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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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Milton Ruiz Alves
 Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
 Gestão 2013/ 2015

Seja pela notória competência da mídia oficial ou por 
inabilidade dos médicos e/ou das entidades médicas, a 
população brasileira “entendeu” que a “falta de assistência 
médica” se dava por “falta de médicos”. E pior ainda, fora 
agravada pela insensibilidade dos médicos brasileiros que 
não aceitavam nem mesmo salários milionários para se fixar 
nos rincões do País e assim aliviar o sofrimento dos brasi-
leiros excluídos...  

E agora, como fica a Oftalmologia brasileira? Logo a Of-
talmologia que sempre veiculou como lema das Campanhas 
e Mutirões do CBO – Ministério da Saúde que “a função 
do oftalmologista só se completa quando ele cria condições 
para que as camadas sociais desfavorecidas tenham acesso 
ao sistema de saúde”? 

Não sabemos ainda, mas enquanto a luta continua, não 
temos dúvidas de que o saldo social da Oftalmologia brasi-
leira permanece altamente positivo. Sabemos, também, que 
a saúde ocular da população brasileira é um direito garan-
tido pela Constituição. Por isso temos convicção de que os 
oftalmologistas brasileiros continuam sendo os únicos pro-
fissionais competentes para atender a saúde ocular da po-
pulação no país e, também, que continuarão demonstrando 
grande civismo, coordenando equipes compostas por vários 
profissionais da área de saúde, bem como líderes da comu-
nidade, professores, e a população em geral, para que as 
camadas sociais mais desfavorecidas possam ter acesso a 
um sistema de saúde de qualidade. 

A
pós a apreciação e manutenção dos vetos à Lei 
do Ato Médico no Senado e na Câmara Federal 
ficou evidente que o resultado daquela votação 
fora um jogo meramente político. 

No entanto, foi emocionante participar daquele mo-
mento, sentir o pulsar e a união da classe médica, especial-
mente o da classe oftalmológica, e experimentar a sofrida 
frustração de confrontar a nova realidade: todos os nossos 
argumentos em favor da saúde ocular da população brasi-
leira sendo tratados de forma vil como mera parte de um 
jogo eleitoral. 

Pouco tempo depois, a percepção de que a aprovação 
da Lei do Ato Médico por unanimidade nas duas Casas, 
quarenta dias antes, tinha apenas representado um mo-
vimento de cartas marcadas, para que até a nova aprecia-
ção e manutenção dos vetos, pudesse ser aprofundado o 
conflito, já anteriormente cultivado, de instigar a desunião 
entre os profissionais de saúde, ou seja, desviar o foco dos 
próximos acontecimentos, previamente, agendados. E eles 
vieram consubstanciados no Programa “Mais Médicos” e 
na “Medida Provisória” estabelecendo que “diagnóstico e 
tratamento deixavam de ser exclusividade médica na exe-
cução de Protocolos do SUS”. 

Dessa forma, estabeleceram-se dois tipos de assistên-
cia médica no País, uma para os “pobres” (Protocolos do 
SUS) que a partir de agora contaria ainda com o reforço 
dos médicos do Programa “Mais Médicos” e a outra para 
os “ricos” (Planos de Saúde e Medicina Privada) que não 
estaria sujeita às novas regras da saúde. 

As entidades médicas, de pronto, protestaram exigindo 
que os médicos estrangeiros se submetessem ao exame 
Revalida para atuarem no País. Mais uma vez, o governo 
habilmente utilizou-se da mídia para ressaltar que os mé-
dicos e suas entidades médicas, por puro corporativismo, 
posicionaram-se contra os médicos estrangeiros, e que a 
vinda destes se dava por vocação e não por dinheiro, e que 
chegavam ao nosso País em missão humanitária para ali-
viar o sofrimento da população desassistida das periferias 
das grandes cidades e dos sertões mais longínquos. 

Desviava-se, novamente, o foco da falta de gestão e 
de investimentos do governo na área da saúde. Pareceu, 
então, ecoar fora do tempo as manifestações das lideran-
ças e dos médicos brasileiros de que absolutamente não 
eram contra médicos estrangeiros atuarem no Brasil, es-
pecialmente os cubanos que, vítimas da situação política 
de seu país, agarraram a oportunidade de virem ao Brasil, 
deixando em Cuba a família como garantia de que aqui ha-
veriam de cumprir as condições “impostas” no seu contrato 
de três anos, para somente no retorno resgatar parte de 
seu “soldo”, ainda assim, trinta ou quarenta vezes maior do 
que o recebido na Ilha. O restante do “soldo” dos médicos 
cubanos, como se sabe, será transferido diretamente ao 
governo da ilha.  
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Bula do produto: HYABAK®. Solução sem conservantes para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto. Frasco ABAK®. COMPOSIÇÃO: Hialuronato de sódio 0,15g. Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injetáveis q.b.p. 100 mL. NOME E
MORADA DO FABRICANTE: Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - França. QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: HYABAK® contém uma solução destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contato. Foi concebido: • Para
humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por fatores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de uma tela de computador. • Nos
utilizadores de lentes de contato, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporcionando um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia. Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK® permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode,
assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contato. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: • Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco. • Não injetar, não engolir. Não utilize o produto caso
o invólucro de inviolabilidade esteja danificado. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. INTERAÇÕES: É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares. COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: POSOLOGIA: 1 gota em cada olho durante o dia, sempre que
necessário. Nos utilizadores de lentes: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INSTILAÇÃO OCULAR. STERILE A - Para uma utilização correta do produto é necessário ter em conta determinadas
precauções: • Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação. • Evitar o contato da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo
de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contato: instilar uma gota de HYABAK® na concavidade da lente. FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO: Distribuir as instilações
ao longo do dia, conforme necessário. CONSERVAÇÃO DE DISPOSITIVO: NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC. Depois de aberto, o frasco não
deve ser conservado mais de 8 semanas. 

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

Conheça o último lançamento da linha de lentes adaptáveis de uso 
diário Transitions.  As lentes Transitions® EXTRActive™ foram criadas 
especialmente para proporcionar o maior nível de escurecimento 
dentre todas as lentes Transitions. Elas têm uma ativação moderada 
atrás do para-brisa do carro e, em ambientes internos, uma leve 
tonalidade para proporcionar maior conforto visual. 

Ajude seu cliente a ver o melhor da vida.

Transitions e o “Swirl” são marcas registradas e Transitions EXTRActive e Transitions Lentes Adaptáveis são marcas da Transitions Optical, Inc.©2013. Transitions 
Optical, Inc. O desempenho fotossensível é infl uenciado pela temperatura, pela exposição aos raios UV e pelo material das lentes. Fotos meramente ilustrativas.
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Ao todo foram mais de 500 horas de ati-
vidades didáticas, sem contar as inúmeras 
atividades paradidáticas, comerciais, sociais 
e culturais, num evento multifacetado e mul-
tinacional.

“A primeira coisa que pudemos constatar 
foi a mais alta qualidade científica do evento, a 
nossa principal preocupação. Como isto foi via-
bilizado? Foi viabilizado graças ao peso de suas 
associações, o CBO e a APAO, preparando o 
programa científico em conjunto. Conseguimos 
viabilizar o trabalho em conjunto das socieda-
des filiadas, dos membros da APAO com os 
membros do CBO, com os interesses científi-
cos da comunidade, colocando coordenadores 
do mais alto nível cientifico”, declarou Ana Luí-
sa Hofling Lima, presidente do XXX Congresso 
Pan-Americano de Oftalmologia e empossada 
como presidente da Associação Pan-America-
na de Oftalmologia (APAO) no congresso.

Entre os pontos que geraram mais inte-
resse na programação científica estiveram a 
visão artificial, a utilização do laser de femto-

Sucesso! Éxito! Success! Palavras em 
três línguas diferentes para definirem o 
que foi o XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano 
de Oftalmologia que, de 07 a10 de agosto 
transformou o Riocentro na capital da 
Oftalmologia do continente, em grande 
evento que reuniu mais de 6.500 médicos 
oftalmologistas e em grande maratona de 
transmissão de conhecimento, debates, 
formação, esclarecimento e confraternização 
entre os colegas das Américas e do Caribe.
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segundos na cirurgia de catarata, prevenção 
da cegueira, novas técnicas cirúrgicas para o 
tratamento do glaucoma, mecanismos intrao-
culares para administração de medicamentos, 
telemedicina e utilização de smartphones e 
tablets em Oftalmologia. Além disso, todos os 
pontos da Especialidade foram abordados de 
várias formas, permitindo a ampla difusão do 
conhecimento oftalmológico atual e a realiza-
ção de ricos debates entre colegas de vários 
países que apontam para as tendências futu-
ras da Oftalmologia no continente.

“Foi um congresso grandioso em todos 
os sentidos. Porém, o mais importante é que, 
numa hora em que a Oftalmologia brasileira 
passa por séria crise provocada por políticas 
governamentais equivocadas, a realização do 
evento de tais dimensões foi uma demons-
tração clara de nossa pujança científica, de 
nossa importância social e da seriedade de 
nossos compromissos”, declarou o então 
presidente do CBO e presidente de honra do 
congresso, Marco Antônio Rey de Faria.

Mesa da solenidade de 
abertura: Haroldo Vieira 
de Moraes Júnior e 
Paulo César Silva Fontes 
(presidentes do XXXVII 
Congresso Brasileiro 
de Oftalmologia), 
Marco Antônio Rey de 
Faria (presidente do 
Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia), Mark 
J. Mannis (presidente 
da Associação 
Pan-Americana de 
Oftalmologia), Bruce 
Spivey (presidente do 
Conselho Internacional 
de Oftalmologia), 
Ana Luísa Hofling 
Lima (presidente 
do XXX Congresso 
Pan-Americano de 
Oftalmologia), Alice 
McPherson e  David E.I. 
Pyott (convidados de 
honra da Associação 
Pan-Americana de 
Oftalmologia)

Congressistas na solenidade de abertura
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V
árias cores, estilos, tons, contras-
tes, estímulos que só podem ser 
percebidos e plenamente vividos 
pela visão. Vários grupos de mé-
dicos de diferentes etnias e cul-

turas venceram a distância e o tempo pois 
a vontade de estudar, conhecer de interagir 
com seus pares e com o mundo é a mesma. 
Somos iguais nas diferenças, unidos por um 

mesmo objetivo: promover a visão de todos 
para todos”.

Esta foi a mensagem de conclusão da 
grande apresentação multimídia em tela pano-
râmica Sypder, de 135 metros quadrados, que 
marcou a solenidade de abertura do XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX 
Congresso Pan-Americano de Oftalmologia.

A solenidade foi manifestação  direta da 
riqueza científica e social do evento, do envol-
vimento de associações multilaterais em sua 
organização e da integração existente entre a 
Oftalmologia brasileira e aquelas que se prati-
cam nos vários países do continente.

Depois do Hino Nacional, executado pela 
Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (com a regência do sargento fuzileiro na-
val músico Genilton Gomes) e a apresentação  
multimídia, o então presidente da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia (APAO), 
Mark J. Mannis fez um balanço da atuação 
histórica da entidade e de sua gestão que se 
encerrava naquela ocasião. Também ressaltou 
a importância da Oftalmologia brasileira e do 
congresso que se abria naquele momento.

“O Brasil teve papel significativo na lide-
rança e na força de trabalho da associação 
sendo, portanto, apropriado que nos reuna-
mos no Rio para esta grande ocasião. A pan-
-americana é a única entre as organizações 
supra nacionais, com suas 26 sociedades de 
oftalmologia, membros que diferem ampla-
mente em tamanho, circunstâncias sociais 
e econômicas, sistemas governamentais e 
comunidades oftálmicas. Entretanto, nos 
reunimos como uma das comunidades oftál-
micas mais criativas e produtivas do mundo. 
Podemos dizer, com certeza, que alguns dos 
avanços mais inovadoras da oftalmologia, par-
ticularmente na cirurgia do segmento anterior, 
surgiram nas Américas”, declarou.

Em seguida, a nova presidenta da APAO, 
Ana Luísa Hofling Lima fez seu pronuncia-
mento (veja entrevista na página 24) segui-
da pela manifestação do novo presidente da 
Fundação Pan-Americana de Oftalmologia, 
William De La Peña, que enumerou alguns 
projetos de educação e assistência que são 
coordenados pela Fundação.

Bem-vindos ao 
  XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
e ao XX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia

Apresentação multimídia

Mark J. Mannis
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O presidente do CBO, Marco Antônio Rey 
de Faria, fez então um contundente discurso 
contra os vetos da presidência da República 
á Lei do Ato Médico (veja a íntegra do dis-
curso na página 10) e, na sequência, os dois 
presidentes do Congresso Brasileiro de Of-
talmologia, Haroldo Vieira de Moraes Júnior 
e Paulo César Silva Fontes, fizeram uso da 
palavra. 

A solenidade foi encerrada pela entrega 
de medalhas e prêmios aos homenageados 
pelo CBO e pela APAO (veja matéria nas pá-
ginas 11 a 13) e pela homenagem aos convi-
dados de honra da APAO: Alice McPherson, 
professora, pesquisadora e pioneira no es-
tudo e tratamento das doenças da retina; e 
David E. I Pyott, presidente da Allergan. Em 
seguida, foi oferecido um coquetel a todos 
os presentes no próprio recinto do Riocentro.

Ana Luísa Hofling Lima Haroldo Vieira de Morais Júnior Paulo César Silva Fontes

Bruce Spivey

Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Navais

Homenagem a 
Alice McPherson

Homenagem a 
David E. I Pyott
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Pronunciamento do presidente do 
CBO, Marco Antônio Rey de Faria na 
solenidade de abertura do XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia 
/ XXX Congresso Pan-Americano de 
Oftalmologia

D
epois de dois anos de muito trabalho e cuidado-
sos preparativos, chegamos ao XXXVII Congres-
so Brasileiro de Oftalmologia, congresso este que 
depois de 23 anos, temos a honra e o prazer de 
novamente realizá-lo em conjunto com o congres-

so pan-americano de oftalmologia, o trigésimo, nesta mesma 
cidade maravilhosa, neste mesmo local, hoje renovado e mo-
dernizado.

Toda comissão organizadora está de parabéns, dos presi-
dentes a todos os seus membros, assim como a JZ, a agência 
organizadora do evento. Sou testemunha, eu e minha caixa 
de e-mails, do empenho e dedicação de todos. Este é o con-
gresso mais democrático do qual participei. Tudo foi feito e 
decidido em comum acordo com todos, ninguém deixou de 
ser ouvido.

E como sou um democrata por natureza, fico muito feliz 
que tenha sido assim. O resultado é este que vocês estão 
vendo. E este é um belo exemplo de como a democracia fun-
ciona quando se tem respeito entre as pessoas e entre as 
instituições. Exemplo de respeito interinstitucional que infe-
lizmente não é seguido por quem mais deveria e que na ver-
dade deveria ser o exemplo maior para todos nós.

Não gostaria nesta hora de tocar neste tema, porém não 
posso deixar passar esta ocasião em que posso ser ouvido por 
uma grande parte dos colegas presentes a este congresso.

Durante os últimos doze anos, o CBO participou ativa-
mente das discussões no legislativo e das ações do execu-
tivo, sempre colaborando no que era possível e muitas vezes 
fazendo o que parecia impossível, acontecer. Realizamos qua-
tro fóruns no Senado Federal, sendo que no último, levado a 
efeito em fevereiro do ano passado, tivemos, além do debate 
amplo sobre a saúde ocular do nosso Povo com parlamen-
tares e secretários de saúde de estados e municípios a pre-
sença também de nomes do Ministério da Saúde, inclusive, 
pela primeira vez, contando com a presença e a aguardada 
palavra do excelentíssimo senhor ministro da Saúde, doutor 
Alexandre Padilha. 

Lá, todos nós escutamos, e está gravado, do ministro, o 
compromisso de que o CBO seria sempre o primeiro a ser 
consultado a cada novo programa ou decisão do ministério 
que dissesse respeito à saúde ocular brasileira. 

Durante meses, planejamos conjuntamente um renovado 
Projeto Olhar Brasil. Deram-nos esperança, até, de um creden-
ciamento universal que, se não é possível de fato, com a aber-
tura para todos os interessados se inscreverem no projeto se 
configuraria na prática o que seria, em nossa opinião a grande 
solução a curto prazo para a maioria dos problemas estruturais 
do governo na área de saúde ocular.

De repente, tudo muda. Não somos mais os parceiros e sim 
inimigos a serem combatidos. Por que? O que fizemos de erra-
do? Somos agora, nós médicos, os únicos culpados pela falta 
de planejamento, omissões e desmandos que ocorrem na saúde 
brasileira? 

Nunca, em nenhum momento de nossa história, uma cate-
goria profissional foi tão ultrajada, achincalhada, vilipendiada e 
humilhada como a nossa. Passaram despoticamente por cima 
de todas nossas principais instituições, desrespeitaram todas 
as nossas regras e normas, desvirtuaram total e despudora-
damente a verdade nas justificativas do veto ao projeto do ato 

“Que país é este em que vivemos?”

Marco Antônio Rey de Faria
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médico, projeto discutido e revisto várias vezes em todas as 
comissões da Câmara e do Senado por longos onze anos e 
finalmente aprovado no Senado por unanimidade, sem res-
trições. Projeto que regulariza uma profissão que por incrível 
que pareça e acho que é do desconhecimento da maioria de 
vocês, é uma das poucas ainda não regulamentadas. 

Que país é este em que vivemos? Que democracia é 
esta na qual a presidenta em seu veto cita profissões não 
reconhecidas pelas leis brasileiras, que inverte decisões do 
Superior Tribunal de Justiça. 

Ora, colegas, desde 1932 que vigora a lei, que não tem 
idade, lei não fica velha, lei existe ou não, que além de proteger 
a visão de nosso povo fazendo com que seja obrigatoriamente 
examinado por um profissional de saúde capacitado, protege 
também o nosso cidadão da venda casada, deliberando que 
da mesma forma que os oftalmologistas não podem vender 
óculos, os optometristas não podem prescrevê-los. 

E assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça em seu 
último parecer sobre o assunto, em 28 de maio deste ano 
quando, unanimemente, decidiu, seguindo o voto do relator, 
ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin, que 
“optometristas não podem praticar atos privados dos médi-
cos oftalmologistas tais como adaptar lentes de contato e 
fazer exames de refração ou testes de visão”. Esta é a ver-
dade!

Caros colegas, não nos resta outra alternativa que não 
seja a derrubada do veto em sua totalidade em nossa Câ-
mara maior em nosso último reduto democrático que é o 
nosso parlamento. É necessária a mobilização de todos. Fale 
com os deputados e senadores que você conhece, mostre 
o quanto foram deixados de lado, a opinião de nossas insti-
tuições, inclusive a de nosso judiciário e de nossas câmaras 
parlamentares. 

