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DE SILICONE HIDROGEL NO BRASILDE SILICONE HIDROGEL NO BRASIL1  ª

UMA LENTE NOVA 
A CADA DIA 2

DESCARTE DIÁRIO 
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SAÚDE TODOS 
OS DIAS
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SAÚDE QUE 
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A ÚNICA LENTE 
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A TECNOLOGIA 
HYDRACLEAR® 1 1,3

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

PROTEÇÃO UV 
CLASSE I 3

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

POSSIBILITANDO 100% 
DE CONSUMO 
DE OXIGÊNIO 

PELA CÓRNEA 1,4

OLHOS MAIS BRANCOS 
E BRILHANTES

EQUIVALENTE 
AOS OLHOS AO NATURAL 1,4

AS 4 DIMENSÕES DA SAÚDE OCULAR1-DAY ACUVUE® 1-DAY ACUVUE® 
TRUEYE®TRUEYE®

Senofi lcon A - 1ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620045, 2ACUVUE® OASYS® para ASTIGMATISMO com HYDRACLEAR® PLUS: Reg.ANVISA 80148620054, 
3ACUVUE® OASYS® com HYDRACLEAR® PLUS (Bandage): Reg.ANVISA 80148620058, Galyfi lcon A - 4ACUVUE® ADVANCE® com HYDRACLEAR®: Reg.ANVISA 80148620026, Etafi lcon 
A - 5ACUVUE® 2: Reg.ANVISA 80148620019, 61-DAY ACUVUE® MOIST®: Reg.ANVISA 80148620052, 71-DAY ACUVUE® MOIST para ASTIGMATISMO: Reg.ANVISA 80148620064, 8ACUVUE® 
2 COLOURS: Reg.ANVISA 80148620013, 9ACUVUE® CLEAR: Reg.ANVISA 80148620021 e 10ACUVUE® BIFOCAL: Reg.ANVISA 80148620016, Narafi lcon A - 111-DAY ACUVUE® TRUEYE® 
com HYDRACLEAR® 1: Reg.ANVISA 80148620065.  Caixas com 306,7, 61,2,3,4,5,8,9,10 ou 28 lentes de contato (LC). Indicações: LC Esféricas1,4,5,6,9,11: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime 
de monovisão) afácica ou não afácica. LC Esféricas Coloridas8: Miopia, hipermetropia (presbiopia em regime de monovisão) afácica ou não afácica. LC Bifocais10: Presbiopia afácica ou não 
afácica associada ou não a miopia ou hipermetropia. LC Tóricas2,7: Astigmatismo afácico ou não afácico associado ou não a miopia ou hipermetropia. LC Terapêuticas3: As lentes de contato 
podem ser prescritas, em determinadas condições ou doenças oculares, como lentes de proteção para a córnea, a fi m de aliviar o desconforto e servir como uma cobertura de proteção. O 
médico Oftalmologista informará se o usuário apresenta essa condição, podendo prescrever medicações adicionais ou programação de substituição para a condição específi ca. O usuário 
nunca deve tratar qualquer condição, usando lentes de contato ou medicação para os olhos, sem primeiro consultar o médico Oftalmologista. Contra-Indicações: Qualquer infl amação, 
infecção, doença ocular, lesão ou anormalidade que afete a córnea, conjuntiva ou pálpebras. Qualquer doença sistêmica que venha a afetar os olhos ou ser agravada pelo uso de LC; reações 
alérgicas das superfícies oculares ou anexas. Qualquer infecção ativa da córnea; olhos vermelhos ou irritados. Precauções e Advertências: Problemas oculares, incluindo úlceras de córnea, 
podem se desenvolver rapidamente e causar perda da visão. Em caso de desconforto visual, lacrimejamento excessivo, visão alterada, vermelhidão nos olhos ou outros problemas, retirar 
imediatamente as LC e contatar o Oftalmologista. Usuários de LC devem consultar seu Oftalmologista regularmente. Não usar o produto se a embalagem estéril de plástico estiver aberta ou 
danifi cada. Reações Adversas: Ardor, coceira ou sensação de pontada nos olhos. Desconforto quando a LC for colocada pela primeira vez. Sensação de que há algo no olho (corpo estranho, 
área raspada). Lacrimejamento excessivo, secreções oculares incomuns ou vermelhidão dos olhos. Acuidade visual defi ciente, visão embaçada, arco-íris ou halos ao redor de objetos, fotofobia, 

ou olho seco, podem ocorrer caso as LC sejam usadas continuamente ou por tempo excessivamente 
longo. Se o usuário relatar algum problema, deve RETIRAR IMEDIATAMENTE AS LENTES e contatar 
o Oftalmologista. Posologia: Uso prolongado1,2,3,5,8,10– Um a 7 dias/6 noites de uso contínuo, inclusive 
durante o sono. Uso diário1,2,3,4,5,8,9,10 – Períodos inferiores a um dia de uso enquanto acordado. Descartáveis 
diárias6,7,11 – 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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Lançamento no Brasil!

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

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

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

Indicado para usuários de lentes de contato 1

Alta capacidade de retenção de água2,3

Conforto prolongadoHidratação prolongada
Muco-adesivo2,4

Impede a visão turva
Visco-elástico4

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

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

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Divisão GENOM

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

Santa Maria- Brasília - DF - CEP: 72549-555
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Milton Ruiz Alves
 Presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia
 Gestão 2013/ 2015

profissionais pelas áreas urbanas, criando uma maior atrati-
vidade para o exercício profissional nas áreas carentes. Para 
isto ocorrer é necessário: a) contratação do médico oftalmo-
logista e da equipe multidisciplinar de saúde com salários 
atrativos; b) elaboração e colocação em prática de plano 
de cargos e salários que possa garantir condições positi-
vas para o exercício profissional nestas áreas; c) meios para 
que as famílias dos médicos e equipes multidisciplinares 
consigam encontrar emprego e educar seus filhos nestes 
locais; d) instalação de infraestrutura mínima para a prática 
oftalmológica e/ou facilitação de crédito para que o oftalmo-
logista adquira os equipamentos mínimos necessários para 
a montagem de seu consultório nestas áreas; e) credencia-
mento universal destes médicos oftalmologistas junto ao 
SUS; e f) atualização da tabela SUS para pagamento justo 
de honorários e custos operacionais. 

Discordamos do político Nilo Coelho, então governador 
da Bahia que, em 1987, comparou o médico ao sal: bran-
co, barato e encontrado em qualquer lugar. Até o Programa 
“Mais Médicos” o contesta. Contudo, hoje, somos cerca de 
20 mil médicos oftalmologistas brasileiros distribuídos por 
todo o território nacional, número suficiente para tratar com 
dignidade toda a nossa população. Temos uma história de 
responsabilidade social reconhecida internacionalmente. 
Não há sequer um único médico oftalmologista que não te-
nha participado, nos últimos anos, de alguma ação social.

A Oftalmologia brasileira tem todas as suas lideranças 
preocupadas em também servir as populações excluídas 
com uma medicina de qualidade. Portanto, vamos continuar 
contribuindo para o aprimoramento da Política Nacional de 
Atenção Especializada em Oftalmologia (PNAEO) para que 
o SUS possa oferecer à população brasileira uma ainda me-
lhor atenção à saúde visual. 

P
recisamos, neste momento de crise entre o gover-
no e a classe médica, precipitado a partir dos vetos 
da presidenta à Lei do Ato Médico e aprofundado 
com a Medida Provisória “Mais Médicos”, discutir a 

nossa participação nesta nova realidade (como ficamos?) 
e, sobretudo, a nossa responsabilidade (como podemos 
contribuir?) sobre como gerar ainda mais qualidade à saú-
de ocular da população brasileira. 

Não restam dúvidas de que este caos previsível ocor-
reu pela falta de gestões “responsáveis” na saúde pública, 
onde tem predominado “mentalidades estatizantes, buro-
cráticas e, sobretudo, ineficientes”. Assim posto, ressalta-
mos que não temos o propósito de discutir as finalidades 
ou intenções que levaram o governo a “alugar” profissio-
nais formados em Cuba a atuarem no País, porque sem o 
Revalida, estes profissionais não deixam de ser suposta-
mente médicos.  No entanto, o Programa “Mais Médicos” 
escancarou a má distribuição geográfica de profissionais 
de saúde e a necessidade de formação de um novo pro-
fissional médico comprometido com a necessidade social, 
antecipando uma mudança de paradigma: a Medicina 
precisa urgentemente ir de encontro ao paciente no local 
onde ele se encontra. Também, não vamos discutir o que 
poderá fazer um médico “importado” numa cidade sem in-
fraestrutura e condições de trabalho, e sem a fiscalização 
dos Conselhos de Ética Médica? Nem como irão proceder 
com os casos de média e alta gravidade, sem um hospital 
central próximo para atendê-los? Mas pretendemos discu-
tir como os médicos oftalmologistas e a Oftalmologia bra-
sileira pode ajudar o governo a preencher estas lacunas no 
curto e médio prazo. 

Em saúde pública, esforços multifacetados são sempre 
mais eficazes que intervenções isoladas. No curto prazo, 
faz-se necessário a implementação de um Programa de 
Capacitação de Equipes Multidisciplinares de Saúde da 
Família para executarem ações básicas em saúde ocular 
nas áreas carentes. O CBO pode e deve contribuir com o 
Ministério da Saúde (MS) na elaboração e execução deste 
Programa Intensivo de Capacitação (60 horas). Ainda, no 
curto prazo, o CBO pode contribuir com o MS para aumen-
tar a abrangência do Programa “Olhar Brasil”, para tanto, o 
governo precisa criar uma logística de atendimento global 
com: a) credenciamento de equipes multidisciplinares na 
área de saúde ocular; b) atualização da tabela de hono-
rários e custos operacionais do Programa Olhar Brasil; c) 
destinação de verba de custeio para a triagem visual, para 
o deslocamento das equipes e para a realização de pro-
cedimentos gerados pela demanda criada, etc.., e d) uti-
lização de inovação, agregando ao serviço médico novas 
tecnologias (equipamentos oftalmológicos mais apropria-
dos para o exame ocular em larga escala e telemedicina).

No médio prazo, o CBO pode contribuir com a implan-
tação do Programa “Oftalmologistas Para Todos”. Consi-
derando-se que neste programa o recurso humano é a 
grande prioridade, pois representa 70% do investimento a 
ser feito em saúde, ressaltamos que hoje o País dispõe de 
cerca de 20 mil oftalmologistas, e a cada ano acrescenta 
ao mercado de trabalho outros mil. Então, temos o recurso 
humano pronto e bem formado. Contudo, para atrair o mé-
dico oftalmologista para estas localidades, o governo tem 
que ter vontade política para inverter a preferência destes 
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SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Informações adicionais disponíveis à classe farmacêutica mediante solicitação. 
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Bula do produto: HYABAK®. Solução sem conservantes para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto. Frasco ABAK®. COMPOSIÇÃO: Hialuronato de sódio 0,15g. Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injetáveis q.b.p. 100 mL. NOME E
MORADA DO FABRICANTE: Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - França. QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: HYABAK® contém uma solução destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contato. Foi concebido: • Para
humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por fatores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de uma tela de computador. • Nos
utilizadores de lentes de contato, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporcionando um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia. Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK® permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode,
assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contato. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO: • Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco. • Não injetar, não engolir. Não utilize o produto caso
o invólucro de inviolabilidade esteja danificado. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. INTERAÇÕES: É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares. COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO: POSOLOGIA: 1 gota em cada olho durante o dia, sempre que
necessário. Nos utilizadores de lentes: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia. MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INSTILAÇÃO OCULAR. STERILE A - Para uma utilização correta do produto é necessário ter em conta determinadas
precauções: • Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação. • Evitar o contato da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo
de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contato: instilar uma gota de HYABAK® na concavidade da lente. FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO: Distribuir as instilações
ao longo do dia, conforme necessário. CONSERVAÇÃO DE DISPOSITIVO: NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR. PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO: Conservar a uma temperatura inferior a 25ºC. Depois de aberto, o frasco não
deve ser conservado mais de 8 semanas. 

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

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

Indicado para usuários de lentes de contato 1

Alta capacidade de retenção de água2,3

Conforto prolongadoHidratação prolongada
Muco-adesivo2,4

Impede a visão turva
Visco-elástico4

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

Mais conforto ao paciente
Ph e osmolaridade semelhantes às do filme lacrimal normal 2
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VIGADEXA (moxifloxacino 0,5% cloridrato e fosfato de dexametasona 0,1%) - Solução Oftálmica Estéril - Frasco plástico conta-gotas contendo 5 ml. INDICAÇÕES: é indicado no®

tratamento de infecções oculares causadas por microrganismos suscetíveis e na prevenção da inflamação e infecção bacteriana que podem ocorrer após cirurgia ocular.
CONTRAINDICAÇÕES: Ceratite epitelial por herpes simples (ceratite dendrítica), vacínia, varicela e muitas outras doenças virais da córnea e conjuntiva. Infecções oculares por
micobactérias. Doenças micóticas oculares. Hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou a outros derivados quinolônicos. Glaucoma e/ou doenças com adelgaçamento da córnea e
esclera. CUIDADOS: Para evitar contaminação não tocar o conta-gotas. Conservar o produto em temperatura ambiente. POSOLOGIA: Na prevenção da infecção e inflamação ocular pós-
cirúrgica, instilar 1 gota, 4 vezes por dia, no olho a ser operado, desde 1 dia antes da cirurgia até 15 dias depois da cirurgia. Nos pacientes submetidos à cirurgia de catarata, no dia da cirurgia
instilar a medicação imediatamente após a cirurgia ocular. Nos pacientes submetidos à cirurgia refrativa pela técnica LASIK, no dia da cirurgia instilar a medicação no mínimo 15 minutos após
a cirurgia ocular. Nas infecções oculares causadas por microrganismos suscetíveis, instilar 1 gota, 4 vezes por dia, por até 7 dias ou conforme critério médico. ADVERTÊNCIAS:
Exclusivamente para uso externo. Não injetar. PRODUTO DE USO EXCLUSIVO EM ADULTOS. O USO EM CRIANÇAS REPRESENTA RISCO À SAÚDE. VIGADEXA® Solução não deve
ser injetado sob a conjuntiva, nem introduzido diretamente na câmara anterior do olho. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram realizados estudos de interação medicamentosa
com VIGADEXA Solução Oftálmica. Estudos in vitro indicam que o moxifloxacino não inibe as isoenzimas CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ou CYP1A2, indicando que é improvável®

que o moxifloxacino altere a farmacocinética das drogas metabolizadas por estas isoenzimas do citocromo P450. Com base em estudos de administração sistêmica, os corticosteróides
podem potencializar a atividade dos barbituratos e antidepressivos tricíclicos e diminuir a atividade de anticolinesterásicos, salicilatos e anticoagulantes. A relevância específica destas
observações em relação à administração oftálmica não foi estudada. REAÇÕES ADVERSAS: As reações adversas que podem ocorrer com uso de corticosteróides são: glaucoma com
lesão no nervo óptico, defeitos na acuidade e no campo visual, formação de catarata, infecções oculares secundárias após supressão da resposta do hospedeiro e perfuração do globo
ocular. Os eventos adversos oculares relatados com maior freqüência com o uso da solução oftálmica de moxifloxacino 0,5% foram conjuntivite, diminuição da acuidade visual, olho seco,
ceratite, desconforto ocular, hiperemia ocular, dor ocular, prurido ocular, hemorragia subconjuntival e lacrimejamento. MS 1.0023.0268.001-4- VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - AO
PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO (v.00 – dez/07)

Contraindicação: ceratite epitelial por herpes simples, glaucoma e/ou doenças com adelgaçamento da córnea e esclera.
Interação Medicamentosa: corticosteróides podem potencializar a atividade dos barbituratos e antidepressivos tricíclicos.

Referências Bibliográficas: 1. Mather R, Karenchak LM, Romanowski EG, Kowalski RP. Fourth generation fluoroquinolones: new weapons in the arsenal of ophthalmic antibiotics. Am J
Ophthalmol. 2002;133(4):463-466. Kim DH, Stark WJ, O'Brien TP, Dick JD. Aqueous penetration and biological activity of moxifloxacin 0.5% ophthalmic solution and gatifloxacin 0.3%2.
solution in cataract surgery patients. Ophthalmology. 2005;112(11):1992-1996. Freitas LL, Soriano E, Muccioli C, Höfling-Lima AL, Belfort R Jr. Efficacy and tolerability of a combined3.
moxifloxacin/dexamethasone formulation for topical prophylaxis and reduction of inflammation in phacoemulsification: a comparative, double masked clinical trial. Curr Med Res Opin.
2007;23(12):3123-3130.

VIGADEXA® Solução Oftálmica Estéril
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VIGADEXA solução oferece:
®

Proteção para os olhos de seus�
pacientes com moxifloxacino, um
avançado antibiótico que oferece
eficácia onde é preciso1,2

Redução da inflamação pós-operatória�
com dexametasona, um esteroide de
eficácia comprovada3

Tecnologia em combinação em�
uma única gota3

Potência e penetração ao seu comando
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E
sta foi a avaliação feita pelo 
presidente do CBO, Milton 
Ruiz Alves, após reunião que 
manteve com o médico oftal-
mologista Rafael Ernane Al-

meida Andrade, idealizador e coordena-
dor do Mutirão do Diabetes de Itabuna, 
realizada em 19 de outubro, na sede do 
CBO, em São Paulo (SP).

O CBO abriga em sua página na 
internet (www.cbo.com.br) vários ma-
teriais que podem ser acessados pe-
los médicos oftalmologistas de todo o 
País e reproduzidos para a realização 
de iniciativas locais de esclarecimen-
to à população sobre o diabetes, suas 
consequências e formas de detecção e 
controle. Além disso, a entidade realiza 
várias ações para divulgar ainda mais o 
Mutirão Diabético de Itabuna e os mu-
tirões que estão sendo organizados e 
realizados em outras cidades do Norte-
Nordeste do Brasil.

