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1-DAY ACUVUE® TRUEYE®: Reg. ANVISA 80148620065. Senofi lcon 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,  Galyfi lcon A - 4ACUVUE® ADVANCE® com 
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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 fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura de proteção. O médico Oftalmologista informará se o usuário 
apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário nunca deve tratar qualquer condição, usando 
lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Qualquer infl amação, infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que 
afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer 
infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, podem se desenvolver rapidamente e causar perda da 
visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros problemas, retirar imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários 
de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou danifi cada. Reações Adversas: Ardor, coceira ou sensação 
de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções 
oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam 

usadas continuamente ou por tempo excessivamente longo. Se o usuário relatar algum problema, deve 
RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar o Oftalmologista. Posologia: Uso prolongado1,2,3,5,8,10– 
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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Ato Médico

A Palavra do Presidente

E
ste é o veredito do presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmo-
logia, Marco Antônio Rey de Faria, 
sobre a aprovação do Projeto de 
Lei 268/02 (7.703/06) que regu-

lamenta o exercício da Medicina pelo Plenário 
do Senado Federal.

O projeto, impropriamente chamado de Lei 
do Ato Médico, seguiu para sanção presidencial.

Para os médicos oftalmologistas, o Proje-
to 268/02 tem especial significado já que no 
inciso X do artigo 4º assinala como atividade 
privativa do profissional médico a “prescrição 
de órteses e próteses oftalmológicas”.

O projeto, em versões e substitutivos 
diferentes, tramitou pelas duas casas do 
Congresso Nacional durante onze anos e foi 
tema de 27 audiências públicas envolvendo 
as entidades representativas dos médicos 
e de outros profissionais ligados à área da 
saúde.

As várias diretorias do CBO acompa-
nharam ativamente a tramitação do projeto, 
esclarecendo os parlamentares em várias 
oportunidades sobre os benefícios que a sua 
aprovação traria para a saúde da população e, 
principalmente, para a saúde ocular.

Durante todo o dia 18 de junho, o presi-
dente do CBO, juntamente com o vice-presi-
dente, Milton Ruiz Alves, e o secretário geral 
da entidade, Nilo Holzchuh, estiveram presen-
tes no plenário do Senado para acompanhar 
a votação.

“Tivemos oportunidade de conversar de-
moradamente com os Senadores Paulo Davim 
(PV/RN), um dos baluartes em nossa defesa, 
e José Agripino (DEM/RN), do qual ouvimos o 
seu apoio total à nossa causa”, afirmou Marco 
Rey de Faria.

Histórico

A primeira proposta sobre o tema, PLS 
25/2002, foi apresentada pelo então sena-
dor Geraldo Althoff (PFL-SC). Em seguida, 
o senador Benício Sampaio (PFL-PI) apre-
sentou o PL 268, que também tratava de 
regulamentação. A convergência do tema 
permitiu que as duas propostas fossem 
apensadas e tramitassem juntas. O projeto 
já saiu do Senado, em 2006, na forma de 
substitutivo da senadora Lúcia Vânia (PSDB- 
GO), relatora na CAS, baseado no PL 268. 
Enviado à Câmara, foi modificado novamente 
e voltou ao Senado como novo substitutivo 
(PLS 268/2002), em outubro de 2009. Esse 
foi o texto que serviu de base ao aprovado 
pelo plenário.

O projeto, na forma aprovada em votação 
simbólica pelo Plenário do Senado, estabe-
lece que também são atividades exclusivas 
do médico cirurgias; aplicação de anestesia 
geral; internações e altas; emissão de laudos 
de exames endoscópicos e de imagem; pro-
cedimentos diagnósticos invasivos; exames 
anatomopatológicos (para o diagnóstico de 
doenças ou para estabelecer a evolução dos 
tumores).

Com as modificações aprovadas, não se-
rão atividades exclusivas de médicos os exa-
mes citopatológicos e seus laudos; a coleta 
de material biológico para análises clínico- 
laboratoriais; e os procedimentos através 
de orifícios naturais em estruturas anatômi-
cas visando à recuperação físico-funcional 
e não comprometendo a estrutura celular e 
tecidual.

No plenário, os senadores Antonio Carlos 
Valadares (PSB-SE) e Lúcia Vânia defende-
ram a proposta ressaltando a sua importância 
para a saúde pública e para os profissionais 
da área. Valadares, relator da matéria na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ), destacou que, das 14 profissões da 
área da saúde, apenas a profissão de médi-
co ainda não era regulamentada. Apenas o 
senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) 
votou contra, argumentando que o texto é ex-
cessivamente minucioso e não abarca ques-
tões próprias da modernidade. 

Senado aprova projeto que 
regulamenta a profissão de médico
“É a vitória do bom senso e da razão para o bem da saúde de nosso Povo”.

A diretoria do CBO com o 
Senador José Agripino no 
dia da votação

O presidente do CBO, 
Marco Antônio Rey de Faria, 
o vice-presidente, Milton 
Ruiz Alves, o secretário 
geral, Nilo Holzchuh e o 
Senador Paulo Davim
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A Palavra do Presidente

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

Finalmente gostaria de comentar sobre a eleição para a 
próxima diretoria. Depois de muitos anos temos a inscrição 
de duas chapas para concorrer ao pleito.

Ao contrário do que se possa pensar, no meu modo de 
ver, isso demonstra o crescimento e maturidade de nos-
sa entidade. Os eleitos assumem um compromisso ainda 
maior, pois terão sobre os ombros a responsabilidade de 
mostrar o que pretendem à frente do CBO, defendendo 
sua plataforma diretiva e se submetendo a escolha de seus 
membros.

Se ainda houver consenso e formação de uma única 
chapa durante esse tempo que nos resta até a eleição, 
mesmo assim a apresentação de duas chapas certamente 
despertará em todos a noção da grandeza de nossa princi-
pal entidade e a nossa obrigação de preservá-la na totali-
dade de sua soberania.

Um forte abraço à todos,

Caros Amigos,

Estamos chegando ao fim do mandato de nossa direto-
ria. Durante esses quase dois anos à frente do CBO, pro-
curei corresponder a confiança que depositaram em mim 
doando o máximo de tempo que podia (e às vezes o que 
não podia) e pocurando resolver os problemas que surgiam 
em nossa trajetória com serenidade e bom senso.

Como a refração corresponde a 70% da procura do 
oftalmologista pelo paciente e como existem outros profis-
sionais querendo invadir uma área de trabalho que por lei 
e conhecimento necessário é de nossa responsabilidade, 
decidimos elegê-la como prioridade em nossa gestão. 

Essa decisão logo se mostrou uma boa idéia, pois além 
da enorme aceitação, com uma frequência acima da ex-
pectativa, os cursos serviram para estreitarmos os laços 
com a nossa filiada SOBLEC.

Até o final do nosso mandato serão mais de vinte cur-
sos em vinte diferentes cidades do Brasil, divulgando e dis-
cutindo cientificamente o assunto. Afinal, o conhecimento 
é a base da soberania e se a Presidenta sancionar, como 
esperamos que sancione, a lei do ato Médico, a prescrição 
da refração continuará como é, um direito e responsabilida-
de do Médico Oftalmologista.

A Lei do Ato Médico, finalmente aprovada pelo Senado 
por acordo de lideranças, depois de onze anos, veio coroar 
a luta de muitas diretorias que nos antecederam. Duran-
te todos esses anos foram inúmeras as visitas aos nos-
sos parlamentares no Congresso Nacional, discussão nas 
diversas comissões da Camara e do Senado e presença 
constante nas votações que lá aconteceram.

Agora é esperar que a nossa Presidenta tenha a lucidez 
e sensatez de sancionar a lei que já foi amplamente discu-
tida e aprovada tanto na Câmara como no Senado.

Durante o Congresso Brasileiro e Pan-americano que 
ocorrerá no início de agosto no Rio de Janeiro teremos a 
oportunidade de fazermos uma explanação detalhada so-
bre tudo o que fizemos em nossa gestão e que estará a 
disposição de todos no estande do CBO. 

A Palavra do Presidente



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

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2013

cbo2013
.com.br

www.

10
2013

AGO
STO 9

2013

AGOSTO

8
2013

AGO
STO 7

2013

AGOSTO

Colegas,
 
 
Dentro de alguns dias estaremos reunidos no maior evento oftalmológico já 
realizado no continente americano. Todas as providências já foram tomadas 
para que o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso 
Pan-Americano de Oftalmologia seja uma experiência inesquecível a todos 
que deles participarem. A grade científica foi elaborada com a colaboração 
ativa dos maiores especialistas de todas as subespecialidades e de todas as 
latitudes geográficas. Sua riqueza vai, com certeza, atender aos interesses 
de todos, do jovem médico que está se iniciando na Oftalmologia ao pes-
quisador amadurecido que deseja confrontar o fruto de suas reflexões com 
pares que estejam em situação semelhante e, principalmente, da imensa 
maioria dos médicos oftalmologistas que necessitam atualizar seus conhe-
cimentos para utilizá-los nas clínicas, consultórios e hospitais em benefício 
dos pacientes.

A programação social também será rica e variada e seus organizadores 
levaram em conta dois fatores aparentemente contraditórios mas que, com 
talento e imaginação, puderam ser harmonizados: o congresso será reali-
zado numa das mais belas capitais do mundo e o tempo com o desloca-
mento urbano deve ser racionalizado ao máximo para permitir aos milhares 
de congressistas aproveitarem ao máximo a estada na cidade. E isto foi 
obtido! Cada participante do evento terá como aproveitar a cidade e, ao 
mesmo tempo, terá condições de participar, juntamente com os respectivos 
acompanhantes, da programação social do congresso que terá como palco 
principal, mas não único, o próprio Riocentro. Logicamente, não estamos 
nem considerando a confraternização entre colegas, as conversas nos cor-
redores, os cafés nos estandes, que ocorrerão durante todo o congresso e 
que enriquecerão a história pessoal de cada congressista.

Por essas, e muitas outras razões, faça sua inscrição no XXXVII  
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia hoje mesmo e comece a organizar, com tempo e racionalidade, 
sua participação no importante evento.

Até 07 de agosto, quando nos encontraremos no Rio de Janeiro!

Ana Luísa Hofling-Lima
presidente do XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia

Haroldo Vieira de Moraes Júnior
presidente do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Paulo César Silva Fontes
presidente do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Marco Antônio Rey de Faria
presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Presidente de Honra do  

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

Mensagem dos presidentes

Paulo César Silva Fontes

Haroldo Vieira de Moraes Júnior

Ana Luísa Hofling-Lima

Marco Antônio Rey de Faria
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“Glaucoma Além da Pressão” será o tema 
da Conferência CBO, a ser proferida por Pau-
lo Augusto de Arruda Mello em 07 de agosto, 
primeiro dia do Congresso.

Embora o nome da conferência seja auto 
explicativo, o palestrante faz questão de res-
saltar que pretende, com dados recolhidos 
em anos de observações feitas no Setor de 
Glaucoma do Departamento de Oftalmologia 
da UNIFESP, fazer a análise do que existe de 
mais atual no diagnóstico e tratamento dos 
glaucomas. 

“Os níveis da pressão intraocular são fun-
damentais no diagnóstico e no controle dos 
glaucomas, mas outros fatores devem fazer 
parte do raciocínio do médico que atende ao 
portador da doença. Vou falar sobre pesqui-
sas atuais que sugerem a presença de linhas 
diagnósticas e terapêuticas do glaucoma nas 
quais a PIO é secundária e vou utilizar a Con-
ferência CBO para debater com os colegas de 
todas as subespecialidades estes polêmicos 
conceitos”, declarou Paulo Augusto de Arruda 
Mello.

A Conferência CBO é proferida pelo pre-
sidente do CBO que terminou sua gestão no 
congresso brasileiro de oftalmologia anterior, 
considerada como um dos pontos altos da 
programação científica do evento.

• • •
 
Ainda no primeiro dia do evento haverá ou-

tras importantes palestras: “Permanecer atua-
lizado no século XXI: Estratégias e Tecnolo-
gia”, do argentino Eduardo Mayorga; “Moacyr 
E. Alvaro: Um líder pan-americano”, proferida 
pelo chileno Christian Luco; e “Cirurgia de Ca-
tarata na América Latina; Situação Atual”, pelo 
Dominicano Juan Batlle.

• • •
Em 8 de agosto haverá o curso “Prática 

Oftalmológica para a Geração do Futuro”. Ele 
incluirá uma palestra sobre o impacto da epi-
genética, ministrada por Robert Nussenblatt, 
do National Eye Institute (NEI), da cidade 
de Bethesda, em Maryland, EUA. Nida Sehn, 
também do NEI apresentará uma palestra so-
bre os mais novos agentes biológicos usados 
no tratamento de uveítes refratárias. O curso 
contará com a participação de Rubens Belfort 
Junior, discorrendo sobre “Teleoftalmologia e 
Ensino Tradicional” e de Dave Huang, falando 
sobre “OCT e Angiografia”.

• • •
A área destinada à exposição comercial, 

totalmente comercializada há meses, recebe-
rá a presença das mais importantes empre-

Algumas coisas que você precisa saber sobre o megaevento
500 horas/aula abordando todos os aspectos da Oftalmologia contempo-
rânea nos vários graus de complexidade para atender aos interesses de 
todos os congressistas. Os congressos contarão com a participação de 
500 convidados internacionais, originários de 20 países, o que favorecerá 
o conhecimento sobre os avanços da Especialidade em todas as grandes 
regiões do globo.
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Juan Verdaguer

Newton Kara José

Sebastião Cronemberger

Nelson Marques

Paulo Augusto de Arruda Mello Christian Luco
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sas dos segmentos farmacêutico e oftálmico.  
A atualização científica e tecnológica se alia à 
oportunidade de realização de bons negócios.

Na programação do 
evento está prevista a rea-
lização do Primeiro Simpó-
sio Mundial de Bancos de 
Olhos em 8 e 9 de agos-
to, onde serão abordadas 
as últimas tendências na 
área de transplante ocular 
e haverão debates sobre a padronização dos 
procedimentos da área ao redor do mundo. 

• • •
Por ser o Congresso Nacional da Espe-

cialidade, XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia concederá aos participantes 20 
pontos junto à Comissão Nacional de Acredi-
tação (CNA) para o Certificado de Atualiza-
ção Profissional (CAP). Para participar deste 
programa de certificação de atualização pro-
fissional, o médico deve inscrever-se no site 
da CNA (http://www.cna-cap.org.br/)

• • •
Durante a solenidade de abertura, serão 

homenageados personalidades que se des-
tacaram no cenário oftalmológico brasileiro e 
pan-americano. A Associação Pan-America-
na de Oftalmologia (PAAO) entregará o Ben-
jamin F. Boyd Humanitarian Award for Service 
to the Americas a Juan Verdaguer (Chile) por 
seu trabalho na prevenção da cegueira vol-
tado para as populações carentes do conti-
nente. Newton Kara José (Brasil), receberá a 
Gradle Medal for Good Teaching, que reco-
nhece iniciativas de liderança na área do en-
sino da Oftalmologia. Nelson Marques (Bra-
sil), chairman da Fundação APAO receberá o 
Edward Maumenee Award for Distinguished 
Services e o Vision Pan-America Editor’s 
Choice Award será entregue a Sebastião Cro-
nemberger (Brasil).

• • •
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

(CBO), por sua vez, entregará Diplomas de 
Reconhecimento à atuação aos médicos 
oftalmologistas brasileiros Adalmir Morterá 

Dantas, Carlos Augusto Moreira, Elisabeto  
Ribeiro Gonçalves, Joaquim Marinho de Quei-
roz e Marcos Pereira de Ávila. 

• • • 
A PAAO entregará também dois outros 

prêmios: o Paul Kayser/RRF Global Award, 
que premia pesquisadores com grande con-
tribuição recente ao campo de prevenção da 
cegueira e o Troutman-Véronneau Prize, con-
cedido ao melhor trabalho inscrito por um of-
talmologista com menos de 45 anos de idade 
sobre córnea ou estrabismo, alternando o tema 
de ano para ano. Este ano, o tema será córnea.

• • •
Na solenidade de abertura será utilizada a 

revolucionária tecnologia Spyder, uma tela com 
135 metros quadrados com múltiplas proje-
ções (veja matéria na página 14)

• • •
Justine Smith Franzco, nova presidente 

da Association for Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO), confirmou sua pre-
sença no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-America-
no. Terá uma movimentada agenda nos qua-
tro dias do evento: no primeiro, falará sobre 
“Valor Prognóstico de Manifestações Extra-
-Oculares”; no segundo, sobre “Anti-TNF em 
Uveítes”; no dia 9, sobre “Sífilis Ocular”; e, no 
último dia do congresso, seu tema será “Vas-
culopatia Oclusiva e Suas Muitas Causas – 
Parte I” (a segunda parte será apresentada 
por Rashel Cheja Kalb. Formada na University 
of Adelaide, Justine Smith Franzco é profes-
sora de Saúde Ocular e Visão e Ciência Clí-
nica e Molecular na Flinders Universisity, na 
Austrália. Ela é fellow no Royal Australian na 
New Zealand College of Ophthalmologists.

• • •
Além de simpósios e palestras sobre di-

versos temas da Oftalmologia, o XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia 
também abrigará um dos Cursos de Refração 
CBO/SOBLEC 2013, em 8 de agosto. O cur-
so será dividido em dois módulos. O primeiro 
dedicado ao estudo das várias técnicas de 
exame refratométrico e sua aplicação ade-
quada e eficaz e o segundo módulo abordará 
os erros de refração ocular e as perturbações 
da acomodação, incluindo o estudo de casos 
clínicos. A inscrição no congresso é suficiente 
para garantir a participação neste curso de re-
fração, havendo apenas a limitação de lugares 
disponíveis na sala.

Adalmir Morterá Dantas

Carlos Augusto Moreira

Elisabeto R. Gonçalves

Joaquim M. de Queiroz

Marcos Ávila
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A 
nova série tem 19 volumes abrangendo todos os as-
pectos da Especialidade. Será lançada nas versões 
impressa e digital e proporcionará oportunidade 
para a constante atualização dos diferentes tópicos. 
Diferentemente das duas edições anteriores, a nova 

versão permite a compra de volumes isolados da coleção.

Os volumes da nova edição da Série Oftalmologia Brasileira 
e seus respectivos editores são:

n	Anatomia do Aparelho Visual – Adalmir Morterá Dantas, 
Roberto L. Marback, Acácio Alves de S. Lima Filho e Juliana 
M. Ferraz Sallum;

n	Genética, Embriologia e Má Formações Congênitas – 
Adalmir Morterá Dantas, Roberto L. Marback, Acácio Alves 
S. Lima Filho e Juliana M. Ferraz Sallum;

n	Fisiologia do Aparelho Visual, Farmacologia e Patolo-
gia – Adalmir Morterá Dantas, Roberto L. Marback, Acácio 
Alves de S. Lima e Juliana M. Ferraz Sallum;

n	Semiologia Básica – Carlos Augusto Moreira;

n	Doenças Externas Oculares e Córnea – Ana Luísa Ho-
fling-Lima, Maria Cristina N. Dantas e Milton Ruiz Alves;

n	Glaucoma – Paulo Augusto de Arruda Mello, Remo Susan-
na Júnior e Homero Gusmão de Almeida; 

n	Cristalino e Catarata – Carlos Eduardo L. Arieta e Marco 
Antônio Rey de Faria;

n	Retina e Vítreo – Carlos Augusto Moreira Júnior, Jacó La-
vinsky e Marcos Ávila;

n	Neuroftalmologia – Mário Luiz Ribeiro Monteiro;

n	Óptica, Refração e Visão Subnormal – Paulo Schor, Ri-
cardo Uras e Maria Aparecida Onuki Haddad;

n	Estrabismo – Carlos Ramos de Souza Dias, Harley E. A. 
Bicas e Henderson Celestino de Almeida; 

n	Lentes de Contato – Adamo Lui Netto, Cleusa Coral-Gha-
nem e Paulo Ricardo de Oliveira;

n	Cirurgia Refrativa – Renato Ambrósio Júnior, Wallace Cha-
mon, Mauro Silveira de Queiroz Campos e Carlos Heler Ri-
beiro Diniz;

n	Uveítes – Fernando Oréfice e Clóvis Arcoverde Freitas 
Neto;

n	Órbita, Sistema Lacrimal e Oculoplástica – José Vital Fi-
lho, Antônio A. Velasco e Cruz, Silvana A. Schellini, Suzana 
Matayoshi, Ana Rosa P. de Figueiredo e Guilherme Herzog 
Neto;

n	Banco de Olhos e Transplantes – Hamilton Moreira, Lu-
ciene Barbosa de Sousa, Élcio H. Sato e Marco Antônio Rey 
de Faria;

n	Iatrogenias, Manifestações Oculares das Doenças Sis-
têmicas e Oncologia Ocular – Sérgio Felberg, Sérgio Kwi-
tko, Paulo Elias Corrêa Dantas, Fernando César Abib, José 
Vital Filho e José Wilson Cursino;

n	Metodologia Científica – Harley E. A. Bicas e Maria de 
Lourdes V. Rodrigues;

n	Prova Nacional de Oftalmologia – Paulo Augusto de Arru-
da Mello e Marco Antônio Rey de Faria. 

