Título de Especialista para responsáveis médicos

Roberto Luiz d’Avila

Henrique Batista 
e Silva
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FeCOOESO

T
emos recebido reclamações de 
médicos oftalmologistas, adminis-
tradores e faturistas, informando 
que algumas Operadoras de Plano 

de Saúde Suplementar ainda insistem na 
prática da PARAMETRIZAÇÃO (estabeleci-
mento de médias na realização de exa-
mes).

Em 2010 a Federação das Coope-
rativas Estaduais de Serviços Adminis-
trativos em Oftalmologia (FeCOOESO) 
abordou este assunto junto a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o 
que gerou o ofício ANS nº 152 de 2010, 
que rechaçava a prática descabida das 
empresas que, de acordo com artigo 
12, inciso I, alínea “b”, da Lei 9.656 de 
1998, devem garantir cobertura de ser-
viços de apoio diagnósticos, tratamentos 
e demais procedimentos ambulatoriais 
sempre que solicitados pelo médico as-
sistente.

Para que haja uma melhor compreen-
são e fundamentação diante de possível 
intransigência da operadora de plano de 
saúde ou seguradora, elencamos abaixo 
alguns itens que julgamos fundamentais 
à manutenção e preservação do direito 
médico:

1 – Não existem quaisquer estudos científicos de média 
de exames realizados por oftalmologistas que corrobore os 
dados fornecidos pelas empresas. Ainda que estes dados fos-
sem realidade, tais diretrizes deveriam ser elaboradas pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), conforme Art. 
1º, da Resolução CFM nº 1.642 de 2002. Nunca por uma ope-
radora de plano de saúde.

2 – A imposição unilateral destes limites fere o Art. 2º, 
do Capítulo II, do Código de Ética Médica, “Direitos do Mé-
dico”, que diz: “É direito do médico: Indicar o procedimento 
adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente 
reconhecidas e respeitada a legislação vigente.”

3 – A adoção dos “Pacotes de Consulta”, onde em uma 
consulta são realizados vários exames que possuem código 
próprio, violam claramente os preceitos trazidos no Rol ANS. 
De acordo com o próprio Parecer do CBO, em conjunto com a 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e a FeCOOESO, a 
“Consulta Oftalmológica é composta de: anamnese, inspeção, 

exame das pupilas, medida da acuidade 
visual, refração, retinoscopia e cerato-
metria, fundoscopia, biomicroscopia do 
segmento anterior, exame sumário da 
motilidade ocular e do senso cromático”. 
Quaisquer exames, diferentes destes, 
devem ser pagos conforme Tabela de Ho-
norários Médicos, mediante citação de 
seu código TUSS, uma vez presentes no 
Rol da ANS.

4 - A frequência na realização de 
exames é peculiar ao tratamento que o 
paciente é submetido e, cada paciente 
apresenta um quadro diferente do outro;

5 – A Resolução nº 56 de 1993 do 
Conselho Regional de Medicina do Esta-
do do Rio de Janeiro (CREMERJ), órgão 
de grande representação e opinião no 
cenário nacional, em seu artigo 2º diz 
ser vedado às empresas de Medicina de 
Grupo, Cooperativas Médicas, Segurado-
ras de Saúde, ou qualquer outro gênero 
de entidades contratantes de serviços de 
saúde ou reembolso de despesas médi-
cas, a limitação do número de consultas 
e procedimentos médicos, por trata-se de 
exclusiva decisão do médico assistente do 
paciente. 

6 – Insta observar que, se houver suspeita de fraude na 
requisição de exames por parte do prestador de serviço, a 
operadora deve utilizar-se de sua auditoria, em conformida-
de com a Resolução CFM nº 1.614 de 2001, e se comprovada 
a infração ética, enviar denúncia ao Conselho Regional de 
Medicina. Resta ainda ao convênio, a abertura de investiga-
ções, através de sindicâncias, apurando os reais responsá-
veis, punindo-os administrativamente.

Acreditando ter fornecidos os esclarecimentos necessá-
rios, solicitamos a todos os médicos oftalmologistas e ser-
viços oftalmológicos que estiverem enfrentando problemas 
semelhantes nos informem para que possamos tomar as de-
vidas providências. 