O País se ilumina de azul para conscientizar-se
sobre o diabetes e suas consequências

O presidente do CBO e Newton 
Kara José, pioneiro nas campanhas 
comunitárias de saúde ocular

Rafael Ernane Almeida Andrade

“O Conselho Brasileiro de Oftalmologia decidiu apoiar de forma mais efetiva o Mutirão 
do Olho Diabético de Itabuna e sua ampliação para outras cidades do Norte e Nordeste 
do País. Não se trata de emprestar o nome da entidade à iniciativa já vitoriosa que tem 
brilho próprio, mas de incentivar a todos os médicos oftalmologistas do Brasil a refletirem 
sobre o exemplo que nos vem daquela cidade baiana, em fase histórica na qual a 
Oftalmologia brasileira enfrenta novos e velhos desafios”.
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E
m 09 de novembro, ocorre o já tradi-
cional Mutirão Diabético de Itabuna 
(BA), ação médico-comunitária que 
reúne milhares de pessoas, além de 
médicos, voluntários e autoridades 

para a realização de exames médicos, en-
caminhamentos para tratamentos, ações de 
esclarecimento sobre diabetes e atividades 
artísticas e culturais.

O mutirão é coordenado pelo médico of-
talmologista Rafael Ernane Almeida Andrade, 
diretor do Hospital de Olhos Beira Rio e de 
sua organização e promoção também partici-
pam a Associação dos Diabéticos de Itabuna 
(ASDITA) e o Grupo de Estudo e Pesquisa do 
Mutirão do Diabético. Conta com o apoio de 
inúmeras entidades médicas (entre as quais o 
CBO), associações, empresas e órgãos públi-
cos municipais e estaduais.

Para 2013, os organizadores planejam 
a realização de quatro a cinco mil testes de 
glicemia capilar, avaliação da pressão arterial 
e do índice de massa corpórea, 2.500 ava-
liações de complicações em fundo de olho 
e pé diabético, 250 pacientes submetidos a 
fotocoagulação a laser terapia na retina, 300 
pacientes submetidos à avaliação nefrológica 
e da pressão arterial e outro tanto submetidos 
à avaliação bioquímica.

Durante todo o dia, os visitantes recebe-
rão orientação sobre atividades físicas e fisio-
terápicas, nutrição, prevenção da saúde bucal, 
orientações várias relacionadas à diabetes.

Durante a semana que antecede o evento, 
marcos arquitetônicos e centenas de casas 
particulares da cidade de Itabuna recebem 
iluminação noturna de cor azul como parte da 
campanha de conscientização da população 
para os perigos da diabetes.

Mais informações sobre o Mutirão Diabéti-
co de Itabuna podem ser obtidas no site www.
mutiraododiabetico.com.br

Na próxima edição do Jornal Oftalmológi-
co Jota Zero serão publicadas mais notícias 
relacionadas com o evento de 2013. 

Mutirão do Diabético de Itabuna
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JOTA ZERO: Como surgiu a idéia de criar o 
mutirão do diabético? Há quanto tempo ele 
existe?

Rafael Andrade: O projeto de retinopa-
tia diabética foi elaborado por médicos da 
Organização Mundial de Saúde e do Comi-
tê de Prevenção à Cegueira da Associação 
Pan-Americana de Oftalmologia. O projeto 
é destinado a pessoas com diagnóstico de 
diabetes visando atingir principalmente áreas 
carentes, com o objetivo de prevenir a ceguei-
ra. O Mutirão do Olho Diabético é realidade 
no Brasil há mais de 11 anos, quando iniciou-
-se na Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP). Quando estive por seis anos na 
UNIFESP, fazendo minha especialização em 
Retina e Vítreo e meu doutorado, participei de 
inúmeros Mutirões do Olho Diabético, realiza-
dos na época a cada 2 meses, e tive oportuni-
dade de aprender o know-how e a importân-
cia de todo o projeto, que acabou marcando 
minha formação. Quando retornei a Itabuna, 
trouxe este projeto através do Hospital de 
Olhos Beira-Rio.  Em 2004, foi realizado nos-
so primeiro Mutirão do Olho Diabético, que 

vem sendo repetido anualmente, sempre na 
semana do Dia Mundial do Diabético (14 de 
Novembro). Este ano realizamos o nono Muti-
rão, o maior e mais completo.

JOTA ZERO: Como o mutirão foi divulgado?

Rafael Andrade: A efetiva realização dos 
trabalhos do projeto deve ser precedida de 
cuidadosa e ampla divulgação junto à comu-
nidade que se pretende atingir. São utilizadas 
várias estratégias de comunicação: panfletos, 
cartazes, faixas expostas em locais estraté-
gicos, veículos sonorizados, palestras, jornais 
regionais, rádio, mídia televisiva etc. Com pelo 
menos 30 dias de antecedência, a divulgação 
precisa ser feita em matérias jornalísticas, pa-
lestras em entidades e clubes de serviços e 
através de cartazes em pontos estratégicos 
como hospitais, ambulatórios, centros de 
saúde, estações de trem, ônibus, farmácias, 
igrejas e todos os locais onde haja grande 
concentração de pessoas. Com quinze dias 
de antecedência, os responsáveis devem 
colocar faixas promocionais de rua. Uma se-
mana antes da Campanha é o momento de 
iniciar a divulgação através de carros de som 
nos bairros, pelos jornais, rádios e TV. 

Sempre é muito importante a ação dos 
agentes de saúde organizados pela Unidade 
Básica da Secretaria Municipal de Saúde, que 
divulgaram e levaram através da busca ativa e 
organizada parcela predeterminada de diabé-
ticos cadastrados, que podem ser conduzidos 
e transportados no dia do Mutirão em ônibus 
disponibilizados pela prefeitura. Nos últimos 
anos, as redes sociais foram muito importan-
tes na divulgação do evento e na formação 
de uma grande corrente atravessando fron-
teiras, com participação de pessoas de vários 
estados. O projeto tem um site oficial que 
funciona durante todo o ano (www.mutirao-
dodiabetico.com.br). Já foram postadas mais 
de 5 mil fotos dos Mutirões no Flickr (http://
www.flickr.com/photos/mutiraoitabuna), com 
todas as fotos compartilhadas com a Interna-
tional Diabetes Federation (IDF). Como des-
taque, informo que uma foto da campanha 
de Itabuna compõe o banner principal do site 
da IDF há dois anos, localizada acima da foto 
que mostra um evento na Muralha da China 
(http://www.idf.org/worlddiabetesday).

“Nos oito Mutirões já realizados, mais
de 15 mil pacientes diabéticos foram examinados”

Rafael Andrade
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JOTA ZERO: Quantos já foram atendidos 
pelo mutirão?

Rafael Andrade: No últimos oito Mutirões 
realizados, mais de 15 mil pacientes diabéti-
cos foram examinados. No primeiro Mutirão 
atendemos pouco mais de 200 pessoas. Este 
número foi aumentando e, no último, atende-
mos aproximadamente 2.000 diabéticos com 
exame de fundo de olho e do pé diabético. Dos 
pacientes examinados, 10% apresentaram 
retinopatia grave ou maculopatia diabética e 
foram submetidos à fotocoagulação a laser 
gratuitamente e também à avaliação da pres-
são arterial, renal (equipe de nefrologistas) e 
bioquímica. Neste mesmo ano, foi montada 
uma grande Feira de Saúde em Diabetes em 
frente em Hospital de Olhos Beira Rio circula-
ram mais de 13 mil pessoas durante todo o dia. 
 
JOTA ZERO: Quantos diabéticos já foram 
descobertos?

Rafael Andrade: Dentro do Mutirão do Dia-
bético, também realizamos a Campanha Na-
cional de Detecção de Diabetes, juntamente 
com a Federação Nacional das Entidades 
e Associações em Diabetes (FENAD). Em 
2012 realizamos aproximadamente 3.500 
exames de glicemia capilar, principalmente 
em pacientes do grupo de risco (diagnosti-
cando novos diabéticos) e detectamos que 
aproximadamente 34% dos pacientes eram 
diabéticos e não sabiam.

 
JOTA ZERO: O mutirão é financiado por 
quem?

Rafael Andrade: Em Itabuna, todos pa-
cientes (entre 1.500 e 2.000) são atendidos 
e tratados gratuitamente. Os exames são 
realizados de forma gratuita pelo Hospital 
de Olhos Beira Rio,  Associação dos Diabé-
ticos de Itabuna (ASDITA) e pelos parceiros 

de outras especialidades. Fazendo parte da 
uma Campanha de mobilização da Sociedade 
Norte-Nordeste de Oftalmologia (SNNO) e 
do CBO, que este ano lançou uma campanha 
para mobilizar e incentivar campanhas em 
prol do Combate ao Diabetes em todo Norte-
-Nordeste brasileiro. Localmente, contamos 
com a ajuda para montagem de toda esta es-
trutura da Prefeitura de Itabuna, do Governo 
do Estado, clubes de Serviços, patrocinado-
res como a Novartis, Bahiagás, Unimed Ita-
buna, TV Cabrália/Record, e várias empresas 
e voluntários que contribuem de alguma for-
ma para o sucesso do Mutirão, que hoje já se 
consolida como um dos maiores da América 
Latina  e um orgulho para a cidade.
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Novembro Azul

JOTA ZERO: Como a cidade recebeu a ini-
ciativa?

Rafael Andrade:  Em 2007, o Dia Mundial 
do Diabetes passou a ser data oficial das Na-
ções Unidas, como resultado da resolução 
61/225. Esta resolução convida todos os Es-
tados membros da ONU a participarem do Dia 
Mundial do Diabetes e a prestarem atenção à 
necessidade de educação e conscientização 
requerida para enfrentar a crescente epide-
mia de diabetes. O Dia Mundial do Diabetes é 
um evento mundial que une milhões de pes-
soas em mais de 160 países para aumentar 
a conscientização sobre o Diabetes. Nume-

rosas ações locais e nacionais são realizadas 
por organização de indivíduos interessados e 
preocupados com a causa do Diabetes. Nos 
últimos anos a IDF convidou a todos para 
efetivarem a iluminação em azul de lugares 
emblemáticos, monumentos, edifícios e casas 
particulares para marcar o Dia Mundial do 
Diabetes. A IDF e a ONU têm, entre os vários 
objetivos, o de iluminar com luz azul na noite 
de 14 de novembro (Dia Mundial do Diabe-
tes) pelo menos 500 monumentos ícones em 
todo o mundo. A cidade de Itabuna se mo-
bilizou. Além do Hospital de Olhos Beira Rio,  
montamos uma grande arena coberta com 
mais de 10 mil balões azuis no coração da 
cidade. A participação é maior a cada ano. Na 
primeira quinzena de novembro, a cidade de 
Itabuna fica azul, com a iluminação de várias 
empresas e monumentos da cidade, como o 
Hospital de Olhos Beira Rio, praças, Catedral 
São José, pontes, praças, clínicas, Torre da TV 
Cabrália/Record, além de muitas casas parti-
culares e comerciais por toda cidade. 

JOTA ZERO: Qual a importância do exame 
oftalmológico para o diagnóstico precoce do 
diabetes?

Rafael Andrade: Para os médicos oftal-
mologistas a resposta é clara, mas é muito 
importante conscientizar a população de que 
todo paciente diabético deve fazer exame de 
fundo de olho, pois 21% dos pacientes diabé-
ticos do tipo 2 já têm algum grau de retinopa-
tia diabética e entre 5 a 10% têm retinopatia 
com indicação de tratamento. Lembro que 
2% dos diabéticos são legalmente cegos, o 
que significa algo em torno de mais de 300 
mil cegos no Brasil por diabetes. O pacien-
te diabético tem 25 vezes mais chances de 
ficar cego que o não diabético e é a principal 
causa de cegueira na idade dos 20 aos 64 
anos. Nós, médicos oftalmologistas, temos 
que levantar a bandeira de que todo paciente 
diabético necessita realizar o exame de fundo 
de olho pelo menos uma vez ao ano desde o 
diagnóstico da doença.

JOTA ZERO: Quais exames de visão o muti-
rão do diabético de Itabuna faz gratuitamente?

Rafael Andrade: O mapeamento da retina, 
com pupila dilatada e feito em aproximada-
mente dois mil pacientes por evento. Os ca-
sos graves com indicação de tratamento são 
submetidos gratuitamente a fotocoagulação 
a laser já no dia do Mutirão. Contamos sem-
pre com a colaboração de grandes especia-
listas em retina de várias partes do Brasil, 
dentre os quais queremos destacar André 
Castelo Branco, André Príncipe, Paulo Henri-

O paciente 
diabético tem 
25 vezes mais 
chances de ficar 
cego que o não 
diabético

O paciente 
diabético 
tem 25 
vezes mais 
chances de 
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que Morales, Eduardo Dib,  Nichard Unonius , 
Fernando Malerbi. Casos com outras compli-
cações oculares detectadas, como catarata, 
glaucoma, entre outras são encaminhados a 
Secretaria de Saúde para posterior encami-
nhamento do caso.

JOTA ZERO: Como organizam a demanda 
de pessoas que querem ser atendidas?

Rafael Andrade: Existe uma equipe treina-
da que identifica os pacientes diabéticos e 
os direciona para atendimento especializado 
dentro do Hospital de Olhos Beira Rio. Em se-
guida, outra equipe de acadêmicos preenche 
o questionário com dados de identificação e 
clínicos para levantamento do perfil epide-
miológicos dos pacientes. Posteriormente, 
outra equipe dilata as pupilas dos pacientes 
da fila que, em seguida, entram no hospital 
para o exame de fundo do olho. Dentro do 
hospital, o fluxo é  unidirecional e o paciente 
é encaminhado às várias estações de exame 
(pé, rim, laser, bioquímica) e à orientação final, 
onde a ficha do paciente é retida e o paciente 
recebe orientações e os resultados de seus 
exames. Paralelamente, acontece na praça 
em frente a Feira de Saúde, onde toda a parte 
educacional e de orientação para o paciente, 
familiares e toda a sociedade é concretiza-
da e também acontece a celebração do Dia 

Mundial do Diabetes, com a participação de 
autoridades, lideranças sociais e comunitárias 
e artistas. O mutirão é multidisciplinar desde 
2006, pois além do exame da retina, reali-
zamos o exame do pé diabético, do rim e da 
pressão arterial. Muitas outras especialidades 
de saúde participam do projeto, mais focados 
na parte educacional, como a Fisioterapia, 
Psicologia, Enfermagem, Odontologia, Far-
mácia, Nutrição, Educação Física e Orienta-
ção Jurídica. Os pacientes identificados no 
mutirão são encaminhados para tratamento, 
sempre.

 

O mapeamento da 
retina, com pupila 
dilatada e feito em 
aproximadamente 
dois mil pacientes 
por evento. Os casos 
graves com indicação 
de tratamento 
são submetidos 
gratuitamente a 
fotocoagulação a laser 
já no dia do Mutirão 
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Congresso do Recife

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

Prevenção da Cegueira 2014

da Cegueira e Reabil itação Visual

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual 

Recife, 3 a 6 de setembro

Prevenção da Cegueira 2014

O presidente do 
CBO e Liana Ventura, 
presidente da 
Comissão Executiva  
do evento

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa

O 
presidente do Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia (CBO), Milton 
Ruiz Alves, esteve no Recife em 
26 de outubro e, em reunião com 
a comissão executiva do XXI 

Congresso Brasileiro de Prevenção a Ce-
gueira e Reabilitação Visual e II Congresso de 
Oftalmologia de Língua Portuguesa, garantiu 
que toda diretoria do CBO está empenhada 
em fazer deste Congresso um grande suces-
so. O evento ocorrerá no Recife, de 3 a 6 de 
setembro de 2014.

A Comissão Executiva do Congresso dis-
cutiu com o presidente do CBO e obteve a 
aprovação para a realização de ação social de 
grande impacto para a população voltada para 
baixa visão, que terá encerramento e apresen-
tação de relatório das atividades desenvolvi-
das durante o Congresso do Recife. 

O presidente do CBO também afirmou 
que a Comissão Científica do CBO, coorde-
nada por Wallace Chamon, vem dedicando 
especial atenção a grade científica do even-
to com o objetivo de torná-la abrangente e  
com relevância nas diversas subespecialida-
des. O trabalho vem sendo desenvolvido com 
o propósito de proporcionar aos congressis-
tas conhecimentos sobre o que há de mais 
atual nas áreas clínica e cirúrgica, de técnicas 
cirúrgicas, tecnologia de ponta e indústria far-
macêutica, visando a melhoria da qualidade 
da assistência oftalmológica à população. 

Considerando que refração corresponde a 
70% da procura dos pacientes bem como sua 
importância para a Oftalmologia no contexto 
nacional, o Tema Oficial do XXI Congresso 
Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabi-
litação Visual / II Congresso de Oftalmologia 
da Língua Portuguesa será “Refração: Uma 
Necessidade Social”, que tem como coorde-
nadores Milton Ruiz Alves, Keila Monteiro de 
Carvalho, Liana Ventura, Newton Kara José e 
Silvana Schelini.

Mais informações sobre o congresso
podem ser obtidas no site do evento:

www.cbo2014.com.br
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Polêmica

Um dos passatempos favoritos de es-
tudiosos da teoria da decisão é testar mé-
dicos em questões que envolvem estatís-
ticas -- e os resultados são assustadores. 
Num trabalho de 1982, David Eddy pediu 
a profissionais de saúde que estimassem 
a chance de uma paciente que apresen-
tou mamografia positiva para neoplasia 
de fato ter a doença, considerando que a 
probabilidade de uma mulher ter câncer 
é de 1%, a sensibilidade do exame, de 
80%, e a taxa de falsos positivos, de 9,6%. 
Cerca de 95% dos médicos cravaram que o 
risco era de 75%, quando a resposta certa é 
7,7%. Se você fizer a conta, verá que de cem 
mulheres testadas, quase dez (9,6%) apre-
sentarão falso positivo e menos de uma (80% 
de 1%) será um positivo real. Não vou expli-
car aqui os vieses cognitivos que fazem os 
médicos e as pessoas em geral interpretarem 
números tão mal, mas, decididamente, é algo 
com que devemos nos preocupar.

Faço essas observações devido às críti-
cas que recebi por ter defendido que opto-
metristas possam prescrever óculos. Receio 
que também aqui nossos valorosos doutores 
sejam vítimas de uma cegueira estatística. 
Segundo o estudo Demografia Médica, atu-
am no país 9.962 oftalmologistas, o que dá 
quase um profissional para cada 20 mil ha-
bitantes. Se o oftalmologista dedicasse 15 
minutos a cada um trabalhando oito horas por 
dia, levaria dois anos e meio para ver todos. 