Série Oftalmologia Brasileira
Durante o congresso haverá 
o lançamento da 3ª edição 
da Série Oftalmologia 
Brasileira, totalmente 
atualizada. A nova série 
contou com a colaboração 
de mais de 400 médicos 
oftalmologistas de todo o 
Brasil e foi coordenada pelo 
vice-presidente do CBO, 
Milton Ruiz Alves.

Capa de um dos volumes da Série 
Oftalmologia Brasileira
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Programação Social

A Programação Social do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan--Americano de Oftalmologia começará na própria solenidade de abertura, na qual a Associação Pan--Americana de Oftalmologia (PPAO) e o Conselho Brasileiro de Oftalmologia prestarão homenagens a personalidades importantes para a Especialida-de. Depois da cerimônia, haverá coquetel no pró-prio Riocentro.
No dia seguinte, 08 de agosto, haverá o Jantar de Confraternização na Churrascaria Porcão do bairro da Barra. O evento, promovido pela Funda-ção Pan-Americana de Oftalmologia com convites por adesão e número limitado de lugares, terá como tema o Carnaval carioca. Os recursos arre-cadados nesse jantar serão encaminhados para as atividades sociais da fundação. Mais informa-ções e a aquisição antecipada dos convites devem ser feitos pelo site http://www.paao.org/index.php?component=com_articles&id_art=85

A festa de encerramento também terá como tema o Carnaval carioca, contando com a partici-pação da Banda Monobloco e da Bateria do Grê-mio Recreativo e Escola de Samba Mocidade In-dependente de Padre Miguel, dois nomes de peso do samba carioca. Os dois shows acontecerão em 09 de agosto, no próprio Riocentro, a partir das 19h.
Além dessas atividades, que fazem parte da programação oficial do congresso, empresas e grupos de oftalmologistas promoverão outros encontros e festas que enriquecerão ainda mais a já riquíssima experiência que será participar do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia.
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D
inamismo, capacidade de acompanhar a evolução do conhecimento numa área de 
grande importância para a toda a Oftalmologia e seriedade absoluta no trato das 
informações e dados registrados: estes foram os eixos da atuação dos relatores 
do livro “Avanços em Farmacologia Ocular e Terapêutica”, Tema Oficial do XXXVII 

Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia.
A obra, que na versão impressa terá aproximadamente 700 páginas, foi editada  

pela GEN/Guanabara nas versões impressa e digital. De acordo com os relatores, Augusto 
Paranhos Júnior e Marcos Pereira de Ávila, seu planejamento levou em consideração a 
evolução do conhecimento nos próximos anos e permitirá aos oftalmologistas procederem 
a atualização constante do tratado.

Com a supervisão ativa e cuidadosa de 18 coordenadores, o livro envolveu a participação 
de mais de 350 colaboradores/autores, selecionados entre os mais renomados especialis-
tas do País. O conteúdo é apresentado em capítulos resumidos e de cunho prático e o tema 
é exposto em tópicos e aborda situações diferenciadas das doenças oculares.

Os relatores e coordenadores procuram oferecer ao médico oftalmologista uma visão 
objetiva, clara e atualizada do binômio clínica-terapêutica medicamentosa e cirúrgica na 
abordagem das doenças oculares mais prevalentes. A intenção foi editar uma obra de con-
sulta rápida para consulta cotidiana nas clínicas e consultórios. Tem 270 capítulos, inclui 
descrição das drogas mais utilizadas na Oftalmologia contemporânea e índice remissivo.

A apresentação do Tema Oficial do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia ocorrerá na manhã de 10 de agosto.

n Relatores: Augusto Paranhos Júnior e Mar-
cos Ávila

n Assessoria: Luiza Lacerda (farmacologista)

Coordenadores:
n Catarata – José Beniz Neto e Hamilton Mo-

reira
n Córnea – Denise de Freitas e Flávio Jaime 

da Rocha
n Estrabismo – Galton Carvalho Vasconcelos 

e Mauro Goldchmit
n Glaucoma – Augusto Paranhos Júnior e 

Remo Susanna Júnior
n Neuroftalmologia – Mário Luiz Ribeiro 

Monteiro
n Plástica, Órbita e Vias Lacrimais – Antô-

nio Augusto Velasco e Cruz e Suzana Ma-
tayoshi

n Refração e Cirurgia Refrativa: Paulo Schor 
e Renato Ambrósio Júnior

n Retina: Jacó Lavinsky e Marcos Pereira de 
Ávila

n Tumores oculares: Eduardo Ferrari Marba-
ck e Rubens Belfort Mattos Neto

n Uveítes: Haroldo Vieira de Moraes Júnior

Avanços em Farmacologia Ocular e Terapêutica

Tema Oficial

FARMACOLOGIA  

E TERAPÊUTICA  

OCULAR

Conselho Brasileiro de Oftalmologia
2013

Tema Oficial 

Marcos P. Ávila 

Augusto Paranhos Jr.

Augusto Paranhos Júnior

Marcos Ávila
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em 135 metros quadrados

Recife, 3 a 6 de setembro
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção 

Prevenção da Cegueira 2014

da Cegueira e Reabil itação Visual

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual 

Recife, 3 a 6 de setembro

Prevenção da Cegueira 2014

Durante o Congresso do Rio de Janeiro será iniciada 
a divulgação do XXI Congresso Brasileiro de Pre-
venção da Cegueira e Reabilitação Visual, que será 

realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, no 
Recife, de 03 a 06 de setembro de 2014. 

O presidente do CBO, Marco 
Antônio Rey de Faria e os 
presidentes da Comissão 
Executiva do Congresso do  
Recife, Liana Ventura e Afonso 
Medeiros

O
s participantes do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia terão oportunidade de verificar a mais 
recente novidade em matéria de técnicas de exibição 
de conteúdos para apresentações multimídia: a tela 

panorâmica Spyder.
Serão instaladas telas desse tipo nos dois maiores auditórios 

do local do evento, a primeira com 30 metros de largura e 4,5 me-
tros de altura e a segunda com 23 metros de largura e 4,5 metros 
de altura.

“A projeção panorâmica é uma das técnicas mais modernas 
que existem para se exibir conteúdos das apresentações multimí-
dia, vídeos  ou de imagens ao vivo com câmeras de tv. O respon-
sável pela apresentação pode “escolher” vários setores da tela de 
projeção para exibir seus conteúdos, separada ou simultaneamen-
te”, declarou Celso Luís Santi, diretor de Atendimento da empresa 
Programasom Produções, responsável pela instalação e funciona-
mento do artefato no congresso do Rio de Janeiro.

Santi explica que a projeção panorâmica é técnica sofistica-
da  que permite ao palestrante explorar ao máximo a dinâmica de 
sua apresentação e a plateia, por sua vez, recebe as informações 
com qualidade, grandiosidade e impacto visual.

O sistema Spyder será utilizado já na solenidade de abertura 
do congresso, o que mudará totalmente o conceito da cerimônia 
com a soma de aspectos de grandiosidade e modernidade tec-
nológica. Nas apresentações científicas que ocorrerão nos dois 
auditórios equipados com o sistema, os palestrantes terão a possi-
bilidade de multiplicar os recursos tecnológicos para transmitirem 
suas respectivas mensagens.

“No congresso de oftalmologia poderemos ter até sete con-
teúdos sendo apresentados simultaneamente, além da cena de 
fundo, que chamamos de “background”, que substitui os cenários 
tradicionais e que comporta infinitas combinações de cores e pa-
drões”, conclui Celso Luís Santi.

O sistema Spyder utilizado em recente congresso em 
São Paulo (SP)
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Em 08 de agosto, durante o XXXVII Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmo-

logia, serão realizadas eleições para escolha 
do presidente, vice-presidente e secretário 
geral do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 
(CBO) para a gestão 2013/2015, dos inte-
grantes (efetivos e suplentes) do Conselho 
Fiscal e de quatro titulares do Conselho de 
Diretrizes e Gestão (CDG) da entidade para o 
mesmo período.

Ao término do prazo para efetivação das 
inscrições para estas eleições, duas chapas 
se apresentaram para concorrer aos cargos 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e 
quatro candidatos independentes se apresen-
taram para disputar os votos dos colegas para 
fazerem parte do CDG.

O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA 
ZERO publica mini currículo fornecido pelos 
candidatos ao CDG e, em seguida, a composi-
ção das duas chapas, bem como breve apre-
sentação elaborada por seus integrantes.

Recepção da documentação relacionada com as eleições do CBO. 
A assessora da diretoria do CBO Suzana L’Abbate Marcondes, o 
secretário geral da entidade, Nilo Holzchuh, o assessor jurídico 
Maurício Rhein Felix e a gerente administrativa financeira, 
Claudete Moral

Esta é a data limite para inscrição de ci-
dades para sediar o XXXIX Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia, a ser reali-

zado em 2017. Para inscrever sua cidade, o 
associado Titular, Titular Especial ou Titular 
Honorário deve encaminhar ofício ao Secre-
tário Geral do CBO, Dr. Nilo Holzchuh até a 
data estipulada (30 dias antes da solenidade 
de abertura do evento). Os autores das pro-
postas devem levar em conta que o evento 
deverá ocorrer nos primeiros dias de setem-
bro de 2017. Dúvidas podem ser esclarecidas 
pelo e-mail diretoria@cbo.com.br

Eleições

09 de julho de 2013

Rio de Janeiro, sede do Evento do Congresso 2013
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Haroldo Vieira de Moraes Júnior

Professor Titular Oftalmologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Coordenador de Pós Graduação da UFRJ, Professor Livre Docente em 
Oftalmologia da UNIFESP, fez Pós Doutorado no National Institutes of  
Health-NIH, ex Presidente Sociedade Brasileira de Uveítes e Presidente 
do XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia.

Breno Barth Amaral de Andrade
Possui Graduação em Medicina do Centro de Ciências da Saúde da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN (1995) e Doutorado em 
Medicina, na área de Oftalmologia pela Universidade de São Paulo (USP). 
É Diretor Oftalmoclínica Natal. Professor de Oftalmologia, Dedicação Ex-
clusiva DNSIV, do Curso de Medicina da Universidade Potiguar. Membro 
associado de diversas Sociedades de Oftalmologia - Nacionais e Interna-
cionais. Atual Membro Titular eleito do Conselho de Diretrizes e Gestão do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Newton Kara José Júnior
Possui graduação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - UNESP (1995) e Doutorado pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo – USP. É Livre-Docente pela Faculdade de Medi-
cina da USP desde 2008, Médico Assistente do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP, Professor Colaborador da Faculdade de 
Medicina da USP, Professor de Pós-graduação (doutorado) da Faculdade 
de Medicina da USP. Também é Editor Chefe da Revista Brasileira de Oftal-
mologia e Membro eleito do Conselho de Diretrizes e Gestão do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

Oswaldo Moura Brasil

Ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), ex-presi-
dente da SBRV, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ocular, 
membro titular da Academia Nacional de Medicina, ex-membro de várias 
comissões do CBO e do CDG, membro da Câmara Técnica de Oftalmolo-
gia do CREMERJ, coordenador e professor do curso de pós-graduação da 
SBO.

Candidatos ao CDG
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sileiro de Oftalmologia que será realizado em agosto 
no Rio de Janeiro haverá eleição para a composição 

da nova Diretoria Executiva do CBO, quando serão votados 
os postulantes aos cargos de Presidente (Milton Ruiz Alves), 
Vice - Presidente (Renato Ambrósio Júnior) e Secretário 
Geral do CBO (Keila Monteiro Carvalho). Na escolha dos 
candidatos leve em conta os nossos históricos de honesti-
dade, ética, integridade, isenção, independência, capacidade 
de diálogo e contribuição ao ensino e defesa da Oftalmolo-
gia. 

A nova Diretoria eleita do CBO terá como missão estatu-
tária representá-los junto aos órgãos governamentais, orga-
nizações nacionais e internacionais, nos assuntos pertinentes 
à Oftalmologia; resguardar o exercício da Oftalmologia e re-
presentá-los na defesa de seus direitos profissionais, sociais 
e econômicos; lutar pela melhoria do ensino da Oftalmologia 
nas Escolas Médicas e nos Cursos de Pós-Graduação, Es-
pecialização, Atualização, Aperfeiçoamento e Estágios; sele-

cionar e credenciar instituições para ministrarem os Cursos 
de Especialização, organizar a Prova Nacional de Oftalmo-
logia, outorgando aos aprovados, juntamente com a AMB o 
Título de Especialista; lutar para que a Oftalmologia, no Bra-
sil, seja praticada por médicos oftalmologistas devidamente 
registrados nos Conselhos Regionais de Medicina; manter 
e aprimorar a parceria com a FeCOOESO; trabalhar com as 
Sociedades Oftalmológicas filiadas; incentivar a pesquisa, 
motivar e envolver a Oftalmologia brasileira em projetos des-
tinados a promover a Saúde Ocular da população, promover 
os Congressos, Simpósios, Cursos, Jornadas, além de man-
ter publicações, como o Jota Zero e os Arquivos Brasileiros 
de Oftalmologia. 

A proposição dos nossos nomes ocorreu pela tomada de 
posição de centenas de colegas motivados na construção de 
um CBO mais forte e unido, aberto para todos os oftalmolo-
gistas, preocupado com a saúde ocular dos brasileiros e vis-
ceralmente comprometido com a defesa do exercício profis-
sional da nossa especialidade por médicos oftalmologistas. 

Vice-presidente:
Renato Ambrósio Júnior - Professor  
Associado da pós-graduação “Lato-Sensu”  
em Oftalmologia da PUC-RJ e da SBO  
e da pós-graduação “strito-sensu da 
UNIFESP, presidente da Sociedade Brasileira  
de Cirurgia Refrativa (gestão 2012/14) e  
diretor de Cirurgia Refrativa do Instituto de  
Olhos Renato Ambrósio do Rio de Janeiro

Secretária Geral:
Keila Monteiro Carvalho - Professora 
Associada da UNICAMP, Professora  
da Pós-Graduação em Ciências Médicas  
da UNICAMP, fundadora e ex-presidente  
da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal,  
ex-presidente do Centro Brasileiro de  
Estrabismo e integrante da atual  
Comissão de Ensino do CBO 
 

 

Composição da Chapa

SUPLENTES:

Walton Nosé
Carlos Alexandre Garcia
Pedro Carlos Carricondo

EFETIVOS:

Bruno Machado Fontes
José Beniz Neto
Samir Jacob Bechara

CONSELHO FISCAL

Milton Ruiz Alves - 
Professor Associado da 
Faculdade de Medicina 
da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), Profes-
sor da Pós-Graduação 
em Ciências Médicas da 
FMUSP

Presidente:
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AGOSTOHá poucos dias registrei meu nome para concorrer à 
presidência do Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
gia (CBO) nas eleições do próximo Congresso, em 

agosto, no Rio. Não foi uma decisão afoita, mas longamente 
amadurecida ao longo  dos seis anos em que modesta mas 
vaidosamente presto minha colaboração ao CBO como se-
cretário-geral. 

Perseguir sempre objetivos principais do CBO: ensi-
nar, informar, congregar e defender vigorosamente a saúde  
ocular da sociedade brasileira, rechaçando qualquer conces-
são à aqueles que, sem formação médica, buscam o reco-
nhecimento social e político para o exercício da Oftalmolo-
gia,   uma prerrogativa nossa, garantida pela titulação, pelo  
saber e pela lei.

Está em nossos planos dar mais liberdade de ação às 
Comissões de Ensino e Científica, rever criteriosamente a 
questão de vagas nos nossos Cursos credenciados.

Incrementar substancialmente os contatos com órgãos, 
entidades e instituições nacionais em condições de colabo-
rarem com o esforço do CBO.

 Queremos o CBO mais aberto do que já é e para isso 
achamos indispensável que o elo entre os  Colegas e o 
CBO se faça  por intermédio  de um Colegiado de Ouvido-
ria, encarregado de  recolher e viabilizar, sempre que pos-
sível,  suas recomendação e propostas. O CBO deve ser a 
casa do Oftalmologista brasileiro, na qual possamos, juntos e 
de comum acordo, traçar os rumos a serem percorridos pelo 
nosso Conselho em benefício da coletividade e de todos nós.

Composição da Chapa

Vice-presidente
Homero Gusmão de Almeida - Professor 
Adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais 
desde 1983, relator dos Temas Oficiais dos 
congressos brasileiros de Oftalmologia de 1989 e 
de 2001, vice-presidente do CBO em duas gestões 
(1995/97 e 2007/09), fundador e presidente da 
Sociedade Brasileira de Glaucoma (1983/85), 
presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e 
Implantes Intra-Oculares (204/06) e integrante do 
Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO. 

Secretário Geral 
Teruo Aihara – Formou-se em Faculdade de 
Medicina de Sorocaba, especializou-se em  
Oftalmologia na Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, fez fellow na Universidade de Kitasato, 
Japão, ex-chefe do Setor de Retina e Vítreo da 
Santa Casa de São Paulo, Doutor em Medicina por 
Ribeirão Preto e médico assistente da Santa Casa 
de São Paulo. 

Nilo Holzchuh - Formado 
em Medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo, professor 
da Oftalmologia da Santa Casa de 
São Paulo, assessor da seção de 
Córnea da Santa Casa de São Paulo, 
doutor em Medicina pela Universidade 
Estadual de Campinas, UNICAMP, 
atual Secretário geral do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia, delegado 
do CREMESP, integrante da Câmara 
Técnica de Oftalmologia do CFM, 
presidente da Sociedade Brasileira 
de Lentes de Contato, Córnea e 
Refratometria, SOBLEC, (1985-87 
e 2005-07), ex-chefe da seção de 
Córnea da Santa Casa de São Paulo, 
ex-chefe da seção de Doenças 
Externas e Lentes de Contato da 
UNICAMP

Presidente:

EFETIVOS
 
Luiz Carlos Pereira Portes
Jorge Carlos Pessoa Rocha
Rosane Silvestre de Castro

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES
 
Marcelo Palis Ventura
Márcio Alexandre Araújo Florêncio
Clausmir Zaneti Giacomini
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O processo de responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa movi-
do pela Associação Médica Brasileira 

(AMB) contra o Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, o Censo Médico de 2013 e os proble-
mas enfrentados pelas residências medicas 
foram alguns dos pontos discutidas na reu-
nião do Conselho Deliberativo da AMB ocor-
rido em 14 de junho, em Porto Alegre (RS). 
A reunião contou com a participação do pre-
sidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria.

O primeiro item da pauta foi a ação de res-
ponsabilidade por ato de improbidade adminis-
trativa contra o ministro da Saúde, Alexandre 

Padilha, que a AMB protocolou no Ministério 
Público Federal. De acordo com o presiden-
te da AMB, Florentino Cardoso, entre 2011 e 
2012, R$ 17 bilhões do orçamento do Minis-
tério da Saúde deixaram de ser utilizados.

 Outro item foi o Censo Médico AMB 
2013, que terá como objetivo traçar um pano-
rama rigoroso da classe médica brasileira. A 
entidade solicitou a colaboração das Socieda-
des de Especialidade e Federadas.

Outro ponto discutido na reunião foi a 
apresentação do representante da AMB na 
Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), Diogo Sampaio, sobre o Programa 
de Valorização da Atenção Básica (Provab).  

O Programa de Atualização em Refração 
CBO/SOBLEC de 2013 foi iniciado em 24 
e 25 de maio, na cidade de Santos (SP). 

A iniciativa contou com a participação de mais de 
50 médicos oftalmologistas e de várias auxiliares 
de Oftalmologia. Teve o apoio da empresa Essilor 
Multióptica.

No primeiro dia, foram feitas cinco apresen-
tações, que abordaram Retinoscopia e automa-
ção, Ciclopegia, Refração Subjetiva, Critérios para 
Prescrição e Materiais e Tratamentos das lentes. 
Houve, ainda, a apresentação da nova série de 
lentes multifocais da Essilor, denominadas Varilux 
series. 

No dia seguinte houve apresentações sobre 
hipermetropia, miopia, astigmatismo, anisome-
tropia e presbiopia, além de uma palestra com o 
óptico santista Márcio Groegel sobre “A Tensão 
Superficial nas Lentes Oftálmicas”. As auxiliares 
de oftalmologia realizaram um wet-lab sobre con-
ferência de lentes e tomada de medidas para con-
fecção de óculos.

As aulas do programa foram ministradas pelos 
médicos oftalmologistas Marcelo Vicente de An-
drade Sobrinho, Gustavo Victor de Paula Baptista, 
Milton Ruiz Alves, Pedro Carlos Carricondo e Mar-
cos Alonso.

“Ponto central da atuação do CBO nos últimos 
anos, o Programa de Atualização em Refração 
CBO/SOBLEC alcançou enorme sucesso em to-
das as cidades onde foi realizado. Em 2013 vamos 
continuar com a programação, percorrendo várias 
cidades para que os médicos oftalmologistas pos-
sam entrar em contato com os maiores especia-
listas em refração do País e possam atualizar seus 
conhecimentos e esclarecer suas dúvidas nessa 
área fundamental da Oftalmologia”, declarou o 
presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria.

O Programa de Atualização em Refração 
CBO/SOBLEC de 2013 prevê a realização de 
cursos em Natal (RN) em 7 e 8 de junho; Goiânia 
(GO), em 5 e 6 de julho; Maceió (AL), em 13 e 14 
de setembro; Londrina (PR), em 4 e 5 de outubro; 
São Paulo (SP), em 28 de novembro e Ribeirão 
Preto (SP), em 6 e 7 de dezembro.