Gabriel Carvalho
Advogado da FeCOOESO

João Fernandes
Gerente Administrativo da FeCOOESO 
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Parametrização de exames oftalmológicos
Ato rechaçado pela ANS

Rio de Janeiro, 07 de fevereiro de 2013
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FeCOOESO

A 
Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftal-
mologia (FeCOOESO) emitiu em março de 2013 documento reafirmando a 
responsabilidade única e exclusiva do médico oftalmologista na decisão sobre 
a escolha da lente intraocular a ser utilizada na cirurgia. O documento foi mo-

tivado por consulta da Sociedade de Catarata e Cirurgia Intraocular que, por sua vez, 
havia sido acionada por empresa de plano de saúde que questionava a decisão do 
médico assistente.

Escolha de LIO é responsabilidade 
exclusiva do cirurgião

Gabriel Carvalho
Advogado da FeCOOESO

João Fernandes
Gerente Administrativo 
da FeCOOESO 

De acordo com a legislação ora vigente, quem 

decide qual lente intraocular deverá ser implantada 

no paciente, é o médico assistente e não a Operado-

ra de Plano de Saúde Suplementar;

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO) e a Fe-

COOESO emitiram, em 2006, Parecer de Fornecimen-

to e Utilização de Lente Intraocular objetivando es-

clarecer as partes envolvidas neste processo, a saber 

médicos assistentes – oftalmologistas, operadoras 

de plano de saúde e beneficiários quanto à prática 

correta que envolve o fornecimento de lentes intra-

oculares (lio) em todo o Brasil;

Em 2004, a COOESO RJ acionou o Ministério Pú-

blico Estadual e Federal, suscitando a necessidade 

do fornecimento de lente intraocular ser realizado 

EXCLUSIVAMENTE pelo médico assistente ou pelo 

centro cirúrgico oftalmológico onde fosse realizado 

o procedimento. EM HIPÓTESE ALGUMA PELA OPE-

RADORA. Na Petição Inicial, a COOESO demonstrava 

o grande risco que havia no fornecimento de lio, 

quando realizado pelas operadoras, que visando o 

lucro, comercializavam lentes de qualidade e ori-

gens duvidosas, não se importando com o resultado 

final. Isto gerava sérios problemas para os oftalmo-

logistas, que eram “obrigados”, temendo um possí-

vel descredenciamento, a utilizarem lentes de pés-

sima qualidade, as quais em muitas ocasiões eram 

levadas no dia da cirurgia pelo próprio paciente, que 

inúmeras vezes manuseava a prótese, gerando con-

taminação, o que só era observado após a implanta-

ção. Isto quando o paciente não perdia o único olho 

que restava. 
Uma vez configurado o problema, o paciente 

fazia valer dos seus direitos e, na grande maioria 

das vezes, ajuizava ação de responsabilidade civil, 

erro médico, dano material, CONTRA O MÉDICO QUE 

HAVIA REALIZADO O PROCEDIMENTO. O profissio-

nal, normalmente chamava a Operadora de Plano 

de Saúde como TERCEIRO, através de uma ação civil 

chamada DENUNCIAÇÃO DA LIDE, tentando garantir 

desta forma que, caso a justiça entendesse que o réu 

(oftalmologista) fosse responsável pela indenização 

definida em sentença, a operadora tivesse obriga-

ção de também arcar com este custo, dividindo estas 

despesas com o médico.
Porém, as operadoras eximiam-se de culpa ale-

gando que, uma vez que o médico aceitara a Lio 

fornecida, ele se responsabilizava integralmente 

por qualquer infortúnio pós-cirúrgico, que porven-

tura pudesse acontecer,  o qual tivesse vinculado no 

procedimento realizado. Neste momento, os juízes 

entendiam que o médico deveria assumir a respon-

sabilidade de forma integral, uma vez que concorda-

ram manusear a prótese fornecida pela operadora.