Como parcela considerável da população pre-
cisa de atendimento pelo menos anual --sem 
mencionar cirurgias--, a conta não fecha. 
O déficit de oftalmologistas não é exclusivo do 
Brasil. O mundo todo discute o que fazer para 
atender à demanda, que cresce com o enve-
lhecimento populacional. Experts como Serge 
Resnikoff defendem treinar equipes multidis-
ciplinares formadas por oftalmologistas, médi-
cos de outras especialidades, optometristas e 
ortoptistas. Só o que não faz sentido é deixar 
pessoas sem enxergar direito por disputas de 
mercado.

Hélio Schwartsman 
é bacharel em filosofia

Réplica do presidente 
do Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia
 
Caro Sr. Hélio Schwartsman,

Seguem informações para subsidiar a cor-
reção do texto “cegueira estatística” do ilustre 
jornalista:

1. O censo oftalmológico realizado pelo 
Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) 
em 2010 contou 17.740 oftalmologistas bra-
sileiros o que perfaz um oftalmologista para 
12.134 habitantes;  

Presidente do CBO e articulista 
debatem optometria

Em 13 de outubro, o articulista Hélio Schwartsman publicou artigo defendendo a 
autorização para que pessoas sem formação médica realizem procedimentos 
relacionados com a prescrição de lentes de grau. No mesmo dia, o presidente do 
CBO, Milton Ruiz Alves, enviou réplica ao articulista que, em seguida, enviou tréplica 
ao presidente do CBO, respondida imediatamente. Acompanhe todos os lances da 
polêmica.

Artigo publicado na página 2 do jornal Folha de S. Paulo de 13 de outubro de 2013

CEguEiRA EStAtíStiCA

Se o oftalmologista 
dedicasse 15 
minutos a cada um 
trabalhando oito 
horas por dia, levaria 
dois anos e meio para 
ver todos.
Hélio Schwartsman
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    2. Caso, cada oftalmologista dedicasse 
15 minutos a cada pessoa trabalhando oito 
horas por dia, levaria um ano para examinar 
todos os brasileiros; 

3. No entanto, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) preconiza que um terço da po-
pulação seja avaliado por ano, dessa forma, le-
varia cerca quatro meses para examinar todas 
as pessoas;

4. O Dr. Resnikoff fala em equipes multi-
disciplinares de oftalmologia para atuarem em 
países em que há falta de oftalmologistas. Em 
Moçambique, por exemplo, a relação é de um 
oftalmologista para cada milhão de habitantes. 

5. E, finalmente, o ilustre jornalista ao reve-
lar que fez estas observações em “função de 
críticas recebidas por ter defendido optome-
tristas”, mostrou estar entre os que enxugam 
gelo no polo ártico. Não seria mais correto, pri-
meiro corrigir a “cegueira estatística” e depois 
argumentar com a “teoria da decisão” que, ali-
ás, sabem os bem informados, não discrimina 
quaisquer profissionais, nem mesmo médicos 
ou jornalistas, ou mesmo aqueles que se jul-
gam imparciais.

 

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia e professor 
Associado da FMUSP

tréplica do articulista 
Hélio Schwartsman

Caro Milton,
 
1) Se o CBO e o CFM (de onde tirei os 

quase 10 mil) não conseguem chegar a um 
consenso sobre o número de oftalmologistas 
em atuação, está provado que a categoria 
médica como um todo não dá muita atenção 
para números e planejamento, o que é preo-
cupante.

 2) Bem, para tornar as contas mais re-
alistas (não desenvolvi isso muito na coluna 
por falta de espaço), teríamos de considerar 
quantos desses profissionais atuam para o 
SUS. Imagino que não passem de 1/3 e, mes-
mo assim, nem todos em regime de exclusivi-
dade. Assim, parece seguro afirmar que, para 
a maioria da população, os números seriam 
bem piores.

 3) O problema aqui é que alguém precisa 
triar o terço que necessita de consultas anuais 
e, para fazê-lo, é necessário que alguém veja 
esses pacientes. Em vários países desenvolvi-
dos, optometristas ajudam nessa tarefa.

 4) Voltemos então ao problema do SUS. 
Além de boa parte dos oftalmologistas não 

trabalharem para a rede pública (o que é per-
feitamente legítimo, pois ninguém deve ser 
obrigado a atuar onde não queira nem por um 
salário com o qual não concorde), temos um 
desequilíbrio regional significativo. Em certas 
áreas do Brasil, a situação é de perfil mo-
çambicano e só isso já justificaria a adoção 
de estratégias como a sugerida por Resniko-
ff, que, em trabalho de 2012 (“The number 
of ophthalmologists in practice and training 
worldwide: a growing gap despite more than 
200 000 practitioners”) diz textualmente que 
a estratégia de equipes multidisciplinares vale 
também para países desenvolvidos, já que a 
população idosa tem aumentado num ritmo 
duas vezes maior do que o de oftalmologistas.

 5)      Jamais sugeri que os múltiplos vises 
cognitivos que acometem nossa espécie não 
valem para mim.

 6)      É claro que tudo no mundo é possí-
vel, mas se Estados responsáveis e desenvol-
vidos como Holanda, Austrália, Canadá, EUA e 
muitos outros autorizam optometristas a pres-
crever óculos para a população (em alguns 
casos até a operar olhos), custa-me crer que 
só o Brasil, que insiste na exclusividade dada 
aos oftalmologistas, esteja certo.

 Abraço,

Hélio Schwartsman

 

Resposta do presidente 
do Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia
 
Caro Sr. Hélio Schwartsman,

Muitíssimo obrigado pela resposta e pela 
possibilidade deste diálogo. As considerações 
abaixo foram feitas respeitando-se a numera-
ção que você utilizou no texto de sua resposta.

Caso, cada 
oftalmologista 
dedicasse 15 
minutos a cada 
pessoa trabalhando 
oito horas por dia, 
levaria um ano para 
examinar todos os 
brasileiros
Milton Ruiz Alves

Milton Ruiz, 
Presidente do CBO
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1. A explicação para os diferentes núme-
ros no que se refere ao total de médicos of-
talmologistas atuantes no país é a seguinte: 

a) o censo oftalmológico CBO 2010 con-
tou todos os médicos oftalmologistas em 
exercício no Brasil. O número total encontra-
do foi confrontado com aquele do cadastro 
de visitas que as indústrias Alcon, Allergan e 
Essilor fazem aos médicos oftalmologistas. Na 
metodologia empregada, os médicos oftalmo-
logistas que atuam em mais de um domicílio 
foram contados como apenas um. Daí, o nú-
mero 17.740 oftalmologist as e a relação de 
um oftalmologista para 12.134 habitantes. O 
fornecimento deste cadastro do CBO para o 
MS propiciou neste ano que o cadastramento 
de médicos e/ou clínicas privadas para a exe-
cução do Programa Olhar Brasil passasse de 
400 para 1600. O MS considerou este fato 
primordial para o bom resultado obtido nes-
te programa este ano (isto porque o MS não 
dispunha de cadastro atualizado dos oftalmo-
logistas brasileiros). Para contribuir com o MS 
nesta área, de quem somos parceiros muito 
próximos há mais de 20 anos, no momento, 
estamos conduzindo uma atualização do cen-
so oftalmológico. 

b) a AMB conta o número total de médicos 
oftalmologistas especialistas com título emiti-
do por ela (AMB); o número é parecido com o 
apresentado por você no artigo. 

c) o CFM conta o número total de médi-
cos oftalmologistas especialistas pela AMB 
que registraram o diploma nos CRMs; e aqui o 
número é bem menor que o apresentado pela 
AMB.

2. No SUS, de fato, atuam menos de 5 mil 
oftalmologistas credenciados (perto de 1/4 
dos oftalmologistas) porque o governo federal 
não contrata médicos oftalmologistas e não 
permite o credenciamento universal do of-
talmologista no SUS. O credenciamento uni-
versal dos oftalmologistas no SUS é bandeira 
antiga da categoria e teria ajudado a minimi-
zar estas dificuldades no atendimento médico 
oftalmológico.  O MS estabeleceu em maio de 
2008 a Política Nacional de Atenção Especia-
lizada em Oftalmologia (PNAEO), um progra-
ma de ordenamento aos Estados e Municípios 
com serviços de Atenção Especializada em 
Oftalmologia com a criação de Redes esta-
duais e regionais para funcionar em hospitais 
gerais ou especializados ou em ambulatórios 
especializados em assistência oftalmológica.  
Quando estiver implantada, a PNAEO deverá 
contribuir para diminuir estas dificuldades na 
área da saúde ocular.  

3. Nos países indicados o número de mé-
dicos oftalmologista é bem menor proporcio-
nalmente que no Brasil (não considere aqui o 
número de profissionais do CFM ou da AMB). 

No Brasil, a legislação vigente impede a ven-
da casada (prescrição e comércio dos óculos 
pelo mesmo profissional). Nos Estados Uni-
dos, por exemplo, considerando-se a prescri-
ção de óculos para as crianças, os optometris-
tas prescrevem cinco a seis vezes mais óculos 
do que os oftalmologistas. No Brasil, você tem 
razão, é necessário aumentar o número de 
oftalmologistas se o modelo atual prevalecer. 

4. Voltemos então ao pro blema da assis-
tência oftalmológica no SUS. Se houvesse o 
credenciamento universal do médico oftalmo-
logista no SUS haveria um aumento substan-
cial de médicos oftalmologistas trabalhando 
na rede pública. Fazer consultas oftalmoló-
gicas e poder realizar os procedimentos no 
SUS, como por exemplo, a cirurgia da cata-
rata, é o sonho da maioria dos oftalmologistas 
em exercício. Nas áreas em que ocorre dese-
quilíbrio regional significativo o CBO trabalha 
com o MS para que o atendimento primário 
em saúde ocular possa ser realizado pelo mé-
dico do PSF, bem como por meio de telemedi-
cina supervisionar este trabalho de campo.  O 
número de oftalmologistas no Brasil aumenta 
cerca de um mil por ano.  No momento, o CBO 
está credenciamento serviços oftalmológicos 
que possam fo rmar mais oftalmologistas, es-
pecialmente nas regiões norte e nordeste.

5. Não deveria ter abordado o assunto da 
forma como o fiz neste item.

6. Países como a Inglaterra contabilizam 
que empregar o optometrista para a condução 
de programas de prevenção, como o do glau-
coma, no final, custa mais caro para o país, do 
que se conduzido pelo oftalmologista. A reali-
zação do exame refratométrico (para verificar 
os graus das lentes dos óculos) é o momento 
que o oftalmologista diagnostica doenças que 
mais tarde poderão comprometer a visão das 
pessoas e o optometrista não. Isto, sem consi-
derar o  fato de a formação dos optometristas 
nos países que você citou ser muito melhor 
que a daqueles que se dizem optometristas 
aqui. No Brasil, a optometria não é regulamen-
tada por lei para atendimento médico ou para 
fazer o exame refratométrico. O optometrista 
aqui pode exercer a profissão de óptico e aviar 
a receita médica da prescrição de óculos. O 
optometrista no Brasil faz cursos de capacita-
ção de 60 horas a 2 anos de duração.

Mais uma vez, gostaria muito de agradecer 
a sua disponibilidade em responder e de me 
colocar a sua disposição para esclarecimen-
tos e mesmo para uma conversa amigável. 

Abraço,

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia e professor 
Associado da FMUSP
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I
sto significa que, a partir de 02 de Janeiro de 2014, as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde são 
obrigadas a conceder cobertura para 87 novos procedimen-
tos, incluindo 37 medicamentos orais para o tratamento do-
miciliar de diferentes tipos de câncer.
Para o diretor administrativo da Federação das Coopera-

tivas Estaduais de Serviços Administrativos em Oftalmologia 
(FeCOOESO), Reinaldo Flávio Costa Ramalho, a principal mo-
dificação positiva relacionada à Oftalmologia foi a ampliação da 
possibilidade de prescrição da Tomografia de Coerência Óptica 
(OCT). 

“Considerando que se trata de exame padrão-ouro em di-
versas situações, a decisão não poderia ser mais correta”, de-
clarou Ramalho, que também é integrante do Comitê Técnico 
do CBO e consultor em gestão estratégica em Oftalmologia 
– setor de Saúde Suplementar.

De acordo com Ramalho, o exame passa a ter cobertura 
obrigatória quando preenchido um dos seguintes critérios:

a)   Acompanhamento de pacientes em tratamento ocular 
quimioterápico (pacientes que apresentem a forma exsudativa, 
também conhecida com úmida ou neovascular, da Degenera-
ção Macular Relacionada à Idade – (DMRI), incluindo o exame 
inicial realizado antes do início do tratamento antiangiogênico;

b)   Acompanhamento e confirmação diagnóstica das se-
guintes patologias retinianas:

- Edema macular cistóide (relacionado ou não à obstrução 
venosa);

- Edema macular diabético;
- Buraco macular;
- Membrana neovascular sub-retiniana (que pode estar pre-

sente na DMRI, estrias angióides, alta miopia, tumores oculares, 
coroidopatia serosa central);

- Membrana epirretiniana;
- Distrofias retinianas.
“Em minha percepção, constituía contrassenso assegurar 

cobertura para o referido exame apenas quando o paciente 
portador de DMRI exsudativa se encontrava em tratamento 
com Anti-VEGF. Afinal, como seria possível indicar tratamento 
sem a possibilidade de facultar diagnóstico prévio? Com a pu-
blicação da citada resolução, a agência reguladora corrigiu esta 
distorção”, afirmou.

O diretor da FeCOOESO ressalta ainda que com a incor-
poração da Terapia Antineoplásica oral para tratamento do 
câncer, o novo rol também incluiu da Ciclofosfamida para tra-
tamento do Retinoblastoma, independente de especificação da 
fase em que se encontra a doença.

 

   E o que a Oftalmologia perde?
        
Para Ramalho, entretanto, vários procedimentos oftalmoló-

gicos amparados pelas melhores evidências científicas disponí-
veis não foram incorporados ao novo Rol. Cita como exemplos: 
- aberrometria ocular total ou análise da frente de onda (wave-
front) da óptica ocular, planejamento personalizado da cirurgia 
refrativa com base na análise de frente de onda ocular total 
ou da córnea, Crosslinking do colágeno corneano para evitar a 
progressão do Ceratocone, tratamento com antiangiogênicos 
para edema macular secundário à oclusão de veia da retina 
(OVR) e Diabetes (EMD), crioterapia conjuntival adjuvante para 
exérese de tumores conjuntivais malignos, enxerto de mem-
brana amniótica para reconstrução da superfície ocular em ca-
sos de queimaduras, penfigóide cicatricial, olho seco severo, 
etc, Tomografia de Coerência Óptica (OCT) para diagnóstico e 
acompanhamento do Glaucoma, Panfotocoagulação na Reti-
nopatia da Prematuridade.

“Considerando particularmente que a maculopatia diabética 
encontra-se presente em 50% dos pacientes diabéticos que 
procuram o oftalmologista por redução da auidade visual, po-
dendo inclusive constituir o primeiro sintoma da retinopatia, fica 
claro que a ausência da cobertura de tratamento desta patolo-
gia com emprego de Antiangiogênicos representa um viés, pois 
impossibilita o acesso dos usuários portadores desta condição 
a uma alternativa terapêutica que muitas vezes pode represen-
tar o único tratamento disponível”, disse.

Por outro lado, o consultor considera que a garantia de 
cobertura obrigatória para terapia oral antineoplásica em ca-
ráter domiciliar representa relevante mudança na estrutura dos 
benefícios até então ofertados pelas operadoras de planos pri-
vados de assistência à saúde.

“Não é difícil entender que a extensão da cobertura levaria 
a relevante impacto no custo atuarial vigente, com consequente 
repercussão no “ticket” médio do setor, o que terminaria por re-
duzir a capacidade financeira da população em adquirir ou man-
ter planos de saúde” concluiu Reinaldo Flávio Costa Ramalho.

A Oftalmologia e o novo Rol da ANS
A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicou em 21 de outubro a 
Resolução Normativa RN Nº 338, que fixa as 
diretrizes de Atenção à Saúde Suplementar 
e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos 
em Saúde vigente. 

Reinaldo Flávio Costa Ramalho
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Ensino

gustavo Barreto de Melo

N
a próxima reunião do Conselho 
Deliberativo do Conselho Brasilei-
ro de Oftalmologia, a ser realizada 
em 29 de novembro (veja edital na 
página 23), será analisado o cre-

denciamento de novos cursos de especializa-
ção em oftalmologia. Entre as instituições que 
serão analisadas estão o Hospital de Olhos de 
Sergipe e o Hospital Oftalmológico do Acre, 
localizados em dois Estados nos quais ainda 
não há cursos de especialização em Oftalmo-
logia credenciados pelo CBO.

Caso o credenciamento se concretize, 
será a oportunidade de permitir a formação 
pelo CBO de especialistas em novas regiões, 
contribuindo para a interiorização da assis-
tência médico oftalmológica de qualidade por 
todo o País. São vários os estudos que de-
monstram que o local onde faz a residência ou 
a especialização é forte ponto de referência 
para a futura fixação do médico especialista.

Gustavo Barreto de Melo, responsável 
pelo Hospital de Olhos de Sergipe, localiza-
do em Aracaju (SE), é categórico ao afirmar 
que o credenciamento será a “materialização 
de uma forte demanda existente há anos no 
mercado local.”

“Ser um Estado no qual não havia espe-
cialização em oftalmologia credenciada pelo 
CBO faz com que todos os recém-formados 
necessitassem deslocar-se para outros es-
tados. Com 3 faculdades de medicina e uma 
população de aproximadamente 2 milhões de 
pessoas, o estado de Sergipe terá muito a ga-
nhar com seu primeiro curso de especializa-
ção em Oftalmologia credenciado pelo CBO”, 
declara.

O Hospital de Olhos de Sergipe é uma 
instituição privada de assistência médica que, 
em função da solicitação do credenciamento, 
montou rotina acadêmica e estrutura voltada 
ao ensino. 