A iniciativa reúne esforços do Conselho Bra-
sileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira 
de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria e 
conta com o apoio da Essilor Multióptica, empresa 
que é patrona do CBO desde 2008. Em 2012 fo-
ram realizados oito cursos em todas as regiões do 
Brasil que contaram com a participação de cen-
tenas de médicos oftalmologistas e auxiliares de 
oftalmologia. 

Conselho Deliberativo da AMB 
reúne-se em Porto Alegre

Marco Antônio Rey de Faria 
e Florentino Cardoso 

CBO e SOBLEC continuam 
programa de atualização em refração

Alguns dos participantes 
do programa

Wet lab de auxiliares de 
oftalmologia

Apresentação de novos 
produtos da Essilor
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A revista Arquivos Brasileiros de Oftalmo-
logia (ABO), principal publicação cien-
tífica da Oftalmologia brasileira, adota, 

a partir de 1º de julho, o sistema ScholarOne 
para recepção e administração de originais. 
Criado nos anos 90 pela Thomson Reuters, o 
ScholarOne foi uma das primeiras ferramentas 
de avaliação por pares online. É a única a dis-
por de tecnologia patenteada e a oferecer su-
porte técnico aos autores e revisores. Segun-
do Wallace Chamon, editor-chefe dos Arquivos 
Brasileiros de Oftalmologia, o sistema “é um 
dos melhores do mundo”, sendo utilizado por 
importantes publicações oftalmológicas, como 
o IOVS e o British Journal of Ophthalmology.

“O aumento da inserção internacional dos 
Arquivos Brasileiros de Oftalmologia mostrou 
as limitações do sistema da Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online), que por muito tem-
po foi perfeito para a revista. Como muitos 
autores internacionais estavam encontrando 
dificuldades em interagir com a plataforma 
Scielo, a escolha de uma nova plataforma 
para recepção e administração de originais foi 
a solução natural, que beneficiará, inclusive, os 
autores brasileiros”, declarou Chamon.

A partir de 1 de julho, os autores que aces-
sarem o site do Scielo para submissão de ar-
tigos serão automaticamente encaminhados 
para o site do ScholarOne, onde serão orien-
tados a realizarem o cadastro no novo site.

O Prontuário Eletrônico (PE) está dis-
ponível para os associados do CBO 
desde janeiro e já foi adotado por 479 

oftalmologistas. O sistema vem informatizar o 
atendimento ao paciente. “Não vou mais pre-
cisar comprar papel!”, diz Marcos Cunha, um 
dos adeptos do programa. “Não tenho mais 
espaço físico”. Cunha se diz entusiasmado 
com a nova tecnologia, mesmo sendo um 
membro da “velha guarda”. Agrada-o espe-
cialmente o fato de ser possível acessar as 
fichas do Ipad e do celular. As informações 
ficam armazenadas numa nuvem podendo 
ser acessadas de qualquer computador que 
tenha o PE instalado. Entusiasmado com a 
novidade, ele diz que fará uma reforma em 
seu consultório e criará uma sala, após remo-
ver todos os arquivos físicos.

Ainda assim, Cunha tem suas críticas ao sistema. Ele 
queixa-se de certa dificuldade em montar receitas de óculos 
e colírio e em alimentar ou corrigir fichas já abertas. “Mas, 
de resto, é fantástico!”, exclama. Segundo ele, a assistência 
técnica prometeu ajuda-lo a resolver esses problemas. O mé-
dico também sente falta de poder lidar com a parte financeira 
do atendimento pelo próprio Prontuário, mas, segundo ele, os 
atendentes da UBI afirmaram que essa adição está sendo 
considerada.

A empresa P2D, responsável pelo desenvolvimento do 
Prontuário, afirma que o sistema é flexível e está aberto a 
sugestões de mudanças apresentadas pelos usuários. Além 

da assistência técnica gratuita, também é 
oferecida uma ajuda extra, cobrada em R$ 
1800,00, fornecida por uma empresa con-
veniada, a UBI. Eles avaliam o consultório, 
observam as mudanças necessárias para a 
boa adaptação ao Prontuário, inclusive so-
bre programas que precisam ser instalados 
ou atualizados para seu funcionamento, e dá 
treinamento aos funcionários.

A empresa já recebeu algumas suges-
tões de melhorias na ficha oftalmológica. 
Serão incluídos, por exemplo, campos de 
observação em Refração Atual e de adi-
ção. Além disso, em Acuidade Visual, com 
ou sem correção, passará a existir o campo 
“para perto”. “Essas modificações estão em 
fase de prototipação. A expectativa é de que 

o lançamento seja em julho”, explica Ivan Shiki, diretor de ne-
gócios da P2D. O Prontuário oferece duas opções de ficha 
oftalmológica: a completa e a simplificada.

Assim que um médico adota o programa, a empresa en-
tra em contato com ele para auxiliá-lo na instalação.  “A gen-
te já vê os dados do médico, valida-os e vê se ele tá filiado ao 
CBO”, explica. “A gente pergunta se ele recebeu o e-mail de 
boas-vindas e deixa o canal aberto para o médico”.  Há, ain-
da, um serviço de assistência pronto a acolher as sugestões, 
dúvidas e queixas. Shiki admite que, no início do processo 
de implantação, houve alguns problemas para se comunicar 
com os usuários. Mas tranquiliza: “Conseguimos recuperar o 
tempo perdido e entrar em contato com os médicos”, afirma.

Prontuário Eletrônico

ABO adota nova ferramenta de 
recepção e administração de originais

Wallace Chamon 
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O Julgamento foi realizado em 28 de maio e, com 
ele, o STJ confirmou, mais uma vez, a proibição 
legal dos optometristas manterem consultórios e 

prescrever lentes de grau. Por ser a segunda mais alta 
Corte do País, a decisão cria precedente de dimensão 
nacional e de grande importância para a saúde ocular 
da população.

Histórico
 

Há alguns anos, a Sociedade Catarinense de Oftalmo-
logia processou judicialmente uma empresa óptica e 
um optometrista, pessoa física, da cidade de Brusque. 
O processo teve vários desdobramentos. Na primeira 
instância, a SCO foi vitoriosa, mas na segunda instância 
o resultado foi reformado. Com isto, o processo chegou 
até o STJ, onde a vitória da saúde ocular foi completa. 

De acordo como presidente da SCO, Ramon Coral 
Ghanem, houve momentos bastante difíceis, nos quais 
os optometristas obtiveram vitórias parciais e episódicas. 

“Entretanto, confiamos na Justiça e na clareza da le-
gislação e apelamos para o STJ, o que se revelou uma 
decisão acertada que terá grande repercussão em todo 
o Brasil, pois abre um precedente de grande importância 
para a Oftalmologia e para a Saúde Ocular da popula-
ção”, declarou o presidente da SCO.

Explica que ao longo de dez anos de existência do 
departamento jurídico da SCO foram muitos os obstácu-
los tais como falta de associados e de apoio e excesso 
de críticas, “houve presidentes que tiveram que conduzir 
a SCO com algumas despesas às sua próprias expen-
sas, a eles deve-se dar os parabéns por nunca esmore-
cerem”.

Já o advogado da entidade, Nilo de Oliveira Neto res-
salta que é a primeira decisão que existe no STJ benefi-
ciando entidades oftalmológicas. 

“Foi uma decisão unanime da 2ª turma, que reafir-
mou a validade dos decretos de 32 e 34 e considerou a 
Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, como inconstitucional na parte que 
se refere à família dos opticos e optometristas”, declarou.

A ementa da manifestação do ministro
A ementa da decisão do Ministro Herman Benjamin, apro-vada por unanimidade por seus pares, é a seguinte:

1. Cinge-se a controvérsia aos limites do campo de atuação dos optometristas e de eventuais excessos ou interferên-cias indevidas de suas atividades com as próprias e ex-clusivas de médicos oftalmologistas, considerado o que dispõem os Decretos 20.931, de 11.1.1932, e 24.492, de 28 de junho de 1934, que regulam e fiscalizam o exercício da medicina.
2. Ressalte-se, desde logo, que tais diplomas continuam em vigor. Isso porque o ato normativo superveniente que os revogou (art. 4º do Decreto 99.678/1990) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 533-2/MC, por ví-cio de inconstitucionalidade formal.
3. A Portaria 397/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego (a Classificação Brasileira de Ocupações) é parcialmente inconstitucional, uma vez que extrapolou a previsão legal ao permitir que os profissionais optométricos realizem exames e consultas, bem como prescrevam a utilização de óculos e lentes.
4. Desse modo, tenho por correto o posicionamento adotado pela instância ordinária, ao impor aos profissionais, ora re-corridos, "a obrigação de não praticar atos privativos dos médicos oftalmologistas, tais como adaptar lentes de con-tato e realizar exames de refração, ou de vistas, ou teste de visão" (fl. 572-573, e-STJ).
5. Recurso Especial provido, para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Para conhecer todo o acordão do STJ consulte o site http://www.cbo.com.br/novo/cms/wp-content/uploads/2013/06/Acordao-STJ1.pdf

STJ confirma proibição de optometristas 
realizarem atos privativos de médicos 
Os optometristas não podem praticar atos privativos dos médicos 
oftalmologistas tais como adaptar lentes de contato e realizar 
exames de refração ou testes de visão. Esta foi a decisão da 2ª Turma 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por unanimidade, seguiu 
o voto do relator, o Ministro Herman Benjamin, que reformou 
sentença da instância judicial estadual desfavorável à Sociedade 
Catarinense de Oftalmologia (SCO).

Ramon Coral Ghanem
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Defesa da Saúde Ocular

Mário Luiz Ribeiro Monteiro
E

m 23 de abril, o deputado Marçal Filho (PMDB/SP) enviou reque-
rimento à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados solicitando a 
retirada de pauta do Projeto de Lei 369/11, de sua autoria, que 
“dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista”. Em 

06 de maio, a Mesa Diretora da Câmara aceitou o pedido do Deputado e, 
desta forma, nenhum projeto que trate deste assunto pode ser apresentado 
na atual legislatura.           

que, simplesmente, estão praticando o crime 
de exercício ilegal da medicina e, no caso da 
senhora, outras coisas mais. São profissionais 
sem formação médica e, pelo que a senhora 
conta, também com formação ética e moral 
bastante duvidosa.

O correto seria a senhora ir á delegacia e 
exigir do Ministério Público a abertura de um 
processo contra as pessoas que realizaram o 
atendimento e contra o estabelecimento. Para 
tanto, a senhora precisaria de documentação, 
isto é, a receita assinada por estas pessoas e 
o papel de encaminhamento da ótica. 

Sem documentação, o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia não tem condições de atuar.

Informamos que também é proibido pela 
mesma lei algum médico se associar a uma 
ótica para prestar atendimento preferencial.

Por outro lado, solicitamos autorização 
para publicar a sua carta em nosso jornal.

José Vital Monteiro
Jornalista – CBO
 

Resposta enviada pela Sra. Suzana Duarte

Sim, autorizo. A ótica não entregou ne-
nhum papel. A ótica também não me deu 
nenhuma receita, pois não aceitei fazer meus 
óculos lá, então não tenho como provar nada.

Alguns dias depois voltei ao local e pedi 
para falar com a pessoa responsável e a mes-
ma me informou que se chama Cida e não 
quis me informar o sobre nome completo e 
também me disse que esta senhora só estaria 
no local em alguns dias.

Ou seja, os dois rapazes que se passam 
por médicos estão sozinhos para fazerem o 
exercício ilegal de medicina. Mandei e-mails 
para algumas emissoras de tv, quero ver se 
alguém tem a atitude de impedir estas pesso-
as .Desculpe-me incomodar, mas quem cala 
consente e precisamos fazer algo contra es-
tas pessoas que se passam por outras.

Suzana Duarte

E-mail recebido pelo JORNAL OFTALMOLÓGICO 
JOTA ZERO em 18 de março de 2013

 
Boa tarde senhores, 
Estou entrando em contato pois preciso 

denunciar um atendimento feito a minha pes-
soa na Rua xx. Ou seja, passei para fazer exa-
me de vista numa ótica do bairro e me manda-
ram ir a um endereço falar com um certo Dr. 
Takeo. Ao chegar no local, só vi dois rapazes, 
nenhum dos quais chamado Takeo.  Um deles, 
muito sério, mas o outro, não sei se boliviano 
ou japonês, mais atrevido, praticamente me 
assediou e me deixou muito constrangida. 
Não gostei disto e acho que um profissional 
sério não se daria a este tipo de coisa.

 Eles não são oftalmologistas, pois repa-
rei em tudo que era dito. O que me assediou 
parecia não entender nada do que devia ser 
feito, pois o outro rapaz ficou falando o tempo 
todo como fazer o exame.  Agora me digam 
uma coisa: como um médico não sabe fazer 
exame?

Andei verificando e me informaram que 
não são médicos e sim tem um outro nome 
que perguntei para a moça.  Segundo ela, são 
optometristas. Como confiar nestes rapazes? 
E minha saúde que está em jogo, aliás minha 
só não, já que havia varias pessoas na sala.

Espero que sejam tomadas as providen-
cias, pois vejo na televisão vários casos de 
pessoas ficam até cegas por não se tratarem 
com médicos oftalmologistas e creio que isto 
é ate caso de policia.

Suzana Duarte

Resposta 

Prezada Sra. Suzana Duarte,
Sim, a senhora foi vítima de uma fraude. 

De acordo com a legislação brasileira, somen-
te o profissional médico pode prescrever len-
tes de grau. Por razões econômicas e para en-
ganar os incautos, algumas óticas se utilizam 
dos serviços dos chamados optometristas 
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N
a última edição do JORNAL OFTALMOLÓ-
GICO JOTA ZERO foi publicada a lista dos 
docentes dos cursos de especialização em 
Oftalmologia credenciados pelo CBO que 

foram escolhidos para receberem o Prêmio CBO – 
Ensino 2013. Por conta de problemas de edição, da 
lista não constaram os nomes de dois docentes que 
foram eleitos pelos alunos do terceiro ano de suas 
respectivas instituições como os mais comprometi-
dos com o ensino da especialidade. São eles:

Pernambuco

FunDAçãO AltinO VenturA

Tiago Eugênio Faria e Arantes

Possui graduação em Medicina 
pela Universidade Federal de 
Pernambuco (2003), especiali-
zação em Oftalmologia pela Fun-
dação Altino Ventura (2006), es-
pecialização em Retina e Vítreo 

pela Universidade de São Paulo - USP (2007), es-
pecialização em Uveítes pela Universidade Federal  
de São Paulo (2007), doutorado em Oftalmologia 
pela Universidade Federal de São Paulo (2010) e 
fellowship em Uveítes pela University of California, 
Los Angeles - UCLA (2011). Atualmente é Coorde-
nador do Departamento de Investigação Científica 
da Fundação Altino Ventura e Médico do Hospital de 
Olhos de Pernambuco.

São Paulo

FunDAçãO Dr. JOãO PeniDO Burnier

Manoel Penteado Queiroz Abreu

Formou-se em Medicina pela 
Faculdade da Praia Vermelha, 
no Rio de Janeiro, em 1958 e, 
desde então, trabalha no Institu-
to Penido Burnier, tendo sido o 
último assistente de  João Peni-

do Burnier, com quem trabalhou durante 5 anos. É 
grande incentivador do ensino e, da ciência na insti-
tuição e editor chefe dos Arquivos do Instituto Penido 
Burnier há mais de vinte anos.

Provas do
ICO no Brasil Prêmio CBO 

Ensino 2013

F
oi realizado, em 8 de abril 
de 2013, na Faculdade 
de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, as 

provas anuais do International 
Council of Ophthalmology (ICO), 
da qual participaram oitenta e 
cinco médicos.

Os exames são aplicados  
simultaneamente em mais de  
60 países e tem grande prestí-
gio, auxiliando os aprovados na 
obtenção de empregos e estágios em instituições de pesquisa e ensino 
ao redor do mundo. O CBO é a entidade credenciada para a aplicação da 
prova no Brasil.

As avaliações são oferecidas em três modalidades: Basic Science, que 
aborda conteúdo mais geral; Theoretical Optics and Refraction, mais espe-
cífica; e Clinical Sciences, possível apenas para os candidatos que foram 
aprovados nos dois primeiros exames.

Mais informações sobre os exames do ICO podem ser encontradas no 
portal icoexams.org
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E
m janeiro deste ano, seis jovens alu-
nos de cursos de especialização em 
Oftalmologia do Brasil viajaram para 
o Caribe em busca de novos conhe-

cimentos e experiências. Na cidade de San 
Juan, em Porto Rico, Cecília Menelau Caval-
canti, Camila Leite de Carvalho, Ibraim Via-
na Vieria, Aristófanes Mendonça Canamary 
Júnior, Huber Martins Vasconcelos Júnior e 
Mariana de Andrade Coelho participariam do 
Curso Puertorriqueño de Ciencias Básicas 
"Dr. Guillermo Picó Santiago", na Universidad 
de Puerto Rico, patrocinado pela Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia. 

Fundado pelo médico homônimo em 
1967, o curso reúne alunos dos diversos paí- 
ses da América Latina entre janeiro e março 
e apresenta um curriculum bastante eclético.

Um dos consensos entre os brasileiros 
que participaram do curso em 2013 é a di-
ficuldade em eleger uma matéria favorita.  
“O curso inteiro é muito bom!”, afirma Mariana. 
Mas, por fim, cita as aulas de ótica, histologia e 
anatomia como particularmente satisfatórias. 
A jovem médica chama atenção aos recursos 
utilizados durante as aulas da última disciplina. 
“Foram ministradas muitas aulas em 3D”, con-
ta. Já Cecília preferiu as disciplinas de Tumo-
res, Genética e Óptica. Esta última, lecionada 
por Constance West, do Cincinnati Children's 
Hospital, foi muito elogiada por quase todos. 
Cecília declarou-se especialmente satisfeita 
com a boa vontade e o envolvimento dos pro-
fessores e outros profissionais. “Fomos muito 
bem recepcionados”, afirmou.

Conhecer as diferenças culturais e as rela-
ções que os vários povos têm com a saúde foi 
outro fator de enriquecimento proporcionado 

pelo curso. “Você tem uma visão internacional 
e multicultural da Oftalmologia”, contou Ibraim. 

Após o contato com médicos de vários 
locais da América Latina, ele afirmou que, no 
Brasil, a Oftalmologia tem melhor organização 
e mais recursos, quando comparada à situa-
ção da região como um todo. Afirmou, ainda, 
ter percebido um alto desenvolvimento na Of-
talmologia porto-riquenha, embora tenha res-
saltado, como outros colegas, que no Brasil o 
número de pacientes atendido pelos alunos 
dos cursos de especialização é maior. 

Marina também percebeu disparidades 
entre os sistemas de ensino brasileiro e porto- 
riquenho. “Lá, eles têm muita teoria, muito es-
tudo”, descreve. “E tratam maior número de 
casos de doenças inflamatórias”.

Huber elogiou a estrutura de ensino oftal-
mológico do outro país. Disse que, em vez da 
avaliação única existente nos cursos brasilei-
ros (a Prova Nacional de Oftalmologia), prefe-
re o sistema de provas anuais que conheceu 
durante o curso. “Este sistema já é utilizado 
nos EUA, Porto Rico e em alguns outros paí-
ses da América Latina”, afirmou.

Já Cecília detectou uma menor incidência 
de problemas oculares graves entre os porto- 
riquenhos e afirmou ter ficado a impressão 
de lá havia a cultura voltada aos diagnósticos 
precoces e que os porto-riquenhos procuram 
o médico oftalmologista antes que os proble-
mas se agravem.

Além das especificidades locais, os alu-
nos tiveram contato com profissionais de di-
versos países. “A didática é muito boa porque 
misturou professores de muitos locais, não 
só do Porto Rico”, afirmou Marina. Satisfeita 
com a experiência, já planeja novas viagens 
de estudo. A jovem ainda destacou os amigos 
uruguaios, paraguaios e chilenos que conhe-
ceu durante sua estada no Caribe e que vai 
encontra-los no XXXVII Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia/XXX Congresso Pan-Ame-
ricano de Oftalmologia de agosto, no Rio de 
Janeiro.

Além da riqueza acadêmica do curso, os 
estudantes concordam em outro ponto: “o 
lugar é maravilhoso!”. Locais como a Ilha de 
Culebra, a Praia do Flamingo e a baía biolu-
minescente da Ilha de Viques garantiram ex-
celentes momentos de descontração durante 
o tempo livre. “Todo final de semana tentáva-
mos fazer uma integração”, relata Júnior, que 
descreveu as atrações turísticas do país como 
“imperdíveis!”.

Brasileiros falam do curso de Porto Rico

Brasileiros que 
participaram do Curso 

de Porto Rico em 2013. 
Da esquerda para a 

direita: Cecília Menelau 
Cavalcanti, Aristófanes 

Mendonça Canamary 
Júnior, Luís Serrano 

(diretor do Departamento 
de Oftalmologia da 

Universidade de Porto 
Rico), Camila Leite de 
Carvalho, Mariana de 

Andrade Coelho, Ibraim 
Viana Vieira e Huber 

Martins Vasconcelos Júnior

A didática é 
muito boa 
porque misturou 
professores de 
muitos locais, não 
só do Porto Rico
         Marina

A didática 
é muito 
boa porque 
misturou 
professores de 
muitos locais, 
não só do Porto 
Rico
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E
m 28 de maio foram realizadas as primeiras qua-
tro cirurgias de catarata com utilização de laser no 
Brasil. Os procedimentos foram executados pelo 
cirurgião Walton Nosé, Professor Adjunto Livre Do-

cente da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 
Orientador da Pós Graduação em Oftalmologia da mesma 
instituição, em seu consultório em São Paulo.