Vocês tem à disposição um painel com o nome de todos 
os deputados e senadores de seus respectivos estados, as-
sim como os integrantes da comissão que irá analisar o veto 
presidencial. Terão também um panfleto com todas as con-
tra razões ao veto presidencial que vocês podem entregar 
pessoalmente ao seu parlamentar. Além disso, abrimos um 
espaço que você pode acessar através do site no qual vocês 
podem enviar mensagens aos deputados e senadores de 
seu conhecimento. Faça isto. E peça também aos amigos, 
pacientes e familiares para se engajarem nesta luta. É hora 
de esquecermos todas as nossas divergências e nos darmos 
as mãos. A saúde do povo brasileiro está em jogo e não po-
demos nos esquivar nesta hora de fazer a nossa parte.

Gostaria de ter outras coisas para falar. Gostaria somen-
te de dizer que tudo isto que vocês estão vendo e ouvin-
do é a amostra real da pujança e grandeza da nossa Of-
talmologia, desprezada por quem não a conhece mas que, 
sem nenhuma dúvida e sem falsa modéstia, se firma a cada 
ano como uma das melhores do mundo. Aproveitem este 
grandioso congresso, amigos. Com certeza será um marco 
nos anais de nossa especialidade. Nunca vi tanto esmero 
na escolha dos temas e cuidados em sua distribuição. Nada 
foi esquecido. Sei que todos vocês se sentirão orgulhosos, 
felizes e recompensados por terem participado dele. Bom 
proveito e muito obrigado.

Prêmio CBO
N

a solenidade de abertura do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan- 
Americano de Oftalmologia, O Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia homenageou com Diplomas de Mé-
rito a cinco médicos oftalmologistas que se destaca-

ram na defesa e no aprimoramento da Especialidade: Adalmir 
Morterá Dantas, Carlos Augusto Moreira, Elisabeto Ribeiro Gon-
çalves (que por razões particulares não pode estar presente para 
receber a homenagem), Joaquim Marinho de Queiroz e Marcos 
Pereira de Ávila.

Na mesmoa ocasião, foram entregues os diplomas corres-
pondentes aos melhores trabalhos apresentados no XXXVII Con-
gresso Pan-Americano de Oftalmologia.

(Veja a lista dos trabalhos premiados na página 22)

Adalmir Morterá Dantas recebe 
a homenagem do presidente 
do congresso Paulo César 
Silva Fontes

Hamilton Moreira entrega a 
homenagem a seu pai Carlos 
Augusto Moreira

Joaquim Marinho de Queiroz 
recebendo o Diploma de 
Mérito do presidente do 
congresso Haroldo Vieira de 
Moraes Júnior

O então presidente do CBO, 
Marco Antônio Rey de Faria 
entrega a homenagem a 
Marcos Pereira de Ávila
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Prêmios da Pan-Americana

Eduardo Buchele 
Rodrigues e Alice 
McPherson

Balamurali K. Ambati e 
Cristián Luco

Newton Kara José e Ana 
Luísa Hofling Lima

Mark J. Mannis e 
Nelson Marques

Juan Verdaguer e 
Samuel Boyd Lewis

Andréa Araújo Zin e 
Wayne Madden

Luís Gustavo Biteli, 
primeiro autor do 
trabalho vencedor 
do  Prêmio 
Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia, 
recebe o  diploma 
de Paulo Augusto 
de  Arruda Mello

Liana Ventura 
entregando o diploma 
a sua filha, Camila 
Vieira Oliveira 
Carvalho Ventura, 
primeira autora de 
um dos trabalhos 
vencedores do 
Prêmio  Oftalmologia 
Cirúrgica

João Jorge 
Nassaralla Júnior, 
um dos autores 
do  outro trabalho 
premiado em 
Oftalmologia 
Cirúrgica, e Milton 
Ruiz Alves

Rafael Lacerda 
Furlanetto, 
primeiro autor do 
trabalho vencedor 
do Prêmio 
Oftalmologia 
Clínica, e  Marco 
Antônio Rey de 
Faria

Um dos autores do 
trabalho vencedor 
do Prêmio 
Pesquisa Básica, 
Mikael Chun, 
e  Carlos Heler 
Ribeiro Diniz

Prêmio CBO

Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO •

A 
Associação Pan-Americana de Oftalmologia 
homenageou sete personalidades de desta-
que da Oftalmologia do continente com prê-
mios, que foram outorgados na solenidade de 
abertura do XXXVII Congresso Brasileiro de 

Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftal-
mologia.

O pesquisador brasileiro, ligado à UNIFESP, Eduar-
do Buchele Rodrigues recebeu o prêmio Kayser Global 
Award /Retina Research Fundation outorgado aos médi-
cos que se destacam na pesquisa relacionada com retina 
e vítreo. Durante a solenidade, seu prêmio foi entregue 
pela convidada especial Alice McPherson. Horas antes, 
Buchele Rodrigues havia proferido a conferência sobre 
seu trabalho, denominada “Lutein: A new dye for chromo-
vitrectomy”.

O prêmio Troutman-Veronneau, destinado ao melhor e 
mais original trabalho inédito relacionado a córnea ou es-
trabismo apresentado por médico oftalmologista com me-
nos de 45 anos de idade, foi outorgado ao norte-americano 
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Balamurali K. Ambati, da Universidade de Utah. Recebeu a ho-
menagem das mãos de Cristián Luco na abertura do evento e 
seu trabalho, apresentado em conferência no primeiro dia do 
congresso, foi “Raver2 Preserves Corneal Avascularity by Inhi-
biting Splicing of the VEGF Decoy Receptor sFlt1”.

A Medalha Gradle, outorgada a cada dois anos a perso-
nalidade que tenha se destacado no ensino da Especialidade, 
coube em 2013 a Newton Kara José, Professor Emérito de 
Oftalmologia da UNICAMP e da USP, que recebeu a comenda 
das mãos da presidenta da APAO, Ana Luísa Hofling Lima.

Nelson Marques, ex-diretor do Comitê Executivo da Fun-
dação Pan-Americana de Oftalmologia e diretor para a Amé-
rica Latina da empresa Allergan, recebeu o prêmio A. Edward 
Maumenee, entregue pelo presidente da APAO que estava 
concluindo sua gestão, Mark J. Mannis.

A Medalha Benjamín F. Boyd, outorgada aos que se distin-
guem no serviço humanitário no continente, foi entregue este 
ano para Juan Verdaguer, da Fundación Oftalmológica Los An-
des, do Chile. O encarregado de entregar a homenagem foi o 
médico panamenho Samuel Boyd Lewis.
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Juan Verdaguer e 
Samuel Boyd Lewis

Andréa Araújo Zin e 
Wayne Madden

Sebastião Cronemberger 
Sobrinho e Paulo Elias 
Corrêa Dantas

Bruce Spivey Peter Quiros e Karl 
Golnik

Mark J. Mannis, 
Francisco Contreras e 
Juan F. Battle

Marcelo Jordão 
Lopes da Silva, 
primeiro autor do 
trabalho ganhador 
do Prêmio Região 
Sul, recebe o 
diploma de Nilo 
Holzchuh

A primeira autora 
do trabalho 
vencedor do 
Prêmio Região 
Sudeste, Monique 
Matsuda, e Mark J. 
Mannis

Mauro Nishi 
entrega o diploma 
do  Prêmio Região 
Centro-Oeste a 
Murilo Batista Abud

Rafael de Melo 
Franco, primeiro 
autor do trabalho 
vencedor 
do Prêmio  
Internacional, e 
Mário Luiz Ribeiro 
Monteiro

Michel Eid 
Farah entrega 
o diploma do 
Premio Waldemar 
e Rubens Belfort 
Mattos Rogil José 
de Almeida Torres 

Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO • Prêmio CBO •

Andréa Araújo Zin, Pesquisadora Clínica do Instituto Fer-
nandes Figueira (IFF), FIOCRUZ, do Rio de Janeiro, recebeu o 
prêmio Lions /PAAO de Prevenção da Cegueira pela excelên-
cia, inovação e dedicação ao campo da prevenção da cegueira 
e reabilitação visual. O Prêmio foi engtregue pelo presidente da 
Fundação Lions, Wayne Madden

O Vision Pan-America Editor´s Choice Awards foi outorga-
do a Sebastião Cronemberger Sobrinho, Professor Titular de 
Oftalmologia da Universidade Federal de Minas Gerais, primei-
ro autor do melhor artigo publicado na revista oficial da APAO, 
Vision Pan-America: “Provocative tests, functional exams and 
daily curve of intraocular pressure in glaucoma suspects”. A 
homenagem foi entregue pelo editor da Vision Pan-Americana, 
Paulo Elias Corrêa Dantas.

ICO / IAPB

O International Council of Ophthalmology ICO Golden 
Apple Award foi conferido postumamente a Stephen J. Ryan 
(EUA). Na justificativa do prêmio, o presidente do ICO, Bruce 
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Spivey, afirmou que as pesquisas de Stephen J. Ryan ajudaram 
a transformar a forma com que várias doenças vitreorretinia-
nas são tratadas e vários mecanismos de profileração celular 
foram elucidados, proporcionando significativos avanços na 
Oftalmologia mundial. Ryan faleceu em abril de 2013, quan-
do ocupava os cargos de presidente do Doheny Eye Institute 
(EUA), profesor da University of Southern California (USC) e 
diretor da Allergan. A medalha correspondente ao prêmio foi 
entregue a Peter Quiros, da USC por Karl Golnik, do Cincinnati 
Eye Institute.

 Já a International Agency for the Prevention of Blindness 
(IAPB) outornou o prêmio Vision 2020/IAPB ao medico oftal-
mologista peruano Francisco Contreras, que ao longo de sua 
vida promoveu por todos os meios a prevenção da cegueira e 
a reabilitação visual com métodos e tecnologias diferenciadas, 
disponíveis aos vários níveis sócio-culturais existentes na Amé-
rica Latina. Juan F. Battle, do Centro Laser de Santo Domingo, 
República Dominicana fez a apresentação do homenageado e, 
juntamente com Mark J. Mannis, entregou o troféu correspon-
dente ao prêmio.
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A 
Programação Científica do XXXVII Congresso Bra-
sileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Ame-
ricano de Oftalmologia da manhã de 07 de agosto 
teve como pontos altos as três conferências magis-
trais promovidas pela Associação Pan-Americana 

de Oftalmologia e a Conferência CBO.

Glaucoma além da pressão

A Conferência CBO é ministrada em cada congresso brasi-
leiro de oftalmologia pelo presidente da entidade que terminou 
seu mandato no congresso anterior. No congresso do Rio de 
Janeiro, o palestrante foi Paulo Augusto de Arruda Mello, que 
escolheu para sua exposição o tema “Glaucoma além da pres-
são”, na qual fez o inventário completo das atuais técnicas para 
detecção e controle dos glaucomas.

Embora tenha ressaltado o valor diagnóstico e terapêutico 
da determinação e controle da pressão intraocular, o palestrante 
fez questão de ressaltar que os avanços médicos e científicos 
apontam para crescente importância de outros fatores que o 
médico deve levar em consideração para diagnosticar e tratar 
a doença.

Arruda Mello também examinou as perspectivas de curto e 
médio prazo para o diagnóstico e tratramento dos vários tipos 
de glaucoma.

Conferências pan-americanas

A Conferência Gradle Lec-
ture foi proferida por Eduardo 
P. Mayorga Argañaraz, chefe 
do Serviço de Oftalmologia do 
Hospital Italiano de Buenos Ai-
res e diretor dos programas de 
educação continuada on-line da 
APAO e do Conselho Interna-
cional de Oftalmologia (ICO). O 
tema abordado por Mayorga Ar-
gañaraz foi “Permanecer atuali-
zado no século XXI: estratégias e 
tecnologia” e, em sua exposição, 
fez um balanço completo das 
inúmeras ferramentas disponí-
veis ao médico oftalmologista 

para efetivar sua atualização cientifica e profissional e também 
analisou a atuação das diversas organizações representativas 
da Especialidade neste campo.

A Gradle Lecture foi estabelecida em 1948 pela APAO para 
homenagear Harry S. Gradle, um dos fundadores da associação 
e em cada congresso pan-americano seu conferencista é sele-
cionado com base em sua dedicação ao ensino e ao avanço da 
Oftalmologia.

Outra conferência magistral da APAO foi a AJO Lecture, 
proferida por Juan F. Battle, médico do Centro Laser de Santo 
Domingo, República Dominicana, que analisou a atual situação 
da cirurgia de catarata na América Latina. A AJO Lecture (Ame-

rican Journal of Ophthalmology) foi instituída em 1969 nos con-
gressos pan-americanos.

“Moacyr Álvaro: um líder pan-americano” foi o tema da Mo-
acyr E. Alvaro Pan-American Lecture proferida por Cristián Luco, 
da Fundación Oftalmologica Los Andes (Chile). Como o próprio 
nome diz, a conferência girou sobre a figura do fundador da 
APAO e grande liderança da Oftalmologia brasileira. A Moacyr E. 
Alvaro Pan-American Lecture é apresentada, desde 2006, pelo 
presidente da APAO que terminou seu mandado no congresso 
pan-americano anterior.

Juan F. Battle  Cristián Luco

Conferência CBO

Paulo Augusto de Arruda Mello
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A 
chapa encabeçada por Milton Ruiz Alves foi a vito-
riosa das eleições para diretoria e conselho fiscal 
da gestão 2013 / 2015 do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia, ao obter mais de 68% dos 911 vo-
tos depositados pelos associados da entidade nas 

eleições realizadas em 08 de agosto, no estande do CBO no 
XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso 
Pan-Americano de Oftalmologia. No mesmo ato, foram realiza-
das eleições para os quatro representantes da comunidade of-
talmológica no Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO.

O então presidente do CBO, Marco Antônio Rey de Faria, 
nomeou Carlos Heler Ribeiro Diniz para secretariar os trabalhos 
da eleição. 

A chapa vencedora é composta por Milton Ruiz Alves (pre-
sidente), Renato Ambrósio Júnior (vice-presidente) e Keila 
Miriam Monteiro de Carvalho (secretária geral)

Para o Conselho Fiscal foram eleitos como titulares Bruno 
Machado Fontes, José Beniz Neto e Samir Jacob Bechara, 
que terão como suplentes Carlos Alexandre de Amorim Gar-
cia, Pedro Carlos Carricondo e Walton Nosé. 

Para o Conselho de Diretrizes e Gestão (CDG) foram eleitos 
Breno Barth Amaral de Andrade, Haroldo Vieira de Moraes 
Júnior, Newton Kara-José Júnior e Oswaldo Moura Brasil. 

Concluída a apuração, Milton Ruiz Alves depois de cumpri-
mentado pelo candidato derrotado Nilo Holzchuh, agradeceu a 
confiança nele depositada e informou que também integrarão 
a Diretoria Executiva na gestão 2013–2015, como tesoureiro, 
Mauro Nishi e como 1º secretário, Leonardo Mariano.

Em sua plataforma eleitoral, a chapa encabeçada por Milton 
Ruiz Alves elencou dez grandes princípios que nortearão a gestão:

1) Comissão de defesa profissional - Reestruturação com 
defesa intransigente do exercício profissional da especialidade 
pelos médicos oftalmologistas

2) Departamento Jurídico - Reestruturação cm a criação de 
redes de apoio com advogados no norte, nordeste, centro-oeste 
(Brasília), sudeste (São Paulo) e Sul (Santa Catarina)

3) Comissão de Ensino - Reestruturação com agilização no 
credenciamento de instituições com condições de ministrar cur-
sos de especialização

4) Prova Nacional de Oftalmologia CBO-AMB - Mais focada 
na prática da especialidade; continuar outorgando aos aprova-
dos, o título de Especialista junto à AMB

5) Educação Continuada - Reestuturação com a multiplica-
ção das ações de educação continuada, disponibilizando on line 
de aulas proferidas nos congressos, jornadas, simpósios etc

6) Acesso dos oftalmologistas ao CBO - Facilitação com re-
moção de barreiras estatutárias que impeçam o colega oftalmo-
logista que não optou pela carreira acadêmica de exercer cargo 
administrativo no CBO

7) Ouvidoria - Reestruturação  para diminuir a distância entre 
o CBO e os colegas oftalmologistas

8) Choque de gestão - Administração com isenção, transpa-
rência e respeito total no trato dos recursos humanos e finan-
ceiros da instituição

9) Fortalecimento da representação do CBO - Com apoio às 
entidades médicas AMB, Fenam, ANMR e atuação firme junto 
ao Executivo e Legislativo

10) Compromisso - Lutar com todas as forças para que a 
Oftalmologia seja praticada por médicos oftalmologistas devi-
damente registrados nos Conselhos Regionais de Medicina; 
trabalhar com as Sociedades Oftalmológicas filiadas; incenti-
var a pesquisa, motivar e envolver a oftalmologia brasileiros em 
projetos destinados a promover a Saúde Ocular da população, 
promover os congressos, simpósios, cursos, jornadas, além de 
manter publicações, como os ABO.

Eleições no CBO
Em foto feita 
logo depois da 
posse, a nova 
diretoria do CBO: 
Leonardo Mariano 
Reis, Keila Miriam 
Monteiro de 
Carvalho, Milton 
Ruiz Alves, Mauro 
Nishi e Renato 
Ambrósio Júnior

O candidato Nilo Holzchuh cumprimenta o presidente 
eleito Milton Ruiz Alves assim que o resultado foi 
anunciado
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Alves afirmou que o CBO tem dois pilares essenciais: a Comis-
são de Ensino e a defesa das prerrogativas profissionais do mé-
dico oftalmologista. Mostrou-se preocupado no campo de ação 
profissional do médico oftalmologista, que vem sendo ameaça-
do em função das recentes medidas governametais.

“O que vemos no atual cenário brasileiro é desconfortável: A 
Lei do Ato Médico teve partes importantes vetadas, inclusive o 
inciso IX do artigo 4 que consolidaria a situação legal existente 
há décadas no Brasil de que a prescrição de órteses e próteses 
oftalmológicas é uma atividade médica. O veto coloca em risco a 
saúde ocular da população. Por trás disto, existe o perigo muito 
maior, ou seja, abrir a possibilidade de outro profissional, sem 
formação adequada, realizar as prescrições. Diante desta nova 
situação, o CBO está reestruturando seu Departamento Jurídi-
co. Também é fundamental que as várias ações da entidade que 
têm a finalidade de defender as prerrogativas profissionais do 

Conselho de Diretrizes e Gestão

Breno Barth Amaral de Andrade Haroldo Vieira de Moraes Júnior Newton Kara José Júnior Oswaldo Moura Brasil

Conselho Fiscal: Suplentes

Conselho Fiscal: Efetivos

Carlos Alexandre de A. Garcia

Bruno Machado Fontes

Pedro Carlos Carricondo

José Beniz Neto

Walton Nosé

Samir Jacob Bechara

Médico Oftalmologista precisam ser dinamizadas e que os co-
legas de todo o Brasil precisam ser incentivados a participar da 
vida de sua entidade representativa”, declarou.