Uma vez apresentados estes argumentos, a  

COOESO pleiteou que o fornecimento das lios fosse 

feito pelo médico ou centro cirúrgico, o que inicial-

mente foi questionado pelas operadoras sob a ale-

gação de inviabilidade financeira da operação.  A 

COOESO sugeriu então, que as operadoras propuses-

sem a cobertura de uma lente intraocular nacional, 

aprovada pela ANVISA e que caso o médico assisten-

te ou o paciente escolhessem lente diversa daquela, 

caberia ao paciente pagar a diferença. Este enten-

dimento foi ratificado dentro do Ministério Público, 

gerando o arquivamento.
Em suma, cabe ao médico decidir qual a lio será 

utilizada diante dos diversos quadros que diaria-

mente lhe são apresentados. Porém o convênio tem 

liberdade de definir o valor de cobertura/reembolso 

por uma lente intraocular. Caso a lio escolhida pelo 

médico ultrapasse o valor de cobertura definido pela 

empresa, cabe ao paciente arcar com a diferença, 

mediante prévia assinatura do chamado Termo de 

Consentimento – Reembolso de Lente Intraocular

A íntegra do documento emitido pela FeCOOESO 

é a seguinte:
Leia também parecer sobre 
fornecimento e utilização 
de lentes intraoculares 
elaborado em 2006 no 
site www.cbo.com.br e 
veja modelo do termo de 
consentimento reembolso 
de lente intraocular no site 
www.cbo.com.br
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Ortóptica alinhada à Oftalmologia

Os primeiros serviços de reabilitação vi-
sual e baixa visão surgiram na segunda 
metade do século XX. Antes desse pe-
ríodo, a atenção era dada aos pacien-

tes considerados cegos, pois não havia distinção 
entre o grupo de cegos e os com baixa visão. 

Nas décadas de oitenta e noventa, surgiram 
os primeiros centros de atendimento aos pa-
cientes de baixa visão nos serviços universitários 
públicos. Surgiram também as associações de 
pais, deficientes e amigos em vários estados e 
capitais do Brasil, com o objetivo de defender o 
direito de cidadania e melhoria da qualidade de 
vida dos deficientes visuais.

O ortoptista, desde então atua na assistência 
aos pacientes realizando as avaliações das fun-
ções visuais e auxiliando os oftalmologistas na 
reabilitação dos mesmos. Vem atuando também 
no ensino, pesquisa científica e congressos da 
área da baixa visão.

Atualmente, o ortoptista participa de equi-
pes multiprofissionais, em hospitais e centros 
de reabilitação, coordenando estudos ligados à 
deficiência visual em pacientes com múltiplas 
deficiências.

A Ortóptica esteve presente no I Simpósio 
da Sociedade Pan-Americana de Baixa Visão no 
Brasil, que aconteceu nos dias 15 e 16 de março 
de 2013 em Salvador, sob a coordenação dos 
oftalmologistas Luciene Fernandes e Edson Car-
valho da Silveira. Ortoptistas participaram pales-
trando e apresentando casos clínicos. O evento 

(*) Celina Tamaki

Atuação da Ortóptica 
na baixa visão

contou com a presença de renomados nomes da 
baixa visão nacional e internacional, destacando 
a presença de Donald Fletcher (EUA), Karen 
Seidman (EUA), Ronald Schuchard (EUA) e Ro-
sario Espinoza (Peru).

Participei expondo meu trabalho no Centro 
de Reabilitação do Hospital Israelita Albert Eins-
tein, onde realizo avaliações e terapias de ortóp-
tica e baixa visão em pacientes com múltiplas 
deficiências.

O Simpósio teve grande presença de oftal-
mologistas e profissionais da área de reabilita-
ção de equipes interdisciplinares, o que possibili-
tou grande troca de conhecimento e experiência 
entre os participantes, incluindo a participação 
futura da Ortóptica em projetos internacionais. 

A Ortóptica, com sua história de 65 anos no Brasil, vem participando ativamente do 
desenvolvimento dos serviços de visão subnormal ou baixa visão.

(*) Celina Tamaki, ortoptistra,  doutora em 
Ciências Visuais – UNIFESP e integrante da diretoria 
Conselho Brasileiro de Ortóptica - CBOrt

Celina Tamaki na equipe de 
reabilitação do HIAE

Palestrantes nacionais do simpósio:  
Keila Carvalho, Galton Vasconcelos, 
Luciene Fernandes, Edson Silveira e 
Celina Tamaki

Palestrantes nacionais 
e internacionais: Celina 
Tamaki, Donald Flecher, 
Ronald Schuchard, Keila 
Carvalho, Rosario Espinoza, 
Galton Vasconcelos, 
Luciene Fernandes, Edson 
Silveira e Islane Verçosa). 
Mylene Matsuhara e Julieta 
Gonçalves

Celina Tamak



55

Jornal Oftalmológico Jota Zero |  Março/Abril 2013

CBO em AçãoOrtóptica alinhada à Oftalmologia

A 
profissão de ortoptista está relacionada 
na Classificação Brasileira de Ocupações 
sob o número 2239-10. Não existe outra 
com as mesmas funções. (www.mtecbo.

gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitu-
loA-Z.jsf)

No Anexo I da Portaria 288/SAS assinada 
pelo Secretário de Atenção à Política Nacional 
de Atenção em Oftalmologia, o ortoptista é citado 
como uma opção para integrar equipes de Unida-
des de atenção Especializada em Oftalmologia ou 
Centros de Referência em Oftalmologia. No item 
3.4.1.f. deste Anexo sob o título Recursos Huma-
nos, ortoptista é definida como “profissional com 
graduação em Ortóptica obtida em Instituiçôes de Ensino superior reconhecidas pelo Ministério 
da Educação” . (dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2008/GM/GM-3128.htm)

O ortoptista é, portanto, o profissional de saúde, com formação de nível superior, reconhe-
cido pela organizações de oftalmologistas (CBO e SBO), relacionado na CBO do Ministério do 
Trabalho,  e reconhecido pelo Ministério da Saúde como o único profissional que pode trabalhar 
de forma compartilhada com oftalmologistas na avaliação e tratamento dos   distúrbios da visão 
binocular.

Nós não temos como coibir direta e rapidamente as práticas irresponsáveis. Esta responsabi-
lidade rotineiramente dividimos com os médicos oftalmologistas, onde a maioria não aceita dividir 
os cuidados com a saúde ocular de seu paciente com pessoas sem a formação adequada para 
executar um teste ortóptico e exercícios ortópticos.

Para que haja sempre o atendimento correto, sugerimos que o oftalmologista solicite “Teste 
Ortóptico realizado por ortoptista” e, se achar necessário, verifique a procedência do profissional 
que realiza o Teste Ortóptico. 

Quaisquer dúvidas podem ser sanadas junto ao CBOrt, Conselho Brasileiro de Ortóptica, único 
órgão representativo da classe no país e junto à IOA, International Orthoptic Association,  através 
do site (www.cbort.com.br).

O CBOrt esclarece:

O parecer do CBO e SBO sobre Exames de Motilidade Ocular – Ortóptica diz o seguinte 
“o exame do paciente com  distúrbio da visão binocular, com avaliação das alterações 
motoras e sensoriais e medidas para orientação terapêutica, constitui-se um exame 
específico, realizado em situações peculiares e distinto da consulta oftalmológica, podendo 
ser realizado por médico ou ortoptista”. www.cooeso.com.br/downloads/parecer_sbocbo_
motilidade_ocular.pdf
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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 faço Diplomax, duas canetas 
de fato, diatermia, com controle re-
moto, pedal e três kits de linhas au-
toclaváveis. Aparelho em excelente 
estado. Vendo também microscópio 
Opto SM Plus 2009, com zoom, foco, 
pouco uso, único dono, excelente es-
tado. Contatos com Dr. Antônio pelo 
telefone (43) 8407-1770 ou pelo e-
-mail maranajunior@yahoo.com.br 

EQUIPAMENTOS 
OFERECIDOS

OPORTUNIDADES

Classificados

• Clínica de Oftalmologia em expan-
são contrata médicos para sua equi-
pe. Em pleno funcionamento, ótima 
localização, na cidade de São Paulo 
(SP), credenciada com vários convê-
nios. Projetos para ampliar a socie-
dade com novos sócios. Contatos 
com Sra. Rosângela  pelo telefone 
(11) 3284-4466 ou pelo e-mail san-
tos.rosangela5@gmail.com

• Clínica Oftalmológica de gran-
de porte localizada em Teresópolis 
(RJ) contrata médico oftalmologista. 
Contatos com Sra. Patrícia pelos te-
lefones (21) 2643-5666 ou 2643-
2235 ou ainda pelo e-mail adm.iot@
veloxmail.com.br

• Oportunidade profissional para 
atendimento clínico e cirúrgico em 
clínica de médio porte estabelecida 
há mais de 30 anos em bairro nobre 
da capital paulista. Disponibilidade 
de segunda a sexta-feira. Excelente 
remuneração. Daremos preferên-

cia a colegas com experiência em 
glaucoma ou cirurgia plástica ocular. 
Contatos pelo telefone (11) 3277-
6698 c/ Sr. Alessandro. Currículos 
para paulomed@ig.com br ou ale.
eyecorp@gmail.com