Atende cerca de 6.000 pacientes/mês em 
consultas e exames e realiza aproximadamen-
te 350 cirurgias/mês. De acordo com Barreto 
de Melo, tem mais de 25 anos de história no 
atendimento oftalmológico na capital sergi-
pana, abriga 16 médicos oftalmologistas das 
mais diversas subespecialidades possui mo-

Credenciamento e descentralização médica

Ser um Estado no 
qual não havia 
especialização 
em oftalmologia 
credenciada 
pelo CBO faz com 
que todos os 
recém-formados 
necessitassem 
deslocar-se para 
outros estados
Gustavo Barreto
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Ensino

S
ete candidatos prestaram o Advanced Examina-
tion do International Council of Ophthalmology 
(ICO), aplicado pelo CBO em 24 de outubro em 
sua sede. 

O Advanced Examination destina-se aos 
médicos oftalmologistas que já foram aprovados nas ou-
tras provas promovidas pelo ICO e destina-se a medir os 
conhecimentos oftalmológicos no mais alto grau e o nível 
de tomada de decisão médica nas situações mais difíceis.

A aprovação neste rigoroso teste é de grande valor para 
aqueles que procuram incrementar suas respectivas carrei-
ras em insittuições de ensino e/ou pesquisa no exterior.

dernos equipamentos oftalmológicos, como 
OCT de última geração, excimer laser, Lensx 
para cirurgia a laser de catarata, entre outros.

Já Eduardo Velloso, do Hospital Oftalmo-
lógico do Acre, ressalta que a instituição a que 
está ligado firmou parceria com o SUS atra-
vés da Secretaria de Estado da Saúde do Acre 
que possibilitou a realização de mais de dez 
mil consultas e cerca de dois mil procedimen-
tos cirúrgicos no interior do Estado no último 
ano. Esta grande demanda também facilitou 
a implantação de uma estrutura didática que 
acabou se transformando em curso de espe-
cialização em Oftalmologia que solicita cre-
denciamento ao CBO.

“Com base neste projeto, foi observado 
que a nossa região é muito mais carente do 
que pensávamos de profissionais especiali-
zados na área de Oftalmologia. Por esta ra-
zão, o curso se torna de suma importância 
para o Acre e para sua população”, afirma 
Velloso.

Para ele, o credenciamento trará impacto 
muito positivo junto a população do Estado e 
será a demonstração de que os médicos of-
talmologistas acreanos estão em constante 
busca pelo conhecimento.

“Temos que levar em conta que em termos 
de acesso à medicina geral e a várias espe-
cialidades, o Estado do Acre possui estrutura 
satisfatória. Caso o credenciamento se con-
cretize, a cidade de Rio Branco terá condições 
de tornar-se polo de referencia regional, com 
reflexos positivos para a população e para a 
Oftalmologia de todo o País”, conclui.Eduardo Velloso

Exame do ICO

Detalhe da sede do 
Hospital Oftalmológico 
do Acre em recentes 
reformas

Parte dos equipamentos do Hospital de Olhos de Sergipe
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CBO em Ação

Transitions.com.br

EXTRAESCURAS

Ambientes 
internos

Dentro 
do carro

Sob a luz 
forte do sol

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.

TRA-0022-13C-An Extrative 21x28.indd   1 4/10/13   2:36 PM
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CBO em Ação

Com base no artigo 25 do Estatuto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o Presidente da enti-
dade, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais, convoca os integrantes do Conselho Deliberativo 
para a reunião extraordinária, a ser realizada em São Paulo, no dia 29 de novembro próximo vindouro, 
às 12h00, em primeira convocação e às 12h15 em segunda convocação,  na sala Coral, do Centro de 
Convenções Rebouças, durante o XVI Congresso de Oftalmologia da USP, realizado em conjunto com 
o XV Congresso de Auxiliar de Oftalmologia.

Abaixo a pauta da referida reunião cujo quorum, conforme preconiza o artigo 30 do Estatuto des-
te Conselho, é “a maioria absoluta dos Conselheiros em primeira convocação e qualquer número em 
segunda, a realizar-se quinze minutos depois”, sendo “consideradas aprovadas as decisões que contarem 
com o apoio da maioria simples dos Conselheiros presentes”.

P A U T A:
 
n	Leitura, apreciação e votação da ata da reunião anterior, 
n	Apreciação e votação dos pedidos de credenciamentos de Cursos de Especialização em Oftalmo-

logia  e  das solicitações de aumento do número de vagas,
n	Assuntos gerais.

São Paulo, 17 de outubro de 2013

Dr. Milton Ruiz Alves
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

E
m 10 de outubro, Dia 
Mundial da Visão, um 
grupo de jovens promo-
toras contratadas pelo 
Conselho Brasileiro de 

Oftalmologia percorreu os corre-
dores do Congresso Nacional, em 
Brasília (DF), devidamente para-
mentadas, chamando a atenção e 
distribuindo material sobre a data 
e a importância do exame oftal-
mológico. A ação de marketing vi-
sou principalmente os parlamen-
tares, mas acabou repercutindo 
em todos os que frequentaram 
as dependências do congresso 
naquele dia.

Transitions.com.br

EXTRAESCURAS

Ambientes 
internos

Dentro 
do carro

Sob a luz 
forte do sol

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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Legislação

O 
aludido parecer conclui que o 
exame de refração é ato exclu-
sivo médico, jamais podendo ser 
realizado por profissionais que 
não tenham qualificação, nem 

competência para trabalharem com tecidos 
vivos, suas variações e inúmeras patologias. 
Ou seja, o paciente pode ser portador de vá-
rias doenças, tais como, retinopatia diabéti-
ca, glaucoma, catarata, patologias retinianas, 
neurites, tumores, uveítes, entre outras, que 
provavelmente não serão detectados por 
profissionais não médicos. Por conseguinte, 
o exame realizado por optometrista poderá 
retardar o diagnóstico, o tratamento e conse-
quentemente limitar o prognóstico da doença, 
podendo acarretar sequelas irreversíveis, que 
poderão resultar em cegueira.

Vale ressaltar, que a Lei 12.842, de 10 de 
julho de 2013, que dispõe sobre o exercício 

da Medicina, assinada pelo 
atual governo, em seu Art. 
2º, parágrafo único, reza que 
o médico desenvolverá suas 
ações profissionais no campo 
da atenção à saúde para: II – a 
prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento das doenças.

Dispõe ainda que;
§1º Diagnóstico nosológi-

co é a determinação da doen-
ça que acomete o ser humano, 
aqui definida como interrup-
ção, cessação ou distúrbio da 
função do corpo, sistema ou 
órgão, caraterizada por, no mí-
nimo 2 dos seguintes critérios:

I - Agente etiológico reconhecido;
II - Grupo identificável de sinais ou sintomas;

Alterações anatômicas ou psicopatológi-
ca.

§3º As doenças, para os efeitos desta Lei, 
encontram-se referenciadas na versão atua-
lizada da Classificação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde.

Em que pese os vetos presidenciais, ob-
serva-se que, a lei do ato médico mantém a 
ideologia proposta nos pareceres e consultas 
dos Conselhos no que tange a preocupação 
com a saúde, visto o diagnóstico nosológico 
ser atividade privativa do profissional da medi-
cina. Dessa maneira, vale lembrar que as do-
enças refracionais estão descritas na Classi-
ficação Internacional de Doenças e possuem 
um conjunto específico de sinais e sintomas 
que as caracteriza.

Nessa perspectiva, pode-se concluir que 
os cuidados oculares devem ser realizados 
somente pelos oftalmologistas através de 
consultas e exames oftalmológicos, que per-
mitam o diagnóstico e tratamento das doen-
ças oculares.

Vale ressaltar ainda, que os erros refracio-
nais, como miopia, hipermetropia, astigmatis-
mo e presbiopia, estão descritos e caracteri-
zados como doenças e como tal devem ser 
tratadas com uso de lentes corretoras (ócu-
los), lentes de contato, ou cirurgia refrativa 
pelos médicos oftalmologistas.

(*) Nedy Maria Branco Cerqueira Neves

(*) Nedy Maria Branco Cerqueira Neves,
 coordenadora Adjunta da Câmara Técnica de 
 Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina

O papel do médico oftalmologista na

atual legislação
Preliminarmente vale citar o Parecer 33/08 do Conselho Regional de Medicina do Estado 

da Bahia, de autoria desta parecerista que determina em sua ementa:

No Brasil a optometria não existe como profissão independente. Compete exclusivamente aos 
médicos oftalmologistas o exame de refração e adaptação de lentes de contato. A prática desse 
exame por não médicos é exercício ilegal da Medicina.



25

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2013

Legislação

E
m vigor há mais de 70 anos, o de-
creto 20.931, !regula e fiscaliza o 
exercício da medicina, da odonto-
logia, da medicina veterinária e das 
profissões de farmacêutico, parteira 

e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas”, 
enquanto que o decreto 24.492/34, promul-
gado pouco mais de dois anos depois, “Baixa 
instruções sobre o decreto 20.931/32, de 11 
de janeiro de 1931, na parte relativa à venda 
de lentes de grau”.

Os dois decretos passaram por todas as 
constituições brasileiras que surgiram (1934, 
1937, 1946, 1967 e 1988), se tornaram par-
te básica do exercício da Medicina e da Oftal-
mologia no Brasil e continuam em pleno vigor.

O que dizem os decretos
20.931/32 e 24.492/34?

Na parte que se relaciona direta-
mente ao exercício da Oftalmologia 
enquanto parte da Medicina, o de-
creto 20.931/32 determina:

Art. 38 – É terminantemente proibido aos 
enfermeiros, massagistas, optometristas e or-
topedistas a instalação de consultórios para 
atender clientes, devendo o material ai encon-
trado ser apreendido e remetido para o depó-
sito público, onde será vendido judicialmente 
e requerimento da Procuradoria dos feitos da 
Saúde Pública a que, a autoridade competen-
te oficiará nesse sentido. O produto do leilão 
judicial será recolhido ao tesouro, pelo mesmo 
processo que as multas sanitárias.
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Legislação

Mas os defensores 
da saúde ocular 
da população 
ressaltam que, 
em momento 
algum, a nova 
legislação faz 
menção à perda 
de validade dos 
decretos citados

- Art. 39 – É vedado às casas de ótica con-
feccionar ou vender lentes de grau sem pres-
crição médica, bem como instalar consultórios 
médicos nas dependências dos seus estabe-
lecimentos.

Art. 41 – As casas de ótica, ortopedia e os 
estabelecimentos eletro, rádio e fisioterápicos 
de qualquer natureza devem possuir um livro 
devidamente rubricado pela autoridade sani-
tária competente, destinado ao registro das 
prescrições médicas.

Já o decreto 24.492/34, bem mais 
detalhista uma vez que tem o ob-
jetivo de regulamentar o decreto de 
dois anos antes, estipula:

Art. 12 – nenhum médico oculista, na loca-
lidade em que exercer a clínica, nem a respec-
tiva esposa, poderá possuir ou ter sociedade 
para explorar o comércio de lente de grau.

Art. 13 – É expressamente proibido ao pro-
prietário, sócio, gerente, ótico, prático e demais 
empregados do estabelecimento, escolher ou 
permitir escolher, indicar ou aconselhar o uso 
de lentes de grau, sob pena de processo por 
exercício ilegal da medicina, além das outras 
penalidades previstas em lei.

Art. 14 – O estabelecimento de vendas de 
lentes de grau só poderá fornecer lentes de 
grau mediante apresentação da fórmula ótica 
de médico, cujo diploma se ache devidamente 
registrado na repartição competente.

Art. 15 – Ao estabelecimento de venda de 
lentes de grau só é permitido, independente 
da receita médica, substituir por lentes de grau 
idêntico aquelas que forem apresentadas da-
nificadas, vender vidros protetores sem grau, 
executar consertos nas armações das lentes e 
substituir quando necessário.

Art. 16 – O estabelecimento comercial de 
venda de lentes de grau não pode ter consul-
tório médico, em qualquer de seus comparti-
mentos ou dependências, não sendo permi-
tido ao médico sua instalação em lugar de 
acesso obrigatório pelo estabelecimento.

§ 1- É vedado ao estabelecimento co-
mercial manter consultório médico mesmo 
fora das suas dependências; indicar médico 
oculista que dê aos seus recomendados van-
tagens não concedidas aos demais clientes e 
distribuir cartões ou vales que dêem direito a 
consultas gratuitas, remuneradas ou com re-
dução de preço;

§ 2 – É proibido aos médico oftalmologis-
tas, seja por que processo for, indicar deter-
minado estabelecimento de venda de lentes 
de grau para o aviamento de suas prescrições. 

Art. 17 – É proibida a existência de câmara 
escura no estabelecimento de venda de len-
tes de grau, bem assim ter em pleno funcio-
namento aparelhos próprios para o exame dos 
olhos, cartazes e anúncios com oferecimento 
de exame de vista.

Em 1990, o então presidente Fernando 
Collor, promulgou o decreto 99.678 que, em 
seu artigo 4, revogava todos os decretos pro-
mulgados durante o regime de exceção que 
não haviam sido apreciados pelo Poder Legis-
lativo. Depois de uma longa batalha jurídica, 
empreendida pelo CBO e por outras entida-
des, o Supremo Tribunal Federal, por unanimi-
dade de votos, emitiu parecer contrário ao ato 
de Collor (Diário da Justiça, 16 de agosto de 
1991 – página 10.782) e o próprio presidente 
da república fez publicar, em 12 de julho de 
1991, outro decreto que excluiu o artigo 4 do 
decreto 99.678.

Desde então, a vigência dos decretos 
20.931/32 e 24.492/34 tornou-se centro 
de uma acirrada disputa judicial entre mé-
dicos oftalmologistas e suas entidades re-
presentativas e os setores que pretendem 
liberar a prescrição de lentes de grau para 
profissionais sem formação médica. Com a 
recente aprovação da lei 12.842 de 10 de 
julho de 2013 (que dispõe sobre o exercí-
cio da Medicina), a discussão ganhou novos 
contornos. Mas os defensores da saúde ocu-
lar da população ressaltam que, em momento 
algum, a nova legislação faz menção à perda 
de validade dos decretos citados.
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Jornal Oftalmológico Jota Zero: Explique 
a seus colegas que não estão informados so-
bre o funcionamento interno do CFM o que é, 
para que serve e qual a importância de uma 
câmara técnica.

José Fernando Maia Vinagre: O CFM 
pode criar câmaras técnicas temporárias ou 
permanentes, dependendo da demanda. As 
câmaras técnicas, principalmente as ligadas 
a  algumas especialidades como Oftalmolo-
gia, Cirurgia Plástica ou Dermatologia, foram 
criadas para que o CFM pudesse responder 
a solicitações que permanentemente che-
gam até a instituição e que exigem o conhe-
cimento de condições bastante específicas 
dessas especialidades. Normalmente, essas 
câmaras técnicas são convocadas cinco ve-
zes por ano para debaterem as solicitações 
que chegaram ao CFM relacionadas com 
a especialidade e, também, os pontos que 
os representantes da especialidade julgam 
conveniente a manifestação do CFM. Os 
integrantes das câmaras técnicas são con-
vocados pelo próprio CFM entre pessoas 
de notório saber na especialidade e entre 

os indicados pelas sociedades das especia-
lidades. No caso da Oftalmologia, temos os 
integrantes  indicados pelo Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia (CBO), pela Socieda-
de Brasileira de Oftalmologia (SBO) e pela 
Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, 
Córnea e Refratometria (SOBLEC). A Câ-
mara Técnica de Oftalmologia tem uma im-
portância muito grande na estrutura do CFM 
pois a especialidade tem uma demanda mui-
to grande de questionamentos que exigem 
conhecimentos específicos que somente o 
médico oftalmologista dispõe.

Jota Zero: Quais as principais demandas li-
gadas à Oftalmologia?

José Fernando Maia Vinagre: Deman-
das ligadas à atuação dos médicos oftalmo-
logistas, nem sempre compreendidas pelos 
pacientes, e aquelas relacionadas com novos 
procedimentos, bastante comuns numa es-
pecialidade que experimenta rápido avanço 
científico. Todo parecer que sai das câmaras 
técnicas tem que ser examinado pelo plenário 
do CFM.

O coordenador da Oftalmologia no CFM
“Tive meu nome aprovado pela diretoria do conselho, comecei a coordenar e para mim, é um prazer 
enorme, já que fiz grandes amigos e tenho consciência que o trabalho tem grande importância”.

Este é o sentimento do coordenador da Câmara Téc-
nica de Oftalmologia do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), José Fernando Maia Vinagre, médico pediatra for-
mado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis (RJ) em 
1975. Sua atuação profissional e associativa teve como 
ponto de partida a cidade de Cuiabá (MT), onde foi pre-
sidente da Sociedade de Pediatria e do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de Mato Grosso (CRM-MT) e 
fundador da Academia de Medicina do Estado. Em 2004, 
passou a fazer parte do CFM, onde já foi o corregedor-
-adjunto (2006-2009) e participou da comissão que re-
visou o Código de Ética Médica entre outras atividades. 
Atualmente, é o corregedor do CFM e também coordena 
a Comissão Nacional do Parto Normal.

 
Nesta entrevista, Maia Vinagre fala sobre a atuação e 
a importância da Câmara Técnica de Oftalmologia do 
CFM.

A Câmara Técnica de 
Oftalmologia tem 
uma importância 
muito grande na 
estrutura do CFM

José Fernando Maia Vinagre
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Jota Zero: Há quanto tempo é coordenador 
da câmara?

José Fernando Maia Vinagre: Três anos 
e meio, aproximadamente. A câmara existia 
antes, mas estava desativada. Com a diretoria 
que assumiu há quatro anos, foi reativada e 
tem mantido grande atividade.

Jornal Oftalmológico Jota Zero: Momen-
tos mais importantes da atuação da Câmara?

José Fernando Maia Vinagre: Na minha 
avaliação, foi a resolução que normatizou a 
questão das lentes de contato. As resoluções 
são normas de caráter mais impositivo que os 
pareceres, apesar de ser infra legal, caso não 
exista lei sobre o assunto, a resolução tem va-
lor legal para os médicos. A resolução sobre 
lentes de contato era uma antiga reivindica-
ção da Oftalmologia e sua elaboração e sua 
aprovação foram bastante trabalhosas pelo 

rigor e responsabilidade com que todos en-
cararam a missão. Como resultados tivemos 
a Resolução 1965/11, que “dispõe sobre a 
indicação, a adaptação e o acompanhamento 
do uso de lentes de contato, e considera-os 
como atos médicos exclusivos”. 