O novo presidente do CBO também mostrou-se favorável ao 
credenciamento de novos cursos de especialização e em demo-
cratizar o acesso de todos médicos oftalmologistas ao Conselho. 
Defendeu também a ação política institucional nos poderes Exe-
cutivo e Legislativo para mudar os aspectos negativos da atual 
realidade.

“Trata-se de uma luta incessante que exige tempo, capaci-
dade, criatividade e paciência. Vamos, todos juntos, desenhar e 
implementar as estratégias adequadas para enfrentar os desa-
fios postos para levar a saúde ocular de qualidade a toda popu-
lação brasileira, que hoje são maiores do que nunca foram no 
passado, da mesma forma que nós, médicos oftalmologistas do 
Brasil, também nunca no passado fomos grandes e tão unidos”, 
concluiu Milton Ruiz Alves.
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E
stas foram algumas das decisões 
tomadas durante a reunião do Con-
selho Deliberativo do CBO / As-
sembleia Geral dos Associados, re-
alizada em 09 de agosto durante o 

Congresso do Rio de Janeiro.
O encontro contou com a participação de 

centenas de médicos oftalmologistas e mar-
cou também a posse da nova diretoria da en-
tidade, eleita dois dias antes. Durante a sole-
nidade de posse, houve uma homenagem aos 
integrantes da diretoria presidida por Marco 
Antônio Rey de Faria, que receberam diplo-
mas de mérito.

Entre os temas debatidos na reunião cau-
saram grande interesse os rumos da Comis-
são de Ensino e a pesquisa sobre a atuação 
do CBO efetivada nos dias anteriores entre os 
participantes do congresso.

Em seu discurso de posse, o novo presi-
dente do CBO, Milton Ruiz Alves agradeceu a 
confiança que os oftalmologistas depositaram 
nos integrantes da nova diretoria, homena-

Assembleia Geral / 
Reunião do Conselho Deliberativo
O XXXIX Congresso Brasileiro de Oftalmologia (2017) será realizado em Fortaleza (CE)  
e terá como tema oficial “Diagnósticos Complementares em Oftalmologia”.

geou a chapa adversária, principal-
mente o candidato Nilo Holzchuh, e 
enumerou os pontos de sua plata-
forma de ação para os próximos dois 
anos, para cuja realização solicitou a 
colaboração de todos os médicos of-
talmologistas do Brasil.

 A mesa diretora dos trabalhos da assembleia

Integrantes da diretoria que terminou seu mandato recebem diploma de homenagem

O novo presidente do CBO faz seu 
discurso de posse
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L
uciene Barbosa de Sousa, presidente da 
Associação Pan-Americana de Bancos de 
Olhos (APABO), foi uma das palestrantes 
do 1º Simpósio Mundial de Bancos de 
Olhos, evento que fez parte da programa-

ção dos Congressos Brasileiro e Pan-Americano 
de Oftalmologia. O simpósio contou com a partici-
pação de mais de cem representantes de bancos 
de olhos de várias partes do mundo.

“No Brasil temos uma lista única, e a distribui-
ção dos tecidos é de responsabilidade do estado. 
Mas as córneas coletadas em uma região só saem 
dela se não tiver ninguém para receber”, explicou. 

Embora ainda exista uma grande disparidade 
entre os Estados – já que São Paulo não tem mais 
fila enquanto em outros estados a espera é longa 
– Luciene Barbosa afirmou que o país está no ca-
minho certo.

“Ainda precisamos de hospitais tecnologica-
mente aptos e de médicos com melhor remunera-
ção. Além disso, é importante que seja feito todo um 
trabalho de conscientização. Não basta que a pessoa 
se declare doadora em vida. O transplante só ocorre 
com a autorização da família”, explicou.

 Ela apontou também que o aumento do número 
de cirurgias vai além da situação dos bancos. “Muita 
gente nunca teve um acompanhamento oftalmoló-
gico, e não sabe que sua situação pode melhorar 
com a cirurgia. Então é fundamental que as pessoas 
tenham acesso à consulta oftalmológica no sistema 
público de saúde”, disse.

O 
ensino da Oftalmologia 
nas mais variadas con-
dições econômicas e 
sociais, a utilização das 
novas ferramentas de 

transmissão do conhecimento pela 
rede mundial de computadores e as 
formas contemporêneas para pro-
ceder a avaliação dos alunos foram 
os temas principais da Conferência 
para Educadores em Oftalmologia 
realizada em 06 de setembro, um 
dia antes do início do congresso no 
Rio de Janeiro (RJ).

A conferência foi organizada e 
co-patrocinada pelo International 
Council of Ophthalmology (ICO), 

1º Simpósio Mundial de Banco de Olhos

Por fim Luciene destacou o papel da 
Associação Pan-Americana de Banco de 
Olhos (APABO), que tem como objetivos es-
tabelecer controle de qualidade em todos os 
bancos de olhos do continente, por meio da 
promoção daz capacitação e cursos de reci-
clagem, além de representar o conjunto de 
médicos e instituições que trabalham com 
transplante de córneas junto aos órgãos go-
vernamentais. 

Conferência para educadores de Oftalmologia

Junho 2012 Junho 2013

Bens Imobilizados 6.432.620,72 6.198.603,71

Disponibilidade financeira 8.565.150,51 16.325.127,96

Patrimônio Líquido 14.997.771,23 22.523.731,67

pela Pan-American Association of Ophthal-
mology (PAAO) e pelo Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia (CBO) e contou com a par-
ticipação de aproximadamente 200 inscritos, 
entre Coordenadores, diretores e professo-
res de programas de especialização e resi-
dências em oftalmologia, diretores e profes-
sores de programas de Educação Médica 
Continuada, professores de subespecialida-
des, estudantes e líderes de sociedades of-
talmológicas.

O comitê organizador da atividade foi 
composto por Gabriela Palis (Coordenadora), 
Lynn Anderson, Karl Golnik e Eduardo Mayor-
ga e o comitê organizador regional teve como 
integrantes Fernando Arévalo, Zelia Correa, 
Fernando Gómez Goyeneche, Paulo Augusto 
de Arruda Mello e Peter Quiros.

Luciene Barbosa de Sousa

O presidente do ICO, Bruce Spivey, 
faz a abertura do evento
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gastos com asa atividades 
exercidas pela entidade, as 
espessas estão respalda-
das por documentação legal 
que comprovam os desem-
bolsos, e por fim, os saldos 
financeiros, comprovados 
por extratos bancários em 
30 de junho de 2013, refle-
tem adequadamente a posi-
ção patrimonial e financeira 
do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia.”

Os números relacio-
nados com os resultados 
dos congressos anteriores 
e com as anuidades, bem 
como os gastos efetuados 
pela entidade também foram apresentados pelo tesoureiro.

Mauro Nishi também apresentou a ata da reunião do Con-
selho Deliberativo, realizada três dias antes, na qual seus inte-
grantes (Carlos Alexandre de Amorim Garcia, José Beniz Neto 
e Renato Ambrósio Júnior) examinaram as contas do CBO e 
recomendaram sua aprovação pela Assembleia dos Associados 
/ Reunião do Conselho Deliberativo.

A 
entrega de placa de prata simbólica do Prêmio CBO Ensino – Prova 
Nacional de Oftalmologia 2013 marcou o início da reunião da Co-
missão de Ensino do CBO, realizada no estande da entidade com a 
presença de vários coordenadores de cursos de especialização e inte-
grantes da comissão. 

O Prêmio CBO Ensino – Prova Nacional de Oftalmologia 2013 consistiu no 
pagamento da inscrição dos vencedores no encontro da Association for Research 
in Vision and Ophthalmology (ARVO), realizado de 05 a 09 de maio em Seattle, 
Washington (EUA), passagem aérea e hospedagem durante o período do evento. 
O prêmio é patrocinado pela empresa Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. Em 
2013, os contemplados foram Daniel Colicchio, da Universidade de São Paulo – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e Jacó Lavinsky, coordenador do Curso 
de Especialização em Oftalmologia do Departamento de Oftalmologia e Otorrino-
laringologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Durante o encontro, os resultados da Prova Nacional de Oftalmologia foram 
apresentados e debatidos, da mesma forma que as medidas para aperfeiçoamento 
do trabalho da Comissão de Ensino.

O 
Patrimônio Líquido do Conselho Brasileiro de Of-
talmologia teve uma evolução positiva de mais de 
66,5% entre junho de 2012 e junho de 2013. Foi o 
que informou o tesoureiro da entidade, Mauro Nishi, 
na reunião do Conselho Deliberativo e Assembleia 

Geral dos Associados realizada em 09 de agosto, durante o con-
gresso do Rio de Janeiro.

Na apresentação do relatório financeiro, aprovado por unani-
midade, Nishi expôs os seguintes números:

Co
mi

ss
ão

 de
 En

sin
o

Relatório da Tesouraria do CBO

Junho 2012 Junho 2013

Bens Imobilizados 6.432.620,72 6.198.603,71

Disponibilidade financeira 8.565.150,51 16.325.127,96

Patrimônio Líquido 14.997.771,23 22.523.731,67

EvOluçãO PAtriMOniAl (EM rEAis)

Antes de mostrar os números da saúde financeira do CBO, 
o tesoureiro revelou a conclusão da auditoria independente feita 
pela empresa Narazzarui & Cia. Auditores: “Considerando que 
nossos exames estão suportados por verificações e dos docu-
mentos a nós apresentados, podemos concluir que, de um modo 
geral as receitas estão adequadamente utilizadas para cobrir 

Aspecto da reunião

Ailton Paiva, gerente 
Nacional de Vendas da 
Allergan e Jacó Lavinsky

O coordenador da 
Comissão de Ensino, Mário 
Luiz Ribeiro Monteiro, e 
Daniel Colicchio

Co
mi
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ão

 de
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A 
Série Oftalmologia Brasileira tem o objetivo de ser 
uma obra básica de todos os aspectos da Especiali-
dade e de ser uma ferramenta poderosa na educa-
ção continuada dos médicos oftalmologistas.
A atual edição da Série Oftalmologia Brasileira é 

composta por 19 volumes. Lançada pelas Editoras Guanabara 
Koogan e Cultura Médica, a obra está sendo apresentada nas 
versões impressa e digital, sendo que esta última permitirá a 
criação de mecanismos de atualização constante. Diferente-
mente das duas edições anteriores, a atual permite a compra de 
volumes separados.

Os 19 volumes da obra e seus 
respectivos editores são:

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

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

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

• Semiologia Básica – Carlos Augusto Moreira;

• Doenças Externas Oculares e Córnea – Ana Luísa Hofling 
Lima, Maria Cristina N. Dantas e Milton Ruiz Alves;

• Glaucoma – Paulo Augusto de Arruda Mello, Remo Susanna 
Júnior e Homero Gusmão de Almeida; 

• Cristalino e Catarata – Carlos Eduardo L. Arieta e Marco An-
tônio Rey de Faria;

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

• Neuroftalmologia – Mário Luiz Ribeiro Monteiro;

• Óptica, Refração e Visão Subnormal – Paulo Schor, Ricardo 
Uras e Maria Aparecida Onuki Haddad;

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

• Lentes de Contato – Adamo Lui Netto, Cleusa Coral-Ghanem 
e Paulo Ricardo de Oliveira;

Série Oftalmologia Brasileira
O XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia 
também foi a ocasião para o lançamento da terceira edição da Série Oftalmologia Brasileira, 
monumental obra que reuniu centenas de colaboradores que, sob a coordenação geral do então 
vice-presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, atualizaram todos os aspectos da obra.

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

• Uveítes – Fernando Oréfice e Clóvis Arcoverde Freitas Neto;

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

• Banco de Olhos e Transplantes – Hamilton Moreira, Luciene 
Barbosa de Sousa, Élcio H. Sato e Marco Antônio Rey de Faria;

• Iatrogenias, Manifestações Oculares das Doenças Sistê-
micas e Oncologia Ocular – Sérgio Felberg, Sérgio Kwitko, 
Paulo Elias Corrêa Dantas, Fernando César Abib, José Vital Fi-
lho e José Wilson Cursino;

• Metodologia Científica – Harley E. A. Bicas e Maria de Lour-
des V. Rodrigues;

• Prova Nacional de Oftalmologia – Paulo Augusto de Arruda 
Mello e Marco Antônio Rey de Faria. 

Mais informações sobre a obra podem ser obtidas a 
partir dos sites das duas editoras: http://www.gru-
pogen.com.br/ch/vitrine.aspx?cc=3429 ou http://
www.culturamedica.com.br/loja/

Os presidentes do CBO e os representantes da Editora 
Cultura Médica no estande do CBO
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L
ançado pelas Editoras GEN - Grupo 
Editorial Nacional, Guanabara Koo-
gan e Cultura Médica, o tema oficial 
do congresso brasileiro de oftalmo-
logia de 2013 teve como relatores 

Marcos Ávila e Augusto Paranhos Júnior e 
contou com a participação de 19 coordena-
dores (incluindo os dois relatores) e 438 co-
laboradores.

Durante a apresentação, foi ressaltado o 
caráter eminentemente prático da obra. Os 
relatores fizeram questão de destacar que 
será uma obra de consulta diária nos consul-
tórios e clíncas e que o médico oftalmologis-
tas deve ter o livro sempre em sua mesa de 
trabalho.

Cada doença foi separada em um item 
com suas características, classificação, fato-
res de risco, sinais e sintomas, diagnósticos 
diferenciais, comprovação diagnostica, evo-
lução e prognóstico, prevenção, orientações 
ao paciente e avanços. A orientação que to-
dos os colaboradores receberam foi dar ex-
trema importância aos itens “como cuidar do 
paciente” e “você deve se lembrar”. Em cada 
doença também existe a bibliografia consul-
tada.

O livro está dividido em onze partes: Cata-
rata (coordenada por Hamilton Moreira e José 
Beniz Neto), Córnea (Denise de Freitas e 
Flávio Jaime Rocha), Estrabismo (Galton Car-
valho Vasconcelos e Mauro Goldchmit), Glau-

Tema Oficial

coma (Augusto Paranhos Júnior e Remo Su-
sanna Júnior), Neuroftalmologia (Mário Luiz 
Ribeiro Monteiro), Pálpebras, Vias Lacrimais 
e Órbita (Antônio Augusto Velasco e Cruz e 
Suzana Matayoshi), Refração e Cirurgia Re-
frativa (Paulo Schor e Renato Ambrósio Jú-
nior), Retina (Jacó Lavinsky e Marcos Ávila), 
Tumores Oculares (Eduardo F. Marback e 
Rubens belfort Matos Neto), Uveítes (Harol-
do Vieira de Moraes Júnior) e Medicamentos 
(Luiza Cristina Lacerda).

O lançamento do livro tema oficial do XXXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia, Farmacologia e Terapêutica Ocular, foi marcado por uma 
atividade especial em que os relatores e editores da obra fizeram uma 
rápida apresentação de seu conteúdo e do processo de sua elaboração.

Marcos Ávila, Augusto Paranhos Júnior 
e Paulo Augusto de Arruda Mello

Luiza Cristina Lacerda, 
coordenadora da parte de 
Medicamentos da obra

Os relatores do livro Relatores prestam homenagem à assessoria da 
presidência do CBO, Regina Carvalho
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Prêmio Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Avaliação de eficácia e segurança do implante de Susanna em 
pacientes com glaucoma refratário e glaucoma neovascular

Autores: Luís Gustavo Biteli, Augusto Paranhos Júnior, Caroli-
na Pelegrini Barbosa Gracitelli, Fábio Kanadani, Flávia da Silva 
Villas Boas, Marcelo Hatanaka, Remo Susanna Júnior e Tiago 
dos Santos Prata
Instituição: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - 
São Paulo (SP)
 

Prêmio Oftalmologia Cirúrgica 
(houve empate na pontuação de dois trabalhos)

Serial specular microscopy, pachymetry and intraocular 
pressure in patients submitted to congenital cataract surgery

Autores: Camila Vieira Oliveira Carvalho Ventura, Bruna V. Ven-
tura, Marcelo C. Ventura e Tiago F. Arantes
Instituição: Fundação Altino Ventura - Recife (PE)
 
Avaliação da sensibilidade corneana após crosslinking em 
portadores de ceratocone

Autores: Anelise de Medeiros Lago, Belquiz Rodrigues do Ama-
ral Nassaralla, João Jorge Nassaralla Júnior e Larissa Rossana 
Souza Stival
Instituição: Instituto de Olhos de Goiânia - Goiânia (GO)
 

Prêmio Oftalmologia Clínica

Optic nerve and lateral geniculate body and their association 
with functional and ocular structural changes in glaucoma

Autores: Rafael Lacerda Furlanetto, Augusto Paranhos Júnior, 
Cláudio Luiz Lottenberg, Daniela Batista Almeida Freitas, Edson 
Amaro Júnior, Fabiano Emori, Michel Michelan e Sérgio Henri-
que Teixeira 
Instituições: Universidade Federal de São Paulo  - UNIFESP - 
São Paulo (SP) / Hospital Israelita Albert Einstein - HIAE - São 
Paulo (SP)
 

Prêmio Pesquisa Básica

Desenvolvimento de modelo experimental de retinopatia 
proliferativa por injeção intravítrea de VEGF

Autores: Emmerson Badaró Cardoso, Eduardo Amorim Novais, 
Eduardo Buchele Rodrigues, Kalil Bueno Abdalla, Michel Eid Fa-
rah, Mikael Chun, Muller Urias e Paulo Augusto de Arruda Melo 
Filho
Instituição: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP - 
São Paulo (SP)

 
Prêmio Waldemar e rubens Belfort Mattos – 2013 
(para o melhor artigo publicado na revista Arquivos 
Brasileiros de Oftalmologia em 2012)

Aumento da expressão do MCP-1 coroidal e escleral em 
modelo experimental de hipercolesterolemia

Autores: Rogil José de Almeida Torres; Lúcia de Noronha; Antô-
nio Marcelo Barbante Casella; Thaís Isabel Lumikoski; Leonardo 
Brandão Précoma; Caroline Luzia de Almeida Torres; Andréa Lu-
chini; Mário Cláudio Soares Sturzeneker; Dalton Bertolim Précoma.
Instituições: Laboratório Técnico da  PUC-PR—Curitiba (PR) / 
Centro de Estudos do Hospital Angelina Caron - Campina do 
Sul (PR)
 

Prêmio trabalho internacional

Novo transdutor de PIO implantável: estudos ex vivo com 
ceratoprótese de Boston

Autores: Rafael de Melo Franco, Mostafa Ghannad-Rezaie, Ni-
kolaos Chronis e Shahzad I. Mian 
Instituições: Department of Ophthalmology and Visual Scien-
ces / W. K. Kellogg Eye Center / University of Michigan Medical 
School - EUA
 

Prêmio região Centro-Oeste 

Avaliação da toxicidade retiniana à formulação de rapamicina 
encapsulada em lipossomos: um estudo in vitro e in vivo

Autores: Murilo Batista Abud, Alan Rassi, David Isaac, Eliana 
Lima, Leonardo Souza, Marcos Ávila e Ricardo Gomes 
Instituição: Universidade Federal de Goiás (UFG) - Goiânia (GO)
 

Prêmio região sul

IOP lowering of Travoprost/Timolol fixed combination in OAG 
or OHT patients with uncontrolled IOP in Timolol monoterapy

Autores: Marcelo Jordão Lopes da Silva, Abayomi Ogundele, 
Marcelo Hatanaka, Maria Rosa Bet de Moraes Silva e Roberto 
M Vessani.
Instituição: Alcon Research - Fort Worth - Texas - EUA
 

Prêmio região sudeste

Avaliação de citocinas do fluído lacrimal em indivíduos 
expostos a diferentes níveis de poluição ambiental

Autores: Monique Matsuda, Alfésio Braga, Mário Luiz Ribeiro 
Monteiro, Paulo Hilário Nascimento Saldiva e Rodolfo Bonatti
Instituição: Universidade de São Paulo (USP) - São Paulo (SP)
 

(veja também matéria da premiação dos trabalhos nas página 12 e 13)

Trabalhos premiados do  
XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia
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A 
mobilização para tentar derrubar os vetos da 
presidenta à chamada lei do Ato Médico foi o 
principal ponto de debates da reunião da Comis-
são CBO Estados realizada durante o XXXVII 
Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX 

Congresso Pan-Americano de Oftalmologia.
Com a particiapação de representantes de associações 

oftalmológicas de vários Estados do Brasil, a reunião mar-
cou o início da mobilização dos médicos oftalmologistas para 
esclarecer os parlamentares da necessidade de garantir a 
saúde ocular da população através da derrubada do veto 
presidencial ao Inciso IX do Artigo 4 da Lei. (veja matéria na 
página 40)

O 
Projeto Diretrizes e 
seus desdobramen-
tos na Oftalmologia 
foram objeto de uma 
sessão especial no 

XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia. 