O aparelho, denominado LenSx® Laser, fabricado pela 
Alcon (Novartis) é um sistema integrado de guia por ima-
gem, emissor de laser de femtosegundos projetado espe-
cificamente para cirurgia de catarata e plataforma cirúrgica 
3-D modificável que possibilita a visualização, personaliza-
ção e execução das seguintes etapas da cirurgia de cata-
rata: capsulotomia anterior, corte do núcleo do cristalino e 
execução das incisões na córnea. 

O equipamento usa energia concentrada com raio de 
comprimento de onda em fração de segundo na ordem de 
10-15. O raio atravessa as estruturas transparentes do olho 
e, quando alcança o ponto focal, cria uma pequena forma-
ção de plasma que gera o corte no tecido. Pelo sistema de 
posicionamento tridimensional e triortogonal do aparelho, 
consegue-se colocar esta coordenada em qualquer ponto 
do olho do paciente.

O corte tem a precisão e a reprodutibilidade possibilita-
da pelo laser, que permite fazer ajustes com um microm de 
precisão. A primeira operação executada pelos raios emiti-

dos pelo aparelho é a capsulotomia, realizada com diâmetro 
e localização selecionados; depois os raios laser procedem 
à fragmentação do núcleo, que pode ser feita em cortes 
retos ou cilíndricos, de acordo com a técnica preferida pelo 
cirurgião; por último, os raios laser fazem as incisões corne-
anas anteriormente discriminadas, também de acordo com 
as preferências do médico operador. Depois do paciente ter 
sido acomodado no aparelho, essas operações demoram 
aproximadamente um minuto e meio. Em seguida, o pacien-
te é encaminhado ao centro cirúrgico, onde a operação é 
concluída e a LIO implantada.

Problemas para a liberação do procedimento junto à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) provoca-
ram o atraso de seu lançamento no Brasil, o que acabou sen-
do positivo já que o mercado brasileiro está sendo abastecido 
com uma versão mais moderna do aparelho e com versões 
mais elaboradas de seus softwares. Calcula-se que já foram 
comercializados cerca de vinte desses sistemas para gran-
des clínicas particulares de todas as regiões do País.

Os resultados das cirurgias realizadas por Nosé foram 
discutidas no VII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirur-
gia Refrativa, realizado na Praia do Forte (BA) de 29 de 
maio a 01 de junho (veja matéria na página 41).

Nesta entrevista, o cirurgião comenta um pouco de sua 
experiência e de suas expectativas com relação à nova tec-
nologia.

Laser em catarata?
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JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO: 
Por que utilizar laser na cirurgia de catarata?

Walton Nosé: O femtosegundo é uma 
tecnologia que veio para ficar. Já tem espaço 
no transplante de córnea, na cirurgia refrativa 
e agora na cirurgia da catarata. Vai tornar o 
médico obsoleto? Certamente que não, mas 
vai ajudar a padronizar a incisão, sua locali-
zação, tamanho, profundidade já que cada 
incisão é desenhada dentro da córnea atra-
vés do OCT. Com isso reduzimos ao mínimo a 
indução do astigmatismo. Outro fator positivo 
é a customização da capsulorhexis que sem-
pre será realizada de acordo com as instru-
ções do cirurgião e sempre centralizada com 
relação à pupila. A fratura prévia do núcleo 
do cristalino reduz o tempo de aspiração e 
de utilização do ultrassom no centro cirúrgi-
co, o que reduz eventuais desconfortos para 
o paciente. Como resultado maior, vejo a re-
produtibilidade e o aumento da segurança da 
cirurgia.

JOTA ZERO: Os avanços possibilitados 
pelo femtosegundo na cirurgia de catarata não 
são muito reduzidos quando comparados com 
os investimentos necessários?

Walton Nosé: Creio que sim. Se você me 
perguntar: o femto veio para diminuir a ceguei-
ra por catarata? Não, não é para isto; é para 
o detalhe de qualidade de cirurgia, como por 
exemplo, se o objetivo é implantar uma lente 
multifocal tórica que resulte em astigmatismo 
menor que 0,25. Por outro lado, lembro que há 
alguns anos a mesma pergunta foi feita com 
relação à facoemulsificação. Quando a faco 
apareceu, a cirurgia extracapsular era muito 
boa, a indução de astigmatismo era pequena 
e muita gente disse que a facoemulsificação 
era apenas um custo a mais. Hoje, quem reali-

za a cirurgia extracapsular da catarata? Talvez 
a utilização do laser femtosegundo na cirurgia 
de catarata nunca venha a ser o procedimento 
de grande escala, mas a médio prazo tem tudo 
para tornar-se o estado da arte dessa cirurgia.
Trata-se de agregar valor ao produto já quali-
ficado.

JOTA ZERO: A atual cirurgia de catarata 
também é refrativa. O laser contribui para isto 
ou é uma questão que envolve apenas a LIO?

Walton Nosé: A lente é um fator impor-
tante, a biometria é um fator super importante, 
mas as incisões e a capsulorhexis também 
são significativas. A capsulorexis tem que 
cobrir a lente para lhe dar sustentação e im-
pedir que mude de posição. Isto, sem dúvida, 
favorece a realização das cirurgias nas quais, 
além da substituição do cristalino opacificado, 
também se almeja a eliminação ou redução de 
vícios refrativos. 

JOTA ZERO: Qual o próximo passo?
Walton Nosé: Absorver a novidade em 

nosso centro cirúrgico, criando uma dinâmica 
que permita aumentar sua eficiência e sua efi-
cácia, utilizando todo o potencial que o apare-
lho possibilita no aumento da segurança para 
o paciente. 

JOTA ZERO: Os investimentos necessá-
rios foram...

Walton Nosé: Se considerarmos o valor 
do produto, em termos de situação econômica 
nacional, e relevando a saúde no Brasil, com 
certeza é um investimento caro. Se utilizarmos 
um cálculo contábil restrito, o investimento 
torna-se altamente questionável, já que serão 
necessários muitos procedimentos para cobri-
-lo. Por outro lado temos a satisfação do cirur-

O cirurgião Walton Nosé

Corte do núcleo, capsulorexis e execução das incisões 
corneanas
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gião e a segurança do paciente. Qual o preço 
disto? Já fui questionado algumas vezes por 
ter um microscópio caro ou um aparelho de 
última geração. As cirurgias e a qualidade do 
serviço prestado é um valor inestimável.

JOTA ZERO: Como vai ser o futuro da ci-
rurgia de catarata?

Walton Nosé: A tecnologia femtose-
gundo para catarata já existe há mais de dez 
anos no exterior e creio que aqui no Brasil 
demorará mais quatro ou cinco anos para se 
consolidar...

JOTA ZERO: Mas fala-se que em uma se-
mana já foram vendidos doze aparelhos...

Walton Nosé: Existia a demanda repri-
mida provocada pela demora da ANVISA em 
liberar o procedimento. Muita gente criticou 
esta demora, mas considerei positiva, já que 
temos um processo mais aprimorado. Acho, 
inclusive, que quando se tratar de equipa-
mentos e procedimentos que envolvam altos 
investimentos, a liberação deve ser extrema-
mente cautelosa. Mas a pergunta foi sobre 
o futuro. Acredito que em três anos, mais de 
30% das cirurgias de catarata serão feitas 

com a utilização do laser femtosegundo, o 
que é uma meta bastante ambiciosa já que 
envolve custos adicionais para o paciente 
que nem sempre está disposto ou tem condi-
ções de cobrir.

 

A equipe cirúrgica

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

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

Tratamento sintomático do olho seco.           Lubrificação e hidratação de lentes de contato.
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O 
VI Congresso da Sociedade Brasi-
leira de Lentes de Contato, Córnea 
e Refratometria (SOBLEC), realiza-
do de 02 a 04 de maio no Centro 

de Convenções do Shopping Frei Caneca, 
em São Paulo (SP), contou com a partici-
pação de mais de mil especialistas de todo 
o Brasil e do exterior e foi considerado um 
grande sucesso pelo presidente da entidade, 
César Lipener.

A programação científica do evento con-
templou diversas atividades. Entre elas, Li-
pener destacou o Segundo Global Meeting 
sobre Lentes de Contato, com participantes 
da Europa e dos EUA, que discutiu temas 
como silicone-hidrogel, ortoceratologia, len-
tes esclerais, ceratocone, crosslinking, uso 
prolongado de lentes de contato e ceratite. 
O presidente da SOBLEC ressaltou tam-
bém o Primeiro Fórum Nacional de Refra-
tometria, que buscou reforçar a importância 
dessa prática como parte fundamental da 
Oftalmologia, e o Simpósio Conjunto com a 
Pan-Cornea, que abordou o “Ceratocone” de 
A a Z”. Durante o congresso também foi mi-
nistrado curso às Auxiliares de Oftalmologia, 
com a apresentação de noções básicas de 

D
urante o 11º. Congresso Internacional da 
Sociedade Italiana de Oftalmologia, ocor-
rido em Milão, no mês de maio, Rubens 
Belfort Junior, Professor Titular de Oftal-

mologia da Universidade Federal de São Paulo e pre-
sidente da SPDM-Associação Paulista para o De-
senvolvimento da Medicina, foi homenageado com o 
Prêmio SOI Honorary Award in Ophthalmology 2013. 
Médico oftalmologista, neto, filho e pai de oftalmologis-
tas, trabalha na Clínica Belfort que este ano comemora 
80 anos de funcionamento. Detentor de diversos prê-
mios e autor de inúmeros livros sobre o tema, Belfort é 
membro da Academia Nacional de Medicina (Brasil), da 
Academia Internacional de Oftalmologia, da Academia 
Brasileira de Ciências, da Academia Brasileira de Far-
mácia, do Grupo de Estudo internacional de Uveítes e 
foi coordenador da Comissão de Ensino do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia.

administração, atendimento, lentes de conta-
to, exames e normas da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA).

Lipener destacou ainda a exposição co-
mercial: “as maiores empresas da Oftalmolo-
gia estavam expondo seus produtos”, conta. 
“Não faltaram oportunidades para realizar 
ótimos negócios”.

Durante o Congresso, foram homena- 
geados a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi 
Hoffmann e os médicos oftalmologistas Ni-
comedes Ferreira Filho, Ricardo Uras,  Fer-
nando Matos e Ubirajara Moulin de Morais.

Sociedade Italiana de Oftalmologia 
homenageia Rubens Belfort Junior

SOBLEC realiza seu congresso 

Abertura do evento

Aspecto da exposição 
comercial

Emilio Campos, Catedrático de Bolonha, e Rubens Belfort Junior 
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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
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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
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O 
Conselho Internacional de Oftalmologia (ICO, na sigla em in-
glês) disponibilizou uma avaliação on-line para trainees em 
Oftalmologia que estejam no primeiro ano do curso ou para 
recém-ingressos em programas de Oftalmologia. O exame 

pode ser acessado no mundo inteiro. 
A prova só pode ser prestada em inglês e compõe-se de 84 ques-

tões, cada uma das quais apresentando quatro opções, que devem ser 
marcadas como “verdadeira” ou “falsa”. Em sua resposta, o candidato 
deve atribuir uma nota a seu nível de certeza, sendo três o nível má-
ximo e um, o mínimo. As respostas corretas renderão um número de 
pontos correspondente à nota auto-atribuída em termos de certeza, 
caso o candidato esteja equivocado, receberá pontos negativos na 
mesma quantidade.

A nota final será de A a D, podendo os diretores de cada programa 
oftalmológico definir livremente o resultado mínimo para aprovação. 
Serão fornecidos certificados aos candidatos bem-sucedidos.

O candidato tem até 20 minutos para responder a cada questão, 
podendo consultar livros e ferramentas de busca eletrônica, mas sen-
do vedado responder às questões com acompanhamento. 

O exame pode ser acessado no endereço: www.icoexams.org 

A 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica Ocular (SBCPO) realizará seu pró-
ximo congresso de 15 a 17 de maio 
de 2014 no Rio de Janeiro (RJ). A 

programação científica ainda está sendo elabo-
rada e deve incluir dois workshops, uma seção 
sobre olho seco e blefarite, apresentada pela 
professora Helena Parente Solari, e homena-
gens a oftalmologistas que fizeram importante 
contribuição à Oculoplástica, incluindo a entre-
ga de medalhas para comemorar os 40 anos da 
SBCPO.

A programação social deve incluir um jantar 
com música ao vivo, um torneio de vôlei ou tênis, 
passeios de barco ou carro pela praia de Búzios, 
tour pela orla de Bardot e uma boate no resort.

Está confirmada a presença de João Telles, 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de Otor-
rinolaringologia, apresentando palestra sobre 
a anatomia do nariz e sua relação com as vias 
lacrimais.

E
m comemoração aos 93 anos de sua 
existência, o Instituto Dr. João Penido 
Burnier (IPB), de Campinas (SP), promo-
veu em 08 de junho encontro científico 

que teve como tema “Correlação Clínico-Pato-
lógica em Oftalmologia”, do qual participaram 
colaboradores, alunos e ex-alunos da instituição.

A programação científica, desenvolvida du-
rante todo o dia e coordenada por Kleyton Ba-
rella, contou com a participação de médicos 
oftalmologistas de várias instituições médicas 
de todo o País e do exterior. Os três melhores 
trabalhos realizados pelos alunos do IPB foram 
agraciados com o Prêmio Manoel Abreu.

IPB comemora seus 93 anos

ICO cria exame virtual para 
oftalmologistas iniciantes

Oculoplástica
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F
oi um encontro magnífico que con-
seguiu reunir mais de 1.300 médicos 
do Brasil e do exterior sobre todos os 
temas relacionados com o glaucoma.  

A presença de sete convidados internacionais 
e o alto nível dos debates que presente em 
praticamente todas as sessões, fizeram deste 
simpósio o mais importante evento da espe-
cialidade de 2013”

Esta foi a avaliação de Vital Paulino Costa, 
presidente da Sociedade Brasileira de Glau-

Simpósio internacional
Sociedade de Glaucoma 

coma (SBG), a respeito do XV Simpósio Inter-
nacional da entidade, realizado de 06 a 08 de 
junho em São Paulo (SP).

De acordo com o presidente da SBG, um 
dos pontos que mais despertou a atenção no 
simpósio foi a intervenção do médico oftalmo-
logista norte-americano Claude Bourgoyne 
sobre a avaliação do disco óptico com a uti-
lização de novos parâmetros para a definição 
de sua escavação

O XV Simpósio Internacional da SBG 
prestou homenagens aos professores Celso 
Antônio de Carvalho, Nassim Calixto, Geraldo 
Vicente de Almeida e ao já falecido José Car-
los Reys batizando as aulas mais importantes 
do evento com seus nomes.

Durante o simpósio foram realizadas elei-
ções para o preenchimento de cargos da di-
retoria da Sociedade Brasileira de Glaucoma, 
entre os quais o de vice-presidente que, pelos 
estatutos da entidade, assumirá a presidência 
em 2016. O vencedor foi Marcelo Palis Ven-
tura, que assumirá o cargo de presidente da 
SBG dentro de dois anos.

Em agosto próximo, durante o Simpósio 
da SBG no XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-America-
no de Oftalmologia, Francisco Eduardo Lopes 
de Lima, de Goiânia (GO), eleito há dois anos, 
assume a presidência da sociedade até 2016.Francisco Eduardo Lopes de Lima

O presidente da SBG, Vital Paulino Costa, faz a abertura do evento

A presença de 
sete convidados 
internacionais e o 
alto nível dos debates 
que presente em 
praticamente todas 
as sessões, fizeram 
deste simpósio o mais 
importante evento 
da especialidade de 
2013
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A Sociedade Brasileira de Glaucoma 
(SBG) iniciou em 23 de maio a se-
gunda edição da Campanha Cuida-
do com o Glaucoma para conscien-

tizar a população sobre a doença. A ação 
contou com o apoio do Ministério da Saúde 
e teve como padrinho Dudu Braga, publicitá-

rio de 44 anos, filho do cantor Roberto Carlos, 
portador de glaucoma congênito que perdeu a 
visão aos 22 anos por conta de descolamento 
de retina.

No primeiro dia da campanha, no vão livre 
do MASP, o mais importante museu da capi-
tal paulista e local de grande acesso de pes 
soas, houve a instalação sensorial “Veja todos 

Dia Nacional de Co mbate à Cegueira 
pelo Glaucoma: a tividades da SBG

A Sociedade Paraense de Oftalmolo-
gia realizou mutirão para detecção 
do Glaucoma em 25 de maio em 
comemoração ao Dia Nacional de 

Combate ao Glaucoma. A iniciativa ocorreu no 
Hospital Universitário Bettina Ferro de Sou-
za, em Belém (PA). Cerca de 1.160 pessoas 
foram submetidas a exames de tonometria e 
fundoscopia. O mutirão. Ao todo, 311 pessoas 

Mais de mil paraenses examinados em mutirão para
detecção do glaucoma

apresentaram suspeita de glaucoma e foram 
encaminhadas para exames mais conclusivos 
e, se necessário, para tratamento. 

A iniciativa contou com apoio da Alcon,, 
das Lentes Rodenstock e das Óticas Pará.

Lauro José Barata de Lima, 
presidente da Sociedade 
Paraense de Oftalmologia, 
a enfermeira Paula e o 
médico oftalmologista 
José Jesu

Equipe que trabalhou no mutirão

Distribuição de impressos

Olho e Colírio em ação
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Dia Nacional de Co mbate à Cegueira 
pelo Glaucoma: a tividades da SBG

os dias”. A instalação era uma sala totalmen-
te escura em que o visitante entrava com os 
olhos vendados, conduzidos por deficientes 
visuais reabilitados na Fundação Dorina No-
will, com o objetivo foi mostrar as limitações 
provocadas pela cegueira. 

Simultaneamente, a dupla de atores ca-
racterizados como “Olho e Colírio” faziam ati-

vidades para chamar a atenção da popula-
ção. Os médicos oftalmologistas integrantes 
da SBG realizaram uma série de palestras 
sobre a doença e a necessidade de seu 
diagnóstico precoce em associações, esco-
las empresas e entidades. Também houve a 
distribuição de cartilhas educativas e mate-
riais impressos.

A Campanha Cuidado com o Glauco-
ma foi criada pela SBG para comemorar o 
Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo 
Glaucoma (26 de maio) com atividades vol-
tadas para a população em geral. A primeira 
edição da campanha, realizada em 2012, 
sensibilizou milhares de pessoas em várias 
cidades brasileiras e foi considerada pela 
Associação Pan-Americana de Glaucoma 
como exemplo a ser seguido em todos os 
países do continente.

Mais informações sobre a campanha po-
dem ser obtidas no site www.cuidadocomo-
glaucoma.com.br 

Mais de 500 pessoas participaram 
da Corrida da Prevenção à Ceguei-
ra, disputada em 26 de maio, Dia  
Nacional de Prevenção e Comba-

te a Cegueira Provocada pelo Glaucoma, na  
Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). O evento 
teve o objetivo de conscientizar a popula-
ção sobre a importância do acompanha-
mento profissional na detecção e acompa-
nhamento da doença. “Foi a oportunidade 
para mostrar aos pacientes que eles de-
vem buscar o atendimento de profissional 
capacitado, o médico oftalmologista e de 
mostrar para a população em geral a im-
portância dos exames periódicos para de-
tecção do glaucoma”, explica Bruno Cam-
pelo, presidente da Sociedade Sergipana 
de Oftalmologia.

A Corrida foi organizada pela Socieda-
de Sergipana de Oftalmologia, com o pa-
trocínio da Fotóptica e o apoio do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. Além de atletas 
profissionais e amadores, oftalmologistas e 
deficientes visuais participaram da prova.

Esporte e prevenção da cegueira

Largada

Os participantes na Orla de Atalaia 

O velocista (deficiente 
visual) Danilo Silva e seu 
guia Rodrigo Barros na 
premiação dos vencedores

Bruno Campelo Leal, presidente 
da SSO, sua esposa Andreza e 
seus dois filhos Bruna e Arthur

Dudu Braga, padrinho da 
ação

A instalação sensorial “Veja Bem todos os dias
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Abdo Abbas Abed 
Husein Abed 

O médico oftalmologista Abdo Abbas 
Abed Husein Abed é o novo diretor 
técnico do Hospital Banco de Olhos 
de Porto Alegre (HBO). Natural de 

Cachoeira do Sul (RS), com formação em me-
dicina pela Universidade Católica de Pelotas, 
Abeb pertence ao corpo clínico do Hospital 

Abdo Abed assume diretoria técnica no
Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre

Rafael Piragine é o novo diretor comercial para 
América Latina da Transitions Optical. Será 
responsável pelas vendas para a América Lati-
na e tem o objetivo de aumentar a penetração 

das lentes Transitions na região. Ingressou na empre-
sa em 2006, como gerente Regional de Vendas para 
o Cone Sul. Em 2008, expandiu seu papel para região 
do Cone Norte ficando responsável por mais quatro 
países da América Latina. Piragine é formado em Ad-
ministração de Empresas pela Universidade Paulista 
e pós-graduado em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas.