Jornal Oftalmológico Jota Zero: E como 
é para o pediatra Vinagre trabalhar com Oftal-
mologia? 

José Fernando Maia Vinagre: O regimen-
to interno do CFM determina que as câmaras 
técnicas sejam coordenadas por um conse-
lheiro e como não havia nenhum médico of-
talmologista no atual corpo de conselheiros, 
tive meu nome aprovado pela diretoria do 
conselho, comecei a coordenar e, para mim, é 
um prazer enorme, já que fiz grandes amigos 
e tenho consciência que o trabalho tem gran-
de importância.

PARECER Nº EMENTA:

29/10 EMENTA: De acordo com a Resolução CFM nº 1.622/01, a extração do cristalino transparente com 
finalidade refrativa está entre os procedimentos considerados experimentais.

30/10 EMENTA: O cross-linking de colágeno corneano tem como objetivo retardar e/ou estabilizar a pro-
gressão do ceratocone. O procedimento é eficaz, com baixo índice de complicações, podendo ser indi-
cado para pacientes com ceratocone progressivo e ectasia progressiva pós-cirurgia refrativa.

31/10 EMENTA: A campimetria é uma avaliação do campo visual central e periférico, cuja interpretação dos 
resultados e responsabilidade é exclusiva do médico. Pode ser realizado por auxiliar devidamente ca-
pacitado, sob supervisão médica.

32/10 EMENTA: O procedimento de implante de anel intraestromal é técnica reconhecida pela comunidade 
científica como o tratamento indicado de ceratocone nos estágios III e IV e deverá constar no rol de 
procedimentos da ANS.

33/10 EMENTA: A especialidade de Oftalmologia não solicitou área de atuação à Comissão Mista de Espe-
cialidades.

13/12 EMENTA: As diferenças numéricas nos vários diagnósticos e receitas oftalmológicas são frequentes e 
quando pequenas não significam, necessariamente, exames equivocados dos erros de refração. 

14/12 EMENTA: Não há aparelhos disponíveis, no momento, para mensurar a sensação de ofuscamento. 

27/12 EMENTA: Os exames Pentacam e tomografia de coerência óptica (OCT) de segmento anterior são 
amplamente reconhecidos pelo CFM e Anvisa e constam na CBHPM.

06/13 EMENTA: A obediência à Portaria 920/11 do Ministério da Saúde traz prejuízos aos pacientes porta-
dores de glaucoma, à medida que remunera mal os profissionais.

07/13 EMENTA: A tropicamida é uma medicação eficaz e segura para a realização do “teste de olhinho” em 
recém-natos, observadas suas contraindicações e efeitos colaterais.

11/13 EMENTA: O implante de ceratoprótese de Boston tem indicações na oftalmologia e deve ser realizado 
nos centros transplantadores credenciados para o transplante de córnea, pelo Sistema Nacional de 
Transplantes

17/13 EMENTA: Não há elementos definitivos para recomendar a realização de procedimentos cirúrgicos 
intraoculares, bilaterais, simultâneos. 

27/13 Aprovado na última plenária, mas ainda em correção gramatical.

Desde a sua reativação, em 2010, a Câmara Técnica de Oftalmologia do CFM já conseguiu 
que o Plenário da autarquia aprovasse 13 pareceres relacionados com a especialidade. São eles: 

A resolução sobre 
lentes de contato 
era uma antiga 
reivindicação 
da Oftalmologia 

Câmara Técnica de Oftalmologia
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Editor Associado: 
a                           que move os Arquivos Brasileiros de Oftalmologia

F
azer o meio de campo entre os autores, revisores, editor 
chefe e o leitor final da revista, levando em conta prazos, 
a constante busca pela qualidade e os vários interesses 
envolvidos: esta é a função do Editor Associado da 
revista Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, função 

esta que, por vezes, exige trabalho e talentos que transcendem 
à prática e ao conhecimento oftalmológico. Aqui, Editores 
Associados falam de sua experiência de contribuir decisivamente 
para que a mais importante publicação oftalmológica brasileira 
chegue a seus leitores, em cada vez maior número de países, a 
cada dois meses.

Eduardo Melani Rocha
Rotina de trabalho
Observo as mensagens entre autores e editoria e editoria e autores quase diaria-
mente. Dedico algumas horas por semana lendo os artigos propostos, enviando 
para revisores com experiencia na área do manuscrito proposto, lendo sugestões 
e trocando mensagens com eles. Bimestralmente, quando a publicação chega 
à minha mesa, abro e leio do início ao fim os artigos que  ajudei a editar (e os 
outros também). Enfim, ver a revista pronta, é muito gratificante. Entre os ABO e 
outras revistas a quais presto assessoria são entre 20 e 40 manuscritos por ano.
 
Qualidade dos artigos – são necessárias muitas alterações?
 Procuro ler com olhos de leitor e de crítico. Quero que o próximo que ler sinta 
que valeu a pena. E se algo não estiver satisfatório, procuro levar ao autor não só 
a sugestão de mudar, mas também que na próxima vez que enviar seja melhor 
ainda.
 
Considerações aos revisores
 Os revisores devem ser também autores, para conhecer o que o autor passou 
até chegar ali. Peço e valorizo as sugestões de melhora do estudo. As críticas 
construtivas são as que levo até o autor. A vantagem de ter diferentes revisores 
permite colher mais sugestões e com diferentes perspectivas. Uma experiencia 
que vai se ampliar quando a revista chegar aos 10 mil leitores ou mais. 
 
Considerações aos autores
 Escrevam bastante, a comunicação médica escrita é muito valiosa, aprofunda 
e pereniza a análise e o entendimento da Medicina. Leiam mais ainda, assim 
saberão as lacunas que existem na Oftalmologia e sobre como e o que devemos 
escrever. 

Graduado em Medicina pela Univer-
sidade Estadual de Campinas (1991) 
e doutorado em Clínica Médica pela 
Universidade Estadual de Campinas 
(2000). É professor associado da 
FMRP - USP. Seus focos de pesqui-
sas são: glândula lacrimal, superfície 
ocular, olho seco, insulina e diabetes 
mellitus. Em 2011 concluiu pós-dou-
torado no National Institutes of Health 
(NIH) onde estudou a aplicação de te-
rapia gênica para doenças da glândula 
lacrimal e da superfície ocular. Possui 
mais de 60 publicações, entre 700 
e 1300 citações e índice H entre 13 
e 17, dependendo da base de dados 
consultada. 
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Rodrigo Pessoa Cavalcanti Lira
Rotina de trabalho 
Checagem diária ou ao menos semanal da dinâmica dos artigos, com triagem 
prévia dos novos encaminhados pelo editor chefe, distribuição dos mesmos para 
2 ou mais revisores, análise conjunta com os revisores e autores em rodadas de 
revisão dos manuscritos. Analiso de 15 a 30 por ano, seguindo os protocolos 
internacionais como o Consort, o Strobe e o Prisma, procurando levar em conta 
a originalidade, relevância e qualidade da redação.
 
Considerações aos revisores
Solicitamos especial atenção à imparcialidade e ao compromisso com o caráter 
didático e científico do ABO. É ressaltada a importância da celeridade e respeito 
aos prazos nas avaliações. Como há vários níveis de maturidade e de compro-
misso dos revisores, é necessário sensibilidade para explorar e estimular o me-
lhor do potencial de cada um.
 
Considerações aos autores
Recomendaria uma especial atenção à revisão da literatura, que procurem es-
crever o artigo em inglês, com revisão prévia por nativos e dar especial atenção 
aos protocolos internacionais de redação de manuscritos (como o Consort) de 
acordo com o desenho do estudo. A atuação dos editores e revisores não é 
remunerada financeiramente, mas é uma oportunidade ímpar de aprendizado 
dos envolvidos e uma ação fundamental para o crescimento da Oftalmologia 
brasileira.

Possui Graduação em Medicina pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(1996), Residência Médica em Oftal-
mologia pela Universidade Estadual 
de Campinas (1999), Título de Espe-
cialista em Oftalmologia pelo CBO e 
AMB (1999), Doutorado em Ciências 
Médicas pela Unicamp, (2002), Título 
de Especialista em Medicina do Trá-
fego (2006) e Livre Docência em Of-
talmologia pela Universidade Estadual 
de Campinas (2013). É Orientador do 
Curso de Ciências Médicas da UNI-
CAMP, Professor Adjunto da UFPE, 
Seus interesses são direcionados para 
prevenção de cegueira, catarata e re-
tina. 

Jayter Silva de Paula
Rotina de trabalho
Antes de mais nada, ressalto que sou novo como editor associado, tendo iniciado 
minhas atividades em agosto de 2013. Desde então, os trabalhos relacionados 
ao processo editorial variam em termos de frequência, mas em média, creio que 
invisto algo como duas horas semanais. Considerando, a média que recebi neste 
período, examino de 15 a 20 artigos por ano.

Qualidade dos artigos - são necessárias muitas alterações?
Ainda, os artigos que chegam ao processo editorial dos ABO variam bastante, 
porém creio estar havendo uma tendência de incremento de qualidade. E sim, há 
necessidade de diversas alterações no artigo original.

Considerações aos revisores
De modo geral, dou liberdade de revisão, mas aponto pontos problemáticos que 
considero críticos.

Considerações aos autores
 A maior sugestão aos autores é a de autocrítica em termos dos propósitos e 
escopo dos ABO, especialmente levando em consideração a língua inglesa, ca-
racterísticas metodológicas e ineditismo do tema apresentado.

Possui graduação em Medicina 
(1997) e doutorado em Oftalmologia 
(2002), ambos pela Universidade de 
São Paulo, e pós-doutorado em Far-
macologia pela FMRP-USP (2006). É 
docente do Departamento de Oftalmo-
logia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, na FMRP - USP, 
atua como orientador da pós-gradua-
ção no departamento. Seus focos de 
interesse são glaucoma e catarata, 
atuando principalmente em inflamação 
e cicatrização ocular e saúde ocular 
comunitária.
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Suzana Matayoshi
Rotina de trabalho
 Minha função se refere à análise dos artigos científicos de Plástica Ocular. O 
editor-chefe me envia notificação de artigo da minha área. A recepção do artigo 
mudou, pois desde julho que a revista passou a fazer parte do ScholarOne, sis-
tema online de submissão e revisão de artigos utilizado pelas revistas científicas 
mais importantes e modernas do mundo. Também recebemos artigos em inglês 
provenientes de outros países, o que significa que estamos lidando com autores 
e revisores internacionais. Quando recebo o artigo, leio e avalio se é do interesse 
da revista ou não. No primeiro caso, distribuo o artigo para dois revisores consi-
derados especialistas na área, para análise. Eles apontam os pontos positivos e 
negativos, sugerem a aceitação ou não do artigo e, em caso positivo, sugerem 
mudanças. Se houver dúvida, outro revisor pode ser chamado para comentar o 
texto também. No processo, os artigos podem necessitar de mais revisões até 
ser finalmente aprovado pelos revisores, por mim e pelo Editor-Chefe. Até agora, 
minha responsabilidade gira em torno de 10 a 12 artigos por ano.
 
Qualidade dos artigos – são necessárias muitas alterações?
O que nos interessa principalmente é o valor científico do artigo, se acrescenta 
uma informação nova no conhecimento do assunto. Em minha área, há muitos 
relatos de casos de doenças raras além de  série de casos com discussão de 
técnicas cirúrgicas. É importante também a apresentação do conteúdo na for-
ma de tabelas, gráficos e fotografias de boa qualidade, além do uso correto do 
vernáculo.
 
Considerações aos revisores
O trabalho do revisor não deve se limitar à correção de erros gramaticais, o revi-
sor deve ser crítico para ajudar aos autores, aperfeiçoar o conteúdo científico e 
melhorar a compreensão do artigo. Existem dois tipos opostos de revisores pro-
blemáticos: os que aceitam tudo  e comentam que o artigo é  ótimo sem sugerir 
mudanças e outros que acham que o artigo é “fraco” e rejeitam sem grandes 
explicações. Esses dois tipos de revisores constituem problemas porque não 
sabemos se realmente leram o artigo ou se o grau de exigência está alto demais. 
 
Considerações aos autores
Antes de escrever o artigo, o mais importante é analisar o mérito do assunto a 
ser abordado e fazer algumas perguntas: é inédito? Qual  conhecimento novo 
que está sendo gerado pelo trabalho? São novos conceitos  ou enfoques dife-
rentes sobre  um assunto conhecido? Por que esse trabalho vale mais do que 
o que já foi escrito antes? Assim, é importantíssimo que a revisão bibliográfica 
seja muito bem realizada para respaldar o artigo. O autor não deve perder o 
seu tempo e o dos outros para escrever a respeito de um tema amplamente 
conhecido, não pode querer inventar a roda e alardear o fato. Em segundo lugar, 
sempre questionar  a metodologia empregada, que mostra o quão científico foi 
o autor na condução do estudo. Infelizmente, constatamos que muitos autores 
não têm  paciência para ler as normas da revista antes da submissão do artigo 
e têm seus artigos recusados simplesmente porque não obedecem os critérios 
estabelecidos.
 

Graduada em Medicina pela USP 
(1986) com Doutorado em Oftalmo-
logia (1999) e Livre-docência pela 
mesma instituição (2009). É professo-
ra associada da Disciplina de Oftalmo-
logia da FMUSP,  diretora do Serviço 
de Cirurgia Plástica Ocular da Clínica 
Oftalmológica do HCFMUSP e vice-
-coordenadora do Programa de Pós-
-Graduação Oftalmologia da FMUSP. 
Atua principalmente em cirurgia, pálpe-
bra, órbita, vias lacrimais e tratamento.

O que nos interessa principalmente é o valor  
científico do artigo, se acrescenta uma informação nova 

no conhecimento do assunto. 
Suzana Matayoshi 
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Norma Allemann
Rotina de trabalho
 O trabalho de editor associado para os ABO tem 3 partes principais: 1) trabalho 
praticamente diário de verificação do sistema de gerenciamento de artigos. De 
acordo com o artigo distribuído sob minha editoria, tenho que escolher revisores 
adequados, chamá-los a realizar a revisão e dar-lhes o prazo. Se um dos reviso-
res não responde, preciso entrar em contato e conceder novo prazo ou convidar 
outro revisor que tenha conhecimento sobre a área científica do artigo. Preciso 
portanto monitorar prazo e revisões realizadas, incluir uma revisão minha e uma 
decisão baseada nas revisões. Depois disso, posso avisar os autores se o artigo 
será aceito, aceito com modificações, rejeitado.  Também faz parte das minhas 
atribuições promover informações aos autores de como se pode adequar o tra-
balho para ser publicado e facilitar uma comunicação dos autores com o sistema 
gerenciador ou até com o editor-chefe.  Também sou acessada pelos editores 
científicos que recebem um artigo aceito para publicação, mas estão fazendo 
correções finais e muitas vezes percebem que falta algum detalhe ou há alguma 
incongruência que precisa ser sanada. 2) Tenho que participar de quatro reuni-
ões de trabalho por ano, cada uma das quais com duração mínima de oito horas; 
3) Preparar relatório e apresentação no Simpósio dos ABO dentro do congresso 
promovido pelo CBO a cada ano. A cada ano há aproximadamente 22 a 25 arti-
gos distribuídos por editor associado.
 
Qualidade dos artigos - são necessárias muitas alterações?
De uma maneira geral há três tipos de trabalho relacionados a levar um arti-
go submetido a publicação: no caso de publicações científicas que obedecem 
a maior rigor científico, obedecendo às regras de edição e de submissão, os 
artigos precisam de leitura minuciosa e de revisões que possam acrescentar 
conteúdo e facilitação de entendimento para os leitores. No caso de publica-
ções que não obedecem às regras de citação de referencias, tabelas, número 
de páginas, geralmente precisam de intervenção de grande porte e muitas idas 
e vindas entre autor e editor associado antes de chegar ao estágio final passível 
de publicação. Por vezes, há até indicação para o autor procurar ajuda profissio-
nal para promover a análise estatística dos dados do manuscrito. Temos também 
as publicações submetidas no idioma inglês, em que correções do idioma se 
somam às revisões científicas necessárias.  Algumas vezes há necessidade de 
se solicitar ajuda profissional de tradução do idioma.
 
Considerações aos revisores
Revisores são solicitados a atuar de acordo com o conhecimento e área do tra-
balho submetido para análise. O contato geralmente é através do sistema porém, 
por vezes, há dúvidas de como proceder e pode haver contato por e-mail, através 
do sistema.  Todo contato ou mensagem pelo sistema é computada e guardada. 
A identidade dos revisores é mantida no anonimato. Há revisores que fazem 
revisão detalhada indicando aos autores quais os passos que precisam ser mo-
dificados e como o manuscrito pode ser aperfeiçoado enquanto que outros só 
emitem a conclusão final, sem justificativa. Neste caso, o editor associado preci-
sa intervir com maior atenção, pois os autores devem receber informação do que 
está bom e do que está incorreto, do que deve ser alterado, para ter seu trabalho 
publicado, ou até para auxiliar os autores a submeterem novamente o artigo. As 
revisões de artigo têm caráter informativo.  
 
Considerações aos autores
 Os autores devem saber que estamos numa constante procura de melhores fer-
ramentas para ajudar no processo editorial e que este processo tem finalidade 
informativa e educativa. Consideramos que o estágio atual da publicação, com 
indexação, internacionalização e profissionalização, está se aprimorando e que 
temos, no futuro, a intenção de deixarmos o processo editorial mais auto-expli-
cativo e menos demorado. O objetivo final é acelerar a resposta aos autores para 
que o processo entre submissão do artigo e resposta seja reduzido, sempre com 
ganho de conteúdo. O aprimoramento do processo editorial inclui a formação de 
editores, revisores, pessoal de apoio, sistemas de gerenciamento.  Este proces-
so é longo e contínuo. 