Criado em 1999 pela Asso-
ciação Médica Brasileira e pelo 
Conselho Federal de Medicina, o 
Projeto Diretrizes tem o objetivo 
de elaborar protocolos de proce-
dimentos fundamentados nas sis-
temáticas da Medicina Baseada 
em Evidências. A realização dos 
diversos protocolos tem a partici-
pação decisiva das sociedades de 
especialidade e, no caso da Oftal-
mologia, do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia.

Já foram editadas as seguin-
tes Diretrizes relacionadas com a 
Oftalmologia: Catarata: diagnós-
tico e tratamento; Degeneração 
Macular Relacionada à Idade; Dia-
betes: prevenção e tratamento; 
Retinopatia da Prematuridade.

Durante o congresso do Rio 
de Janeiro foram apresentadas e 
distribuídas aos interessados as 
versões preliminares das novas 
diretrizes de Catarata; Ceratoco-
ne; Cirurgia Refrativa; Doenças 
Maculares e Glaucoma de ângulo 
Fechado (esta última em estágio 
final de aprovação).

Projeto Diretrizes

CBO Estados
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E
m sua posse na presidência da 
APAO, Ana Luísa ressaltou que 
continuará o trabalho iniciado há 74 
anos de aprimorar o o intercâmbio 
educacional e científico entre os 

médicos oftalmologistas do continente, esti-
mular a pesquisa em Oftalmologia e, a partir de 
possibilidades de bolsas de estudo e viagens, 
criar a possibilidade de jovens oftalmologistas 
participarem de eventos internacionais onde 
vão poder aprimorar o conhecimento. 

“O objetivo da APAO é educacional. Pode 
ser educacional só oftalmológico, mas pode 
ser educacional em gestão oftalmológica 
pública ou privada e esta é a sequência que 
devemos priorizar no atual estágio da asso-

A nova face da APAO

ciação. Temos certeza que a interação entre 
os países pode ajudar muito a cada um deles”, 
afirmou.

Para ela, o maior desafio da APAO na  
atualidade é incentivar o intercâmbio cultural 
e o debate dos problemas comuns. 

“Não vou fazer sozinha. Existe uma equipe 
muito grande. A gestão da APAO é feita com 
um comitê executivo que tem presidente, vice-
presidente, presidente eleito, vice-presidente 
executivo e seis secretários. Este é o principal 
fórum de decisões. Depois existe o Board of 
Directors, comissão de diretores onde os pre-
sidentes das sociedades nacionais dos países 
filiados votam. Minha missão é coordenar este 
grupo todo e a força que devemos dar é para 
as ações que não são só científicas. Devemos 
implantar, como implantamos neste congres-
so e no congresso da Colômbia, a reunião de 
cúpula de presidentes. Também devemos ter 
uma reunião de cúpula de presidentes de so-
ciedades de subespecialidades filiadas e va-
mos estimular esta nova sequência de ação”, 
declarou.

Sobre o congresso? A resposta da pre-
sidenta da APAO é categórica: Fizemos um 
evento da mais alta qualidade científica, que 
era nossa principal preocupação. Consegui-
mos viabilizar o trabalho em conjunto das 
sociedades filiadas, dos membros da APAO 
com os membros do CBO, com os interesses 
científicos da comunidade, colocando coor-
denadores do mais alto nível cientifico. Para 
preparar este programa científico a gente 
conseguiu elevar a qualidade das apresenta-
ções. O Riocentro é um lugar muito especial 
para um congresso: é amplo e se constitui 
um local onde as pessoas vem e ficam por 
que não está próximo de praias ou de hotéis 
e, com isto, as atividades científicas tiveram 
a máxima participação dos congressistas”, 
concluiu a nova presidenta da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia, Ana Luísa 
Hofling Lima.

A atual presidente da Associação Pan-Americana de Oftalmologia (APAO), Ana Luísa Hofling 
Lima, graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em 1979 e a partir daí 
uniu-se ao Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
onde fez Especialização, Mestrado, Doutorado e Livre Docência. Atualmente é Professora Titular 
do departamento, participa do Advisory Board do International Council of Ophthalmology (ICO) 
e atua na assistência oftalmológica principalmente nas áreas de Clínica e Cirurgia das Doenças 
Externas Oculares e Córnea, Refração, Infecções e Cirurgia Refrativa e Catarata e Glaucoma. 

Ana Luísa Hofling Lima
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A grande festa de confraternização 
do XXXVII Congresso Brasileiro de 
Oftalmologia / XXX Congresso Pan-
Americano de Oftalmologia foi realizada 
em 09 de agosto no próprio Riocentro 
e foi animado pela banda Monobloco e 
pela Bateria da Escola de Samba e Grêmio 
Recreativo Mocidade Independente de 
Padre Miguel.

A 
diretoria da Fundação Pan-Ame-
ricana de Oftalmologia (PAOF) e 
da Associação Pan-Americana 
de Oftalmologia (PAAO), orga-
nizaram o jantar show durante o 

XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia 
/ XXX Congresso Pan-Americano de Oftal-
mologia que contou com a participação de 
325 pessoas. 

O evento é parte da estratégia de capta-
ção de recursos em prol das ações de edu-
cação continuada e prevenção da cegueira e 
reabilitação visual desenvolvidas pela PAAO 
no continente americano, Espanha e Portugal. 

A secretária tesoureira da PAOF, Liana 
Ventura, mostrou-se bastante satisfeita com 
a iniciativa. 

“Agradeço a todos os parceiros, à comuni-
dade médica e outras entidades que colabo-
raram para que o evento fosse inesquecível e 
memorável, pois reunimos pessoas muito que-
ridas e especiais naquela noite. Diante do su-
cesso do evento, a Fundação Pan-Americana 
de Oftalmologia já esta planejando o próximo, 
no qual haverá muitas novidades”, declarou.

Programação Social

Jantar show da Pan-Americana 

Mark J. Mannis, Ana Luísa Hofling Lima e Liana Ventura
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nEntre várias outras atividades no con-
gresso, Rubens Belfort Junior ministrou 

a palestra “Promoção da saúde ocular no 
Brasil: uma perspectiva pessoal”. Além de 
uma homenagem póstuma ao médico Ste-
phen Ryan, o médico falou sobre as causas 
da baixa visão da população: “A dificuldade 
de acesso aos óculos e a catarata ainda são 
as principais razões para a baixa acuidade 
visual do brasileiro”, disse.

nIvo Pitanguy, renomadeo cirurgião 
plástico brasileiro, apresentou a pa-

lestra “O processo de envelhecimento 
e os ideais de beleza”, na qual mostrou 
fotos e vídeos que comprovam que a 
plástica ocular não pode deixar de levar 
em conta o ponto de vista oftalmológico. 
“É fundamental que em qualquer proce-
dimento estético a parte funcional seja 
levada em conta”, disse o especialista. 
Em 20 minutos de uma palestra lotada, 
o médico falou um pouco sobre proce-
dimentos como a blefaroplastia, cirurgia 
estética das pálpebras que elimina as 
bolsas sob os olhos e o excesso e a fla-
cidez da pele das pálpebras, alcançando 
resultados bastante significativos. 

nCirurgias de catarata com o laser de femtossegundo foram realizadas 
ao vivo durante o congresso. Os procedimentos aconteceram em uma 

clínica com transmissão direta para o centro de convenções no Riocentro. 
Ao todo foram quatro cirurgias de catarata com características distintas.  
A utilização deste tipo de laser na cirurgia de catarata foi um dos assuntos 
mais debatidos do evento.

nO engenheiro biomédico Mark Humayun foi um dos convidados do Sim-
pósio de Visão Artificial que aconteceu em 10 de agosto. Por meio de 

teleconferência, falou sobre o Argus II, dispositivo que permite que pessoas 
que sofrem de retinose pigmentar recuperem 5% da visão. “Esse projeto 
nunca teria ido pra frente sem a ajuda de meus colegas do mundo todo, 
inclusive os brasileiros”, disse, referindo-se a 19 médicos da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp).

 Em uma palestra de pouco mais de 20 minutos, Humayun falou explicou 
como é implantado o chip. “O aparelho é inserido por meio da vitrectomia, em 
um procedimento que leva aproximadamente quatro horas”, explicou. Além 
disso, falou sobre a inovação do dispositivo, que também é conhecido como 
olho biônico. “Ele permite que os pacientes voltem a detectar algumas ima-
gens grandes e consigam perceber a presença de pessoas, já que o Argus II 
melhora sua percepção luminosa”, explicou.

Chamado Argus II, o aparelho não restaura completamente a visão, mas 
permite que pessoas que sofrem de retinose pigmentar – detectem imagens 
como as faixas de pedestres, a presença de pessoas e grandes números e 
letras. 

 Cientistas de diversos países, inclusive do Brasil, estão envolvidos no 
projeto. Ao longo de 15 anos, aproximadamente 60 pacientes foram subme-
tidos à cirurgia de implante da prótese. 

nA revista Arquivos Brasileiros de 
Oftalmologia foi objeto de um sim-

pósio especial durante o congresso. O 
Editor Chefe, Wallace Chamon, os edi-
tores associados e vários colaboradores 
da publicação promoveram um encontro 
no qual puderam discutir os recentes 
aprimoramentos da publicação, bem  
como as medidas necessárias para me-
lhorar ainda mais sua qualidade editorial 
e sua inserção no universo das publica-
ções científicas de padrão internacional.

Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas •

Rubens Belfort Junior

Ivo Pitanguy momentos antes de 
sua palestra

Wallace Chamom
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nA Comissão CBO Jovem realizou um encontro no 
estande do CBO no qual puderam discutir a reali-

zação de um Curso de Lideranças voltado para médicos 
oftalmologistas brasileiros em início de carreira. O Curso 
de Lideranças é uma das iniciativas mais elogiadas da 
Associação Pan-Americana de Oftalmologia que, anual-
mente, recebe jovens oftalmologistas de todos os países 
do continente para um ciclo de exposições, estudos e 
debates voltados para os aspectos relacionados com o 
exercício pleno da Oftalmologia em diferentes condições 
econômicas, sociais, culturais e políticas dos países da 
América. A ideia dos jovens brasileiros é reproduzir a ini-
ciativa tendo em vista as diferentes regiões do País con-
tinente que é o Brasil.

nAs prioridades de atuação do Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia em prol da saúde ocular da população e 

das prerrogativas profissionais dos médicos oftalmologis-
tas depois das recentes medidas governamentais foram 
intensamente debatidas durante a reunião do Conselho 
de Diretrizes e Gestão (CDG) da entidade, realizada du-
rante o congresso do Rio de Janeiro. Os conselheiros 
também discutiram várias questões ligadas ao exercício 
da Oftalmologia e às relações entre as entidades repre-
sentativas da especialidade e da Medicina.

nComo já é tradição nos congressos 
organizados pelo CBO, no Rio de Ja-

neiro os trabalhos apresentados na forma 
de pôsteres também foram valorizados 
com a realização do “Encontro com o Au-
tor”, no qual especialistas nas diferentes 
áreas da Oftalmologia e professores da 
matéria visitam a área de exposição, dis-
cutem com os autores e analisam os tra-
balhos sob os pontos de vista científico e 
metodológico. A iniciativa tem dado cada 
vez melhores resultados na valorização da 
pesquisa e dos pesquisadores da Oftalmo-

nA atuação dos conselhos regionais de medicina no exa-
me dos diferentes casos que envolvem a Oftalmologia foi 

o tema do Simpósio de Ética Médica – Julgamento Simula-
do, realizado no primeiro dia do congresso do Rio de Janeiro.  
A atividade foi coordenada por Adamo Lui Netto, conselheiro 
do CRM de São Paulo e contou com a participação de vários 
médicos oftalmologistas que atuam nos diferentes conselhos 
regionais de medicina do País e vários colegas interessados 
nas questões relacionadas com a Ética Médica.
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nOrientações contábeis, de marketing, jurídicas e de de-
fesa profissional, reuniões de sociedades filiadas, instru-

ções sobre o funcionamento das várias ferramentas do site do 
CBO, principalmente aquelas ligadas à educação continuada 
em Oftalmologia, lançamento de livros, reuniões de comissões, 

nO livro “Porque as Pessoas Ficam 
Cegas Pelo Glaucoma”, de autoria de 

Remo Susanna Júnior, editado pela Cul-
tura Médica, foi lançado durante o con-
gresso do Rio de Janeiro. A obra alerta 
aos oftalmologistas, médicos em geral e 
demais profissionais da saúde a respeito 
da doença, que acomete 2% da popula-

ção acima de 40 anos. 
Susanna Júnior afirma 
que este é o primei-
ro livro que aborda a 
evolução da doença 
de forma didática e 
inovadora. A obra terá 
edições na Austrália 
e Canadá, a pedido 
dos chefes dos ser-
viços de glaucoma 
das Universidades de 
Sidney e de Toronto.

Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas • Notas •

das sociedades de subespecialidade filiadas e de cursos de 
especialização: estas foram algumas das muitas atividades re-
alizadas durante os quatro dias do congresso do Rio de Janei-
ro no estante do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sem dú-
vida, o mais movimentado da exposição comercial do evento.

Remo Susanna Júnior autografando seu livro

Uma das muitas atividades 
realizadas no estande

Representantes da empresa P2D, 
que desenvolve prontuário eletrônico 
para oftalmologistas

O estande ficou movimentado 
durante todo o evento

Assessoria em defesa profissional

Panorama geral

A assessora de marketing do CBO, 
Alice Selles entrega novo livro de sua 
autoria a Walbert de Paula e Souza
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nA Diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia ho-
menageou as empresas patronas do CBO com um jantar 

realizado num dos mais requintados restaurantes da cidade 
do Rio de Janeiro. Na ocasião, os integrantes da diretoria da 
entidade entregaram aos diretores das empresas Diploma de 
Reconhecimento ao trabalho que desempenharam em prol da 
Oftalmologia brasileira, do ensino da especialidade e da defe-
sa da saúde ocular da população. 

nOutro livro lançado du-
rante o congresso foi 

“Disfunção Lacrimal” e “Ble-
faro ceratoconjuntivites”, que 
tem como autores Milton Ruiz 
Alves, Mônica Alves, Ruth 
Miyuki Santo, Sidney Júlio Fa-
ria de Sousa e Dácio Carvlho 
Costa e vários colaboradores.  
A obra foi patrocinada pela 
empresa Genom.

Marco Antônio Rey de faria e a gerente médica da 
Johnson & Johnson Liane Tuma

 O presidente do CBO e Antônio Cardoso, Gerente 
Nacional - Área Médica - Essilor

Marco Antônio Rey de Faria e Camila Finzi, presidente 
da Alcon Brasil

Marco Antônio Rey de Faria entrega o diploma de 
reconhecimento a Cristina Focassio Poliniato - 
Marketing da Genom
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durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,10 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis 
diárias6,7,11 – 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

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

NOVAS NOVAS LENTES DE CONTATOLENTES DE CONTATO

Saúde ocular equivalenteSaúde ocular equivalenteSaúde ocular equivalente
aos olhos sem lentes.aos olhos sem lentes.1
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Visão Subnormal

Durante o XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia /  
XXX Congresso Pan-Americana de Oftalmologia, sociedades  
de subespecialidades realizaram eleições e mudaram suas 
respectivas diretorias. 

MArIA de Fátima Neri Góes foi eleita pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Visão 
Subnormal (SBVSN) durante o simpósio 
da entidade realizado no congresso do Rio 
de Janeiro. Terá como companheiros de di-
retoria até 2015 Evandro Lopes de Araújo 

ElEItA anteriormente nos simpósios da 
entidade, a nova diretoria da Sociedade 
Brasileira de Glaucoma (SBG) foi em-
possada durante o congresso do Rio de Janeiro. A diretoria da 
SBG para o biênio 2013/15 é composta por Francisco Eduardo 
Lopes de Lima (presidente), Marcelo Palis Ventura (vice-presi-
dente), Leopoldo Magacho dos Santos Silva (secretário), Rober-
to Galvão Filho (secretário adjunto), Cristiano Caixeta Umbelino 
(tesoureiro) e Ivan Maynart Tavares (tesoureiro adjunto).