 A Transitions Optical é líder mundial na produção 
de lentes fotossensíveis. Em 2013, a empresa pla-
neja fazer investimentos da ordem de R$ 22 milhões 
em marketing e tem expectativa de crescer 15% em 
vendas. Acaba de lançar mais uma opção de lente fo-
tossensível no País, as Transitions EXTRActive, consi-
deradas as mais escuras do mercado.  O Brasil é o ter-
ceiro maior mercado para a marca no mundo, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. 
A Transitions possui fábricas em Pinellas Park (EUA), 
Tuam (Irlanda), Laguna (Filipinas), Sumaré (Brasil) e 
Chonburi (Tailândia) e escritórios comerciais em mais 
de dez países 

Brasileiro assume diretoria 
comercial para América
Latina da Transitions

A cidade de São Luís (MA) recebeu, em 18 de maio, a 20ª 
edição do programa Ação Global, um mutirão de serviços 
médicos, educacionais, esportivos, de lazer e de cidadania 
promovido pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e pela 

TV Mirante, afiliada da Rede Globo de Televisão. Mais de 37 mil 
pessoas foram atendidas pela iniciativa na capital maranhense.

Este ano o evento foi realizado no Campus da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) e, pela primeira vez, foi dedicado ao 
público feminino, contanto com uma unidade móvel de saúde, que 
oferecia exames especialmente voltados a esse público, como 
mamografia e ultrassonografia.

O Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina 
da UFMA e a Associação Maranhense de Oftalmologia participa-
ram do evento e os médicos oftalmologistas realizaram milhares 
de exames de acuidade visual, tonometria e outros. Os pacientes 
que apresentam problemas foram encaminhados para os serviços 
correspondentes. Alem disso, foram distribuídos impressos de es-
clarecimento da população sobre os cuidados com a saúde ocular.

Milena Pinheiro, uma das oftalmologistas voluntárias que par-
ticiparam do mutirão, destacou a importância da iniciativa. “Muitas 
dessas pessoas só têm oportunidade de ir ao oftalmologista no 
Ação Global”. 

Ação Global de São Luís 
beneficia mais de 37 mil pessoas

e assume a função de planejar e coordenar 
os serviços médico-assistenciais, responsa-
bilidade frente os órgãos governamentais, de 
classe e associações e representar a institui-
ção em atividades externas designadas pela 
direção do Hospital. Assumiu o cargo em 20 
de maio.
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O Rio de Janeiro recebeu, 
de 17 e 20 de abril, o XIX 
Congresso Latino-Ame-
ricano de Estrabismo, o 

VI Congresso Brasileiro de Estra-
bismo e Oftalmologia Pediátrica 
(CBE/SBOP), o V Congresso La-
tino-Americano de Oftalmologia 
Pediátrica (SOPLA) e o Simpósio 
do Smith-Kettlewell Eye Research 
Institute, de São Francisco, Cali-
fórnia. Os quatro eventos foram 
realizados em conjunto e deles 
participaram 545 congressistas 
de 24 países da Europa, da Amé-
rica Latina, além de Estados Uni-
dos, Canadá e África do Sul.

“Tivemos a presença de vários 
profissionais de renome e apre-
sentação do que há de mais novo 
nos tratamentos clínicos e cirúr-
gicos no estrabismo e na oftal-
mologia pediátrica”, afirma Mauro 
Goldchmit, presidente do Conse-
lho Latino-Americano de Estra-
bismo. No tema Estrabismo houve 
apresentações de temas livres, 
mesas redondas sobre o trata-
mento do estrabismo e inúmeros 
simpósios sobre assuntos polêmi-
cos como a cirurgia refrativa em 
pacientes estrábicos e o que re-
presentam as polias na prática do 
especialista; temas atuais foram 
abordados no fórum “Injetando 
os músculos” e no simpósio de “Imagem em 
Estrabismo”. 

Já o simpósio do “Smith-Kettlewell Eye 
Research Institute”, se dividiu entre os temas: 
“Donders em 2013”, “Procedimentos cirúrgi-
cos incomuns e úteis”, “Panorama das trans-
posições musculares” e “Neurofisiologia de 
problemas na abordagem do estrabismo”. A 
equatoriana Andrea Molinari, a argentina Su-
sana Gamio e o brasileiro Tomás S. Mendon-
ça participaram como convidados de honra 
nesse evento, apresentando, respectivamen-
te, os temas “Hiperfunção-contratura de reto 
superior na paresia de IV nervo”, “O Oblíquo 
Inferior: um músculo amigável?” e “Como fun-
ciona a transposição isolada de reto superior 
na paralisia de VI nervo”. 

Houve ainda o Simpósio de Ortóptica, que 
tratou de casos clínicos de diplopia por estra-
bismos adquiridos (veja também matéria nas 
páginas 54 e 55).

No tema de Oftalmologia Pediátrica, uma 
das atividades mais importantes foi “Novida-

des em Oftalmologia Pediátrica”, que abor-
dou temas como glaucoma congênito, lentes 
intraoculares em catarata congênita, UBM e 
tratamento de hemangioma. Outro simpósio, 
intitulado “Situações Problemáticas em Of-
talmopediatria” tratou de ptose palpebral, re-
tinoblastoma, toxoplasmose, traumatismos e 
transtornos do espectro autista e incluiu um 
workshop sobre antiangiogênicos em ROP. 
Outros temas discutidos foram toxoplasmose 
congênita, trauma ocular e afecções de reti-
na. A oftalmopediatria ainda foi amplamente 
discutida em debates sobre lentes de conta-
to infantis e cirurgia refrativa em crianças e 
também no Simpósio de Políticas Públicas, 
durante o qual foram tratadas iniciativas como 
a Rede Cegonha, o teste do olhinho, a reti-
nopatia da prematuridade e escolas para defi-
cientes visuais.

O próximo Congresso Latino Americano 
de Estrabismo acontecerá na cidade de Punta 
Cana, na República Dominicana, sob a direção 
de Delfina Ortiz.

Médicos de todo mundo reúnem-se no Rio de Janeiro em evento de 

Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

Punta Cana, 
na República 
Dominicana local do 
próximo Congresso 
Latino Americano
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4ª Jornada Paulista de Oftalmologia
O 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da UNESP – Botucatu, o 
Departamento de Oftalmologia e Otorrinolaringologia da UNICAMP e o Departamento de Oftalmologia, Otorri-
nolaringologia e Cirurgia da Cabeça e Pescoço da USP de Ribeirão Preto promoveram de 21 a 23 de março a  
4ª Jornada Paulista de Oftalmologia. O evento, que ocorreu na cidade de São Pedro (SP), contou com cerca de 

400 participantes, mais de 100 apresentações de especialistas de diversas regiões do Brasil e de outros países, em todos 
os temas da Oftalmologia, além de 16 patrocinadores que expuseram produtos e novidades na área. As sessões mesclaram 
palestras e discussões de casos clínicos. 

Simultaneamente à jornada, foi realizado o I Simpósio Paulista de Pós-Graduação em Oftalmologia, com orientadores, 
pós-graduandos e discutidores em animada sessão de apresentações orais e pôsteres, e, pela primeira vez, houve uma 
sessão dedicada exclusivamente à Oftalmologia Veterinária.

Como nas edições anteriores, foi oferecido um curso voltado exclusivamente para auxiliares de oftalmologista e também 
houve o Fórum Allergan, com palestras e casos clínicos apresentados por alunos de cursos de especialização e residentes, 
avaliados e premiados por uma banca de três professores. Os premiados, que além de certificado, receberão apoio para ir 
ao XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia/XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, em agosto no Rio de 
Janeiro, foram Fabiana Izaac Alfredo, Diana Maziero e Heitor da Costa Melo. 

A 5ª Jornada Paulista de Oftalmologia será realizada de 10 a 12 de abril de 2014, no Centro de Convenções de Ribeirão 
Preto. 

E
m 13 de fevereiro de 2004, nasceu a 
Liga Acadêmica de Oftalmologia do 
Cariri (LAOC), fundada pelo então es-
tudante da Faculdade de Medicina de 

Juazeiro do Norte (FMJ CE) Newton Andrade 
Júnior. A organização reúne alunos do curso 
de Medicina e oferece oportunidade para es-
tudar temas ligados à especialidade, acom-
panhar cirurgias e exames oftalmológicos.  
A cada 15 dias, a LAOC promove reuniões 
acadêmicas abertas a todo o público univer-
sitário, nas quais são discutidos casos clínicos 
assuntos de relevância da Oftalmologia.

Até 2013, o processo de seleção de no-
vos integrantes era feito por meio apenas de 

Acadêmicos mantêm 
liga de oftalmologia no Cariri

uma entrevista. A partir deste ano, ocorrem 
duas etapas seletivas: a primeira consiste em 
prova teórica sobre fisiologia e anatomia ocu-
lar e a segunda, em análise de curriculum e 
entrevista. Só estudantes de medicina podem 
ingressar na LAOC, mas médicos formados 
(inclusive antigos integrantes da liga) são cha-
mados de duas a três vezes por semestre para 
ministrar palestras.

A Liga atua na região do Cariri, no Ceará, 
que engloba as cidades Barbalha, Crato, Jar-
dim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova 
Olinda, Porteiras e Santana do Cariri. A LAOC 
mantém uma página no Facebook (http://
www.facebook.com/LIGAOFTALMO?fref=ts) 
e pode ser contatada também pelo telefone 
(88) 9906-6777 (Alan Victor).

Participantes de palestra proferida pelo fundador da LAOC em 2012 
sobre cirurgia de catarata

Da esquerda para direita: 
Tallys Nery (secretário da 

LAOC), Felipe Costa (vice-
presidente), Régis Santana 

(orientador) e Allan Victor 
Gonçalves (presidente)

Os atuais integrantes da liga
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R
ealizado em Belo Horizonte (MG) de 
11 a 13 de abril, o 38º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Retina 
e Vítreo contou com a participação 

de mais de 1500 oftalmologistas brasileiros 
e de vários países. O evento foi dividido em 
sessões interativas, com painéis e discussões 
de casos clínicos e cirúrgicos onde, após a 
apresentação de caso clínico ou cirúrgico de-
safiador, havia amplo debate sobre a melhor 
abordagem para o caso em tela e também 
para casos similares. 

“Para tanto, os painéis contavam com oito 
experientes especialistas nacionais e dois 
convidados internacionais. Além dessas ses-
sões, os palestrantes internacionais apresen-
taram 25 conferências magistrais referentes 
aos tópicos mais relevantes da atualidade no 
campo da retina, tais como estágio atual de 
células-tronco para o tratamento de doenças 
vitreorretinianas, nanotecnologia em Oftalmo-
logia, novos antiangiogênicos em doenças de 
retina e vítreo e novas técnicas cirúrgicas”, 
descreveu o presidente do congresso. Márcio 
Bittar Nehemy. 

Os antiangiogênicos também receberam 
atenção durante os debates sobre degenera-
ção macular relacionada à idade e retinopatia 
diabética. “O uso dos antiangiogênicos para o 
tratamento das doenças retinianas representa 
um dos maiores avanços da Oftalmologia nos 
últimos 15 a 20 anos”, afirmou Nehemy.

Os avanços áreas como tomografia de 
coerência óptica, retinografia e angiografia 
com sistemas de grande angular, novos tipos 
de laser e tratamento de doenças inflamató-
rias também despertaram polêmicas no even-
to. Além disso, foram apresentados resultados 
preliminares de estudos multicêntricos ainda 
não publicados e polêmicas no tratamento de 
tumores da retina e coroide.

Congresso de Retina e Vítreo

Temas livres: 

Prêmio sBrv 2013
Effect of brilliant blue, methyl blue, acid violet and indocyanine green on cell 
viability and apoptosis in a human retinal pigment epithelial cells: implications 
in vitreoretinal surgery
autores: Fernando Marcondes Penha, Marianne Pons, Elaine Fiod Costa, 
Eduardo Buchele Rodrigues, Emmerson Badaro, Eduardo Dib, Mauricio Maia, 
Maria Marin-Castano e Michel Eid Farah
instituições: Bascom Palmer Eye Institute (EUA) e Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP);
 
Prêmio sBrv Novartis
Desenvolvimento de Modelo Experimental de Retinopatia Proliferativa por Inje-
ção Intravítrea de VEGF
autores: Emmerson Badaro, Eduardo Amorim Novais, Eduardo Buchele Ro-
drigues, Kalil Abdala, Paulo Augusto Arruda Melo Filho e Michel Eid Farah
instituição: UNIFESP;
 
Prêmio e-Pôster
Early neural retinal changes previous to microangiopathy on patients with type 
2 diabetes mellitus
autores: Eduardo B Rodrigues, Müller Urias, Fernando Penha, Eduardo No-
vais e Michel E Farah
instituição: UNIFESP;
 
vídeos:

Prêmio sergio lustosa da Cunha (inovações técnicas)
Luteína: Um novo corante para cromovitrectomia
autores: Maurício Maia; Acácio Alves Souza; Diogo Martins; Rodrigo Milan 
Navarro e Rubens Belfort Junior
 
Prêmio Christiano Fausto Barsante santos (complicações)
Buraco macular alargado 
autores: Leandro Cabral Zacharias; Ana Carolina Gonçalves; Ana Cláudia 
Suzuki; Priscilla Nobrega e Tatiana Tanaka

Os trabalhos premiados no 38º Congresso da 
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo foram:

Mesa diretora da solenidade de abertura do 38º Congresso da SBRV

O presidente do congresso, 
Márcio Bittar Nehemy
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D
urante a solenidade de apresentação 
do Eylia para a imprensa, ocorrida em 
16 de abril, Walter Takahashi, presi-
dente da SBRV e professor associa-

do e chefe do Serviço de Retina e Vítreo do 
Departamento de Oftalmologia da Universida-
de de São Paulo (USP), apresentou dados de 
uma pesquisa medidora dos conhecimentos 
da população em geral sobre doenças ocula-
res e da sua frequência a oftalmologistas. O 
estudo foi realizado pela sociedade que presi-
de, com apoio da Bayer.

“Trata-se de uma pesquisa muito impor-
tante, uma vez que demonstra grande desco-
nhecimento da doença, que é a maior causa 
de cegueira após os 65 anos”, diz Takahashi. 
De fato, 79% dos entrevistados afirmam nun-
ca ter ouvido falar da DMRI.

Foram entrevistadas 4.030 pessoas com 
mais de 35 anos no Recife, Porto Alegre, Brasília, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Entre as capitais pesquisadas, Recife se des-
tacou como a que apresenta o maior número de entrevistados 
com antecedentes familiares: 86% relataram possuir pais ou 
avós com problemas de visão, número que contrasta com os 
das demais cidades. Em São Paulo e Brasília, essa percenta-
gem foi de 57 e, no Rio de Janeiro, 53.

São Paulo registrou baixo nível de co-
nhecimento dos efeitos do tabaco sobre os 
olhos. 70% dos paulistanos creem que fu-
mar não afeta a visão. Recife, Rio de Janeiro 
e Brasília, apresentaram 21% e Porto Ale-
gre, 54%.

Houve também uma diferença impor-
tante de idade entre os entrevistados das  
capitais. Em São Paulo e Brasília, a maioria 
tinha entre 41 e 49 anos, sendo que 40% 
visitam o oftalmologista apenas uma vez 
a cada dois anos em ambas as capitais.  
No Recife e em Porto Alegre, os pesquisa-
dos eram mais velhos, tendo a maioria mais 
de 60 anos. Na primeira cidade, 44% afir-
maram consultar-se com oftalmologistas 
mais de uma vez ao ano e, na segunda, 29% 
procuram um profissional uma vez dentro 
do mesmo período. No Rio de Janeiro, fo-

ram entrevistadas pessoas mais jovens, a maioria entre 35 e 
40 anos. Destes, 27% relataram só procurar um especialista 
quando têm algum problema e 18% nunca foram ao oftalmo-
logista.

Mais informações sobre a pesquisa podem ser obtidas na 
SBRV através do site http://www.sbrv.com.br/contato.php

E
stabelecida no Brasil há 116 anos, o 
laboratório Bayer HealthCare Pharma-
ceuticals lançou em abril o medicamen-
to Eylia. O desenvolvimento do remédio 

incluiu testes com 2.457 pacientes em 366 
centros nos Estados Unidos, Canadá, Europa, 
Ásia e América Latina (incluindo o Brasil).

O Eylia é um anti-VEGF (Vascular endothe-
lial growth fator) e se destina ao tratamento 
da degeneração macular relacionada à idade 
(DMRI) na sua forma exsudativa. Essa moléstia 
tem crescido no Brasil em função do aumento 
da expectativa de vida. Porém, segundo dados 
de uma pesquisa realizada pela Sociedade Bra-
sileira de Retina e Vítreo (SBRV), permanece 
ignorada pela população em geral. Entre os 
mais de quatro mil entrevistados, a maioria não 
conhece a DMRI (veja matéria na página %%).

Segundo a empresa, os testes demons-
traram a eficiência do Eylia em pacientes que 
receberam apenas uma aplicação do remédio 
a cada dois meses, enquanto o limite dos ou-
tros medicamentos utilizados para o controle 
da DMRI é de, no máximo, seis semanas. A 

Eylia insere Bayer no mercado oftalmológico

empresa também está testando seu uso no 
tratamento de outras doenças oculares, como 
o edema macular diabético, a oclusão da veia 
central da retina e a neovascularização coroi-
dal decorrente da miopia.

Uma das dez maiores companhias farma-
cêuticas do mundo, a Bayer pretende expan-
dir suas operações no campo da Oftalmologia 
e possui projetos de outros medicamentos 
voltados para saúde ocular.

Pesquisa: A relação entre os brasileiros e a Oftalmologia

Theo van der Loo, 
presidente da Bayer, 
durante a apresentação 
do medicamento à 
imprensa
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O uso do laser de femtosegundo na ci-
rurgia de catarata e no tratamento de 
ceratocone, técnica de crosslinking 
rápido, lente intraocular fácica, trans-

plante endotelial, uso do anel intraestromal, 
gestão de qualidade e sustentabilidade e saú-
de suplementar foram alguns dos principais 
assuntos discutidos no VII Congresso Brasi-
leiro de Catarata e Cirurgia Refrativa e no V 
Congresso Brasileiro de Administração em 
Oftalmologia, eventos simultâneos realizados 
de 29 de maio a 01 de junho na Praia do Forte 
(localizada no município de Mata de São João, 
a 50 km de Salvador, BA).

Os eventos contaram com a participação 
de mais de 2.300 congressistas e seus orga-
nizadores tiveram como maior preocupação 
transmitir de forma didática o conhecimento 
consolidado em suas respectivas subespe-
cialidades e, ao mesmo tempo, abrir oportuni-
dades para o debate das tendências atuais e 
futuras nas áreas cada vez mais próximas da 
catarata e da cirurgia refrativa, bem como na 
administração de clínicas, consultórios, cen-
tros cirúrgicos e hospitais oftalmológicos.

Os melhores pôsteres e temas livres apre-
sentados nos eventos receberam prêmios 
em suas respectivas categorias. O tema livre 
vencedor na área de Catarata foi “Avaliação 
do endotélio corneano ao exame da lâmpada 
de fenda”, de Sabino Rolim. O prêmio de me-
lhor pôster da categoria foi para o trabalho 
“Comparação dos Métodos para Cálculo da 
Lente Intra-Ocular e o Wavefront Aberrômetro 
Intra-Operatório em Olhos com Cirurgia Re-
frativa Prévia”, de autoria de Ana Paula Can-
to, Priyanka Chhadva, Florence Cabot; Anat 
Galor, Sonia H. Yoo e William Culbertson. Na 
área de Cirurgia Refrativa, o tema livre vence-
dor foi o trabalho “Screening avançado para 
risco de ectasia em candidatos a LASIK”, de 
Isaac Ramos, Bernardo T. Lopes, Rosane Cor-
rea, Bruno Valbon, Marcella Salomão e Renato 
Ambrósio Júnior; enquanto o melhor pôster da 
categoria foi “Diferenças biomecânicas entre 
córneas com Ceratocone e córneas com ec-
tasia pós-LASIK”, de Isaac Ramos, Bernardo 
T. Lopes, Allan Luz, Bruno Valbon, Fernando 
Faria-Correia e Renato Ambrósio Júnior.

O Congresso de Administração, por sua 
vez, atraiu médicos, gestores e colaboradores 
de consultórios, clínicas e hospitais. Segun-
do Flávio Rezende, presidente da Sociedade 
Brasileira de Administração em Oftalmologia, 

Congressos de catarata, 
cirurgia refrativa e administração
reúnem especialistas na Bahia

as discussões que mais atraíram o interesse 
do público foram sobre os temas: Gestão de 
qualidade e sustentabilidade, Gestão da infor-
mação, Saúde suplementar, SUS e clínica pri-
vada, Aspectos jurídicos do trabalho médico, 
Marketing na área de saúde, Gestão de RH 
e Gestão Financeira e planejamento estraté-
gico.

Na programação, também se destacaram 
as palestras sobre o “Projeto TAMAR”, apre-
sentada por Gonzalo Rostán, representante 
da iniciativa na Praia do Forte e sobre “Meta-
competência Médica”,  proferida por Eugenio 
Mussak.

O 4º. Prêmio SBAO para Pôster na área de 
Administração em Oftalmologia foi entregue 
durante o Congresso a Caroline Queiroz, Isa-
bel Rodrigues, Leonardo Cândido Cotts Feital 
e Monique Gomes, autores do trabalho “O va-
lor da equipe na fidelização dos clientes”.