Possui graduação em Medicina pela 
UNIFESP (1986), mestrado (1994) 
e doutorado em Medicina (Oftalmolo-
gia) pela mesma instituição (1998). É 
professora adjunta da UNIFESP, pro-
fessora orientadora do programa de 
pós-graduação do Departamento de 
Oftalmologia e adjunct professor at the 
Department of Ophthalmology & Visual 
Sciences - University of Illinois at Chi-
cago - UIC. Atua  principalmente em 
ultrassonografia ocular, cirurgia refrati-
va, biomicroscopia ultrassônica, tomo-
grafia de coerência óptica de segmento 
anterior, biometria ultrassonica e óptica 
e doppler oftálmico. 
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Bruno Machado Fontes
Rotina de trabalho
É um trabalho voluntário muito gratificante. Recebo as notificações da chegada de 
novos artigos por e-mail e tenho acesso aos mesmos pela plataforma online. Leio 
os trabalhos com muita atenção, procurando principalmente infração ética ou falha 
metodológica, que tornam o trabalho prontamente rejeitado. Caso o trabalho apre-
sente qualidade, a segunda etapa é a escolha dos nomes dos revisores e o envio 
do convite para revisão do trabalho aos mesmos. A escolha dos revisores leva em 
consideração a experiência e conhecimento do assunto. Lembro que convidamos 
revisores no Brasil e exterior. 
 
Qualidade dos artigos - são necessárias muitas alterações?
Em geral a qualidade é boa. As sugestões dos revisores são sempre para melhorar 
a qualidade e facilitar a leitura pelos Oftalmologistas.
 
Considerações aos revisores
Sempre agradeço a disponibilidade em colaborar. É um trabalho voluntário que 
“toma algum tempo”, mas essencial para o progresso da ciência e da Oftalmologia 
brasileira.
 
Considerações aos autores
Que continuem pesquisando e dividindo seus resultados com a comunidade mé-
dica (e o melhor meio para isso é a publicação em periódicos “peer review” de 
qualidade). E que continuaremos trabalhando para melhora contínua da qualidade 
dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia.

Formado pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) com Residência 
Médica pela UNIFESP); Fellowship em 
córnea, doenças externas oculares e 
cirurgia refrativa pela Feinberg School 
of Medicine, Northwestern University 
(Chicago, EUA); Doutorado pela UNI-
FESP. Suas áreas de atuação são: Of-
talmologia Clínica e Cirúrgica.

Luiz Alberto Soares de Melo Júnior
Rotina de trabalho
Os editores associados possuem diferentes conhecimentos em relação à Oftalmo-
logia e ciências visuais. O editor-chefe direciona os manuscritos para os editores 
associados experientes sobre o assunto do manuscrito. A tarefa do editor associa-
do passa a ser gerenciar o manuscrito até a decisão se vai ser aceito ou recusado 
para publicação. Para isso, o editor associado solicita parecer de revisores com 
experiência na área do tema de forma a ajudá-lo a tomar a decisão mais apropriada. 
 
Qualidade dos artigos - são necessárias muitas alterações?
Analisamos a qualidade do manuscrito principalmente em relação ao conteúdo 
científico, ou seja, o que o estudo acrescenta ao conhecimento existente sobre o 
assunto. Os fatores fundamentais para aceitação ou recusa do manuscrito para 
publicação são originalidade e relevância do objetivo do estudo, bem como a me-
todologia empregada. As alterações realizadas não são extensas na maioria dos 
manuscritos aceitos para publicação.      
 
Considerações aos revisores
Os revisores são essenciais para o processo de revisão por pares. Em geral, prefe-
rimos selecionar revisores para um manuscrito que tenham diferentes formações, 
opiniões e/ou que se complementem em termos de conhecimento sobre o assun-
to do manuscrito para que se obtenha uma revisão crítica, abrangente e não en-
viesada sobre o estudo. Evitamos revisores que apresentem conflitos de interesse 
em relação aos autores e/ou ao assunto tratado no manuscrito, bem como os que 
ultrapassam o prazo definido para revisão. 
 
Considerações aos autores
O formato do manuscrito é importante, mas o conteúdo é fundamental para o ma-
nuscrito ser aceito para publicação. Antes de iniciar um estudo, os autores devem 
refletir sobre a originalidade e importância do objetivo do estudo e empregar a 
melhor metodologia possível para responder a questão exposta no objetivo. Com 
relação ao formato, a leitura das instruções aos autores é fundamental.

Graduado em Medicina pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco, com 
residência médica em Oftalmologia 
e Pós-Graduação (Doutorado em Ci-
ências) pela Universidade Federal de 
São Paulo. Participa de pesquisas nas 
áreas de Oftalmologia e Ciências Vi-
suais.
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Segurança

U
ma nova onda de roubos a consultórios oftalmológicos 
está ocorrendo na região da Grande São Paulo (SP). Os 
ladrões, cada vez mais ousados, estão se utilizando da vio-
lência para, em plena luz do dia, entrar nos consultórios e 

clínicas, ameaçar funcionários, médicos e pacientes e subtrair deter-
minados aparelhos, como se estivessem atendendo a encomendas 
previamente feitas.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia vem insistindo junto às au-
toridades para que tomem as providências necessárias. Além disso, 
reitera que está aberto a apoiar ações legais visando combater este 
tipo de criminalidade através da organização dos médicos oftalmolo-
gistas.

O JORNAL OFTALMOLÓGICO JOTA ZERO publica nesta pá-
gina algumas fotos de bandidos que foram retiradas de filmes de 
segurança de uma clínica assaltada, bem como fichas policiais das 
pessoas envolvidas como alerta para todos.
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O
s planos da diretoria do Conselho Brasileiro 
de Oftalmologia para 2014 e as ações que 
a entidade promoverá em defesa da saúde 
ocular da população, do aprimoramento do 

ensino da especialidade e de incentivo ao desenvol-
vimento da Oftalmologia no Brasil e como as empre-
sas do setor oftálmico podem participar e se bene-
ficiar deste esforço foram os pontos abordados na 
reunião com representantes das empresas Patronas 
realizada em 19 de setembro na sede do CBO.

A reunião contou com a participação de repre-
sentantes das seguintes empresas: Alcon, Essilor, 
Genon e Johnson & Johnson. Os Patronos do CBO 
são empresas que estabelecem parceria preferen-
cial com a Oftalmologia brasileira e participam de 
várias ações empreendidas pela principal entidade 
representativa da especialidade do País.

Abióptica lança campanha 
de saúde ocular e contra pirataria

N
ão compre produtos piratas 
e consulte regularmente o 
médico oftalmologista: es-
tas são as duas principais 

mensagens da Campanha Olho Vivo 
que a Fundação Abióptica (ligada à 
Associação Brasileira da Indústria 
Óptica – ABIÓPTICA) lançou em se-
tembro, com o objetivo de conscien-
tizar a população sobre a importância 
dos cuidados com os olhos.

A campanha está sendo veicula-
da nas mídias impressas e online. Também foram criadas pe-
ças publicitárias para os pontos de venda nos estabelecimen-
tos ópticos. A fundação criou um site onde os consumidores 
podem encontrar todas as informações da campanha e orien-
tações sobre qualidade visual, óculos de qualidade, importância 
de consultar regulamente o médico oftalmologista e até uma 
ferramenta online para denunciar casos de pirataria. A inicia-
tiva tem o apoio do CBO e da Sociedade Brasileira de Oftal-
mologia (SBO). Desenvolvida pela agência MK10, a campanha 

Olho Vivo tem investimento inicial de 
R$ 600 mil, terá duração de um ano 
e abrangência nacional. Por ser um 
tema amplo, a agência optou por tra-
balhar diversas frentes, como a cria-
ção de um site específico e de uma 
página no Facebook; anúncios em 
mídia impressa e online; distribuição 
de materiais de PDV e produção de 
vídeos bem-humorados de apresen-
tação da campanha. 

O presidente da Abioptica, Bento 
Alcoforado, com sua equipe de comunicação, reuniu-se com o 
presidente do CBO, Milton Ruiz Alves, na sede do CBO, em 29 
de outubro, para estudar formas de dinamizar a parceria entre 
as duas entidades na Campanha Olho Vivo. Na ocasião, foi de-
cidido que um dos principais focos da campanha continuará 
sendo o incentivo à população a procurar o médico oftalmolo-
gista para a realização do exame de acuidade visual.

Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas no 
site: www.olhovivo.info
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1. A inscrição deverá ser feita através do e-mail premio@
sbao.com.br com o envio do trabalho e da ficha de ins-
crição preenchida. Não será aceito o envio por correio.

2. A data limite para envio dos trabalhos é dia 15 de feve-
reiro de 2014

3. O trabalho científico inscrito deverá estar relacionado 
com a área de Administração em Oftalmologia.

4. O trabalho deverá ser inédito. Entendem-se como inédi-
tos os trabalhos que não foram apresentados ou publi-
cados, nem no todo ou em parte, em periódicos, capítu-
los de livros ou em anais de eventos.

5. Cada trabalho poderá ter no máximo 4 autores.
6. É obrigatória a inscrição de pelo menos um dos autores 

no Congresso. Os autores vencedores receberão o prê-
mio individualmente.

7. O trabalho deverá ser realizado em consultórios, clíni-
cas ou hospitais especializados em Oftalmologia, ou 
estarem relacionados com a área de Administração em 
Oftalmologia. Trabalhos internacionais serão aceitos em 
Inglês ou Espanhol.

8. O trabalho deverá seguir a sequência:
 a) Folha de rosto;
 b) Resumo, não excedendo 800 palavras, formato de
  página tamanho A4, com o corpo de letra tamanho 

12, fonte Arial, contendo: introdução, objetivo, mate-
riais e métodos, resultados, discussão. Deverá tam-
bém constar ao final, as referências bibliográficas, 
sendo que estas referências não serão computadas 
para o cálculo das 800 palavras.

 c) O arquivo deverá estar em formato PDF
 d) Figuras e/ou fotografias e tabelas e/ou gráficos.

9. Na folha de rosto deverá constar:
 a) Título do trabalho em português;
 b) Nome(s) do(s) autor(es) sem abreviação;
 c) Instituição, consultório, clínica ou hospital Oftalmoló-
  gico onde foi realizado o trabalho;
 d) Endereço para correspondência, telefone e e-mail de
  contato.

10.  As normas de referências bibliográficas a serem utili-
zadas deverão ser as adotadas pelos Arquivos Brasi-
leiros de Oftalmologia.

11.  Os trabalhos selecionados serão notificados através 
de e-mail até o dia 10 de Março de 2014.

12.  Os trabalhos selecionados serão apresentados em 
forma de exposição de pôster (não haverá apresenta-
ção oral), no formato de 1,50m (altura) x 0,90m (lar-
gura), impressos em lona ou papel, com boa resolu-
ção, ficarão expostos de 02 a 05 de abril de 2014, no 
Centro de Convenções Su-lAmérica, Rio de Janeiro, 
RJ.

13.  A entrega do prêmio aos melhores trabalhos será 
realizada durante o IX Congresso Internacional de 
Administração em Oftalmologia, no dia 04 de abril às 
12:30.

14.  A premiação será de 1º lugar - R$ 4.000,00; 2º lugar 
- R$ 2.000,00; 3º lugar - R$ 1.000,00 (os valores so-
frerão dedução dos devidos impostos)

15.  Ao inscreverem o trabalho, os autores declaram con-
cordar com o regulamento aqui descrito e autorizam 
a reprodução dos resumos pelos meios de comunica-
ção escolhidos pela SBAO.

15 de fevereiro é a data limite para envio dos trabalhos para concorrerem ao prêmio da  
Sociedade Brasileira de Administração em Oftalmologia (SBAO) de 2014. Os trabalhos devem 
ser relacionados com a administração em oftalmologia, inéditos serão apresentados na forma 
de pôsteres no IX Congresso Internacional de Administração em Oftalmologia, que ocorrerá 
no Rio de Janeiro, de 02 a 05 de abril de 2014. A íntegra do regulamento é a seguinte:

Regulamento

Prêmio SBAO 2014
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É 
desta forma que a conhecida apresen-
tadora de TV, Ana Maria Braga, come-
ça o filme explicativo que fez para a 
Campanha “Veja Bem. Veja Sempre”, 

promovida pela Sociedade Brasileira de Reti-
na e Vítreo (SBRV), com o apoio da empresa 
Novartis para alertar e conscientizar a popula-
ção sobre a DMRI.

A campanha, coordenada pelo diretor de 
Comunicação da SBRV, Jorge Carlos Pessoa 
Rocha, foi iniciada em 19 de outubro com a 
colocação na internet do site “Veja Bem, Veja 
Sempre” e da página oficial da iniciativa na 
rede social Facebook.

“Nosso principal objetivo é informar a po-
pulação sobre a doença, as formas para de-
tectá-lo em seu início e incentivar as pessoas 
a procurarem o médico oftalmologista espe-
cializado em retina”, explicou Jorge Rocha.

Além do material existente nas redes 
sociais, a campanha também prevê a reali-

Campanha de esclarecimento sobre a DMRI

zação de ações do chamado marketing de 
guerrilha, em shopping centers e pontos de 
concentração popular de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Salvador, Brasília e outras cidades 
de grande porte tais como panfletagens, 
jornadas de esclarecimento com pessoas 
preparadas para responder às questões da 
população etc.

“O vídeo gravado pela apresentadora Ana 
Maria Braga está sendo apresentado em ca-
nais de televisão fechados e também estamos 
desenvolvendo uma série de ações de asses-
soria de imprensa visando sensibilizar a media 
de massa”, informou.

A campanha tem a duração planejada de 
dois meses.

O site da campanha é http://www.vejabe-
mvejaparasempre.com.br/

A página oficial no facebook é https://
www.facebook.com/vejaparasempre 

Oi, pessoal. Esta mancha bem escura aí no centro da visão é o que acontece 
com quem tem degeneração macular relacionada à idade. É uma doença pouco 
conhecida, mas que é a principal causa de cegueira na terceira idade.

Jorge Carlos Pessoa Rocha
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F
oi o que declarou o oftalmologista ala-
goano Aderbal de Albuquerque Alves 
no discurso em que agradeceu a home-
nagem que lhe foi prestada durante o 

Programa de Atualização em Refração CBO- 
SOBLEC realizado em Maceió (AL) em 20 e 
21 de setembro.

A iniciativa faz parte de um amplo progra-
ma desenvolvido pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Re-
fratometria em com a empresa Essilor para le-
var aos oftalmologistas das principais cidades 
do País cursos de aprimoramento dos conhe-
cimentos em refração. O programa foi iniciado 
em 2012 e já beneficiou centenas de médicos 
oftalmologistas. 

Em Maceió, o programa abordou temas 
como retinoscopia, cicloplegia, refração sub-
jetiva e acomodação óptica, além dos temas 
obrigatórios como miopia, astigmatismo  ani-
sometropia e presbiopia. O formato da ativida-
de privilegiou a discussão de casos e o espa-
ço para perguntas e respostas.

Durante o programa, o eminente médico 
oftalmologista alagoano, radicado no Rio de 

Janeiro, Aderbal de Albuquerda Alves, um dos 
maiores especialistas em refração do Brasil, 
foi homenageado pelo presidente do CBO, 
Milton Ruiz Alves.

Albuquerque Alves nasceu em 06 de ja-
neiro de 1925 em Passo de Camaragibe, no 
Estado de Alagoas. Estudou no Liceu Alago-
ano, em Maceió e, em seguida, foi transferido 
como aluno interno para o Colégio Nóbrega 
dos Jesuítas, no Recife (PE), onde permane-
ceu até o vestibular de Medicina na Universi-
dade Federal de Pernambuco, onde formou-
se em 1949.

Decidiu seguir para o Rio de Janeiro para 
fazer a seleção para Residência do Hospital 
dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. 
Nessa época apenas, o HSE tinha o curso 
equivalente à residência médica e Albuquer-
que Alves pode ser considerado como o pri-
meiro residente de Oftalmologia do Brasil. 
Em seguida, foi efetivado por concurso públi-
co como médico do próprio HSE, assumindo 
a Chefia de Clínica em 1977 e  a Chefia do 
Serviço de Oftalmologia em 1979, onde per-
maneceu até sua aposentadoria.

Exerceu o cargo de presidente da Socie-
dade Brasileira de Oftalmologia (SBO) em 
1966-1967 e permaneceu como Coordena-
dor do Curso de Refração para a formação de 
especialistas da SBO até 2012. Escreveu o 
livro Refração que já está em sua sétima edi-
ção. Atende diariamente na Clínica de Olhos 
Aderbal Alves, onde também atendem seus 
três filhos oftalmologistas, (Aderbal Júnior, 
Marco Antônio e Luiz Filipe), além de outros 
familiares.

Em seu discurso de agradecimento, Al-
buquerque Alves ressaltou a importância do 
programa de atualização em refração e per-
mitiu-se falar de seu Estado natal, “...minha 
sempre querida Alagoas, onde a pequenez de 
sua extensão geográfica se contradiz com a 
galeria de seus gigantes, da história de nossa 
pátria, sempre presente em minhas recorda-
ções. Hoje observo com satisfação o grande 
desenvolvimento da Oftalmologia alagoana, 
que alcançou o mesmo nível dos estados mais 
progressistas do nosso Brasil.” 

 

Homenagem a
Aderbal de Albuquerque Alves
“Hoje observo com satisfação o grande desenvolvimento da oftalmologia alagoana, que alcançou o 
mesmo nível dos estados mais progressistas do nosso Brasil.”

O presidente do CBO 
entrega a placa ao 
homenageado
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A 
Sociedade de Oftalmologia da Bahia 
(SOFBA) e a Sociedade de Oftalmo-
logia de Feira de Santana (SOFS) 
promoveram o VI Congresso Baiano 

de Oftalmologia / VII Congresso de Oftalmo-
logia de Feira de Santana, no Resort Cana 
Brava, Ilhéus (BA), de 10 a 12 de outubro de 
2013. O congresso contou a participação de 
mais de trezentos médicos oftalmologistas 
inscritos e passou a ser considerado o maior 
congresso baiano dos últimos dez anos.

A solenidade de abertura contou com a 
participação de Rubens Belfort Junior, presi-
dente da Academia Brasileira de Oftalmologia, 
que proferiu palestra sobre  avanços tecnoló-
gicos e novos rumos da especialidade. Belfort 
Junior ressaltou que a sociedade deve estar 
preparada para o aumento da expectativa de 
vida da população e o consequente desejo de 
viver com qualidade. “Envelhecer não significa 
adoecer e esse é um dos desafios da Medici-
na: trabalhar por uma vida saudável”, afirmou.

A programação cientí-
fica do evento abordou as 
principais áreas da Oftal-
mologia com destaque para 
catarata, retina, córnea e 
cirurgia refrativa. 