Entre os planos  que a nova diretoria pretende concretizar 
está a reformulação do site, com a implementação de análises 
de artigos publicados na imprensa oftalmológica internacional 
sobre glaucoma, que serão comentados por colegas, sessão 
que terá o nome de SBG-Review.

De acordo com o presidente da SBG, a compra de uma sede 
própria e a continuidade das campanhas de esclarecimento da 
população por ocasião do Dia Nacional de Combate à Cegueira 
pelo Glaucoma também estão entre as principais metas da nova 

Sociedades Filiadas

(vice-presidente), Mayumi Sei (tesoureira), Frederico José Cor-
rêa Lobato (secretário), Marta Hercog Batista R. de Matos (se-
gunda tesoureira) e Valdete Maia T. Gonçalves Fraga (segunda 
secretária).

O Conselho Fiscal da SBVSN é formado por Maria Apareci-
da Onuki Haddad e Helder Costa Filho, que têm como suplentes 
Daena de Barros Leal, Keila Miriam Monteiro de Carvalho e Kar-
la Liparizzi Emmerich de Souza. 

O vice-presidente, Evandro Lopes de Araújo, a tesoureira 
Mayumi Sei e a presidente da SBVSN, Maria de Fátima 
Neri Góes

Integrantes da SBVSN durante a posse da nova diretoria

Diretoria da SBG na gestão 2013/15

Glaucoma

gestão. “Também pretendemos dar continuidade ao programa de 
elaboração e lançamento de consensos de glaucoma, o próximo 
dos quais versará sobre o glaucoma primário de ângulo aberto 
e será lançado no congresso de prevenção do Recife. Também 
está em nossos planos a realização do trabalho de atualização 
dos estatutos da entidade e a realização de um grande simpósio 
internacional de 14 a 16 de maio de 2015”, concluiu o presiden-
te da SBG, Francisco Eduardo Lopes de Lima.



33

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Julho/Agosto 2013

XXXVII Congresso Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia 33

cbo2013
.com.br

www.

10
2013

AGO
STO 9

2013

AGOSTO

8
2013

AGO
STO 7

2013

AGOSTO

Sociedades Filiadas

GuIlhErME Herzog Neto tomou posse 
como presidente da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica Ocular (SBCPO) durante 
o congresso do Rio de Janeiro. Tem como 
colegas da gestão 2013/15 na diretoria da 
entiadade Murilo Alves Rodrigues (vice-pre-
sidente), Roberto Murillo Limongi (secretário-
geral), Ricardo Morschbacher (secretário-
geral adjunto), Rodrigo Ferreira de Almeida 
(tesoureiro), Leonardo Teixeira Carneiro Lins 
(tesoureiro adjunto),  Mário Genilhu Bomfim 
Pereira (diretor de defesa de classe) e Sílvia 
Andrade Carvalho Rodrigues (diretora do De-
partamento Social).

O Departamento Científico da SBCPO 
será composto nos próximos dois anos por 
Suzana Matayoshi, Silvana Artiolli Schellini, 
Antônio Augusto Velasco e Cruz e Ana Rosa 
Pimentel. A entidade terá como presidentes 
regionais Fernando Procianoy (Sul), Davi Araf 
(Sudeste), Cristina Baracuhy (Nordeste), Ca-
rolina Trindade Pinto (Norte) e Patrícia Moi-
tinho Ferreira (Centro-Oeste). Seu Conselho 
Deliberativo será composto por Davi Araf e 
Felipe Pereira

De acordo com Herzog Neto, os objetivos 
da diretoria da SBCPO para os próximos dois 
anos  são: 

A SOCIEdAdE Pan-Americana de Retinopatia do Prematuro (SP-ROP) foi cria-
da em 08 de agosto, durante o congresso do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
melhorar a qualidade da atenção dos recém-nascidos prematuros do continente 
americano, principalmente com relação à saúde ocular. Congrega médicos oftal-
mologistas, pediatras e enfermeiras e terá como pontos centrais de atuação a 
educação continuada, a pesquisa científica e as intervenções junto aos diferentes 
poderes governamentais para reivindicar melhores condições de atendimento do 
prematuro.

O oftalmologista chileno Alejandro Vázquez De Kartzow foi eleito presidente 
da nova associação, ao passo que o brasileiro João Borges Fortes Filho foi eleito 
para ser o próximo presidente, na gestão 2015/17.

Os outros membros da diretoria da SP-ROP são Hugo Quizoz-Mercado (vi-
ce-presidente – EUA), Pedro Mattar Neri (diretor executivo – Venezuela), Clara 
Esperanza Galvis Díaz (vice-diretora executiva – Colômbia), Julio Alberto Urrets-
Zavalía (secretário-geral, Argentina) e Celia Cristina Lomuto (tesoureira geral, 
Argentina).

Criada a SP-ROP

Alejandro Vázquez De Kartzow 

Cirurgia Plástica Ocular
n Regulamenta-

ção dos Serviços de 
“Fellowship” creden-
ciados da SBCPO 
e certificação dos 
mesmos; 
n Aumento do 

número de sócios 
da entidade; - Atua-
lização do site e ati-
vação do fórum de 
discussões;
n Continuidade 

do estabelecimento 
de laços com entida-
des oftalmológicas 
nacionais e inter-
nacionais, principal-
mente as ligadas à cirurgia plástica ocular.

Os planos da diretoria compreendem tam-
bém a realização do  XXII Congresso Inter-
nacional de Cirurgia Plástica, de 15 a 17 de 
maio de 2013 em Búzios (RJ), o II Congresso 
de Estética da SBCPO, em 07 e 08 de no-
vembro de 2014, no Rio de Janeiro (RJ) e a 
realização do XXIII Congresso Internacional 
de Cirurgia Plástica, em 15 e 16 de maio de 
2015, em local a ser definido
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Sociedades Filiadas

A SOBlEC volta a ser presidida 
por Newton Kara José, eleito por 
seus pares durante o congresso 
do Rio de Janeiro. Terá como vice-
presidente o oftalmologista mineiro 
Cleber José Godinho. Os outros integrantes da diretoria são: 
Fernando César Abid (1º diretor administrativo), Dácio Carvalho 
Costa (2º diretor administrativo), Ubirajara Moulin de Moraes (1º 
diretor financeiro) e Ramon Coral Ghanem (2º diretor financeiro).

O Conselho Fiscal da entidade tem como efetivos Paulo 
Ricardo de Oliveira, Germano Leitão de Andrade e Frederico 
Valadares de Souza Pena. Já o Conselho Eleitoral é formado 
por Sandra Maria Mansur Botelho,  Ari de Souza Pena e Paulo 
Ricardo de Oliveira.

“No momento nossa principal preocupação é fazer avançar 
as discussões que estamos mantendo com a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) para regulamentar da melhor 
forma possível a venda de lentes de contato pela internet. Tam-
bém manteremos a programação de cursos presenciais sobre 
lentes de contato, córnea e refração por todo o Brasil. Até de-
zembro de 2013 serão realizados oito e a programação conti-
nuará nos próximos dois anos”, declara o novo presidente da 
SOBLEC.

Newton Kara José afirma também que a entidade organiza-
rá, além de seu tradicional congresso, outro evento para congre-
gar os oftalmologistas, por enquanto denominado congresso in-
termediário. A política de comunicação, tanto com o leigo quanto 
com o associado, será outra preocupação constante da diretoria 
da SOBLEC nos próximos dois anos.

“E todas nossas atividades, sempre, serão realizadas em par-
ceria com as orientações de nossa entidade maior, o Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia”, concluiu Newton Kara José. 

Os contatos com a SOBLC podem ser feitos a partir do site 
http://www.soblec.com.br/

Lentes de Contato, 
Córnea e Refratometria

Newton Kara José e colegas da SOBLEC

A SOCIEdAdE Brasileira de Oncologia Ocular 
será presidida no biênio 2013/15 pela oftalmologista 
pernambucana Virgínia Laura Lucas Torres, que terá 
como colegas de diretoria Eduardo Marback (vice-pre-
sidente), Marcelo Krieger Maestri (secretário-geral), 
Renato Gonzaga (1º secretário) e Priscilla L Ballalai (te-
soureira).

A Comissão Científica da 
entidade terá a participação 
de José Vital Filho, André 
Vidoris e Vera Regina Cas-
tanheira, ao passo que a Co-
missão Fiscal será formada 
por Sylvia Regina Cursino, 
Ricardo Morschbacher e 
Evandro Lucena.

Virgínia Torres afirmou 
que a proposta de sua ges-
tão é aperfeiçoar melhorias 
realizadas pela diretoria an-
terior, como disponibilizar 
acesso ao site da SBOO 
aos associados para troca 
de informações e discussão 
de casos com os colegas 
especialistas e participação 
no simpósio internacional da 
sociedade. 

“A nova diretoria, composta por representantes da 
oncologia ocular de diversas regiões do País, propõe 
estimular o caráter multidisciplinar da oncologia enfati-
zando a troca de experiências com outros especialistas 
como o oncologista clínico e pediátrico, radioterapeuta, 
patologista entre outros, essenciais para o sucesso na 
condução do paciente oncológico. Convidamos a todos 
os colegas que lidam com tumores dentro de suas res-
pectivas subespecialidades, como oculoplástica, retina, 
doenças externas e órbita, a participarem de nossa so-
ciedade e enriquecer com suas experiências a oncologia 
ocular adequada à realidade do nosso País”, declarou a 
nova presidente da SBOO, Virgínia Laura Lucas Torres.

Oncologia
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A SOCIEdAdE Brasileira de Oftalmo-
logia Pediátrica (SBOP) elegeu João 
Borges Fortes Filho como presidente 
da gestão 2013/2015, que terá como 
colegas de diretoria Márcia Beatriz Tar-

tarella (Secretária) e Gabriela Unchalo Eckert (Tesoureira). Du-
rante o congresso do Rio de Janeiro também foi eleita a diretoria 
que comandará a entidade de 2015 a 2017: Márcia Beatriz Tar-
tarella (Presidente), Galton Carvalho Vasconcelos (Secretário) e 
Fábio Ejzenbaum (Tesoureiro).

De acordo com João Borges Fortes Filho, o momento nacio-
nal e, mesmo internacional, aponta para um crescimento muito 
importante do interesse dos jovens oftalmologistas nos temas 
da Oftalmologia Pediátrica. 

“A presença de novos membros e as salas de aulas sempre 
muito movimentadas dos últimos eventos realizados no Pan- 
Americano do Rio de Janeiro (2013) bem como no Pan-Ame-
ricano anterior, realizado em Bueno Aires (2011), motivaram a 
todos e vemos um crescimento importante do interesse e da 
importância da subespecialidade nos anos próximos” afirmou.

O novo presidente da SBOP elencou como metas e obje-
tivos da sociedade a realização da Jornada de Atualização em 
Oftalmolgia Pediátrica, no Rio de Janeiro, em junho de 2014, 
com a participação de convidados internacionais nas áreas de 
catarata infantil, glaucoma, retina pediátrica e segmento anterior. 
A SBOP também vai manter seu espaço científico no Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, de 
setembro de 2014, no Recife.

“No plano internacional, a SBOP, que já é uma das socieda-
des afiliadas à World Society of Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus (WSPOS), pretende paromover maior aproximação 
das duas sociedades através da participação da Direção no 
evento mundial da WSPOS a ser realizado em Amsterdam (Ho-
landa) em 9 de outubro. Também está prevista a participação da 
Direção da SBOP no III Taller Latinoamericano de Retinopatía 
del Prematuro (ROP) e no X Congreso Iberoamericano de Neo-
natología, eventos a serem realizados em Cartagena (Colombia), 

no início de setembro. A SBOP pretende, também, manter e am-
pliar sua participação científica nos eventos da Pan-American 
Association of Ophthalmology (PAAO) e da Sociedad de Oftal-
mología Pediatrica Latino Americana (SOPLA), declarou.

Borges Forte Filho informou também que a SBOP apoiou a 
recente criação da Sociedad Panamericana de Retinopatía del 
Prematuro (SP-ROP) entidade internacional filiada à PAAO e 
que congrega os nomes mais importantes na pesquisa científica 
nos assuntos da retinopatia da prematuridade na America Lati-
na. (veja matéria na página 33)

Outro ponto da plataforma de ação da nova direotira da 
SBOP é a criação de grupos de discussões clínicas ou de te-
mas relativos à especialidade pela internet. Também tem como 
meta ampliar o número de associados com convite aos alunos 
de cursos de especialização para que se filiem à entidade sem 
qualquer pagamento ou taxa até o final do período de forma-
ção. O endereço para corresondência da SBOP é Rua Hilário 
Ribeiro, 202  conjunto 301, Bairro Moinhos de Vento, Porto 
Alegre RS, CEP 90510-040 e os e-mails são sbopmail@gmail.
com  ou  jbfortes@cursohbo.com.br e seu site é http://www.
sbop.com.br/

Oftalmologia Pediátrica

EM 08 dE AGOStO foi eleita a diretoria da Sociedade Brasileira de 
Uveítes (SBU) para o biênio 2013/15: Áisa Haidar Lani (presidenta), 
Fernanda Otoni Belga Porto (vice-presidenta), Emiliana dos Santos Va-
ladares (tesoureira), João Lins de Andrade Neto (secretário), Heloísa 
Moraes do Nascimento Salomão (secretária adjunta), Juliana Lambert 
Oréfice (1ª conselheira fiscal), Tiago Eugênio Faria (2º conselheiro fis-
cal) e André Luiz Land Curi (3º conselheiro fiscal).

A diretoria informou que o próximo Congresso da SBU será em rea-
lizado em Campo Grande em 2015.

Uveítes

Márcia Beatriz Tartarella e João Borges Fortes Filho 

Da esquerda para direita: a vice-presidenta 
Fernanda Otoni Belga Porto e a presidenta 
Áisa Haidar Lani
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O CEntrO BrASIlEIrO de Estrabismo 
(CBE) elegeu Marcelo Francisco Gaal Vadas 
como seu presidente para o biênio 2013/15. 
A atual diretoria do CBE também é formada 
por Marta Halfeld Ferrari Alves Lacordia (vi-
ce-presidenta), Geraldo de Barros Ribeiro 
(secrtário-geral), Iara Debert (secretária ad-
ministrativa) e Ronaldo Boaventura Barcellos 
(tesoureiro).

“Dentre as diversas ações possíveis  
do CBE ao sócio, destacamos a oportu-

Estrabismo

nidade de  educação médica continuada, 
com jornadas, congressos, acesso a revis-
tas especializadas e discussão de casos 
clínicos.  Assim, a intenção será de aproxi- 
mar o CBE dos oftalmologistas e do públi-
co em geral”, declarou o novo presidente do 
CBE.

Os contatos com o Centro Brasileiro  
de Estrabismo podem ser feitos pelo site 
www.cbe.org.br/

Da esquerda para a direita: Geraldo de Barros Ribeiro,  Maria de Lourdes Fleury F. 
C. Tom Back (presidente da gestão que se encerrara), Marta Halfeld Ferrari, Marcelo 
Francisco Gaal Vadas e Ronaldo Boaventura Barcellos

Marcelo Francisco Gaal 
Vadas

Sociedades Filiadas
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D
e 03 a 06 de setembro de 2014, 
os médicos oftalmologistas de todo 
o Brasil já têm compromisso: o XXI 
Congresso Brasileiro de Prevenção 

da Cegueira e Reabilitação Visual / II Congres-
so de Oftalmologia de Língua Portuguesa, que 
ocorrerá na capital do Estado de Pernambuco, 
a lindíssima e acolhedora cidade do Recife.

A comissão organizadora do evento, pre-
sidida por Afonso Medeiros e Liana Ventura, 
já iniciou os trabalhos de divulgação entre os 
oftalmologistas e de apresentação do con-
gresso às empresas do segmento oftálmico. 
Também já foram iniciados os trabalhos para 
a elaboração da grade científica do congres-
so que já tem como destaques dois joint me-
etings, o primeiro entre o CBO e a Academia 
Americana de Oftalmologia e o outro entre 
o CBO e a Sociedade Brasileira de Catarata 
e Implantes Implantes Intraoculares (SBCII), 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa 
(SBCR) e Associação Americana de Cirurgi-
ões de Catarata e Refrativa (ASCRS).

O site do congresso estará sendo atua-
lizado periodicamente: www.cbo2014.com.br 

Em 2014, todos no Recife
A Diretoria Executiva do XXI Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e 
Reabilitação Visual / II Congresso de 
Oftalmologia de Língua Portuguesa tem a 
seguinte composição: 

•	Presidentes:

 Afonso Medeiros e Liana Ventura
•	Vice-Presidentes: 

 Fernando Ventura e 
 João Pessoa de Souza Filho  
•	Secretário-geral: 

 Theophilo Freitas Neto
•	Primeiros Secretários:

 Vasco Bravo Torres e 
 Saulo Gorenstein
•	Segundos secretários:

 Luis Armando Gondim e
 Roberto Galvão Filho
•	 Primeiro	tesoureiro: Ronald Cavalcanti
•	 Segundo	tesoureiro: Fernando Gantois     
•	 Representante	da	Comissão	Cientifica:
 Marcelo Ventura

Bonecos gigantes 
representando os 
presidentes do evento

Apresentação do congresso do Recife para as empresas do segmento oftálmico presentes ao evento do Rio de Janeiro

 Comissão Executiva do evento
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Ana Luísa Hofling Lima, presidenta do  
XXX Congresso Pan-Americano de Oftalmologia

Paulo César Silva Fontes, presidente da 
Comissão Executiva do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia

Haroldo Vieira de Moraes Júnior, presidente 
Comissão Executiva do XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia

Praça da Internet

Uma das homenagens a Stephen J. Ryan

Entrada do pavilhão onde foi realizado o evento
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Área de pôsteres do congresso brasileiro

No primeiro dia, os congressistas eram recebidos com música

Entrada do evento

Veículos elétricos que auxiliavam no 
deslocamento dos congressistas

Vista parcial do Riocentro

Vista parcial da exposição comercial
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E
sta lei, discutida exaustivamente nas 
duas casas do congresso durante mais 
de onze anos, recebeu dez vetos presi-
denciais que, na opinião das entidades 

médicas, mutilou completamente o sentido da 
lei. Entre os vetos presidenciais, havia um de 
especial interesse para os médicos oftalmolo-
gistas: o inciso IX do artigo 4º, que elencava 
entre as atividades exclusivas do profissional 
médico “a prescrição de órteses e próteses 
oftalmológicas”.

Depois de horas de tensão, nas quais 
partidários da manutenção e da derrubada 
dos vetos se enfrentaram nos corredores das 
duas casas do congresso, parlamentares e 
representantes do Poder Executivo negocia-
ram intensamente, discursos contundentes de 
lado a lado, todos os 127 vetos presidenciais 
a várias leis foram mantidos. 