A programação social dos congressos 
foi animada pelas bandas baianas Cheiro de 
Amor e Salto 15.

Os próximos eventos conjuntos promovi-
dos pela Sociedade Brasileira de Catarata e 
Implantes Intraoculares, pela Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Refrativa e pela Sociedade 
Brasileira de Administração em Oftalmologia 
serão o XIII Congresso Internacional de Cata-
rata e Cirurgia Refrativa e IX Congresso Inter-
nacional de Administração em Oftalmologia, 
de 02 a 05 de abril, no Centro de Convenções 
Sulamérica, no Rio de Janeiro (RJ). Durante 
este evento, as sociedades de catarata e de 
cirurgia refrativa concluirão o processo de 
incorporação que vem sendo implantado há 
anos e surgirá a Sociedade Brasileira de Ca-
tarata e Cirurgia Refrativa (BRASCRS), cujo 
primeiro presidente será Carlos Gabriel de 
Figueiredo.

Abertura dos congressos - da esquerda para direita: Frederico Pena 
(Cooeso/RJ), Flávio Dias (SBAO), Armando Crema (SBCII), Renato 
Ambrósio Júnior (SBCR), Marco Antônio Rey de Faria (CBO) e Carlos 
Gabriel de Figueiredo (BRASCRS)

Uma das sessões

Leonardo Feital, 
ganhador do Premio 
SBAO e Flávio Rezende

Gonzalo Rostan (Projeto 
Tamar)

Exposição comercial
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A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátri-
ca – SBOP, com sede nesta cidade, na Rua Casa 
do Ator, 1117 – conjunto 21- São Paulo, através 

de sua Diretoria, devidamente representada por sua pre-
sidente Dra Rosa Maria Graziano, CONVOCA eleições 
para a diretoria dos biênios 2013-2015 e 2015-2017 e as-
sembleia geral ordinária com a seguinte ordem do dia: 

1) Cada chapa deve ser constituída por Presidente, Secretário 
e Tesoureiro e informar a qual período se destina : período 
de 2013-2015 e período 2015-2017. Todos os membros da 
chapa devem ser sócios da SBOP em situação regular com 
a sociedade.

2) As chapas deverão enviar suas intenções de candidatura, 
por carta, para a sede da SBOP na Rua Casa do Ator, 1117 
– conjunto 21- São Paulo, até 15 (quinze) dias antes do 
início das eleições, valendo a data de postagem do correio. 

3) A eleição será realizada através de voto secreto depositado 
em urna exposta no stand do Conselho Brasileiro de Of-

Em 6 e 7 de agosto, será realizada a 26ª mis-
são dos Expedicionários da Saúde, entre os 
Ianomâmis, na Amazônia. Como de costume, 
cinco oftalmologistas vão participar, ofere-

cendo consultas clínicas e cirurgias de catarata e 
pterígio. A última missão do grupo atendeu 2.219 
pessoas de 10 etnias indígenas no Alto do Solimões 
e no Vale do Javari, no Amazonas. Trezentas e trinca 
e quatro cirurgias foram realizadas.

Expedicionários da Saúde é uma organização 
não governamental formada por médicos voluntá-
rios, fundada em 2003, com o intuito de levar aten-
dimento médico especializado a regiões remotas do 
país, especialmente entre os povos indígenas. Suas 
ações se dão por meio de parcerias com instituições 
locais e empresas para apoio financeiro, pré-seleção 
os pacientes e planejamento de viagens. O grupo 
conta com um centro cirúrgico móvel.

O atendimento oftalmológico, clínico e cirúrgico, 
tem grande importância nas ações da ONG.

Para mais informações acesse o site http://www.
expedicionariosdasaude.org.br/

Ianomâmis receberão visita de 
médicos voluntários

talmologia de 12 hs do dia 7 de agosto de 2013 a 12 hs do 
dia 9 de agosto de 2013.

 4) A apuração dos votos será feita durante a Assembleia Ge-
ral Ordinária.

5) A posse da diretoria eleita para o biênio 2013-2015 será 
imediatamente após a apuração dos votos.

6) Assembleia Geral Ordinária será realizada na sala 18 do 
Centro de Convenções Riocentro, durante o XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia e XXX Pan-Ame-
rican Congress of Ophthalmology na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 9 de agosto de 2013 com início as 13 hs,

5) Relatório da diretoria biênio 2011-2013 e aprovação de 
suas atividades,

6) Apuração dos votos dados à(s) chapa(s) inscritas para os 
biênios 2013-2015 e 2015-2017.

Edital de Convocação de Eleições para Diretoria  
e Assembleia Geral Ordinária da 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica
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M
ais de 600 mé-
dicos oftalmo-
logistas partici-
param do 20º 

Simpósio Internacional 
de Atualização em Oftal-
mologia da Santa Casa 
de São Paulo, realizado 
em 14 e 15 de junho em 
São Paulo (SP). O evento 
contou com a participação 
de cinco convidados inter-
nacionais e mais de 200 
palestrantes de todas as 
regiões do Brasil. Os con-

Santa Casa de São Paulo 
realiza seu evento anual

vidados internacionais foram: Mirko Jankov 
(Sérvia, que abordou tratamento do cerato-
cone e cirurgia refrativa), jorge Sahr (Chile, 
cirurgia de retina e vítreo), Rosário P. Barrios 
(Colômbia, superfície ocular), Katia taba (EUA, 
cirurgia de retina e vítreo) e Victor Ortiz Ojeda 
(Chile, catarata e cirurgia refrativa).

O evento foi presidido por Sérgio Felberg 
e as apresentações tiveram a preocupação 
de abordar didaticamente os aspectos mais 
atuais da ciência e da prática oftalmológicas. 
Entre os destaques da programação científi-
ca figuraram a utilização do laser de femto-
segundo, utilização das lentes Artisan, drogas 
para tratamento de uveítes endógenas e dis-
funções das glândulas de Meibomuis. 

Solenidade de abertura: 
Rubens Belfort Junior 
(UNIFESP), Milton Ruiz 
Alves (CBO), Maurício 
de Freitas (Santa 
Casa), Sérgio Felberg 
(presidente do simpósio), 
José R. Reggi (Santa 
Casa), Carlos Ramos de 
Souza Dias (Santa Casa) 
e Nilo Holzchuh (CBO)

 Sérgio Felberg
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B
aixa Visão na Infância – Guia Prático de Atenção 
Oftalmológica”, de autoria de Maria Aparecida 
Onuki Haddad, Mara O. de Campos Siaulys e 
Marcos Wilson Sampaio, é o primeiro livro brasi-

leiro destinado a médicos oftalmologistas dotado de re-
curso de acessibilidade para deficientes visuais. O título 
foi lançado pela Laramara – Associação Brasileira de As-
sistência à Pessoa com Deficiência Visual e sua versão 
impressa será distribuída gratuitamente pela Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de 
São Paulo. A obra também foi lançada digitalmente sob 
o padrão Daisy, formato de leitura voltado a deficientes 
visuais, que permite a leitura de textos por meio de voz ou 
carácter ampliado, anexa anotações e realiza a indexação, possibilitando buscas 
rápidas. O livro vem acompanhado pelo DVD “Avaliação e Recursos para Baixa 
Visão na Infância”, desenvolvido por Maria Aparecida Onuki Haddad, Mayumi 
Sei, Marcos Wilson Sampaio, Raquel Aleixo e Keli Roberta Mariano Mateus.

De acordo com Maria Aparecida Onuki Haddad, a obra permite que o médi-
co oftalmologista compartilhe com seu paciente uma série de informações que 
podem ser úteis no tratamento e no acompanhamento.

Os interessados na obra devem solicitar informações pelo e-mail laramara@
laramara.org.br 

O 
interior da Bahia recebeu, en-
tre 29 de abril e 03 de maio, 
o 13º mutirão anual de saúde 
dos Voluntários do Sertão. Este 

ano, o mutirão foi sediado na cidade de 
Anagé, com 25.500 habitantes, a 560 
km de Salvador e 50 de Vitória da Con-
quista. A missão contou com cinco cirur-
giões oftalmologistas e sete clínicos e 
uma estrutura composta por uma carre-
ta com 10 consultórios odontológicos e 
um laboratório de prótese, carretas com 
consultórios médicos itinerantes, uma 
ambulância, dois ônibus e uma fábrica 
de óculos.

Foram oferecidos à população diver-
sos serviços, incluindo consultas, mape-
amento de retina, exames de acuidade 
visual e cirurgias (em especial a de ca-
tarata e a exérese de pterígio). Foram 
entregues 2.950 óculos, com lentes 
doadas pela Essilor. Ao todo, o mutirão 
atendeu a 27.665 pacientes de Anagé e 
das cidades da região, dos quais 4.325 
receberam serviços oftalmológicos e 
1.525 foram operados de catarata.

Além dos serviços médicos, odon-
tológicos, farmacêuticos e de enferma-
gem, a iniciativa distribui kits de higiene 
pessoal, de higiene oral, calçados, rou-
pas, multimistura, livros e brinquedos. O 
mutirão realizou, ainda, palestras sobre 
saúde bucal, Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, e 
direitos do cidadão.

D
urante todo mês de junho, os ônibus das dez principais linhas de ôni-
bus de Maceió (AL) estarão circulando com a campanha em defesa da 
saúde ocular idealizada e promovida pela Sociedade Alagoana de Of-
talmologia (SAO) em conjunto com a Cooperativa Estadual de Serviços 

Administrativos em Oftalmologia de Alagoas (COOESO-AL).
Os presidentes da SAO, Mário Jorge Santos e da COOESO-AL, Homero Jose 

de Oliveira Costa, informam que as entidades disponibilizam o material para no 
formato Corel Draw para os médicos oftalmologistas e associações oftalmológi-
cas de todo o Brasil que tiverem interesse em realizar campanhas semelhantes.

O contato pode ser feito pelos e-mails dr_homero@ig.com.br ou santosma-
rio@ofm.com.br 

Alagoas promove campanha  
publicitária de saúde ocular

Mutirão leva 
serviços 

oftalmológicos 
ao interior da 

Bahia

Livro oftalmológico com recurso 
de acessibilidade visual
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Visão do Futuro

O 
XIX Congresso Norte Nordeste de 
Oftalmologia, ocorrido de 21 a 23 
de março em Porto de Galinhas (PE) 
teve programação científica diversi-

ficada, com a participação de referências da 
Oftalmologia brasileira na promoção de co-

Congresso Norte-Nordeste: 
a importância da interação entre os especialistas para troca de conhecimento

nhecimento e interação entre os especialistas 
presentes.

Durante o encontro, o Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO) e a Sociedade Norte- 
Nordeste de Oftalmologia (SNNO) prestaram 
homenagem a duas personalidades da políti-
ca nacional. Ao deputado federal Silvio Costa 
(PTB/PE) por seu emprenho na aprovação de 
recursos destinados à pesquisa em saúde, in-
clusive a Oftalmologia, assim como na defesa 
da assistência oftalmológica às populações 
carentes das regiões Norte e Nordeste do 
País e ao deputado federal Sebastião Rocha 
(PDT/AP) por sua ação em defesa da saúde 
ocular da população.

Toda a programação do Congresso foi vol-
tada para promover a aproximação dos oftal-
mologistas das regiões Norte e Nordeste e a 
atualização de seus especialistas, a partir da 
troca de informações referentes à rotina de 
trabalho de cada um. A parte social também 
foi pensada, para que todos pudessem des-
frutar das belezas da cidade.

Em 2014, o Congresso será em Fortaleza 
e acontecerá de 27 a 29 de março.

O presidente do CBO entrega homenagem 
ao deputado Sebastião Bala Rocha

Vasco Torres Fernando 
Bravo, presidente do 
XIX Congresso Norte-
Nordeste de Oftalmologia

O 
Instituto CEMA e a Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo pro-
moveram durante os meses de abril 
e maio o projeto Visão do Futuro, 

mutirões realizados nos sábados nos quais se 
promovia o exame de alunos do ensino funda-
mental de escolas públicas.

Após a triagem, as crianças foram direcio-
nadas para o Instituto CEMA. A secretaria de 
Saúde do Estado é responsável por disponibi-
lizar os óculos para as crianças que necessi-
tam de correção óptica. 

O projeto proporcionou a realização de 
exames em cerca de 300 crianças.



46

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2013

Médicos Estrangeiros no Brasil

Prezado jornalista Hélio Scwartsman
 

A sua coluna (Importação de médicos, 
FSP, 15/05/13) está eivada de levian-
dades, de percepções distorcidas e re-

comendações preconceituosas. Parece que o  
preclaro filósofo vive em permanente guerra 
(unilateral, diga-se) contra a laboriosa catego-
ria médica brasileira. Você (perdoe-nos a liber-
dade) afirma que  a “grita contra os cubanos 
é, em larga medida, uma reação corporativista. 
Ledo (ou maldoso) engano. 

Como estudioso do evolucionismo dar- 
winiano, você sabe bem  que na aurora da hu-
manidade, na época do plioceno, o corporati-
vismo foi uma atitude necessária, indispensá-
vel mesmo para garantir  nossa sobrevivência 
e imortalizar o genes que nos fizeram o que 
somos hoje. Tínhamos dois objetivos princi-
pais: prover  nossa segurança, impondo limi-
tes à ação dos predadores, e  garantir  nosso 
almoço. Nada mais eficaz para conquistar es-
ses objetivos que a ação conjunta, a união do 
grupo e a necessidade de rotular de inimigo o 
estranho  a essa coletividade. 

Ainda podemos ver na literatura psicológi-
ca e antropológica a noção de que o ser hu-
mano é essencialmente tribal, tendendo  à so-
lidariedade interfamiliar e ao grupo social, e até 
hostilizando indivíduos fora desse círculo.  Esse 
“corporativismo” primitivo, exclusivista, deu lu-
gar ao moderno altruísmo, às ações heroicas 
quando se trata de proteger  a nossa tribo: só 
que  esse conceito de tribo ampliou-se genero-
samente e hoje, para nós, médicos, se estende 
e engloba a humanidade inteira de seis bilhões  
de homens  e mulheres. Como bem nos ensina 
João Passarinheiro, de Mia Couto:  “minha raça 
sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade 
individual. Cada homem é uma raça”.
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Para o médico, a tribo é a humanidade. 
O velho e atávico corporativismo ganhou 
nome  refinado, materializa-se hoje em gestos 
e ações mais humanas ou civilizados. Se as 
ações do homem ao descer das árvores para 
a savana eram puramente instintivas, a sele-
ção natural, que nada inventa, mas aproveita 
para melhorar o que já existe, fixou no geno-
ma essa noção de proteção grupal de favore-
cer primeiro os seus. Engatinhava o altruísmo,  
e o resto ficou com a cultura. O altruísmo foi 
um salto qualitativo do corporativismo e é o 
altruísmo universal que nós, médicos, abraça-
mos e oficiamos.  

O corporativismo médico, que o preclaro 
jornalista critica, é vocacional, e veio se aper-
feiçoando desde os tempos dos curandeiros, 
xamãs e pajés Para nós, médicos,  não existe 
o comportamento tribalista com base na se-
leção natural. Ele é feito essencialmente de 
doação, de solidariedade à dor, ao desamparo 
e  sofrimento alheios e da busca de meios e 
recursos para, pelo menos, mitigá-los.

O nosso corporativismo nada tem de so-
brenatural, não procura explicar nem resol-
ver, por meio de intermináveis elucubrações, 
teorias e hipóteses, os grandes problemas 
da existência humana. Nós, médicos, traba-
lhamos com a realidade, em geral madrasta, 
do ser humano. A nossa filosofia de trabalho 
se funda numa terrena realidade, é bem mais 
material e pouco metafísica: o médico se en-
volve diuturnamente com dois grandes inimi-
gos potenciais do ser humano: seu corpo e 
sua  mente. 

Você  se equivoca ao emitir uma informa-
ção certamente retirada de fontes que nor-
malmente não se ocupam desses assuntos: 
seus livros de filosofia. Não é verdade que “as-
sociações e conselhos médicos insistem na 
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O CBO e a “importação”  de médicos
“Nós não somos apenas contra a importação de médicos cubanos, mas contra a 

importação de médicos de quaisquer origens. Sejam do primeiro ou terceiro mundo, nada 

trarão de bom, de novo, de útil à saúde do nosso povo.“

Assim se manifestaram o presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria, e o 
integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão da entidade, Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves, em carta dirigida ao jornalista Hélio Schwartsman da Folha de  
S. Paulo. Veja a manifestação na íntegra:
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Marco Antônio 
Rey de Faria
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tese de que o Brasil já tem mais profissionais 
do que precisa sem nunca tê-la demonstrado”. 
Mas uma leviandade sua. Se você, jornalista e 
filósofo  ilustres,  tivesse se dado ao trabalho 
de buscar informações atuais e fundamen-
tadas, por exemplo, no Conselho Federal de 
Medicina, veria que sua afirmação é falsa, não 
se segura em pé. De fonte cristalina, você sa-
beria tudo sobre a  quantidade de médicos no 
país, sua distribuição por regiões, Estados e 
cidades. Na Folha de hoje, 18/05/13, encon-
tramos dados importantes sobre o assunto, na 
matéria do Dr. Roberto Luiz D’Ávila, presidente 
do Conselho Federal de Medicina (Não se faz 
boa saúde com falácias) 

A Organização Mundial Da Saúde (OMS), 
estima que a relação ideal  médico:habitante 
é de 1:1000. Baseada nela, inferimos que se 
dispomos atualmente de 380.000 médicos, 
esse número seria suficiente para atender 
380.000.000 milhões de brasileiras e brasilei-
ros, quando somos apenas 190.000.000. 

Se existem tantos médicos, por que te-
mos uma assistência deficitária, quantitativa 
e qualitativamente insuficiente? Seria perda 
de tempo entrarmos em minúcias largamente 
sabidas de todos. Só nos permitimos adiantar 
que nesse cenário de deficiência assistencial, 
com responsabilidades  distribuídas entre vá-
rios atores, ao médico  não cabe   o papel de  
vilão. 

Sabemos que o correto, ético e produ-
tivo exercício da Medicina requer  médicos 
com boa formação  (não temos razões para 
crer na maior competência dos importados), 
infraestrutura técnica satisfatória, salários dig-
nos, possibilidade de ascensão profissional, e 
– condições sine qua - a empatia, a familiari-
dade histórica e cultural com o público alvo, 
o conhecimento geográfico e das condições 
de vida, aspirações e frustrações,  desejos e 
sonhos do cliente e da comunidade, requisi-
tos que um estrangeiro, para quem o Brasil é 
apenas uma fonte de emprego e renda, jamais 
terá.

Talvez seu maior  engano seja o de  dizer, 
em defesa da importação de médicos,  “que 
para quem procura um serviço de saúde é me-
lhor ser atendido por alguém que tenha algum 
conhecimento do que ficar sem assistência 
nenhuma”. Não é não, e aqui nos parece  que 
o filósofo se traiu ao  derrapar no preconceito. 
Por quê? Com essa afirmativa, você chancela 
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a existência de  uma Medicina para pobres, 
periféricos e excluídos (atendidos pelos im-
portados) e outra para ricos (atendidos pelos 
de casa).

Você parece preocupa-se apenas com a 
presença de alguém para prestar atendimen-
to, não interessando se esse agente está ou 
não preparado nem as condições minima-
mente necessárias para que esse atendimen-
to seja prestado com eficiência e sem riscos 
para quem o recebe.  Nós médicos, por meio 
de nossas instituições, nos batemos por uma 
assistência  médica competente,  igualitária 
e imediata, pois o ser humano é um só, in-
dependentemente de posições, medalhas ou 
geografia.

Nós não somos apenas contra a importa-
ção de médicos cubanos, mas contra a impor-
tação de médicos de quaisquer origens. Sejam 
do primeiro ou terceiro mundo, nada trarão de 
bom, de novo, de útil à saúde do nosso povo. 

Em vez de o preclaro   filósofo, preconcei-
tuosamente, brigar com os médicos, ofenden-
do a eles e à Medicina brasileira,  ao defender 
uma solução estapafúrdia e nociva ao nosso 
povo, deveria empenhar-se, com seu prestí-
gio, para que sejam oferecidas condições de 
trabalho (materiais, salariais e humanas) ao 
médico longe dos grandes centros. É isso, e 
nada mais, o que importa. Mesmo porque não 
se iluda o jornalista: nas condições atuais, o 
“médico importado” rapidinho, rapidinho ru-
maria, de mala e cuia, para as capitais e as 
grandes cidades.  

Nesta carta aberta ao notável jornalista, 
o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
se solidariza com os médicos brasileiros,  com 
o Conselho Federal de Medicina, a Associa-
ção Médica Brasileira e suas federadas, os 
Conselhos Regionais  e Sindicatos Médicos 
nessa justa e combativa oposição ao grande 
e lamentável erro da importação de médicos 
estrangeiros. 

Mas, antes de tudo, o Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia se solidariza com a socie-
dade brasileira, para quem sempre buscou a 
melhor, mais limpa, mais imediata e eficiente 
assistência oftalmológica.
 