• Admite-se médico oftalmologista 
com possibilidade de ser sócio par-
ceiro ou sócio de hospital em Timbó 
(SC) através de compra de cotas, ou 
somente contratado. Valor da remu-
neração negociável. Carga horária 
de 40 horas semanais. Os interes-
sados devem enviar currículo para o 
e-mail adm@hof.com.br

• Venha fazer sua reserva de consul-
tório conosco, credenciamento com 
as principais seguradoras e autoges-
tões, 60% de consultas particulares. 
Possibilidade de ganhos de até R$ 
20 mil. Contatos pelos telefones 
(11) 3129-4794 ou 7876-1410 
ou ainda pelo e-mail edvaldo.rodri-
gues@acerh.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

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

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 Xiii Congresso da sociedade Caipira de Oftalmologia
 Local: Centro de Convenções Ribeirão Preto
 Ribeirão Preto - SP
 Informações: E-mail: cenacon@cenacon.com.br
 Site: www.cenacon.com.br 

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

Junho
21 e 22 Vi Congresso da sociedade Brasileira de Visão subnormal
 Local: Centro de Convenções  Rebouças
 São Paulo  - SP
 Informações: www.visaosubnormal.org.br 

26 a 29 VII Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia
 Local:Foz do Iguaçu - PR
 Informações: site: http://congressosbo.com.br/#Home 

Agosto

20132013
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Sociedades FiliadasCalendário Oftalmológico

Setembro
27 e 28 Xi Congresso Centro - Oeste de Oftalmologia
 ii Congresso Centro - Oeste de auxiliares de Oftalmologia
 Local: Cuiabá—MT
 Organização: Sociedade Centro - Oeste de Oftalmologia (SOCEO) e 

Associação Mato-grossense de Oftalmologia (AMO)

Outubro
24 a 26 simpósio internacional de Córnea do Hospital de Olhos de 

sorocaba
 Local: Sorocaba - SP
 Organização: Hospital de Olhos de Sorocaba
 Informações: Tel. (15) 3212-7077
 E-mail: sinbos@bos.org.br

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 

Abril
02 a 05 Xiii Congresso internacional de Catarata 
 e Cirurgia refrativa
 iX Congresso internacional de administração 
 em Oftalmologia
 Local: Centro de Convenções Sulamérica
 Rio de Janeiro - RJ
 Informações: site: wwwcatarata-refrativa.com.br

02 a 06 XXXiV Congresso internacional de Oftalmologia
 29º Congresso da Academia de Oftalmologia da Asia-Pacifico
 118º Encontro Annual da Sociedade Japonesa de Oftalmologia
 Local: Tóquio - Japão
 Informações: site: www.woc2014.org

20132013

20142014

Maio
08 a 10 XXii Congresso internacional de Oculoplástica

28 a 30 XVi simpósio internacional da sociedade 
 Brasileira de Glaucoma
 Local: Goiânia—GO
 Informações: email: sbglaucoma@sbglaucoma.com
 Site: www.sbglaucoma.com

20152015

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.
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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.”
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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. 
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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 
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maior proteção contra os raios uv.
nova geração de Lentes anti-refLexo crizaL com proteção uv.

novas Lentes crizaL forte uv. proteção e nitidez.

PARA SEUS OLHOS
Dia após dia, a radiação UV tem efeitos nocivos e 
irreversíveis sobre os olhos. As novas lentes anti-reflexo 
Crizal® UV oferecem a melhor proteção contra os raios UV 
refletidos nos olhos, graças à alta tecnologia desenvolvida 
pela Essilor.

PARA SUA VISÃO
Além da proteção contra os raios nocivos, as lentes Crizal® Forte UV 
proporcionam máxima nitidez de visão, combatendo 5 inimigos: 
reflexos, arranhões, manchas, poeira e água. Lembre seu cliente, 
que a Essilor oferece 12 meses de garantia de resistência a 
arranhões** que pode ser estendida mediante cadastro no site:  
www.essilor.com.br/garantiacrizal
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Use o seu celular e saiba  
mais sobre os raios UV.

*

   * 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. 
**  Para arranhões ocorridos em condições normais de uso, a troca por lentes no mesmo grau (dioptria) e para a mesma armação da compra original é inteiramente gratuita.  
  Estão excluídos danos decorrentes de acidentes ou mau uso. As imagens neste anúncio são meramente ilustrativas.

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

uvrefLexos arranhões manchas poeira Água