Entretanto, apesar do resultado, este foi 
um dos momentos mais marcantes da Histó-
ria da Oftalmologia brasileira.

Centenas de colegas de todo o Brasil 
realizaram uma grande e emocionante mobi-
lização, iniciada ainda no XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso 
Pan-Americano de Oftalmologia onde, em 
reunião do Conselho de Diretrizes e Gestão 
(CDG) e em reunião da Comissão CBO-
-Estados foi decidida a realização de uma 
grande maratona de esclarecimento aos 
parlamentares sobre os malefícios da manu-
tenção dos vetos presidenciais à chamada 
Lei do Ato Médico em geral, e ao inciso IX 
em particular.

No estande do CBO foi instalada uma 
lista de todos os parlamentares, dividida por 

Oftalmologia brasileira se mobiliza pa ra tentar derrubar vetos presidenciais

EM 20 DE AGOSTO, O CONGRESSO NACIONAL 
(CâMARA DOS DEPUTADOS E SENADO FEDERAL) 
VOTOU A MANUTENçãO OU A DERRUBADA DOS 
VETOS PRESIDENCIAIS A UMA SÉRIE DE LEIS 
APROVADAS ANTERIORMENTE NO PRÓPRIO 
CONGRESSO, ENTRE AS QUAIS A LEI 12.842/13, 
QUE REGULAMENTA O EXERCíCIO DA MEDICINA, 
CONHECIDA COMO LEI DO ATO MÉDICO.

Líderes da Oftalmologia brasileira em ação de esclarecimento na Câmara dos Deputados

Milton Ruiz Alves com o 
presidente do Senado

Senador Inácio Arruda 
ouve oftalmologistas

Lideranças médicas e da Oftalmologia são recebidas   pelo presidente da Câmara dos Deputados,  
Henrique Alves
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Estados, e vários documentos que os con-
gressistas eram encorajados a reproduzirem e 
enviarem aos deputados e senadores de seu 
conhecimento. Paralelamente a isto, o site do 
CBO disponibilizou uma ferramenta na qual 
os médicos oftalmologistas de todo o País, 
familiares, amigos e pacientes, podiam enviar 
comunicações aos parlamentares solicitando 
a derrubada do veto.

Nos dias posteriores, centenas de telefo-
nemas e milhares de e-mails foram endere-
çados aos gabinetes dos parlamentares. Ao 
mesmo tempo, por todo o Brasil, um trabalho 
coordenado pelo Conselho Brasileiro de Of-
talmologia, tentava marcar reuniões de escla-

Oftalmologia brasileira se mobiliza pa ra tentar derrubar vetos presidenciais

recimentos entre os médicos e os deputados 
e senadores das várias regiões brasileiras. 
Centenas destas reuniões se concretizaram e, 
em muitas delas, os deputados e senadores 
se comprometeram com a causa da Saúde 
Ocular.

No dia 20, o CBO e outras entidades re-
presentativas da Oftalmologia conseguiram 
levar para Brasília dezenas de médicos of-
talmologistas que, desde as primeiras horas 
da manhã se multiplicaram na realização de 
ações de esclarecimento junto àqueles que, 
horas depois, iriam votar.

Dias mais tarde, quando os resultados das 
votações foram conhecidos, ficou-se saben-
do que o veto que esteve mais perto de ser 
derrubado foi justamente o do inciso IX, que 
recebeu parecer favorável de 38 senadores 
(seriam necessários 41) e de 205 deputados 
(seriam necessários 271).

“Ainda não temos claro todos os desdo-
bramentos das recentes medidas governa-
mentais para a Medicina e para a Oftalmologia 
brasileiras, mas já temos claro que o espírito 
de união e a disposição de luta demonstrados 
pelos médicos oftalmologistas brasileiros na 
segunda quinzena de agosto foram inesque-
cíveis e serão de extrema importância para os 
futuros desafios que nos esperam, na defesa 
intransigente e incessante da Saúde Ocular 
da população”, declarou o presidente do CBO, 
Milton Ruiz Alves.

(veja também o editorial “A Palavra do 
Presidente”, na página 7 e o artigo do 
1º secretário do CBO na página 43)

ftalmologistas de todo o Brasil com o presidente do Senado, Renan Calheiros

Lideranças médicas e da Oftalmologia são recebidas   pelo presidente da Câmara dos Deputados,  
Henrique Alves

 Pausa para refeição

Representes de profissionais da 
saúde com o ministro Padilha um 
dia antes do anúncio dos vetos 
presidenciais

Última reunião de representantes 
da Oftalmologia brasileira com o 
ministro Padilha antes da votação
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P
ara resolver um problema das Prefeituras do País, que 
se queixam de falta de investimentos do Governo Fede-
ral na Saúde, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro 
da Saúde Alexandre Padilha conceberam um programa 

que seria capaz de atender o anseio dos prefeitos por mais 
saúde: contratar mais médicos! Ao mesmo tempo, tiveram a 
ideia de aproveitar o programa para transferir recursos para a 
amiga Cuba: vamos contratar mais médicos terceirizando mão 
de obra via Fidel. Em princípio, tentaram dissimular o plano ma-
quiavélico de sustentar a ilha comunista com nossos impostos 
enquanto ainda promoviam um discurso eleitoreiro para os pre-
feitos e para a população que depende do SUS. Disseram que 
não seriam médicos cubanos, mas principalmente espanhóis e 
portugueses.

Todavia se esqueceram de combinar com os colegas ibé-
ricos, posto que eles não vieram! Poucos dias depois, as más-
caras caíram! Paralelamente, orquestrava-se uma deslealdade 
maior ainda e o que classifico de irresponsabilidade do Governo 
Federal com a Medicina, com a Ciência e com a população bra-
sileira: depois de anos de discussão e acordos, Dilma veta os 
artigos capitais da Lei do Ato Médico! Mais uma vez, na tentati-
va de agradar um grupo maior de profissionais e desestabilizar 
de forma terrorista a Medicina. Padilha esteve no Congresso 
Nacional pessoalmente, no dia da votação dos vetos, fazendo 
o lobby da sua presidenta, para apunhalar mais uma vez seus 
colegas pelas costas.

Em que pese tenha 
aberto uma brecha na 
Lei para que outras pro-
fissões invadam áreas de 
notório saber da Medicina, 
os vetos per se não autorizam a prescrição por farmacêuticos, 
por exemplo, como pretendem estes. Consequência disso, te-
remos que judicializar essas disputas para mantermos o Corpo 
Hipocrático íntegro e sem mutilações. E para tal, é necessário 
robustecer nossa assessoria jurídica. Além disso, é preciso ter o 
paciente e a população ao nosso lado: em cada consulta entre-
gar material informativo e esclarecer que o exame oftalmológico 
deve ser obrigatoriamente feito por médico, jamais outro que 
não um médico!

Finalmente, sermos sempre éticos com nossos pacientes: 
atenciosos, leais, diligentes e responsáveis. Isso nos torna dife-
rente de qualquer outra categoria, pois ainda com os ataques do 
Governo Federal, continuamos sendo a categoria profissional de 
maior confiança e credibilidade junto à população. E vamos preci-
sar muito desse trabalho junto ao nosso público para influenciar-
mos nas eleições do ano que vem e mudar os rumos da Saúde 
no Brasil, elegendo quem tem compromisso com ela e não quem 
faz palanque com ela, submetendo uma categoria profissional.

(*) Leonardo Mariano Reis, 1º secretário do Conselho  
Brasileiro de Oftalmologia Gestão 2013 / 2015

Perspectivas de enfrentamento 
para a Oftalmologia

(*) Leonardo Mariano Reis

A Medicina brasileira tem sido duramente atacada pelas medidas 
recentes do Governo Dilma Rousseff, sobretudo as compreendidas 
na MP 621/13 (Programa "Mais Médicos") e os vetos  na Lei da 
Regulamentação Profissional da Medicina (Ato Médico).
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A 
empresa global Abbott anunciou em julho a aqui-
sição da distribuidora brasileira de produtos of-
talmológicos Vistatek, expandindo os negócios 
da empresa no setor de cuidados para visão na 

América Latina. 
A Vistatek, com sede em São Paulo, atuou como distri-

buidora de produtos para catarata e tecnologia de correção 
da  visão à laser da Abbott por mais de 12 anos.  Além 
disso, o acordo coincide com os 75 anos de presença da 
Abbott no Brasil. 

A Abbott é considerada líder mundial nas tecnologias de 
correção de visão a laser (LASIK). Oferece um amplo por-
tfólio de produtos oftalmológicos, refrativos e de combate à 

Abbott anuncia aquisição da Vistatek
catarata, tais como lentes intraoculares monofocais e multi-
focais, facoemulsificadores, soluções viscoelásticas e outros 
produtos usados em cirurgias oculares. Os produtos da linha 
refrativa incluem dispositivos de diagnóstico wavefront, la-
sers femtosecond e dispositivos de interface com pacientes; 
sistemas de correção da visão com laser excimer e cartões 
de tratamento. A linha de produtos para tratamento oftalmo-
lógico inclui soluções desinfetantes, limpadores enzimáticos, 
gotas umidificantes para lentes e lágrimas artificiais. 

A Abbott está presente em mais de 150 países e empre-
ga aproximadamente 70.000 pessoas. No Brasil, a Abbott 
tem aproximadamente 1.400 funcionários e suas principais 
unidades ficam em São Paulo e Rio de Janeiro.

A 
PPG Industries e a Essilor International anuncia-
ram em 29 de julho o acordo de aquisição pela 
Essilor de 51% da participação da PPG Industries 
na Transtions Optical. A Essilor tem 49% de par-

ticipação da Transitions Optical desde a formação da joint 
venture. 

De acordo com os comunicados à imprensa das em-
presas, estima-se que a transação esteja concluída no 
primeiro semestre de 2014, sujeita ao cumprimento das 

Essilor International inicia processo 
de compra da Transitions Optical

E
m abril, a equipe da agência de publici-
dade F/Nazca Saatchi & Saatchi iniciou 
parceria com a Associação Pan-Ameri-
cana de Banco de Olhos para produção 

de campanha publicitária para estimular a do-
ação de córneas e o resultado começou a ser 
veiculado no início de setembro.

Com o conceito “Olhos Dão Vida”, o filme 
está sendo exigido nacionalmente em canais 
de TV abertos e fechados. Silhuetas inanimadas 
como lixeiras, catracas e chaminés passam a ter 
ares de personagens animados ao ganhar dois 
grandes olhos. A campanha é completada por 
anúncios para revistas e jornais, MUB (mobili-
ário urbano) e vídeo exclusivo para a internet.

No Rio de Janeiro (RJ), a campanha será 
divulgada também em universidades, restauran-
tes, bares e cinemas com a colocação de pôsteres com olhos 
que podem ser destacados e colados em outros espaços e 
objetos.

condições normais de negociação e do recebimento de 
aprovações regulatórias. Durante este prazo, a Transitions 
Optical continua sendo uma empresa gerida e operaciona-
lizada separadamente e o fornecimento de lentes não será 
afetado.

 A Transitions Optical, considerada líder mundial na pro-
dução de lentes fotossensíveis, possui fábricas em Pinellas 
Park (EUA), Tuam (Irlanda), Laguna (Filipinas), Sumaré (Bra-
sil) e Chonburi (Tailândia).

Campanha de Doação de Córneas

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas no 
site da entidade (www.apabo.com.br) e na página da APABO 
no Facebook.
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Brasileiro recebe
prêmio da IRSR

A premiação - à esquerda, Fernando Trindade, no centro, 
Graham Barret, presidente da APACRS e à direita Ronald 
Yeoh, presidente do congresso

A 
Unimed-RJ - Cooperativa de Trabalho Médico fez adequação de seus proce-
dimentos e, a partir de agosto de 2013, passa a comparar as cirurgias de es-
trabismo com as cirurgias de catarata. Este resultado foi obtido depois de três 
reuniões entre o coordenador da Comissão de Honorários Oftalmológicos do 

CBO e presidente da Federação das Cooperativas Estaduais de Serviços Administrati-
vos em Oftalmologia (FeCOOESO), Nelson Louzada, e a diretoria daquela que é consi-
derada a principal cooperativa singular do sistema Unimed. 

De acordo com Nelson Louzada, estudo elaborado por André A. Homsi Jorge e Har-
ley Edison Amaral Bicas intitulado “Considerações para a valorização da cirurgia de es-
trabismo” foi fundamental para o desfecho do acordo.

“Na mesma oportunidade, a cooperativa equiparou as cirurgias de dacriocistorrinos-
tomia e concordou em reajustar o valor da tonometria ocular para R$ 8,00 (cobrada em 
todas as consultas). Cabe agora às lideranças oftalmológicas das várias regiões do País, 
baseado neste desenlace, fazer com que as demais singulares do sistema Unimed”, 
declarou Nelson Louzada.

Unimed Rio equipara cirurgias de
estrabismo a cirurgia de catarata

R
enato Ambrósio 
Júnior, presiden-
te da Sociedade 
Brasileira de Ci-

rurgia Refrativa e atual 
vice-presidente do CBO 
ganhou o Kritzinger Award 
da ISRS 2013, um prêmio 
para profissional de des-
taque em cirurgia refrativa 
outorgado pela Internatio-
nal Society of Refractive 
Surgery (ISRS).

Foi a primeira vez que 
um médico oftalmologista 
do Brasil recebe o prêmio, 
um dos mais importantes 
da Oftalmologia mundial. 
A cerimônia de entrega 
será realizada em novem-
bro, durante o encontro anual da IRSR, em nova 
Orleans (EUA). A premiação reconhece a con-
tribuição do profissional nos avanços da cirurgia 
refrativa e seu nome é em homenagem ao oftal-
mologista sul-africano Michiel Kritzinger, um dos 
grandes responsáveis por progressos na área. O 
prêmio é distribuído desde 2004. 

O 
filme "Customize me" , dos oftalmologistas Fernando, 
Bruno e Claudio Trindade, de Belo Horizonte (MG),  foi 
premiado no 26º Congresso Anual da  Asia-Pacific As-
sociation of Cataract and Refractive Surgeons (APA-

CRS) , realizado em Cingapura,  de 11 a 14 de Julho de 2013. 
O filme aborda a utilização de lente intraocular customizada de 54 
dioptrias, em  caso desafiador de nanoftalmia e glaucoma, em pa-
ciente monocular, de 42 anos e de implante  fácico customizado de 
polimetilmetacrilato preto, com espessura de 0,2 mm, inserido na câ-
mara posterior,  para tratamento estético de leucocoria em paciente 
de 22 anos de idade. 

Brasileiros premiados 
no Extremo Oriente

Nelson Louzada
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E
ncontram-se abertas as inscrições para apresentação de trabalhos para o 
Festival de Vídeos do XIII Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia 
Refrativa, que ocorrerá no Rio de Janeiro em 03 de abril de 2014.

Os vídeos devem ter duração máxima de oito minutos e serem gravados 
em formato DVD. Serão aceitos trabalhos em português, castelhano ou inglês. Os ví-
deos poderão referir-se a qualquer área da Oftalmologia, pois aqueles que não forem 
relacionados com catarata ou cirurgia refrativa concorrerão na Categoria Especial.

As inscrições devem ser feitas no site da SBCII/SBCR/Congresso Interna-
cional/Festival de filmes. Cabe ao(s) autor (es) decidir (em) em qual categoria 
pretende(m) inscrever o filme. Só serão aceitos vídeos produzidos nos anos 2013 
e 2014. 

Mais informações podem ser obtidas no site http://www.catarata-refrativa.com.
br/novo/index.php

E
m 25 de julho, numa solenidade rea-
lizada na sede da Associação Baiana 
de Medicina (ABM), foi empossada a 
nova diretoria da Sociedade Baiana de 

Oftalmologia (SOFBA), presidida por André 
Hasler Príncipe de Oliveira.

Os outros integrantes da diretoria são 
Jorge Luiz Santos Gomes (vice-presidente), 
Antônio Francisco Pimenta Motta (secretá-

Brasileiros premiados 
no Extremo Oriente

Festival de Vídeos de Catarata/Refrativa

Empossada nova diretoria da SOFBA

rio geral), Amilton de Almeida 
Sampaio Júnior (1º secretário) 
e Gustavo Marísio Bacelar da 
Silva (tesoureiro).

Também foi eleito o Con-
selho Fiscal da entidade, que 
tem como titulares Camila 
Corrêa Cardoso, Luiz Visco 
Spínola e Otacílio de Oliveira 

Maia Júnior, e como suplentes Bruno Castelo 
Branco, Flaviane da Silva Espírito Santo e Ra-
fael Ernane A. de Andrade.

O Conselho Consultivo da SOFBA passou 
a ser formado por Alexandre Hasler Príncipe 
de Oliveira, André Barbosa Castelo Branco, 
Edson Carvalho da Silveira, Jorge Paulo Araú-
jo de Oliveira e Marcos Antonio Barbosa do 
Valle.

Em 17 de julho faleceu o médico oftalmologista Manoel Penteado Queiroz Abreu, diretor da Socie-
dade Civil Instituto Penido Burnier e da Fundação Dr. João Penido Burnier.
Manoel Abreu nasceu em Campinas (SP), filho do médico Manoel de Abreu e de Otilia Penteado 

de Queiroz Abreu. Formou-se em Medicina em 1958 na então Faculdade Nacional de Medicina (hoje 
UFRJ) e sempre trabalhou no Instituto Penido Burnier, onde exerceu todos os cargos médicos e ad-
ministrativos. Casado desde 1959 com Ivany Therezinha Barbosa Abreu, deixou cinco filhos: Rodrigo 
(médico oftalmologista), Otília (engenheira civil), Gustavo (médico oftalmologista), Adriano (advogado) 
e Elvira (médica oftalmologista). Seus três filhos médicos trabalham no Instituto Penido Burnier.

NOTA DE FALECIMENTO
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O 
Hospital Regional de São José Dr. Homero de Miranda Gomes, que abriga o único curso de especialização em of-
talmologia credenciado pelo CBO no Estado de Santa Catarina, foi credenciado pela Secretaria de Atenção à Saúde 
do Ministério da Saúde como Centro de Referência em Oftalmologia. Portaria neste sentido foi publicada no Diário 
Oficial da União de 01 de julho, assinada pelo secretário Helvécio Miranda Magalhães Júnior.

M
arcelo Ventura, Liana Ventura e 
Marcelo Ventura Filho, participaram 
recentemente  do Congresso da 
Associação Asiática e Pacifica de 

Cirurgiões de Cirurgia de Catarata e Refrativa 
(APACRS), realizado de 11 a 14 de julho. Na 
ocasião, Marcelo Ventura foi convidado inter-
nacional de honra do congresso e apresentou 
palestra com o tema “Avanços na cirurgia da 
catarata congênita”.