Marco Antônio Rey de Faria, Presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia

 
Elisabeto Ribeiro Gonçalves, Membro  
vitalício do Conselho de Diretrizes e Gestão do CBO
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O CBO e a “importação”  de médicos

O artigo do jornalista pode ser lido 
no site (para assinantes da Folha  
de S. Paulo) http://www1.folha.uol. 
com.br/colunas / 
helioschwartsman/2013/05/ 
1278660-importacao- 
de-medicos.shtml

Elisabeto Ribeiro 
Gonçalves
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Curiosamente,  
eu vejo em Sorôco, 
sua mãe, sua filha, 
um contraponto à  
A Benfazeja, também 
de Primeiras Estórias, 
de Guimarães Rosa. 
Já tive oportunidade 
de dar minha 
interpretação, tentar 
apreender a intenção 
do autor de  
A Benfazeja (Jota 
Zero, nº 145, 
setembro/outubro, 
2012). 

N
esse conto, vemos uma po-
bre molambenta, desprezada 
e humilhada por uma socie-
dade egoísta e enclausurada 
em valores mofados, retribuir a 
essa sociedade com exemplos 

de doação e humildade. A Benfazeja rosiana 
(Mula-Marmela), aos olhos da sociedade lo-
cal, é um ser tão desimportante, tão magra, 
tão maltrapilha e sem atrativos que por pouco 
se torna diáfano, quase deixando de preen-
cher o espaço normalmente destinado a qual-
quer pessoa humana. 

A Benfazeja viveu marginalizada, estro-
piada, sem nunca merecer um aceno, uma 
palavra, um olhar, um sorriso, um gesto mí-
nimo sequer de reconhecimento pelo menos 
de sua humana condição. Vivia isolada com 
o companheiro (Mumbungo) e o enteado, 
o cego Retrupé. Se ela não contava com o 

Para Márcia Ribeiro Gonçalves, minha esposa querida, que me ensina entre tantas 
coisas boas, o caminho para a construção da liberdade com amor e desvelo.

amor e o carinho dos dois (loucos, talvez até 
criminosos), tinha pelo menos a presença de 
ambos que, não obstante todos os defeitos, 
todas as maldades, eram os dois únicos hu-
manos para quem ela podia olhar, nos quais 
podia tocar e com quem podia até entabular 
um diálogo, embora feito de pigarro e impro-
périos. 

Ambos intrinsecamente maus, represen-
tavam uma constante ameaça aos habitan-
tes locais. Eram três órfãos da vida. Então, 
sob o olhar indiferente e até aliviado de 
todos, ela resolve deixar a comunidade que a 
desprezava, desencantada com sua existên-
cia madrasta, rica só de desamor e solidão. 
Decidida, ela que já havia eliminado Mumbun-
go, o companheiro, decide-se matar também 
o enteado. E o faz por amor e compaixão, 
pois sabia que Retrupé, cego, estaria absolu-
tamente desaparelhado para sobreviver sem 
seu apoio. Mas o mata também para resguar-
dar a segurança dos moradores, embora es-
ses, no dizer do poeta luso, “só tivessem de 
humano o gesto e o peito”. 

Mula-Marmela parte, tropeçante, cansada, 
feia, furtiva, lupina e magra, e, ao sair, reco-
lhe aquele um cachorro morto, abandonado 
e já meio podre e o foi levando, talvez para 
livrar o logradouro e lugar de sua pestilência 
perigosa, talvez para piedade de dar-lhe cova 
em terra, talvez para ter com ele com quem 
ou quê abraçar na hora de sua grande morte 
solitária. Mendiga de bens materiais, mas rica 
em ternura, Mula-Marmela dá e deixa aos in-
solidários e arrogantes a lição e o exemplo de 
resignação e solidariedade. 

Em Sorôco, sua mãe, sua filha, temos 
loucura e desapego, além da solidariedade 
gratuita, espontânea, genuinamente humana. 
Todos da cidade, reunidos junto ao trem, es-
peram que Sorôco apareça com sua mãe e 
sua filha, ambas alienadas, para embarcá-las 
com destino à Barbacena, distante dali, pois 
para o pobre os lugares são mais longe. 

O trem já as aguardava. Súbito os três 
aparecem, Sorôco, vestido com sua melhor 
roupa feita de maltrapos (farrapos) Entre as 

(*) Elisabeto Ribeiro Gonçalves

Sorôco, sua mãe, sua, filha
Um Canto de Liberdade

Guimarães Rosa e seu amado sertão
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duas, dando-lhes o braço, comportado, ata-
lhado e humildoso, Sorôco se aproxima da 
multidão que os aguarda, manifestando-lhes 
todos, respeito e comiseração. A filha tinha 
pegado a cantar, levantando os braços, uma 
cantiga que não vigorava certa, nem no tom 
nem no se-dizer das palavras - o nenhum. 
Com o pronome indefinido ao final, o autor re-
força a absoluta inexistência de coerência so-
nora e de letra na cantiga da filha de Sorôco. 

A cada gesto e palavra de solidariedade, 
Sorôco, em sua pequenez, só tinha para repe-
tir uma fase curta, mas cheia de significados: 
Deus vos pague essa despesa... E as duas 
cantando, puxando pela voz, a mesma canção 
que ninguém entendia.

Embarcadas mãe e filha, que nada sabiam 
do seu destino, Sorôco, imerso na solidão de 
si mesmo, tentava soltar a voz, embargada, 
pesada, para falar algumas palavras, sem o 
conseguir. De repente, a multidão, com olhos 
neblinados, se deu conta de que gostava de 
Sorôco! 

Ao virar-se para voltar a sua casa, num 
rompido (de repente), ele começa a cantar 
para ninguém, alteado, forte – a mesma can-
tiga desatinada das duas, mãe e filha. Pas-
sado o primeiro instante de surpresa, e sem 
nenhuma combinação prévia, todos, de uma 
vez e em altas vozes, passaram a acompanhar 
Sorôco e seu canto desconexo. A multidão 
seguia Sorôco até aonde que ia aquela can-
tiga. Era um espetáculo sem comparação, de 
não sair mais da memória.

Acredito que o conto tem seu foco simbó-
lico no canto de Soroco, sua mãe, sua filha e 
da multidão. Para a duas alienadas – mãe e fi-
lha - a ilusão da liberdade ao embarcar para o 
desconhecido, em uma coisa bonita e nunca 
vista por elas – o trem - mas que, certamente 

Em Sorôco, sua 
mãe, sua filha, 
temos loucura e 
desapego, além 
da solidariedade 
gratuita, 
espontânea, 
genuinamente 
humana

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

as resgataria de uma clausura medíocre, po-
bre e desolada, que nem a loucura de ambas 
as impedia de senti-la. O canto de ambas, de-
sengonçado, sem sentido, foi talvez a única 
maneira de expressarem esse contentamen-
to com a liberdade ilusória da viagem. 

Para Sorôco, o canto celebrava a liber-
dade de um compromisso impossível de ser 
cumprido – o cuidar das duas, velar e zelar 
por ambas, em sua incurável loucura. Pobre e 
solitário, esse compromisso era um peso ex-
cessivo em suas já pesadas obrigações. Hu-
milde e generoso, ele se alegra com o canto 
libertário das duas e as imita, igualmente para 
anunciar sua liberdade nascente. 

Para a multidão o canto significa a mani-
festação de uma tardia, mas necessária soli-
dariedade. Indiferente, até então, à sofrida e 
solitária existência de Sorôco, de repente a 
comunidade é sacudida pelo desejo ardente 
de mostrar-se solidária àquele homem só, 
abrir seu coração e deixar que aquele canto, 
desconhecido de todos, atuasse como ponte 
de fraternidade entre ela e Sorôco.. 

Aquela gente, com Sorôco, ia até aonde 
que ia aquela cantiga. Aquela gente realmen-
te acompanhava o canto libertador de Sorôco, 
que agora, catalizador da solidariedade de to-
dos, os manteria, para sempre, unidos a Sorô-
co, à vida de Sorôco, à tristeza ou à alegria de 
Sorôco. Pois o canto, também para a cidade, 
era um instrumento de liberdade, significava 
sua bem-vinda libertação do alheamento para 
com Sorôco.

O povo de Sorôco, sua mãe sua filha, se 
redime da indiferença ao reencontrar a hu-
mana fraternidade; já a gente de A benfazeja, 
aferrada a sua cristalizada hipocrisia e insen-
sibilidade, permanece alheia ao desamparo e 
sofrimento da Mula-Marmela.
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E
sse anseio tem várias explicações. 
Uma importante é que o SUS proje-
tado, concebido, desejado é bastante 
diferente do que nos deparamos no 

cotidiano. O governo tenta explicar que é devi-
do à falta de médicos, porém precisa ser claro 
com a população e dizer quanto o SUS paga 
por uma consulta de um pediatra, de um gi-
necologista (menos de R$ 3). O povo precisa 
saber quanto o SUS paga por uma cirurgia de 
adenoide-amígdala (R$ 183,41), para retirar 
o apêndice (R$ 161,03 – esse valor incluí o 
anestesista), para uma curetagem uterina 
(R$67,03), para uma ultrassonografia abdo-
minal (R$ 24,20), para um raio-X do tórax (R$ 
14,32). O governo precisa dizer em quantas 
cidades não se consegue fazer um hemogra-
ma ou uma ultrassonografia de qualidade. Aí 
sim, dizer quantos médicos o Brasil precisa, 
em quais especialidades/áreas do conheci-
mento, para trabalhar onde e com que remu-
neração.

Temos quase 400 mil médicos no Brasil, 
que se concentram nas capitais e grandes ci-
dades das regiões Sul e Sudeste. Tudo isso 
como consequência da inoperância do gover-
no em criar condições adequadas de trabalho 
em vários municípios e pagar salários dignos. 
Governos das três esferas: municipal, estadu-
al e federal. Quanto o governo federal paga 

por 40h semanais de trabalho de um médico 
que já tem 25 anos de emprego? Qual o salá-
rio de um médico que trabalha 20h semanais 
no governo do Estado do Ceará? E o médico 
que trabalha 20h semanais para a Prefeitura 
de capitais brasileiras?

Soluções existem desde que sejam en-
caradas verdadeiramente e não criando sub-
terfúgios ou procurando culpados. É notório 
o subfinanciamento da saúde pública brasi-
leira (hoje cerca de R$ 2,00/habitante/dia), 
O Brasil investe menos em saúde (porcentual 
do PIB) que a média dos países africanos e 
que outros países da América do Sul. É ama-
dora a gestão em vários locais. É vergonhoso 
os desvios que ainda teimam em acontecer. 
Como se consegue facilmente tantos recur-
sos para estádios de futebol e não temos 
recursos para financiar adequadamente o 
SUS? Sabe-se que ao longo dos últimos anos 
a esfera federal vem se desonerando em 
relação aos investimentos na saúde quando 
comparados aos recursos de estados e mu-
nicípios. Quem mais arrecada em tributos no 
Brasil (uma das maiores cargas tributárias do 
mundo) é o governo federal, que hoje contri-
bui menos que estados e municípios juntos.

Além da falta de recursos a distribuição 
não se dá de forma equitativa. Vários bons 
serviços existentes não são acessíveis a to-
dos e a qualidade deixa a desejar em inúme-
ras situações. Muitos que necessitam não 
conseguem, pois continuam longas as filas 
de espera para consultas, exames e cirurgias, 
Não se mensuram rotineiramente os resulta-
dos produzidos pelas diferentes intervenções. 
Sabe-se há muito tempo que o maior impacto 
nos custos da saúde é rapidez e qualidade do 
acesso. Nesse momento não temos acesso a 
todos os serviços no SUS e muitos têm quali-
dade questionável.

A saúde é nosso bem maior e o povo bra-
sileiro merece respeito. Vamos juntos dar um 
basta nessa situação que aumenta o sofri-
mento do nosso povo, especialmente do mais 
pobre e carente.

O Sistema Público de Saúde
(*) Florentino Cardoso

O Brasil se aproxima dos 200 milhões de habitantes, com cerca de 150 milhões dependendo 
exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem pode, paga um plano de saúde. Hoje, 
ter assistência médica privada é o segundo “objeto de desejo” do brasileiro, perdendo somente 
para a casa própria.

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

(*) Florentino Cardoso
Que país é esse?
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O Sistema Público de Saúde

 A escolha da 
tropicamida no lugar 
da atropina se deve 
ao fato da segunda 
provocar visão 
borrada durante um 
período prolongado, 
em torno de uma 
semana.

E
sta é a conclusão do parecer n° 7/13 
emitido pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), elaborado pelo coorde-
nador da Câmara Técnica de Oftalmo-

logia do CFM, José Fernando Maia Vinagre, e 
aprovado recentemente.

A íntegra do parecer é a seguinte:
Trata-se de consulta encaminhada pelo 

Ministério Público Federal questionando o 
uso de tropicamida nos testes do olhinho rea-
lizados em recém-nascidos.

A consulta foi analisada pela Câmara Téc-
nica de Oftalmologia do CFM, que emitiu o 
seu parecer, o qual adoto em seu inteiro teor:

Da Literatura
Os agentes midriáticos são substâncias 

que induzem a dilatação da pupila e podem 
atuar inibindo a reabsorção da noradrenalina 
na sinapse nervosa. A noradrenalina é um 
neurotransmissor do sistema nervoso central 
(SNC) que causa dilatação da pupila.

Os fármacos midriáticos tropicamida, ci-
clopentolato, atropina e fenilefrina são utiliza-
dos quando se pretende uma melhor visuali-
zação do fundo ocular e atuam causando a 
paralisia do musculo ciliar.

“A tropicamida é uma medicação eficaz e segura para a realização do “teste do olhinho” 
em recém-natos, observadas suas contraindicações e efeitos colaterais.”

CFM emite parecer favorável à 
Tropicamida no teste do olhinho

A tropicamida é uma droga anticolinérgi-
ca usada para produzir midríase e cilopegia 
e bloqueia as respostas do músculo esfíncter 
da íris e do músculo ciliar à estimulação coli-
nérgica, dilatando a pupila (midríase) e parali-
sando a acomodação (cicloplegia).

É um agente parassimpatocolítico utiliza-
do para visualizar o cristalino, humor vítreo e 
retina. Esta droga tem efeito fugaz, entre 4 e 8 
horas de duração e com intensidade máxima 
de ação somente durante poucos minutos.

Como efeito colateral, a tropicamida pro-
duz aumento leve e transitório da pressão 
intraocular (PIO) da maioria dos pacientes e 
também pode desencadear conjuntivite, hi-
permemia conjuntival e alterações da acuida-
de visual (baixa da acuidade visual – BAV) por 
um curto espaço de tempo. Vale advertir que 
a medicação é indicada unicamente para uso 
tópico, não devendo ser injetada ou aspirada 
por via nasal. Ainda assim, na instilação do 
colírio no fundo de saco conjuntival há relatos 
de casos com distúrbios do SNC, que pode-
rão ser perigosos para as crianças, inclusive 
as de tenra idade, com possibilidade de ocor-
rência de relações psicóticas e distúrbios de 
comportamento devidos à hipersensibilidade 
a drogas anticolinérgicas.



52

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2013

Oftalmologia no CFM

CFM estabelece obrigatoriedade do 
Título de Especialista para responsáveis médicos

Em raros casos pode desenvolver crise de glaucoma 
agudo de ângulo fechado, especialmente em pacientes 
que apresentam ângulo iridocorneano estreito ou câmara 
anterior rasa. Não há contraindicação para seu uso em ca-
sos de glaucoma crônico simples de ângulo aberto.

 A escolha da tropicamida no lugar da atropina se deve 
ao fato da segunda provocar visão borrada durante um pe-
ríodo prolongado, em torno de uma semana.

Por outro lado, o “teste do olhinho” ou teste do reflexo 
vermelho é importante porquanto permite detectar altera-
ções que causam obstrução no eixo visual, como catarata 
congênita, glaucoma congênito, tumores e outros proble-
mas cuja identificação precoce possa possibilitar o trata-
mento e evitar a perda da acuidade visual.

Esse exame é simples, rápido e indolor, realizado com 
oftalmoscópio direto numa sala escurecida. O oftalmos-
cópio deve ser posicionado a uma distância de aproxima-
damente 30 centímetros de cada olho do bebê e nessa 
posição o reflexo vermelho deve ser visto de forma homo-
gênea e simétrica, sendo, deste modo, considerado posi-
tivo. O exame deve ser realizado pelo pediatra logo após 
o nascimento, ainda na maternidade. Na impossibilidade 
de sua verificação, deve ser feito na primeira consulta de 
acompanhamento e com periodicidade definida pelo mé-
dico. Se o teste for negativo ou o pediatra suspeitar de al-
guma alteração, deve encaminhar a criança para avaliação 
com oftalmologista.

Resposta aos quesitos:
É segura a utilização de colírios vasodilatadores à 

ase de tropicamida nos testes do olhinho realizados em 
recém-nascidos?

Sim, desde que observados os cuidados quanto ao 
seu uso, como hipersensibilidade à droga, câmara anterior 
rasa e ângulo iridocorneano estreito.

Já houve notícias de casos de eventos adversos após 
a utilização do colírio?

Na literatura há descrição do aumento da PIO, conjun-
tivite, hipermemia conjuntival e BAV transitória, além de 
reações psicóticas e distúrbios de comportamento.

Há outros colírios, que não a base de tropicamida, que 
possam substituir o uso de tais medicamentos?

Sim, como o ciclopentolato, fenilefreina e atropina, en-
tretanto seus efeitos colaterais são mais potentes que a 
tropicamida, oferecendo mais risco aos recém-nascidos.

Qual o procedimento e a dosarem corretos para o uso 
seguro do colírio supramencionado?

O teste do olhinho pode ser realizado sem o uso de 
midriáticos, a exemplo da tropicamida, devendo ser em-
pregado um oftalmoscópio direto numa sala escurecida 
conforma exposição anterior. No caso da dilatação com 
uso da tropicamida, pode ser utilizada uma gota em cada 
olho e aguardar 20 a 30 minutos após a instilação para 
realizar o exame. Deve-se também comprimir o saco la-
crimal por dois ou três minutos logo após a instilação, a 
fim de evitar uma absorção sistêmica excessiva. Pacientes 
com íris fortemente pigmentada podem apresentar maior 
resistência à dilatação, necessitando doses maiores da 
medicação para atingir o efeito desejado.

Parecer CFM nº 11/13

INTERESSADO: 
Universidade Federal de São Paulo

ASSUNTO:
Procedimento médico-oftalmológico de 
implante de ceratoprótese de Boston

RELATOR:
Conselheiro José Fernando Maia Vinagre

Ementa: O implante de ceratoprótese de Boston tem indica-
ções na Oftalmologia e deve ser realizado nos centros trans-
plantadores credenciados para o transplante de córnea, pelo 
Sistema Nacional de Transplantes. A consulta foi analisada 
pela Câmara Técnica de Oftalmologia, que emitiu o seu pare-
cer, o qual adoto em inteiro teor.

DA CONSULTA

O requerente solicita ao Conselho Federal de Medicina 
parecer referente ao procedimento médico-oftalmológico de 
implante de ceratoprótese de Boston.

Parecer aprovado 
pelo CFM sobre 
ceratoprótese de 
Boston
“O implante de ceratoprótese de Boston 
tem indicações na Oftalmologia e deve ser 
realizado nos centros transplantadores 
credenciados para o transplante de 
córnea, pelo Sistema Nacional de 
Transplantes”. Esta é a conclusão do 
parecer 11/13 do Conselho Federal de 
Medicina (CFM), assinado pelo presidente 
da Câmara Técnica de Oftalmologia da 
instituição, José Fernando Maia Vinagre, 
A íntegra do parecer é a seguinte:
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vantagens sobre as demais, entretanto a mais comumente uti-
lizada é a ceratoprótese de Boston, aprovada pelo Food and 
Drug Administration (FDA). A ceratoprótese Alphacor tam-
bém é de fácil uso, e igualmente aprovada pelo FDA, porém o 
seu custo é muito alto.

INDICAçõES

As indicações para implante de ceratoprótese incluem fa-
lência de múltiplos transplantes anteriores, síndrome de Ste-
vens-Johnson, penfigoide cicatricial ocular, outras doenças 
autoimunes com grave comprometimento corneano, queima-
duras químicas bilaterais (ácido ou álcali) e outras condições 
que apresentem prognóstico ruim com transplante de córnea 
penetrante.

Pelas indicações cirúrgicas de ceratoprótese percebe-se 
que se trata de um procedimento que exige experiência com 
casos complexos da Oftalmologia. As indicações compreen-
dem pacientes que já se submeteram a outros transplantes 
de córnea sem sucesso, ou doenças graves nas quais o trans-
plante de córnea com tecido humano é contraindicado.

Além disso, é um procedimento multidisciplinar que en-
volve outros setores da Oftalmologia, como glaucoma, retina 
e vítreo.

O implante de ceratoprótese não é regulamentado pela lei 
dos transplantes ou portarias ministeriais que regem o tema, 
pois não lida com tecido humano. Apesar de não ser um trans-
plante de córnea com tecido humano, esta câmara técnica 
entende que somente os centros transplantadores já creden-
ciados para o transplante de córnea pelo Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT) poderão ser habilitados a realizar o 
implante de ceratopróteses. As normas para o credenciamen-
to de centros transplantadores no Brasil são bem definidas e 
estão em vigor. Ao se seguir as mesmas normas dos centros 
transplantadores, o implante de ceratoprótese ficará restrito 
aos centros que já têm experiência em transplante de córnea.