Rafael de Andrade, 
presidente do evento, 
destacou também que a 
defesa da saúde ocular 
da população e das prer-
rogativas profissionais do 
Médico Oftalmologista fo-
ram parte importante do 
congresso com a realiza-
ção dos chamados “Plan-
tões SOFBA”, inserções 
em formato de vídeo ao 
final dos principais blocos 
da programação científica como se fossem 
matérias jornalísticas com temas polêmicos, 
principalmente associados ao combate à op-
tometria realizada por pessoas sem forma-
ção médica. “Isto foi possível com o apoio do 
jornalista apresentador da TV Record Bahia 
Tom Ribeiro que gravou as matérias”, infor-
mou Andrade.

A abertura do congresso, que coincidiu 
com a celebração do Dia Mundial da Visão 
(veja matéria na página 23) e para marcar a 
data, o Hospital de Olhos Beira Rio, em Itabu-
na, realizou em parceria com a SOFBA, Con-
selho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Socie-
dade Brasileira de Oftalmologia (SOB) e Lions 
Clube local mutirão para realização de exame 
oftalmológico dos alunos de três escolas man-
tidas pelo Lions Clube. (Veja também matéria 
sobre Mutirão de Diabetes na página 8)

Congresso Baiano de Oftalmologia 
comemora o Dia Mundial da Visão

Mesa diretora da solenidade de abertura

 Rubens Belfort Junior na 
conferência de abertura 

do congresso

Rafael de Andrade, 
presidente do evento

Crianças aguardando a vez de serem 
examinadas na ação social ligada ao evento
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C
om a participação de mais de 300 
congressistas, foi realizado em Cuia-
bá, em 27 e 28 de setembro, o XI 
Congresso Centro-Oeste de Oftal-

mologia e o II Congresso Centro-Oeste de 
Auxiliares de Oftalmologia.

A programação científica do evento foi 
dividida em módulos de1) doenças externas, 
córnea, refração e lentes de contato; 2) retina 
cirúrgica; 3) retina clínica; 4) catarata e 5) ci-
rurgia refrativa, além de um concorrido curso 
simplificado de manejo de glaucoma.

Entre os palestrantes do congresso esti-
veram Augusto Paranhos Júnior, Eduardo Ro-
drigues, Fausto Uno, Marcelo Hatakana, Ma-
ria Cristina Nishiwaki Dantas, Mauro Campos, 
Mirko Babic, Newton Kara José, Newton Kara 
José Júnior, Remo Susanna Júnior, Samir Be-
chara e Sérgio Felberg. 

Para o presidente do congresso, Jair 
Giampani Júnior, a região centro-oeste vem 
acompanhando a evolução da Oftalmologia 
brasileira, com profissionais destacados nas 

mais variadas subespecialidades, grandes 
polos de formação acadêmica e centros de 
referência na atenção primária, secundária e 
terciária. 

“Estes aspectos fizeram do Congresso 
Centro-Oeste de Oftalmologia um evento sin-
gular e ótima oportunidade de aprimoramen-
to técnico-científico. O evento foi organizado 
com o objetivo de fornecer aos participantes o 
estado da arte nos pontos debatidos e foram 
priorizadas as discussões de caso em detri-
mento das palestras teóricas, visando o as-
pecto prático e tornando o programa dinâmico 
e interativo”, declarou. 

Durante a solenidade de abertura do XI 
Congresso Centro-oeste de Oftalmologia / 
II Congresso Centro-Oeste de Auxiliares de 
Oftalmologia, o presidente do Conselho Brasi-
leiro de Oftalmologia, Milton Ruiz Alves, pres-
tou uma homenagem a José Fernando Maia 
Vinagre, coordenador da Câmara Técnica de 
Oftalmologia do Conselho Federal de Medici-
na (veja também matéria na página 27)

Congresso Centro-Oeste

Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde em 25 de setembro mos-
trou que a fila de transplantes de córnea foi zerada no Distrito Federal, 
Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

No primeiro semestre de 2013 foram realizadas no Brasil (pelo SUS) 
6.781 cirurgias de transplante de córnea, 58% das quais nas cinco unidades 
da federação que eliminaram a fila de espera. O número de transplantes de 
córnea foi 13% menor ao registrado em 2012 no mesmo período (7.777) 
e, de acordo com o Ministério, a redução foi provocada pela diminuição das 
listas de espera.

Os dados do  Ministério revelam ainda que em outros sete estados (Acre, 
Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Rio Grande do Norte, Mato 
Grosso e Minas Gerais) a espera por transplante de córnea foi reduzida com 
tendência a zerar as listas.

Transplantes de córnea: números do Ministério da Saúde

O presidente do CBO entrega placa de 
prata a José Fernando Maia Vinagre

José Fernando Maia 
Vinagre, Milton Ruiz Alves, 
Paulo Augusto de Arruda 
Mello e Jair giampani 
Júnior
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O 
Diretor Administrativo da Federação das Cooperativas Estadu-
ais de Serviços Administrativos em Oftalmologia (FeCOOESO), 
Reinaldo F. C Ramalho, que também é membro efetivo da Câma-
ra de Implantes da Associação Médica Brasileira (AMB), minis-

trou em 05 de julho palestra sobre os aspectos conceituais das RDC nº 
185/06 e da RE n° 3385 /06 (ANVISA) na sede da AMB, em São Paulo. 
As resoluções, de 2006, determinam que as empresas apresentem o relató-
rio de Informações Econômicas sobre o produto no ato de pedido ou revali-
dação de registro na ANVISA. Depois da apresentação do representante da 
FeCOOESO, o diretor do Núcleo de Assessoramento Econômico em Re-
gulação da ANVISA, Bruno César Almeida Abreu, falou sobre a regulação 
econômica do mercado de órteses, próteses e materiais especiais (OPME). 
Como resultado do encontro, foi decidido entrar em contato com o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para estabelecer conjuntamente 
diretrizes para a regulação de itens de OPME, tendo em vista a grande dispari-
dade de valores praticados entre produtos de mesmas características técnicas e 
até mesmo da mesma marca.

Reinaldo Ramalho declarou também que apresentou à AMB proposta de 
minuta de Lei complementar à Lei nº 10.742/03 (que define normas de regu-
lação para o setor Farmacêutico, e cria a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos).  

“A iniciativa é uma tentativa de se obter projeto de Lei que regulamente o 
mercado de OPME no Brasil. A AMB se prontificou a enviar o referido documen-
to para a Câmara dos Deputados após aprovação de todos os representantes 
de especialidades e entidades ligadas diretamente ao setor”, declarou o diretor 
administrativo da FeCOOESO, Reinaldo Ramalho.

Atuação da FeCOOESO

A 
Fundação Dorina Nowill e a empresa Chocolat du Jour, sofisticada 
doceria da cidade de São Paulo (SP), assinaram convênio pelo qual 
10% da renda obtida com a venda do produto “Caixa Explosão de 
Sabores será revertida para a fundação de apoio aos deficientes 

visuais.
Até o final de novembro, essa caixa de chocolates finos virá acompanha-

da de um lenço e da proposta para que o consumidor cubra seus olhos e 
tente utilizar os outros sentidos.  

Mais informações sobre a empresa e seus produtos podem ser obtidas 
no site www.chocolatdujour.com.br

Bolsa da 
PanCornea

A 
Sociedade Pan-Americana 
de Córnea (PanCornea) 
efetivou convênio com a em-
presa Bausch + Lomb para 

a implementação de programa de 
estudos de seis meses direcionado a 
um associado da entidade que tenha 
terminado recentemente o respec-
tivo curso de especialização ou resi-
dência. O programa será dirigido por 
Victor Pérez, professor associado de 
Oftalmologia, microbiologia e imuno-
logia e diretor do Centro de Super-
fície Ocular do Bascom Palmer Eye 
institute.

A PanCornea é uma entidade 
internacional que congrega para ati-
vidades científicas os médicos oftal-
mologistas do continente americano 
especializados em enfermidades da 
córnea e da superfície ocular. Mais 
informações sobre a bolsa de estu-
dos no serviço do professor Victor 
Pérez podem ser encontradas no site 
www.pancornea.com

Reinaldo ramalho em sua apresentação na sede da AMB
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A 
Fundação Altino Ventura (FAV) co-
memorou o Dia Mundial da Visão 
com a realização de diversas ativida-
des de prevenção à cegueira e reabi-

litação visual, desenvolvidas na população de 
baixa renda do estado de Pernambuco. 

Foram beneficiadas 170 crianças da Cre-
che Nossa Senhora dos Remédios e 100 es-
tudantes da escola municipal Hugo Gerdal, no 
Recife (PE). As crianças de 0 a 16 anos foram 
atendidas pela equipe multidisciplinar do Cen-

tro de Reabilitação Visual e/ou Múltipla De-
ficiência “Menina dos Olhos”, da FAV. Os pa-
cientes, selecionados pela assistente social, 
passaram por avaliação multidisciplinar visual 
e global, com oftalmologistas, neurologista, 
otorrinolaringologista, além de psicopedago-
gas, psicólogas e fonoaudiólogas. Pacientes 
e seus cuidadores participaram ainda de ati-
vidades sócio-educativas, motivacionais e pa-
lestras sobre a importância da visão e sua in-
tegração com outros sistemas do corpo, para 
a promoção da qualidade de vida do indivíduo.

Outras equipes de oftalmologistas da Fun-
dação Altino Ventura realizaram atividades de 
prevenção à cegueira e reabilitação visual em 
pacientes residentes na zona metropolitana 
do Recife e no interior do Estado de Pernam-
buco. Foram atendidos, através das unidades 
móveis clínicas, em comunidades carentes, na 
zona metropolitana, 200 pacientes com mais 
de 50 anos. No interior do Estado, no municí-
pio de Madre de Deus, foram atendidos 500 
pacientes, com mais de 50 anos. A equipe 
cirúrgica da Unidade Móvel realizará 90 cirur-
gias de catarata no município de Triunfo, loca-
lizado a cerca de 400 quilômetros do Recife 
como parte do Projeto Caravana da Visão. 

E
lson Yamasato é o novo presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de 
Oftalmologia (ASOFT), eleito em assembleia ordinária realizada em 29 de 
agosto. 

“Temos como meta maior unificar a nossa classe em torno do objetivo 
comum de promover o exercício pleno da Oftalmologia, lutando contra o exercício 
ilegal da Medicina oftalmológica em nosso Estado e promovendo o crescimento éti-
co e científico e lutando pela saúde ocular da nossa população”, declara Yamasato.

A nova diretoria da ASOFT é também formada por Roberto Paione Gaspari-
ni (1º vice-presidente), Marco Antônio Bonini Filho (2º vice-presidente), Henrique 
Marini Ferreira (1º secretário), Bianka Yukari Makase Yamasato Katayama (2ª se-
cretária), Luiz Fernando Taranta Martins (1º tesoureiro) e José Ângelo Barbieri (2º 
tesoureiro).

Também fazem parte da diretoria da entidade na condição de vice-presidentes 
regionais Marco Antônio Bonini (Três Lagoas), José Hubert Catelan (Dourados), 
Marcelo Hitoshi Nakamito (Aquidauana), Edmilson de Souza Cavalcante (Nova An-
dradina), Isabel Cristina L. da Costa (Corumbá), José Maria Calazans Ramos (Jar-
dim), Sérgio Tanaka (Cassilândia) e James Leitum (Ponta Porã).

O Dia Mundial da Visão da 
Fundação Altino Ventura

Dirigentes da FAV participam de
congresso no extremo oriente

Nova diretoria da ASOFT
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Nota de Falecimento

E
m 24 de agosto, aconteceu o 1º Muti-
rão Oftalmológico do “Horas da Vida”, 
entidade filantrópica de São Paulo 
(SP).  O evento contou com a parti-

cipação de crianças das instituições Unibes, 
Santa Fé e Saúde Criança SP e APAE e pro-
moveu o lançamento do Enxerga São Paulo, 
programa do Horas da Vida em parceria com 
empresa do segmento óptico que proporcio-

1º Mutirão Oftalmológico Horas da Vida
na atendimento gratuito e doação de óculos. 
Com exames e palestras explicativas, o Muti-
rão ajudou e incentivou crianças no cuidado 
visual. 

 O Horas da Vida foi fundado em de-
zembro de 2012, pelo médico João Paulo 
Nogueira Ribeiro e atualmente, o programa 
conta com profissionais de saúde em 25 es-
pecialidades. 

O ex-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (gestão 1973/75), Leiria de Andrade Júnior,  
faleceu em 25 de outubro, depois de longa enfermidade.

Leiria de Andrade Júnior diplomou-se em Medicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco em 1954. Trabalhou na UFPE como assistente de 
Clóvis Paiva e fez o curso de pós-graduação em Oftalmologia no Hospital 
São Geraldo da Universidade Federal de Minas Gerais com Hilton Rocha. 
Retornou a Fortaleza em 1957, prestou concurso junto à Universidade Fe-
deral do Ceará assumindo de imediato a cátedra e a chefia da Cadeira de 
Oftalmologia.

Em 1968, fundou a Clínica de Olhos Leiria de Andrade. Em 
1971, foi escolhido para ser o relator do Tema Oficial do XVI Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia. Foi presidente do CBO e do 
XV Congresso Brasileiro de Oftalmologia, realizado em Fortaleza. 
Em 1974, criou a Fundação Leiria de Andrade, entidade beneficente 
destinada a promover a educação de Pós-Graduação em Oftalmologia. 
Também foi fundador e primeiro presidente da Sociedade Cearense de Of-
talmologia e da Sociedade Norte Nordeste de Oftalmologia.

Crianças atendidas no 
mutirão
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C
inco trabalhos de oftalmologistas 
brasileiros foram premiados du-
rante o XXXI Congresso da Eu-
ropean Society of Cataract and 

Refractive Surgeons (ESCRS), realizado de 
5 a 9 de outubro em Amsterdã, Holanda.  
Dois oftalmologistas de Minas Gerais rece-
beram prêmios de primeiro lugar em duas 
categorias de vídeo: na categoria Casos Es-
peciais, Fernando Cançado Trindade venceu 
com o trabalho "Customize-me", sobre lentes 
intraoculares personalizadas e, na categoria 
Inovador,  Ronaldo Badaró venceu com o 
trabalho "RKology", sobre sutura de córnea 
para hipermetropia após ceratotomia radial. 
Três trabalhos realizados pelo Grupo de 
Estudos em Tomografia e Biomecânica 
de Córnea do Rio de Janeiro (Grupo Pró-
Córnea Rio) também foram premiados. O 
primeiro lugar na categoria Pôsteres de 

Cirurgia Refrativa ficou com Isaac Ramos, 
de Alagoas, pelo trabalho que identifica o 
risco para desenvolver ectasia após LASIK, 
realizado com base em dados tomográfi-
cos e achados clínicos. Fernando Faria- 
Corrêa, de Portugal, ficou com o terceiro 
lugar, pelo relato de uma complicação rara 
após LASIK. O Grupo Pró-Córnea Rio é 
coordenado por Renato Ambrósio Júnior, 
vice-presidente do CBO e  presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa 
(SBCR). Ambrósio Júnior ficou com o ter-
ceiro lugar na categoria Vídeo Educacional.  
Este ano, 169 brasileiros participaram do 
congresso da ESCRS, colocando o Brasil en-
tre as maiores delegações. A ESCRS está na 
vanguarda dos desenvolvimentos na cirurgia 
do segmento anterior com destaque para ca-
tarata e cirurgia refrativa e reúne mais de 5 
mil membros de quase 100 países. 

Brasileiros premiados na ESCRS...

O 
oftalmologista Luiz Henrique Soares 
Gonçalves de Lima, médico assistente da 
Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP), recebeu o Honor Award, da Ame-

rican Society of Retina Specialists (ASRS), no con-
gresso da entidade realizado em Toronto, Canadá, em 
setembro. 

O prêmio é concedido aos itnegrantes da ASRS 
que deram expressivas contribuições para os programas científicos da Reu-
nião Anual da associação. Foi criado em 1997, é dividido em categorias e até 
hoje apenas cinco oftalmologistas brasileiros receberam esse reconhecimento.

... e na ARSR

Renato Ambrósio Júnior, 
Fernando Cançado trindade 
e Ronaldo Badaró

Renato Ambrósio Júnior e Fernando 
Faria-Corrêa

Luiz Henrique Soares g. de Lima

Amsterdã, Holanda 
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O 
blog Refração Clínica 
Prática, de autoria do 
professor A. Duarte 
está hospedado no 

site da SOBLEC, com acesso 
exclusivo a médicos oftalmolo-
gistas cadastrados, o que pode 
ser feito gratuitamente pelo 
endereço: http://oftalmologista.
soblec.com.br/index.php?syste
m=internautas&action=cadast
ro_novo

O blog é revisto, ampliado e 
atualizado a intervalos variáveis. 
O autor afirma que a matéria é apresentada de forma prática, 
voltada ao cotidiano da clínica, sem esquemas de marcha de raios 
e formulas matemáticas.

Já foram publicados on-line os seguintes capítulos:Introdução; 
Relacionamento com o paciente; Anamnese; Roteiro do exame  
de refração;  Acuidade visual; Refração objetiva; Esquiascopia/
retinoscopia; Refrator automático/Auto-refrator; Refração sub-
jetiva; Lentes oftálmicas; Altas ametropias; Insucesso com os 
óculos receitados: Prevenção e remédio e Mais segurança no 
receituário de óculos.

O 
Instituto VER, ONG de Porto Alegre (RS) 
voltada para a prevenção da cegueira infan-
til, inaugurou sua nova sede e possui vagas 
disponíveis gratuitas para atendimento de 

crianças deficien-
tes visuais para 
realização de es-
timulação visual 
precoce. 

Os pacientes, 
de preferência 
com até dois anos 
de idade, devem 
ser encaminha-
dos com laudo do 
médico oftalmolo-
gista contendo diagnóstico e motivo da necessidade 
de estimulação precoce.

Para detalhes como endereço, telefone e outras 
informações, consulte o site www.institutover.org.br

O instituto tem como médicas oftalmologistas res-
ponsáveis Rosane C.  Ferreira e Gabriela Eckert.