Durante a viagem ao país, os dirigentes da 
Fundação Altino Ventura visitaram o Centro 
Nacional de Olhos de Cingapura, reconhecido 
como centro de excelência global em clínica, 
cirurgia, ensino e pesquisa, em Oftalmologia, 
com a intenção de promover futuro intercâm-
bio interinstitucional.

E
m 2013, o Dia Mundial da Visão será comemorado 
em 10 de outubro. A data, celebrada sempre na se-
gunda quinta-feira do mês de outubro, é um dia anual 
de sensibilização para chamar a atenção da socieda-

de sobre a cegueira e deficiência visual. Incluído no calen-
dário oficial da Organização Mundial de Saúde oficial, o Dia 
Mundial da Visão é coordenado pela International Agency for 
the Prevention of Blindiness (IAPB), que gera as mensagens 
principais e alguns materiais publicitários.

De acordo com a IAPB, o Dia Mundial da Visão tem como 
objetivos sensibilizar a população para a problematica da ce-
gueira e da deficiência visual como questões e saúde públi-
ca, influenciar os governos para implementarem programas 
nacionais de prevenção à cegueira e realizar atividades edu-
cativas sobre saúde ocular. 

O tema do Dia Mundial da Visão de 2013 é incentivar a 
população a realizar o exame oftalmológico preventivo, con-
siderado como ponto de partida para o diagnóstico e trata-
mento de praticamente todas as doenças oculares. 

Mais informações, bem como pedidos para obtenção do 
material publicitário podem ser encontradas no site http://
www.iapb.org/wsd13

Dirigentes da FAV participam de
congresso na Ásia

Universal Eye Health is achievable 
- one eye exam at a time

www.iapb.org
Registered Charity No.: 110559. Company Limited by Guarantee no: 4620869. Registered in England and Wales.

Marcelo Ventura Filho, Liana Ventura e Marcelo Ventura
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C
om a participação de centenas de 
médicos oftalmologistas e outros 
profissionais ligados ao atendimento 
ao Deficiente Visual, o VI Congresso 

da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal 
(SBVSN) converteu-se num grande fórum de 
discussões sobre as atuais condições da su-
bespecialidade e de suas perspectivas a curto 
e médio prazos.

Realizado no Centro de Convenções Re-
bouças, em São Paulo (SP) em 21 e 22 de 
junho, o evento teve sua programação cien-
tífica desenvolvida na forma de conferências, 
cursos em áreas essenciais de atuação profis-
sional e apresentação de trabalhos científicos. 
Também foram promovidos simpósios espe-
ciais para divulgação de inovações na área da 
reabilitação visual.

Durante seu congresso, a SBVSN home-
nageou a Secretária dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Estado de São Paulo, 

M
ais dois filmes de esclarecimentos para os pacientes foram 
acrescentados ao CBO TV: Oftalmolpediatria e Retinopatia 
Diabética.

O CBO TV é o espaço no site do conselho no qual exis-
tem vários filmes direcionados aos pacientes, com temas de saúde 
ocular explicados de maneira didática e atraente.

Reproduza os filmes em sua clínica ou consultório e incentive 
seus pacientes a procurarem a informação correta no CBO TV,

O filme sobre Oftalmopediatria pode ser assistido no link http://
www.cbo.com.br/cbotv/player/videos/saude/video23.html

O filme sobre Retinopatia Diabética pode ser assistido no link
http://www.cbo.com.br/cbotv/player/videos/saude/video22.html

Congresso da SBVSN
Linamara Rizzo Battistella; o presidente do 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Marco 
Antonio Rey Faria (na ocasião representado 
pelo tesoureiro da entidade, Mauro Nishi) e 
João Álvaro de Moraes Felippe, coordenador 
de Atividades especiais da  Laramara – As-
sociação Brasileira de Assistência à Pessoa 
com Deficiência Visual. Também houve home-
nagens institucionais à Laramara – Associa-
ção Brasileira de Assistência à Pessoa com 
Deficiência Visual e à Fundação Dorina Nowill 
para Cegos.

Durante a solenidade de abertura do even-
to, o Professor Titular Emérito de Oftalmologia 
da USP e da UNICAMP, Newton Kara José, 
proferiu a palestra “Prevenção da Cegueira e 
Reabilitação Visual: Conquistas e Perspecti-
vas”.

(veja também matéria sobre mudança da 
diretoria da SBVSN na página 32)

CB
O 

TV

Solenidade de abertura 
do evento: Mara Siaulys 
(Laramara), Linamara 
Rizzo Battistella, Mauro 
Nishi, Mayumi Sei 
(presidenta da SBVSN), 
Newton Kara José, 
Alexandre Azevedo 
(Fundação Dorina Nowill) 
e João Álvaro de Moraes 
Felippe
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A
contecerá no sábado 09 de Novem-
bro, o 9º Mutirão Diabético de Itabu-
na, tradicional atividade coordenada 
pelo médico oftalmologista Rafael 

Ernane Almeida Andrade que realiza exames 
para detecção de diabetes em milhares de 
pessoas em regime de mutirão e desenvolve 
atividades educativas e artísticas para cons-
cientizar a população sobre a doença.

De acordo com o coordenador do mutirão, 
a estrutura montada na cidade, grande parte 
baseada no voluntariado, capacita a realização 
de cerca de 2.500 exames de olho, pé e rim 
para diagnóstico e acompanhamento de dia-
béticos.

“Entre 10 a 15 % dos pacientes examina-
dos apresentam retinopatia diabética grave e/
ou maculopatia e, devido ao risco de cegueira, 
são submetidos a tratamento da retina com 
fotocoagulação a laser no próprio evento. Este 
grupo de pacientes mais grave é submetido a 
avaliação renal e da HAS pelo grupo da nefro-
logia realizando exames bioquímicos, também 
durante o evento, tudo gratuitamente”, afirma 
Rafael Andrade.

O coordenador explica que todos os pa-
cientes são orientados a partir de seus res-
pectivos resultados e encaminhados, graças 
a parcerias com a Associação dos Diabéticos 
de Itabuna (ASDITA), Prefeitura (Unidade Bá-
sica e Hiperdia) e Governo do Estado para sua 

Mutirão Diabético de ItabunaMutirão Diabético de Itabuna

contra-referencia de acordo com a gravidade 
de cada caso. Os dados são catalogados em 
fichas clínico-epidemiológicas, no que prova-
velmente seja o mais completo banco de da-
dos em diabetes do Brasil.

Durante todo o dia é realizado na praça 
Rio Cachoeira a Feira de Diabetes do Norte- 
Nordeste, com mais de 20 estandes de servi-
ços e educação relacionadas ao diabetes tais 
como medida de glicemia, pressão arterial, 
nutrição, orientação endocrinológica, cardio-
lógica, oficina do pé diabético, como usar a 
insulina, automonitorização, orientação física, 
terapia ocupacional e suporte psicológico, 
INSS e orientação jurídica, odontológica, da 
obesidade diabética.

O Mutirão tem apoio forte da TV Cabrália, 
coligada da Rede Record na cidade. Entre as 
atividades realizadas para envolver a popula-
ção está a iluminação noturna de casas, mo-
numentos e pontos de referência da cidade 
com luz azul, atividade que  já recebeu reco-
nhecimento internacional e que cresce ano a 
ano.

Rafael Andrade e Paulo Henrique 
Morales, criador dos mutirões diabéticos 
da UNIFESP, inspiração para o evento de 
Itabuna

Visão panorâmica do último mutirão

Para assistir o vídeo 
institucional do evento 

acesse www.youtube.com/
watch?v=VesMnH49o8s&fe
ature=share&list=PL52232

DFA4C4DDE6F
Para mais informações, 

acesse o site www.
mutiraododiabetico.com.br 

Atividades artísticas

Medindo a pressão arterial

Exames de glicemia

 Itabuna azul
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Parecer do CFM sobre realização de 

gery”). Considera-se que o uso de Cirurgia de Catarata Bilateral 
Simultânea (CCBS) possa se tornar a opção preferencial para 
a maioria dos pacientes de cirurgia de catarata em um futuro 
próximo.

Aponta-se como vantagem da CCBS o uso de sedação úni-
ca, mais rápida reabilitação, maior economia, menor número de 
retornos aos consultórios médicos e menor exigência dos fami-
liares no cuidado com o paciente. A evidência tem mostrado a 
conveniência de que os casos de catarata congênita bilateral 
podem, por razões gerais e oftalmológicas, ser operados, em 
ambos os olhos, em um mesmo dia, submetendo o paciente a 
uma única anestesia geral. O mesmo se aplica aos pacientes 
que não podem cooperar devidamente durante o procedimento. 
Além daqueles, consideram-se como preferenciais as crianças, 
os debilitados, os pacientes psiquiátricos que se inserem em ne-
cessidades médicas lógicas e que são protegidos pelo entender 
jurídico.

cirurgia de catarata bilateral 
no mesmo ato cirúrgico

“Não há elementos definitivos para recomendar a realização de procedimentos cirúrgicos intra-
oculares, bilaterais, simultâneos”.

Esta é a ementa do parecer elaborado pelo coordenador da Câmara Técnica de Oftalmologia 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Fernando Maia Vinagre, em resposta a uma consulta 
sobre o posicionamento da autarquia sobre a realização da cirurgia de catarata bilateral em apenas 
um ato cirúrgico.

O parecer enumera as vantagens da realização das cirurgias nos dois olhos num mesmo ato 
cirúrgico, tais como reabilitação mais rápida, maior economia e menor número de retornos. Entre-
tanto, também enumera os eventuais problemas, entre os quais ressalta a ameaça de endoftalmite.

A íntegra do parecer é a seguinte:A íntegra do parecer é a seguinte:

“A cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo. 
Durante as últimas décadas tem sido ampliado o número de ci-
rurgias de catarata nas redes públicas e particulares de serviços 
de saúde. O desenvolvimento dos procedimentos cirúrgicos em 
oftalmologia tem reduzido, sensivelmente, as taxas de complica-
ção, registrando-se melhores resultados. 

Tal fato vem minimizando o problema na população, sem que 
seja possível, entretanto, eliminar as filas de espera para a reali-
zação dos procedimentos. Uma das razões para a demanda re-
primida está vinculada ao fato de que as cirurgias são realizadas 
em um olho de cada vez, em cada paciente, duplicando, portanto, 
a necessidade de apoio logístico, o trabalho dos profissionais e 
os custos operacionais. 

Há tendência crescente à recomendação de que sejam rea-
lizadas as cirurgias nos dois olhos no mesmo dia, procedimento 
este que é tratado na literatura médica como ISBCS (sigla cor-
respondente a “Immediately Sequencial Bilateral Cataract Sur-

EMENTA: 

Não há elementos definitivos para recomendar a realização de procedimentos 
cirúrgicos intraoculares, bilaterais, simultâneos.

CONSULTA:

O dr. F.J.M.C. solicita o posicionamento do CFM sobre a realização de cirurgia de catarata bilateral, realizada em apenas um ato 
cirúrgico. Questiona, ainda, em que situações pode realizar este tipo de procedimento e se existe alguma vedação legal. 

Adicionalmente, pede o parecer formal, por escrito.
A consulta foi analisada pela Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM, que emitiu seu parecer, o qual adoto na íntegra:

PARECER
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Mas a matéria é, contudo, um assunto controverso. Alguns 
dos argumentos contra a realização de CCBS incluem os riscos 
da endoftalmite bilateral, edema da córnea, edema macular cis-
toide, edema macular diabético e descolamento de retina. Men-
ciona-se ainda a impossibilidade de se alterar o plano cirúrgico 
para o segundo olho. A endoftalmite é a principal preocupação, 
embora autores recentes minimizem este risco, apontando esta-
tísticas que justificam a opção pelo procedimento feitos nos dois 
olhos, simultaneamente, desde que se obedeça estritamente o 
protocolo cirúrgico. 

Recomenda-se que não se realize CCBS em pacientes com 
alta miopia ou no aumento do risco de infecção ou edema da 
córnea e sugere-se, ainda, cuidado em pacientes com glaucoma, 
subluxação lenticular, catarata densa e patologia da córnea ou 
retina significativa.

Para os casos que apresentam dificuldade de avaliação no 
pré-operatório como olhos com comprometimento axial extre-
mamente curtos ou longos, olhos previamente tratados com la-
ser ou cirurgia refrativa corneana ou olhos com trauma anterior 
(lesão ou cirurgia), recomenda-se a cirurgia unilateral, permitin-
do a avaliação do resultado antes do planejamento da cirurgia 
do segundo olho.

Embora não existam estudos de avaliação da morbimortali-
dade em grandes grupos populacionais, e estudos controlados 
e randomizados mostram resultados semelhantes para as abor-
dagens cirúrgicas feitas no mesmo dia nos dois olhos ou se-
quencial, sugerindo que, com adequada seleção dos pacientes, a 
abordagem simultânea pode render excelentes resultados.

Inúmeros comentam que o risco da anestesia geral, em pa-
cientes que dela precisam, é maior do que o da cirurgia bilate-
ral. Vários autores apontam vantagens logísticas em rotinas im-
plantadas para cirurgias em grande escala. Registram aumento 
gradativo na utilização desta técnica e mencionam o uso clínico 
rotineiro deste procedimento em muitos sistemas internacionais 
de saúde. 

Ressaltam que a técnica somente deve ser utilizada quando 
as normas e rotinas de esterilização forem de alta qualidade e o 
cirurgião estiver confiante no equilíbrio entre riscos e benefícios 
para o paciente e seguro de um nível aceitavelmente baixo de 
complicações pós-operatórias. Atento a tais exigências, a maio-
ria dos autores recomenda uma criteriosa seleção de pacientes. 
Apresentam listagem de fatores que indicam ou contraindicam 
o procedimento, todos eles considerados relativos, uma vez que 
importa muito a experiência do cirurgião em projetos de saúde 
pública.

Autores afirmam que a recuperação pode ser prolongada 
em casos de edema da córnea, inflamação de câmara anterior 
ou edema macular cistoide. A cirurgia feita em um olho apenas 
permite que o paciente mantenha a função visual em um olho 
durante a recuperação do outro olho. Consideram, portanto, que 
os poucos benefícios da cirurgia simultânea são superados pe-
los riscos de complicações bilaterais, a incapacidade de prever 
o resultado refrativo, a impossibilidade de se alterar a escolha 
da lente intraocular, a perda potencial de reembolso médico e 
o possível aumento de implicações legais. O costume jurídico 
ensina que no caso da perda da visão de um olho o paciente 
não pode ser considerado totalmente incapaz. Se houver perda 
de ambos os olhos existe incapacidade instalada, sujeita a inde-
nização.

Autores recentes mostram sua preocupação ao inovar a 
técnica e recomendam que a família aponha seu consentimen-

to (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), de forma 
explícita, ao se decidir pela CCBS. Listam ainda os cuidados 
indispensáveis antes do processo cirúrgico, dentre os quais 
destacam a completa separação asséptica entre as cirur-
gias de primeiro e segundo olho e o uso de antibiótico, como 
prevenção de endoftalmite pós-operatória. Destacam outros 
procedimentos de importância para a garantia do sucesso 
cirúrgico e, principalmente, na prevenção de insucessos. Co-
menta-se do receio da crítica a relutância dos profissionais 
em aderir ao novo método.

Sugerem como pacientes preferenciais para o uso de 
CCBS aqueles que requerem anestesia geral — aqueles 
com tremores ou com baixos níveis de cooperação, candida-
tos a uma lente intraocular multifocal ou aqueles que fazem 
opção pela técnica. Em favor da CCBS alguns argumentam 
a possibilidade do aumento de acidentes domésticos, auto-
mobilísticos, atropelamentos, quedas e diminuição do núme-
ro de revisões e exames.

Registram-se ainda considerações relativas ao valor a 
ser pago pelo procedimento. No caso de realizar a cirurgia 
dos dois olhos em um só procedimento, o valor a ser pago 
não será duplicado, seguindo definições diferentes segundo 
o critério de cada convênio firmado com o serviço (1.75X 
ou 1.5X).

Percebe-se que as dúvidas se relacionam mais do que 
com problemas técnicos; se relacionam com aspectos éti-
cos, jurídicos e financeiros, na relação entre médicos e pa-
cientes. 

E assim, concluindo, recomenda-se que se faça opção 
pelo melhor procedimento: “Não há dúvida de que a CCBS é 
uma ideia cujo tempo chegou”.

Apontamos, entretanto, alguns cuidados indispensáveis: 
evitar casos de alto risco; adiar a cirurgia no segundo olho 
se o primeiro procedimento não for tranquilo e separar o 
procedimento em duas operações distintas, uma para cada 
olho desde a antissepsia, instrumental, e paramentação in-
dependentes.

Diante de toda esta controvérsia, os profissionais da of-
talmologia vêm decidindo, com base em seus próprios crité-
rios, sobre a melhor alternativa cirúrgica. 

Esta matéria controversa deveria ser objeto de discus-
são ampliada no Conselho Federal de Medicina para que se 
regulamente, no Brasil, esta questão.

Parece oportuno que se definam como preferenciais 
para cirurgias bilaterais simultâneas os procedimentos ex-
traoculares (plástica, vias lacrimais, pálpebras, refrativa, es-
trabismo) ou, ainda, em crianças e pacientes com dificulda-
de de retorno ao centro cirúrgico por múltiplas razões, mas 
considera-se que ainda não existem elementos definitivos 
para uma recomendação oficial para a realização de proce-
dimentos intraoculares (catarata, glaucoma, retina e vítreo).”

Este é o parecer,

Brasília - DF, 21 de junho de 2013

José Fernando Maia Vinagre
Conselheiro Relator
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Comunicação FeCOOESO
(*) Gabriel Carvalho

N
ão obstante, ficou acordado na oca-
sião que todos os médicos ou ser-
viços oftalmológicos, ao colocarem 
a prótese, estariam munidos de um 

documento chamado Termo de Consentimen-
to – Reembolso de Lente Intraocular e este 
seria repassado aos pacientes, que ao toma-
rem ciência do conteúdo, assinariam manifes-
tando anuência. O texto presente neste termo 
tinha o objetivo de informar ao paciente que 
caso ele ou o médico assistente optassem por 
uma lente que tivesse valor diferente do co-
berto pela operadora, caberia a ele paciente 
o pagamento desta diferença, não cabendo a 
operadora qualquer responsabilidade com o 
valor a maior. 