Após análise técnica a respeito do implante de ceratopró-
tese, a Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM recomenda 
deferir o pedido do requerente no sentido de aprovar a im-
plantação, desde que o procedimento seja realizado em cen-
tros transplantadores credenciados pelo SNT, com o objetivo 
de ampliar sua segurança.

Em relação à marca, é importante advertir que apesar de, 
atualmente, só existir a ceratoprótese de Boston no Brasil, 
há no mercado internacional outros fabricantes que poderão 
integrar o arsenal de combate à cegueira corneana destes 
casos com difícil prognóstico.

Brasília - DF, 19 de abril de 2013
José Fernando Maia Vinatre
Conselheiro relator

O transplante de córnea é o mais frequentemente cons-
tante em todas as estatísticas mundiais, não importa o país 
estudado. Em 2011, foram realizados no Brasil 14.695 trans-
plantes de córnea, o que dá cerca de 77 transplantes por mi-
lhão de habitantes, segundo a Associação Brasileira de Trans-
plante de Órgãos (ABTO).

O sucesso de transplantes com córnea humana para ca-
sos de rotina tem oferecido cada vez melhor prognóstico vi-
sual. Avanços nas técnicas cirúrgicas, melhores condições de 
coleta/armazenamento e o desenvolvimento de medicações 
imunossupressoras para determinadas condições são res-
ponsáveis pelos bons resultados desta cirurgia.

Até mesmo casos de queimadura química ou outras do-
enças cicatriciais da superfície ocular, que outrora represen-
tavam contraindicação para o transplante com córneas huma-
nas, passaram a ter melhores resultados na literatura recente 
com os avanços no uso de células germinativas do limbo.

Entretanto, o prognóstico para este tipo de cirurgia perma-
nece muito pobre na categoria de pacientes com inflamação 
crônica em atividade, tais como casos

avançados de Stevens-Johnson, penfigoide, olho seco se-
vero ou queimadura química severa. Além deste grupo, existe 
grande grupo de pacientes com falência repetida de trans-
plante, nos quais um novo transplante tem prognóstico reser-
vado ou muito pobre.

Para estes pacientes que pertencem a um grupo de porta-
dores de cegueira por problemas corneanos severos, a cera-
toprótese é uma alternativa.

HISTÓRICO

A história da ceratoprótese remonta ao século XVIII, quan-
do, em 1789, um cirurgião francês, Pellier de Quengsy, su-
geriu que uma córnea com severo leucoma fosse substituída 
por uma lente de vidro acoplada em um anel de prata. Mas, 
aparentemente, apesar de registrada, sua ideia nunca foi co-
locada em prática.

Em 1855, Nussbaum realizou experimentos em animais e 
publicou o primeiro ensaio em humanos usando implante de 
cristal de quartzo. Seguiram-se, nos próximos 50 anos, esfor-
ços de Heusser, von Hippel, Dimmer, e Salzer. Existem regis-
tros de poucos pacientes submetidos ao teste destas cerato-
próteses primitivas. A maioria com falência típica, formação 
de membrana inflamatória, necrose do tecido circunjacente, 
causando extrusão, vazamento e infecção.

A indicação mais precisa de ceratoprótese é em pacientes 
com doença bilateral de córnea, nos quais o transplante com 
córnea humana tem mínima ou nenhuma chance de sucesso.

Existem vários tipos de ceratopróteses sendo desenvol-
vidas, e apenas algumas sendo comercializadas no mundo. 
Os três tipos mais comuns são a ceratoprótese de Boston, a 
Alphacor e a osteodontoceratoprótese. Cada uma apresenta 

Pelas indicações cirúrgicas de ceratoprótese percebe-se que se trata de um 
procedimento que exige experiência com casos complexos da Oftalmologia.
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No comitê brasileiro estavam comigo as 
ortoptistas Sílvia Chuffi, Vera Lúcia Pe-
reira Bussiki, Fátima Passador Valério, 
Susete Faleiros, Vivian Secin e Mariza 

Loos Pfeiffer, além do oftalmologista brasileiro e 
um dos convidados de honra do evento, Galton 
Carvalho Vasconcelos. Contamos também com 
a participação da ortoptista Gail Stephenson,  
da Universidade de Liverpool e recém elei-
ta presidente da Comunidade dos Ortoptistas  
Europeus (OCE), e Jan Polling da Universidade 
de Roterdã. 

Além das excelentes palestras, a programa-
ção social foi muito bem organizada, onde todos 
puderam desfrutar do tradicional fado e de mui-
ta animação durante o jantar de confraterniza-
ção. No evento tivemos a ortoptista Isabel Reich 
D’Almeida, presidente da APOR, como 
presidente e organizadora e que, junto 
de toda equipe, não poupou esforços 
para que o V Congresso Luso-Brasi-
leiro fosse um sucesso. 

Ainda no mês de abril, durante o 
XIX Congresso Latino Americano de 
Estrabismo, CLADE, a Ortóptica bra-
sileira fez-se presente contribuindo 
com o Simpósio de Ortóptica. Tivemos 
a honra de contar com ortoptistas pa-
lestrantes estrangeiras: Leslie France 
e Kyle Arnoldi (EUA), Daisy Godts 
(Bélgica) e Jorgelina Rinesi (Argen-
tina). Contamos também com as bra-
sileiras Maria Cecília Lapa, Rita de 
Cássia Damiani, Nélide Catach, Vera 

(*) Andréa Pulchinelli Ferrari

Abril
Lúcia Bussiki e Fátima Passador Valério com 
palestras e apresentações de casos clínicos. Na 
discussão dos casos, a honra da participação do 
médico José Mário de Andrade e na coordena-
ção do Simpósio, junto comigo, o ortoptista Mar-
celo Fernandes da Costa.

Deixo aqui meu agradecimento a todos que 
colaboraram e contribuíram de forma brilhante 
nestes eventos!

O mês de abril também foi marcado por 
duas grandes perdas para a classe: o profes-
sor Hermínio da Silveira e a ortoptista Zaida 
Nogueira.

O professor Hermínio foi um grande in-
centivador da profissão de ortoptista no Brasil, 
apoiando a classe em todos os âmbitos, desde 
a formação, enquanto reitor do IBMR, até nas 
questões políticas. Deixo aqui minha solidarie-
dade à família e todo meu agradecimento.

Tive o privilégio de homenagear Zaida Tapiê 
Nogueira através desta coluna, na edição 139, 
podendo então dividir um pouco de sua vida com 
mais pessoas. Na ausência de palavras, prefiro 
reproduzir os últimos parágrafos da publicação 
feita naquela ocasião:

“Posso afirmar que o brilho nos olhos e o 
amor pela Ortóptica que presenciei quando en-
trevistei Zaida Nogueira foram determinantes na 
minha trajetória, sendo rotineiramente lembrados. 
Esta lembrança quase sempre me emociona. 
Agradeço por aqui, pessoalmente e também em 
nome dos ortoptistas brasileiros, toda contribui-
ção, tanta dedicação e por fazer parte, ainda hoje, 
da História da Ortóptica no Brasil!”

O Conselho Brasileiro de Ortóptica (CBOrt), mais uma vez buscando a troca de conhecimentos, 
organizou junto com a Associação Portuguesa de Ortoptistas (APOR) o V Congresso Luso-
Brasileiro de Ortóptica, em Lisboa, Portugal de 04 a 06 de abril. 

(*) Andréa Pulchinelli Ferrari
 presidente do Conselho Brasileiro de Ortóptica

Sessão Solene de Abertura do V Congresso Luso-Brasileiro de Ortóptica

Andrea Pulchinelli Ferrari, 
presidente CBOrt; 
Isabel Reich D`Almeida, 
presidente da APOR e 
Mariza Loos Pfeiffer,  
ex-presidente do CBOrt

Viviam Secin, Ex-
Coordenadora Científica 
CBOrt, Andrea Pulchinelli 
Ferrari, presidente 
CBOrt e Galton 
Carvalho Vasconcelos, 
convidado de honra 
do V Congresso Luso-
Brasileiro de Ortóptica
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V CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO

XIX Congresso Latino Americano de Estrabismo - CLADE

Plateia com quase 200 ortoptistas 
participantes

Ortoptista homenageada Gail Stephenson 
ladeada pelas ortoptistas brasileiras, Susete 
Faleiros Paschoal, Vera Lucia Pereira Bussiki, 
Fatima Passador Valerio, Silvia Chuffi e Andrea 
Pulchinelli Ferrari

Ortoptistas em pé Vera 
Lúcia Pereira Bussiki, 

Andrea Pulchinelli Ferrari 
e Marcelo Fernandes da 
Costa. Sentadas, Fátima 
Passador Valério, Nélide 
Skitnevsky Catach, Rosa 

Maria Barajas, Márcia Melo 
Rassi e Dayse Godts

Ortoptista Fatima Passador Valério em palestra 
tendo como discutidores na mesa José Mario 
Rocha de Andrade, Leslie France ortoptista dos 
EUA e Jorgelina Rinesi, da Argentina

Coquetel de abertura do V Congresso 
Luso-Brasileiro de Ortóptica

Silvia Chuffi, Vice-
Presidente CBOrt, 
Jan Roelof Polling 
ortoptista de Roterdã, 
Gail Stephenson, 
ortoptista homenageada 
da Universidade de 
Liverpool e Andrea 
Pulchinelli Ferrari, 
Presidente CBOrt

Cerimônia de Encerramento  
do V Congresso Luso-Brasileiro  
de Ortóptica



56

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Maio/Junho 2013

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.

n Vendo refrator Bausch & Lomb  
(R$ 6.000); ceratômetro Bausch & 
Lomb (R$ 3.500); projetor Bausch & 
Lomb (R$ 3.000); lâmpada de fenda 
Topcon SL-3D (R$ 10.000); tonô-
metro de aplanação H-S T900 (R$ 
2.500); lente Goldman 3 esp.(R$ 
450); lente Goldman 1 esp. (R$ 250); 
lente Volk 78D (R$ 450); lensômetro 
R-B (R$ 1.200); coluna Xenônio TS-IV 
(R$ 4.500); oftalmoscópio W-A (R$ 
1.500); retinoscópio Coopel Bausch 
& Lomb (R$ 1.500); cabos p. oft./ret. 
(R$ 200); fonte regulada Toptronix 
(R$ 1.200); cadeira motorizada Allis 
(R$ 500); coagulador Diater Intercrios 
PY-1 (R$ 1.000); lanterna ultravioleta 
(R$ 500); mesa Adaga (R$ 300); su-
porte de cabeça p/ cirurgia (R$ 50); 
cauterizador a pilha (R$ 100); caixa 
catarata (R$ 1.000); caixa cerat. radial 
(R$ 500); caixa transplante córnea 
(R$ 2.000); 30 LIOS 

n Alcon (R$ 30). Contatos com o Dr. 
Celso Tavares pelos telefones (15) 
3411-5071  ou  8115-1308 ou ainda 
pelo e-mail: c.tavares@yahoo.com.br

n Clínica oftalmológica vende laser 
vermelho Opto com oftalmoscópio 
indireto e adaptador em lâmpada 
de fenda, semi novo com nota fiscal 
(R$ 40.000,00) e retinógrafo Topcon 
TRC-WT (R$ 6.000,00). Informações 
pelos telefones (44) 3026-6454 ou 
(44) 9986-9787 ou pelo e-mail oftal-
mocenter.tokunaga@gmail.com 

n Vendo LF Nikon adaptada para 
documentação fotográfica, óptica 
e elétrica revisada, sem a máquina 
acoplada por R$ 3.000,00, oftalmos-

EQUIPAMENTOS OFERECIDOS

OPORTUNIDADES

Classificados

n Procuramos  médicos  oftalmolo-
gistas  para  trabalhar na zona les-
te da cidade de São Paulo (SP) em 
atendimento  clinico e cirúrgico. Nos-
sa disponibilidade: sábado ( 08:00 ás 
12:00hs). Na entrevista, será avor-
dada a estrutura da clínica e forma 
de remuneração. Os  interessados 
devem enviar CV para o e-mail danu-
sa@clinicarpl.com.br

n Precisa-se de especialista em es-
trabismo e oftalmopediatria para Blu-
menau (SC). Excelente infraestrutura 
com 15 médicos, serviço de residên-
cia médica, centro cirúrgico (2 salas), 
excimer em clínica anexa, exames 
complementares. Início imediato se 
possível. Favor enviar currículo para 

adm@hob.med.br ou entrar em con-
tato pelo telefone (47) 3322-5000 
ramal 72.

n Hospital oftalmológico de referên-
cia na região procura subespecialista 
em córnea e cirurgia refrativa para se-
tor de cirurgia refrativa. Hospital conta 
com o único excimer laser da cidade e 
toda tecnologia para cirurgias perso-
nalizadas. Informações com Sra. Talita 
pelo telefone (54) 2103-0303.

n Clínica da região do ABC em São 
Paulo contrata cinco médicos oftal-
mologistas para atuar em unidades 
em Santo André, São bernardo e em 
unidade móvel. Há disponibilidade 
para vários horários e diferentes for-
mas de remuneração. Os interessa-
dos devem entrar em contato com Dr. 
Márcio pelo telefone (11) 4433-5532 
ou pelo e-mail márcio.ciamponi@la-
serocular.com.br 

n Precisa-se de especialista em Es-
trabismo e Oftalmopediatria para Blu-
menau (SC). Excelente infraestrutura 
com 15 médicos, serviço de residência 
médica, centro cirúrgico, excimer laser 
em clínica anexa, exames complemen-
tares. Início imediato. Informações pelo 
telefone (47) 3322-5000 - ramal 72 
ou pelo e-mail adm@hob.med.br

cópio indireto AO, óptica e elétrica re-
visadas, com lente, por R$ 1.000,00. 
Tratar com Sr. Clóvis no telefone (15) 
3244-2705 ou com Dr. José Geraldo 
no e-mail jogecama@bignet.com.br 

n Vende-se refrator Bausch e uma 
cadeira oftalmológica com coluna e 
escala luminosa, por R$ 5.000. Ma-
terial com mais ou menos 8 anos 
de uso. Contatos pelo telefone (67) 
9632-3872.

n Vendo ceratômetro Javal com 
mesa elétrica, ótimo estado, originário 
de clínica privada. Valor a combinar. 
Contatos com Dra. Aurora no telefone 
(51) 8148-5123 ou pelo e-mail auro-
rapezzi@terra.com.br

DIVERSOS
n Aluga-se imóvel para consultório 
de oftalmologia no bairro de Savassi, 
Belo Horizonte (MG). Mais informa-
ções pelo telefone (31) 3253-8951 
ou pelo e-mail locacao2@adimoveis-
bh.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

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

local: RioCentro - Rio de Janeiro - RJ

07 a 10

20132013

Julho
 
12 e 13 I Curso de Transplante de Córnea  

do Hospital Sadala Amin Ghanem
 local: Joinville - SC
 informações: Tel.: (47) 3481-5333
 Site: www.sadalla.com.br
 
12 e 13 Congresso Brasileiro de Neurovisão
 local: Belo Horizonte - MG
 informações: Site: www.neurovisao.com/index.html
 

 

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
 Site: www. ares.hosbos.com.br/sinbos/index1.php
 

Outubro/Novembro
 
30/10 XXXIII Congresso do Hospital São Geraldo
a 2/11 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: Site: 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: Site: www.alaccsa-rmexico2013.com 

AGOSTO
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20132013

Maio
28 a 30 XVI Simpósio Internacional da Sociedade 
 Brasileira de Glaucoma
 local: Goiânia-GO
 informações: email: sbglaucoma@sbglaucoma.com
 Site: www.sbglaucoma.com

20152015

 
Novembro 
 
29 e 30 16º Congresso de Oftalmologia USP e 
 15º Congresso de Auxiliar de Oftalmologia
 local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo - SP
 informações: Tels.: (11) 5082-3030 / 5084-9174
 Site: www.oftalmologiausp.com.br 
 

 
Maio
 
15 a 17  XXII Congresso Internacional de Oculoplástica
 local: Búzios - RJ
 informações: Site: www.sbcpo.org.br/
 
Setembro
 
03 a 06  XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira 
 e Reabilitação Visual
 local: Centro de Convenções de Pernambuco  - Recife - PE
 
Novembro
 
06 a 08 12º Congresso SOTRIM 
 Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro
 local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEA)
 Uberaba - MG

AGOSTO 2013

 
Março
 

27 a 29 XX Congresso Norte-Nordeste de Oftalmologia
 local: Fortaleza - CE
 informações: Site: secretaria@snno.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
 
10 a 12 39° Congresso da Sociedade Brasileira 
 de Retina e Vítreo
 Royal Palm Plaza
 local: Campinas - SP
 informações: Site:  www.retina2014.com.br
 
10 a 12 5ª Jornada Paulista de Oftalmologia
 local: Ribeirão Preto - SP
 informações: www.jornadapaulistadeoftalmologia.com.br 

20142014

20142014
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Material dirigido exclusivamente a profissionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.

Referência Bibliográfica: 1) Bula do produto: Blephagel®. Registro MS nº2.5203.0006.001-4.

BLEPHAGEL® Gel hipoalergênico. Higiene diária das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g. Conteúdo: Gel para a higiene das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g e 100 compressas. Composição: Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, carbomer, 
methylparaben. Indicações: BLEPHAGEL®, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de lentes de contato. Propriedades: BLEPHAGEL®, hipoalergênico (formulado para 
minimizar os riscos de reação alérgica), sem perfume, não é gorduroso, limpa de forma adequada as pálpebras. A sua fórmula: • Facilita a aderência do produto; • Produz uma agradável sensação de frescor, descongestionando as pálpebras e respeitando 
o pH da pele; • Não deixa resíduos. Precauções de utilização: • Produto destinado a aplicação sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho; • Não utilizar em crianças. NÃO USAR EM PELE LESIONADA OU IRRITADA. Modo de usar: Em média duas 
vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras. 1) Aplicar uma pequena quantidade de BLEPHAGEL® sobre uma gaze limpa e macia. 2) Frente ao espelho, aplicar com delicadeza a 
gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o olho fechado. 3) Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL® sobre as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos circulares a 
fim de retirar todos os resíduos. 4) Eliminar o BLEPHAGEL® restante com a ajuda de uma gaze limpa. 5) Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas. Reg. M.S. nº 2.5203.0006. Importado por: 
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 – SAC 0800 11 1559 – CNPJ 60.665.981/0001-18 – Farm. Resp.: Daniela Batista Paiva – 
CRF-MG nº 20617. Fabricado por: LABORATOIRES THÉA – 12, rue Louis Blériot – 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 – FRANCE / FRANÇA.

Apresentação: 
Tubo com 40g 
e 100 compressas.1

Não deixa resíduos.1

Adequado para usuários 
de lentes de contato.1

Gel hipoalergênico:

• Cuida suavemente da limpeza 
   da área dos olhos.1

• Demaquilante.1

TUDOos olhos 
O cuidado com
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Material dirigido exclusivamente a profissionais habilitados a prescrever e/ou dispensar medicamentos.

Referência Bibliográfica: 1) Bula do produto: Blephagel®. Registro MS nº2.5203.0006.001-4.

BLEPHAGEL® Gel hipoalergênico. Higiene diária das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g. Conteúdo: Gel para a higiene das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g e 100 compressas. Composição: Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, carbomer, 
methylparaben. Indicações: BLEPHAGEL®, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de lentes de contato. Propriedades: BLEPHAGEL®, hipoalergênico (formulado para 
minimizar os riscos de reação alérgica), sem perfume, não é gorduroso, limpa de forma adequada as pálpebras. A sua fórmula: • Facilita a aderência do produto; • Produz uma agradável sensação de frescor, descongestionando as pálpebras e respeitando 
o pH da pele; • Não deixa resíduos. Precauções de utilização: • Produto destinado a aplicação sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho; • Não utilizar em crianças. NÃO USAR EM PELE LESIONADA OU IRRITADA. Modo de usar: Em média duas 
vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras. 1) Aplicar uma pequena quantidade de BLEPHAGEL® sobre uma gaze limpa e macia. 2) Frente ao espelho, aplicar com delicadeza a 
gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o olho fechado. 3) Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL® sobre as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos circulares a 
fim de retirar todos os resíduos. 4) Eliminar o BLEPHAGEL® restante com a ajuda de uma gaze limpa. 5) Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas. Reg. M.S. nº 2.5203.0006. Importado por: 
UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 – SAC 0800 11 1559 – CNPJ 60.665.981/0001-18 – Farm. Resp.: Daniela Batista Paiva – 
CRF-MG nº 20617. Fabricado por: LABORATOIRES THÉA – 12, rue Louis Blériot – 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 – FRANCE / FRANÇA.
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NOVA GAMA DE LENTES VARILUX.
EQUILÍBRIO EM MOVIMENTO 
COM AMPLO CAMPO DE VISÃO.

 

 
 

 

Até hoje nenhuma lente multifocal havia sido capaz de eliminar o efeito de flutuação sem prejudicar a amplitude dos campos de 
visão. Varilux S series rompe esta barreira com uma nova concepção em lentes multifocais. As novas tecnologias Nanoptix e 
SynchronEyes, presentes em toda a linha Varilux S series, proporcionam equilíbrio em movimento com amplos campos de visão.

A versão Varilux S 4D explora um parâmetro inédito de personalização medido pelo Visioffice: o olho dominante, que aprimora o 
tempo de resposta visual, proporcionando ao usuário foco imediato. É a visão absoluta que os usuários de lentes multifocais 
sempre buscaram.

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