Ocorre que ultimamente a FeCOOESO 
tem recebido muitas reclamações das Ope-
radoras de Planos de Saúde, informando que 
tem sido alvo de muitas liminares judiciais 
obrigando a pagarem o valor integral da lente 
intraocular. Na grande maioria dos casos em 
que o juiz manifesta preliminarmente causa a 
favor do requerente, o médico assistente ou 
o serviço oftalmológico negligenciou o termo, 
não informando ao paciente a respeito dos 
limites impostos quanto ao reembolso.  Lem-
bramos aos senhores que, no momento que 
as operadoras perceberem que estão sendo 
lesadas judicialmente, tendo como origem 
um desajuste no momento da prestação de 
serviço, irão para a justiça requerer o forne-
cimento de próteses, alegando incompetên-
cia por parte dos prestadores.  Sendo assim, 
solicitamos a todos os médicos e serviços 
oftalmológicos que não submetam seus pa-
cientes de convênios a cirurgias de catarata, 
sem que antes seja colhida a assinatura do 
paciente no citado documento. Além disso, 
uma via deste documento deverá ser enviada 
juntamente com a fatura para as operadoras, 
para que as mesmas possam ter o citado ma-
terial em arquivo, evitando qualquer surpresa 
desagradável.

Alertamos ainda que o valor que as Opera-
doras pagam pela lente intraocular, baseia-se 
em uma prótese aprovada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é de 

Fornecimento de LIOs e a 
necessidade do devido Termo de Consentimento

boa qualidade. Algumas Operadoras têm in-
formado que muitos profissionais transmitem 
ao paciente que as lentes cobertas pela Ope-
radora são ruins e de péssima qualidade. Isso 
é algo que o prestador de serviço não pode fa-
lar em hipótese alguma, pois ensejará conflito 
entre todos os envolvidos, a saber: Operadora, 
Beneficiário e Prestador de Serviço. 

É bem verdade que existem lentes intra-
oculares com determinadas peculiaridades, 
que tendem a onerar o valor da lio. Porém as 
próteses cobertas pelas operadoras são pas-
síveis de serem implantadas, sem que isso re-
flita baixa qualidade do material. Salientando 
que o médico não é obrigado a trabalhar com 
determinada prótese. Este tem a liberdade 
de indicar o material que melhor se adeque a 
cada situação apresentada, conforme Código 
de Ética Médica.

(*) Gabriel Carvalho, advogado (OAB/RJ 174.031) 
da Federação das Cooperativas Estaduais de  
Serviços Administrativos em Oftalmologia - FeCOOESO Gabriel Carvalho

Alertamos ainda 
que o valor que 
as Operadoras 
pagam pela lente 
intraocular, baseia-
se em uma prótese 
aprovada pela 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(ANVISA) é de boa 
qualidade

Alertamos 
ainda que o 
valor que as 
Operadoras 
pagam 
pela lente 
intraocular, 
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Coluna AMB

Precisamos ter 
condições para que 
nos mantenhamos 
atualizados com 
nossa área do 
conhecimento, 
as condições de 
trabalho precisam 
ser satisfatórias 
e a remuneração 
compatível.

N
a saúde suplementar participamos 
das atividades que nos dizem respei-
to, sob a batuta do Dr. Emílio César 
Zilli, procurando sempre o melhor 

para o médico e o paciente. Nesse momento 
trabalhamos especialmente com a hierarqui-
zação e contratualização da CBHPM. Nunca 
deixamos de convidar os diferentes setores 
envolvidos, sem qualquer veto. Acreditamos 
que a busca de soluções seja balizada pelo 
ético, pelo científico, possível, factível etc. 
Sempre com sólidas argumentações e saben-
do conviver com o contraditório. Estaremos 
sempre unidos para a busca das melhores 
soluções.

A saúde pública brasileira vive momen-
tos ruins, pois vislumbramos viéses que não 
interessam à saúde da população, especial-
mente a mais pobre e carente que depen-
de exclusivamente do sistema público de 
saúde (SUS). A formação médica está em 
crise, porque temos escolas médicas que 
não formam os profissionais adequadamen-
te, quer por carência curricular, falhas na 
estrutura física para o ensino ou deficiente 
corpo docente. Já começamos a segunda 
centena de escolas. Queremos a quantida-
de adequada, mas com qualidade. Nosso 
entendimento é que o governo só pensa na 
quantidade.

Preocupa-nos a maneira não transparen-
te com que o governo federal quer patrocinar 
a vinda de médicos formados fora do Brasil. 
Se fizerem a avaliação (no momento o Reva-
lida) para aferir conhecimentos, habilidades e 
atitudes são todos bem-vindos. Impressiona-
-nos a maneira politiqueira como importantes 
assuntos são tratados, como o PROVAB, por 
exemplo. Não podemos concordar com o bô-
nus (10% dos pontos no concurso da resi-
dência médica), nem como o programa está 
sendo desenvolvido. Uma atenção básica ide-
al é aquela que valoriza os profissionais e não 
tem como valorizar se não for incentivando a 
boa formação em medicina de família e co-
munidade.

Precisamos ter condições para que nos 
mantenhamos atualizados com nossa área 

do conhecimento, as condições de trabalho 
precisam ser satisfatórias e a remuneração 
compatível. A carreira de estado é, nesse 
momento, o que mais rápido vislumbramos 
para melhorar a assistência nas áreas de 
difícil acesso, provimento. Junte-se a isso, 
o possível envolvimento dos hospitais uni-
versitários para interiorizar a medicina, onde 
agora não seja conseguido interiorizar o mé-
dico.

As questões mais cruciais da saúde públi-
ca continuam sem ser resolvidas de maneira 
eficaz: subfinanciamento, má gestão e cor-
rupção/desvios. Falta vontade política, falta 
priorizar nosso bem maior: a saúde.

O povo brasileiro merece respeito e a 
AMB continua altiva e revigorada na luta pela 
dignidade na saúde da nossa população. Che-
ga de ver o sofrimento dos nossos pacientes 
em longas filas de espera para consultas, 
exames e cirurgias. Chega de ver emergên-
cias superlotadas, com pacientes em macas 
no chão, cadeiras e até no chão. Chega de 
ver pacientes desassistidos e ocorrência de 
mortes evitáveis.

Vieses da saúde pública
(*) Florentino Cardoso

A Associação Médica Brasileira (AMB) tem sido atuante em todos os assuntos que 
dizem respeito à saúde pública e privada, sempre procurando consenso entre as outras 
entidades médicas e em sintonia com as Federadas e Sociedades de Especialidade.

(*) Florentino Cardoso 
Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB)
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Ortóptica alinhada à Oftalmologia
(*) Andréa Pulchinelli Ferrari

A Ortóptica brasileira continua firme no propósito de divulgar o trabalho dos ortoptistas através de 
encontros científicos, buscando atualizar o conhecimento da classe, abrindo canais de discussões 
entre velhos parceiros, oftalmologistas e ortoptistas, que acabam resultando em excelentes frutos de 
aprimoramento profissional em humilde contribuição à saúde ocular no País.

Atividades do CBOrt

nEm 26 de junho, tivemos a 3ª Reunião Cientí-
fica da Regional Sul do CBOrt, novamente em 

Joinville, onde tivemos mais uma vez a carinhosa 
acolhida do Hospital de Olhos Sadalla Amim-Gha-
nem e a excelente organização da Coordenadora 
desta regional e Vice-Presidente do CBOrt, Silvia 
Chuffi. 

Participaram palestrando os ortoptistas Mar-
celo Fernandes da Costa, Claudineia Miranda Du-
tra Terra e Vera Lúcia Pereira Bussiki; os oftalmo-
logistas do HOSAG Liberdade Cézaro Salerno e 
Cassiana Parise, além do convidado de honra do 
CBOrt, Galton Carvalho Vasconcelos.

nEm 24 de maio CBO e CBOrt reuniram-se 
na sede do CBO para tratar de assuntos 

importantes para ambas as classes, entre eles 
a busca pela formação em excelência do ortop-
tista também na capital paulista. Estavam pre-
sentes Marco Rey de Faria, na ocasião ainda 
presidente do CBO, o então Vice-presidente da 
entidade Milton Ruiz Alves, Celina Tamaki e eu, 
representando o CBOrt.

SEDE DO CBO

3ª REUNIÃO CIENTÍFICA DA REGIONAL SUL DO CBORT

As ortoptistas Andréa Pulchinelli e Celina Tamaki entre Marco Antônio Rey
de Faria e Milton Ruiz Alves, na sede do CBO

Jantar de Confraternização dos palestrantes Plateia

Galton Carvalho 
Vasconcellos
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CBO em AçãoOrtóptica alinhada à Oftalmologia

Andréa Pulchinelli

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

nFinalizando, pelo 7º ano consecutivo tivemos nosso es-
paço dentro de um evento de grande importância na Of-

talmologia brasileira: o Simpósio CBOrt no XXXVII Congresso 
Brasileiro de Oftalmologia / XXX Congresso Pan-Americano 
de Oftalmologia, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto. 

Coordenando a mesa, comigo estava Silvia Chuffi, vice-
presidente do CBOrt. Na abertura tive a oportunidade de falar 
um pouco sobre a “Insuficiência de Convergência”, capítulo do 
livro “Avanços em Farmacologia Ocular e Terapêutica”, Tema 
Oficial do Congresso de 2013, que tive a honra de escrevr em 
parceria com o oftalmologista Roberto Mitiaki Endo, a convite 
dos coordenadores de área, Galton Carvalho Vasconcelos e 
Mauro Goldchmit. 

SIMPóSIO CBORT NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA

Na sequência, a 
aula da ortoptista Ly- 
dia da Cruz Marques 
com o tema  “Proto-
colo de Avaliação da 
Deficiência Visual 
Cortical em Bebês”. 
Fechando o simpó-
sio, a palestra da 
ortoptista Ana Pau-
la Braga “Dislexia: 
Contribuição do Or-
toptista para a Ava-
liação Diagnóstica e 
Tratamento”, tema que tem levado muitos profissionais da área 
da saúde a buscar inúmeras informações, nem sempre conver-
gentes.

Não poderia deixar de agradecer à última diretoria do CBO 
pelo excelente desempenho, especialmente no reconhecimen-
to do trabalho do Ortoptista, majestosamente comandada pelo 
professor. Marco Antônio Rey de Faria. Aproveito também para 
parabenizar a diretoria eleita, presidida pelo professor.Milton 
Ruiz Alves e toda equipe. Estou certa que o CBO terá um gran-
de maestro!

Lydia da Cruz Marques Ana Paula Braga

Coordenadoras de mesa, Andrea Pulchinelli e Silvia Chuffi 
durante a palestra de Lydia da Cruz Marques
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CBO em Ação

O JORNAL OFTALMOLÓGICO 
JOTA ZERO publica gratuitamente 

nesta seção anúncios de interesse 

da comunidade oftalmológica com 

a única finalidade de prestar mais 

um serviço aos associados do CBO. 

Sempre que possível, os anúncios 

são confirmados antes de sua pu-

blicação. Entretanto, o Conselho 

Brasileiro de Oftalmologia e o jornal 

não têm qualquer responsabilidade 

pelo conteúdo dos anúncios e mui-

to menos pelos negócios eventu-

almente efetivados a partir de sua 

publicação. É fundamental que o 

comprador tome os devidos cuida-

dos ara verificar a procedência dos 

materiais e equipamentos que esti-

ver adquirindo e que o vendedor se 

previna com as garantias necessá-

rias a este tipo de transação.

Os mesmos anúncios podem ser in-

seridos no site do CBO (www.cbo.

com.br) com a autorização do asso-

ciado.

n Vende-se aparelho Wave Tronic  
5000, de rádio frequência, revisado, 
com garantia de três meses pelo fabri-
cante, acompanhado de caneta, pedal 
e placa. Contatos pelo telefone (31) 
3217-1132 ou pelo e-mail ramalho-
cristiana@hotmail.com 

EqUIPAMENTOS OFERECIDOS

OPORTUNIDADES

Classificados

n Clínica oftalmológica de Jundiaí 
(SP) procura médico oftalmologista. 
Interessados devem entrar em conta-
to pelo telefone (11) 99486-1392 ou 
pelo e-mail vidotti@clinicadeolhosjun-
diai.com.br 

n O Hospital Saúde da Mulher (HSM), 
situado na cidade de Belém (PA),  
com certificação pela Organização 
Nacional de Acreditação - ONA III, 
oferece a possibilidade de contrata-
ção de oftalmologistas especialistas 
em Retina e Córnea, interessados  
devem enviar curricullum vitae para  
rosário.motley@hsmdiagnostico.com.
br ou diagnosis_diagnosis@yahoo.
com.br ou entrar em contato com  
nossa central de atendimento (91) 
3239-9000; (91) 31817000; ramal 

7100 Contato Rosário Motley; ou 
ramal 7072 contato Wlaima Schi-
neider.

n Oportunidade Trabalho para Mé-
dico Oftalmologista, boa remune-
ração, participação em cirurgias e 
exames, horários flexíveis em São 
Paulo, capital, próximo ao metrô. 
Enviar currículos para o e-mail edi-
koby@yahoo.com

n Clínica de Oftalmologia contrata 
médicos oftalmologistas para traba-
lhares na Capital e no interior do Es-
tado de São Paulo. Excelente remu-
neração. Atendimento ambulatorial, 
centro de diagnóstico e cirurgias 
eletivas. Contatos pelo telefone (11) 
4292-1257 ou pelo e-mail creden-
ciamento@brasimed.com

n Vendo lâmpada de fenda Ni-
kon adaptada para documenta-
ção fotográfica, sem suporte para 
tonômetro,valor R$ 3.000,00; oftal-
moscópio indireto American Optical, 
valor R$ 1.000,00.Tratar com Clóvis 
pelo telefone (15) 3244-2705.
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Calendário Oftalmológico

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

20132013

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
 
10 a 12 VI Congresso Baiano de Oftalmologia
 VII Congresso da Sociedade de Oftalmologia de Feira de 

Santana
 local: Canabrava Resort - Ilhéus (BA)
 informações: Site: www;sofba2013.com.br/ 

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: http://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
 
02 30ª Jornada de Ortóptica
 local: Hospital de Olhos Paulista - São Paulo - SP
 informações: E-mail: secretaria@cborg.com.br
 Site: www.cbort.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 
 
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 
 

Março
 
21 e 22   VI Jornada de Oftalmologia do Hospital São Rafael
 local: Hospital São Rafael - Salvador - BA
 informações: Interlink Consultoria & Eventos Ltda.
 Tel.: (71) 3011-9797
 E-mail: indomar@interlinkeventos.com.br

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

20142014
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Calendário Oftalmológico

Por decisão do Conselho Deliberativo do CBO, deve haver um interstício de 45 dias antes e 30 dias 
depois dos Congressos Brasileiros de Oftalmologia e dos Congressos Brasileiros de Prevenção da 
Cegueira e Reabilitação Visual, durante o qual não devem ser realizados eventos oftalmológicos. 
Esta decisão foi institucionalizada e transformada no artigo 107 do Regimento Interno do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia. Em 2014, este interstício vai de 20 de julho a 06 de outubro. 

20152015

 
Abril
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 
 

Maio
 

04 a 08 Encontro da Association for Research in Vision 
 and Ophthalmology - ARVO
 local: Orlando - Flórida - EUA
 informações: Site: www.arvo.org/am/

15 a 17  XXII Congresso Internacional de Oculoplástica
 local: Búzios - RJ
 informações: Site: www.sbcpo.org.br/

22 a 25 39º Congresso da Associação Paranaense de Oftalmologia
 local: Centro de Eventos - Londrina - PR
 informações: Site: www.congressoapo.com.br

 
Novembro
 
06 a 08 12º Congresso SOTRIM 
 Sociedade de Oftalmologia do Triângulo Mineiro
 local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (CEA)
 Uberaba - MG
 informações: Tels.: (34) 3338-5343 ou 3312-0657

07 a 08 II CEPO — Congresso de Estética Periocular
 informações: Local: Rio de Janeiro (RJ)

 

 

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

20142014 Setembro
 03 a 06 

XXi Congresso Brasileiro de  
Prevenção da Cegueira e reabilitação visual

ii Congresso de Oftalmologia da língua Portuguesa
local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife – PR

Informações: e-mail – secretaria@cbo2014.com.br
Site: www.congressocbo.com.br/cbo2014

Pode ser usado 
com lentes 
de contato1

15 mL 10 mL
Nova 

Apresentação

Restaura 
o conforto 
ao piscar1

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

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

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

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

Alívio imediato e prolongado do ardor e da secura ocular1

Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3

Material destinado exclusivamente à classe médica.

P
ro

du
zi

do
 e

m
: F

ev
er

ei
ro

/2
01

3
Ro

nd
a 

Pr
op

ag
an

da



Pode ser usado 
com lentes 
de contato1

15 mL 10 mL
Nova 

Apresentação

Restaura 
o conforto 
ao piscar1

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

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

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

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

Alívio imediato e prolongado do ardor e da secura ocular1

Sem riscos de lesões induzidas pelos conservantes2,3

Material destinado exclusivamente à classe médica.

P
ro

du
zi

do
 e

m
: F

ev
er

ei
ro

/2
01

3
Ro

nd
a 

Pr
op

ag
an

da



PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA A LUZ AZUL-VIOLETA NOCIVA.

NOVO

A luz azul-violeta é a luz mais prejudicial 
para as células da retina.

Ela pode causar danos aos olhos a longo prazo, 
como a degeneração macular.

CONHEÇA A LENTE 
TRANSPARENTE QUE OFERECE 

A PROTEÇÃO MAIS COMPLETA 
PARA A SAÚDE OCULAR.

PREVINE O ENVELHECIMENTO 
PRECOCE DOS OLHOS
AO FILTRAR SELETIVAMENTE 
AS LUZES NOCIVAS: 
UV E AZUL-VIOLETA
• Reduzindo a taxa de morte 

de células da retina em 25%(1).
• É a mais completa proteção UV 

em lentes transparentes*(2).

1 SUA TECNOLOGIA ANTIRREFLEXO 
SELETIVA PERMITE A PASSAGEM 
DA LUZ ESSENCIAL, 
inclusive a azul-turquesa, preservando a percepção das 
cores e do bem-estar geral, regulando o relógio biológico.

2 OFERECE MÁXIMA NITIDEZ 
DE VISÃO REDUZINDO:

3

Reflexos Arranhões Manchas Poeira Água

(1) As lentes Crizal Prevencia bloqueiam 20% da luz azul-violeta nociva, reduzindo a morte das células retinianas em 25%. A redução da luz azul-violeta pode variar ligeiramente dependendo do material da lente. Em testes in vitro 
realizados pela Essilor no Institut de la Vision em Paris, células do epitélio pigmentar da retina (EPR) foram expostas à luz azul-violeta, reproduzindo a exposição fisiológica à luz do sol do olho aos 40 anos. 

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

As lentes Essilor Crizal® Prevencia™ são destinadas à correção de ametropias e presbiopia, oferecendo proteção seletiva contra os raios nocivos da luz azul e UV. A Essilor declara que as informações fornecidas são informações 
gerais para fins de prevenção e conscientização da população.
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