E
ncerrou-se em 02 de novembro, o 
XXXIII Congresso do Hospital São 
Geraldo, em Belo Horizonte. A Comis-
são Executiva, formada por Wesley 

Campos, Daniel Vítor Vasconcelos Santos, Al-
berto Diniz Filho e Maria Amélia Vaz de Melo, 
foi presidida por Elisabeto Ribeiro Gonçalves 
também presidente da Associação dos Ex- 
Residentes e Estagiários do Hospital São Ge-
raldo (AEREHSG). 

O Congresso, reunindo expressivo núme-
ro de oftalmologistas de Minas e do Brasil, 
contou com a participação de duzentos pales-
trantes de todo o País e de todas as subes-
pecialidades da Oftalmologia. Este Congresso  
homenageia anualmente o Hospital São Ge-
raldo, o Professor Hilton Rocha e os Mestres 
que fizeram e fazem dele um centro de exce-
lência oftalmológica para Minas e o Brasil. 

Além disso, o XXXIII Congresso reuniu e 
prestigiou todos os serviços, clínicas e insti-
tutos de Oftalmologia da capital mineira e os 
oftalmologistas que os integram. A pujança da 
Oftalmologia de Belo Horizonte e de Minas 
deve-se ao talento dos oftalmologistas e, em 
grande parte , ao espírito de fraternidade e 
companheirismo que impera entre os Colegas. 

Encerrado com sucesso o
XXXIII Congresso do Hospital São Geraldo

Foram homenageados 16 oftal-
mologistas que se destacam pela 
inteligência, ética e realizações, com 
a entrega de um certificado e uma 
medalha nos quais esses méritos 
são destacados. São eles: Adamo 
Lui Netto (SP), Afonso Medeiros 
(PE), Cleber Godinho (MG), Home-
ro Almeida (MG), Luciene Fernan-
des (MG), Márcio Nehemy (MG), 
Marcos Ávila (GO), Miguel Padilha 
(RJ), Miguel Srue (Chile), Paulo Augusto de 
Arruda Mello (SP),  Renato Laender (MG), Ro-
berto Abdalla Moura (MG), Rogério Lacerda 
(MG), Sebastião Cronemberger (MG), Sérgio 
Fernandes (RJ) e Suel Abujamra (SP).
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A 
Fundação Altino Ventura (FAV) realizou em 25 e 26 
de outubro seu XVII Encontro Científico dos Alunos 
de Residência Médica, Especialização e Fellow em 
Oftalmologia. A iniciativa tem o objetivo de estimular 

a análise crítica, revisar a literatura, elaborar e contribuir para 
que os jovens oftalmologistas possam publicar artigos científi-
cos em revistas indexadas nacionais e internacionais. 

Durante o encontro, os alunos tiveram a oportunidade de 
apresentar 20 trabalhos científicos e 8 pôsteres. O evento 
contou com a participação do presidente do CBO, Milton Ruiz 
Alves que também é Professor Colaborador da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo – FMUSP, e de Rodri-
go Lira – Professor Adjunto da Universidade Federal de Per-
nambuco, que atuaram na banca examinadora dos trabalhos 
científicos. 

Os trabalhos premiados foram:

n	Prêmio Excelência em Pesquisa
Análise de citocinas em endoftalmite infecciosa aguda pós-
-facectomia
Autores: Paulo Henrique Gonçalves Escarião, Mirella Molnar 
Maranhão, Carlos Teixeira Brandt, Alessandra Gonçalves Com-
modaro, Tiago Eugênio Faria e Arantes, Célia Maria Machado 
Barbosa de Castro, Maria de Fátima Alves Diniz

n	Prêmio Oftalmologia Cirúrgica
Surgical results of congenital cataract surgery using endocap-
sular tension ring, primary IOL implantation, and intracamerular 
triamcinolone injection

Encontro Científico dos alunos da 
Fundação Altino Ventura

Autores: Camila V. Ventura, Marcelo C. Ventura, Virgínia L. Tor-
res, Liana O. Ventura, Bruna V. Ventura, Walton Nosé

n	Prêmio Oftalmologia Clínica
Avaliação da promoção de um programa em baixa visão: uma 
iniciativa internacional e nacional
Autores: Daniela Raposo Vieira, Celia Nakanami, Luciene 
Chaves Fernandes, Galton Carvalho de Vasconcelos, Daena B. 
Leal, Liana O. Ventura

inauguração da nova sede do iVER

Camila Ventura recebe o diploma  correspondente ao 
prêmio das mãos de Milton Ruiz Alves
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O 
trabalho conjunto entre oftalmologis-
tas e ortoptistas existe desde o final 
da década de 40 e tem como obje-
tivo o cuidado oftalmológico de qua-

lidade ao terceiro e mais importante elemento 
desta relação: o paciente. Toda a comunicação 
estabelecida visa o diagnóstico da condição 
binocular do paciente e suas alterações, im-
plicações e possibilidades terapêuticas. Esta 
tríade que se estabelece médico oftalmologis-
ta, ortoptista e paciente, deve ter como norma 
diretiva o respeito profissional e ético entre es-
sas partes e a melhor tradução desta relação 
é expressa na comunicação estabelecida, oral 
ou através do relatório ortóptico. 

A avaliação ortóptica ganha inúmeros no-
mes conforme a região e sistema de saúde 
operante: teste, exames ortópticos, avaliação 
de estrabismo, avaliação da motilidade ocular. 
Após uma anamnese e exame detalhado das 
condições sensoriais e motoras oculares, tais 
como estudo da diplopia, supressão e amblio-
pia, amplitudes fusionais, correspondências 
retinianas, estereopsia, medida dos estrabis-
mos em todas as posições diagnósticas, ava-
liação das ducções e versões, o ortoptista ela-
bora um relatório, que será o instrumento de 
comunicação com o oftalmologista. Nele o or-
toptista narra de forma ordenada e minuciosa 
todos os fatos relativos ao estrabismo encon-
trado e expõe os fundamentos que indiquem 
as condições apresentadas pelo paciente. 

47CBO em AçãoOrtóptica alinhada à Oftalmologia

A 
parceria em divulgar nosso trabalho em conjunto com médicos oftal-

mologistas vem acontecendo também nos grandes eventos científi-

cos, tendo como foco determinarmos diretrizes para aprimoramento 

da prática clínica para ambos os profissionais. O médico oftalmologista Gal-

ton Vasconcelos e eu iniciamos proveitosa parceria no IV Congresso Luso-

-Brasileiro em 2009 no Rio de Janeiro, continuamos no XIX Congresso Brasi-

leiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual, em 2010, em Salvador 

e em 2013 em Lisboa durante o V Congresso Luso-Brasileiro. Abordamos o 

tema na tentativa de aprimorar, com ética e transparência,  a comunicação 

entre ortoptistas e oftalmologistas. Com este enfoque, Galton Vasconcelos, 

grande parceiro, escreve para nossa coluna deste mês. 

(Andréa Pulchinelli, presidente do Conselho Brasileiro de Ortóptica - CBOrt)
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Relatório do Teste Ortóptico:
Transparência e ética na comunicação ortoptista/oftalmologista

Para o oftalmologista, o relatório recebido, 
somado aos achados do seu exame, permite 
estabelecer um diagnóstico mais abrangente 
do quadro ocular e a partir daí, formular diag-
nósticos e opções de tratamento. Quando o 
oftalmologista solicita uma avaliação ortópti-
ca, sugere-se que informe dados básicos do 
quadro ocular do paciente e ou diagnósticos 
prévios, desta forma o ortoptista pode avaliar 
corretamente e estar atento a detalhes perti-
nentes. Além de fornecer o mapa das medi-
das e versões é importante que o ortoptista 
informe ao oftalmologista dificuldades e parti-
cularidades encontradas no exame, sugerindo 
hipóteses diagnósticas sem dar diagnóstico 
final, observando a importância da prescrição 
óptica quando necessária. Não cabe ao ortop-
tista jamais sugerir, tratamentos medicamen-
tosos, indicar cirurgias ou técnicas cirúrgicas 
e planejar procedimentos ou prescrever recei-
tas para óculos, mesmo que para tratamento 
ortóptico.

Apesar das inúmeras vantagens ofereci-
das pela era digital, para que a comunicação 
seja realmente eficiente, a comunicação oral, 
seja pessoalmente ou por telefone, ainda é 
um recurso valioso. Através dela, ambos os 
profissionais podem discutir discordâncias e 
particularidades no exame. 

Fica claro que, sendo a comunicação entre 
esses profissionais eficiente e ética, o pacien-
te sai sempre ganhando.

Andréa Pulchinelli e galton Carvalho 
Vasconcelos 

(*) Andréa Pulchinelli Ferrari

Apesar das 
inúmeras vantagens 
oferecidas pela era 
digital, para que a 
comunicação seja 
realmente eficiente, 
a comunicação oral, 
seja pessoalmente 
ou por telefone, 
ainda é um recurso 
valioso.



48

Jornal Oftalmológico Jota Zero | Setembro/Outubro 2013

CBO em Ação

O JORNAL OFtALMOLÓ-
giCO JOtA ZERO publica 
gratuitamente nesta seção 
anúncios de interesse da 
comunidade oftalmológica 
com a única finalidade de 
prestar mais um serviço aos 
associados do CBO. Sempre 
que possível, os anúncios 
são confirmados antes de 
sua publicação. Entretanto, 
o Conselho Brasileiro de Of-
talmologia e o jornal não têm 
qualquer responsabilidade 
pelo conteúdo dos anúncios 
e muito menos pelos negó-
cios eventualmente efetiva-
dos a partir de sua publica-
ção. É fundamental que o 
comprador tome os devidos 
cuidados ara verificar a pro-
cedência dos materiais e 
equipamentos que estiver 
adquirindo e que o vendedor 
se previna com as garantias 
necessárias a este tipo de 
transação.

Os mesmos anúncios po-
dem ser inseridos no site do 
CBO (www.cbo.com.br) com 
a autorização do associado.

n Vendo campímetro modelo 2013 
PCLAB novo com apenas três meses 
de uso, completo e com impressora, 
adquirido em 2013. Contato pelo e-
-mail adriano.yamada@hotmail.com

n Vende-se microscópio cirúrgico 
Opto SM 2002 com zoom xy, micro-
focalização, carona e sistema de rein-
versor de imagem, com pouco uso, por 
R$ 20.000,00. Contatos pelos telefo-
nes (71) 3116-7704 ou 9123-4119 
ou pelo e-mail mflavio77@hotmail.
com

n Vendo tomógrafo corneano Ziem-
mer G2 revisado em agosto deste ano, 
com nota fiscal, em excelente estado. 
Tratar com Dr. Guilherme no telefone 
(11) 98307-6831 ou pelo e-mail gui-
lhermelc@hotmail.com

n Vende-se refrator B-L (R$ 7.000); 
keratômetro B-L (R$ 3.500); projetor 
B-L (R$ 3.500); lâmpada de fenda 
Topcon SL-3D (R$ 12.000); tonô-
metro de aplanação H-S T900 (R$ 
3.000); lente de Goldman de 3 es-
pelhos (R$ 600); lente de Goldman 
de 1 espelho (R$ 450); lente Volk de 
78dioptrias (R$ 600); lensômetro R-B 
(R$ 1.500); coluna Xenônio TS-IV 
(R$ 6.000); oftalmoscópio W-A (R$ 
2.500); retinoscopio Coopeland B-L 
(R$ 2.500); fonte regulada Toptronix 
(R$ 2.500); cadeira motorizada Allis 
(R$ 700); coagulador diatermia In-
tercrios PY-1 (R$ 1.000); lanterna ul-
travioleta (R$ 800); mesa Adaga (R$ 
300); cautério pilha (R$ 100); caixa 

EqUiPAMENTOS OFERECiDOS

Classificados

n Instituto Donato de Oftalmologia 
admite 0ftalmologista clínico com es-
pecialização em uveíte e retina para 
fazer parte do corpo clínico do insti-
tuto e tornar-se “sócio” da instituição 
após aprovação do corpo clínico. 
Acesse. Informações pelos telefones 
(35) 3697-1991 com Michelle ou 
3697-1971 com Luciene. Enviar cur-
rículo para: Michelle no e-mail michel-
le@institutodonato.com.br ou para 
Luciene no e-mail lucienedevito@ins-
titutodonato.com.br 

EqUiPAMENTOS
PROCURADOS

de catarata (R$ 1.500); caixa de 
ceratotomia radial (R$ 900); cai-
xa para transplante de córnea (R$ 
3.500). Interessados deve entrar 
em contato com Dr. Celso Tavares 
nos telefones (15) 98115-1308 
e (15) 3411-5071 ou pelo e-mail 
c.tavares@yahoo.com.br

n Vende-se facoemulsificador Le-
gacy com duas canetas e sistema 
Eversty (equipamento pouco usado); 
auto refrator Nidek AR 600; lâmpa-
da de fenda com tonômero DFV; 
cadeira + coluna + Greis Bausch & 
lomb; projetor Xenônio; ceratometro 
DFV. O lote todo por R$ 70 mil. Não 
vendo equipamento separado. Con-
tatos com contato dr  Armando Bas-
tos pelo telefone (92) 8119-0981.

n Vendo microscópio Muller Wedel 
FS 3011 (ref. 614 105 - SN: 1638). 
Contatos com Dra. Caroline ou Sra. 
Guiliana pelo telefone (11) 5051-
8355 ou pelo e-mail caroline.ribei-
ro@ophthal.com.br

n Compro tonômetro de jato de ar, 
se possível parcelado ou com des-
conto à vista, em bom estado e revi-
sado. Contatos pelos telefones (21) 
9836-7721 / 9944-7284 / 9858-
8419 com Dr. Bastos.

OPORTUNiDADES
n Precisa-se com urgência de  
médico (a) oftalmologista com  
habilidade para cirurgias de seg-
mento anterior para trabalhar como 
autônomo ou fazer composição em 
clínica de médio porte na cidade de 
Cascavel (PR). Contatos com Lillian 
ou Dr. Romeu Tolentino pelos telefo-
nes (45) 3219-4646 / 3301-3267 
ou pelo e-mail adm@clinicadrro-
meutolentino.com.br 

n Excelente oportunidade para mé-
dico oftalmologista em clínica de 

grande porte em Teresópolis (RJ). Con-
tatos com a Sra. Patrícia nos telefones 
(21) 2643-5666 / 2643-2235 ou pelo 
e-mail adm.iot@veloxmail.com.br

n Clínica Oftalmológica contrata  
médico para trabalhar em Imperatriz 
(MA). Interessados devem entrar em 
contato com Dr. Afrânio no telefo-
ne (99) 8112-1146 ou pelo e-mail 
j.afranio@globo.com
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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

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

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

Fevereiro
 
13 a 15  37º Simpósio Internacional Moacyr Álvaro - SIMASP
 Local: Maksoud Plaza Hotel - São Paulo - SP
 Informações: Tels (11) 5084-4246 / 5081-7028
 E-mail: info@fernandapresteseventos.com.br
 
 
Março
 
20 a 22 XIII Simpósio Internacional de Atualização em Oftalmologia 

de Maringá
 Local: Hotel Bristol - Maringá (PR)
 Informações: Tel.: (44) 3262-2061

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: Tels. (85) 8891-7171 / 9616-2806
 Site: www.snno.com.br
 
Abril

02 a 05 III Congresso Internacional de Catarata e Cirurgia Refrativa 
 IX Congresso Internacional de Administração em 
 Oftalmologia
 II Congresso Internacional da Sociedade Brasileira de 
 Enfermagem em Oftalmologia

 VI Fórum da Sociedade Brasileira de Catarata e
 Cirurgia Refrativa para Residentes
 Local: Centro de Convenções Sulamérica
 Rio de Janeiro - RJ
 Informações: Site: http://www.cataratarefrativa2014.com.br/
 
02 a 06 XXX 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

20142014

Setembro  l  03 a 06 
XXI Congresso Brasileiro de Prevenção 
da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia da Língua 
Portuguesa

Vem aí!
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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
10 a 12 39° Congresso da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo
 Local: Royal Palm Plaza  - 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

23 e 24 10º Simpósio Internacional de Glaucoma da UNICAMP
 Local: Hotel Maksoud Plaza - São Paulo - SP
 Informações: Agência Creative Solution - tel.: (11) 5575-0254
 E-mail: atendimento@creativesolution.com.br 

29 a 31 XXIII Curso Regional Pan-Americano
 IX Congreso Nacional de la Asociación Uruguaya de 

Oftalmólogos
 Local: Conrad punt del Este resort - Centro de Convenciones
 Punta del Este - Uruguai
 Informações: www.paaoregional2014.org

 
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
14 a 16 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: www.congressocbo.com.br/cbo2014/

email: secretaria1@cbo2014.com.br/secretaria2@cbo2014.com.br 

1

Apresentação: 
Tubo com 40g e 
100 compressas.1

Sem 
enxágue1

Cuida suavemente da limpeza da área dos olhos1

Adequado para usuários de lentes de contato1

Respeita o pH da pele1

Demaquilante1

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Divisão GENOM

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

Santa Maria - Brasília - DF - CEP: 72549-555

P
ro

du
zi

do
 e

m
: S

et
em

br
o/

20
13

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

Referência Bibliográfica: 1) Bula do produto: Blephagel®. Registro MS nº2.5203.0006.001-4.
BLEPHAGEL® Gel hipoalergênico. Higiene diária das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g. Conteúdo: Gel para a higiene das pálpebras e dos cílios. Tubo de 40 g e 100 compressas. Composição: Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, 
carbomer, methylparaben. Indicações: BLEPHAGEL®, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de lentes de contato. Propriedades: BLEPHAGEL®, hipoalergênico 
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pálpebras e respeitando o pH da pele; • Não deixa resíduos. Precauções de utilização: • Produto destinado a aplicação sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho; • Não utilizar em crianças. NÃO USAR EM PELE LESIONADA OU IRRITADA. 
Modo de usar: Em média duas vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras. 1) Aplicar uma pequena quantidade de BLEPHAGEL® sobre uma gaze limpa e macia. 2) Frente ao espelho, aplicar com 
delicadeza a gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o olho fechado. 3) Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL® sobre as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos 
circulares a fim de retirar todos os resíduos. 4) Eliminar o BLEPHAGEL® restante com a ajuda de uma gaze limpa. 5) Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas. Reg. M.S. nº 2.5203.0006. 
Importado por: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A. Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 – Embu-Guaçu – SP – CEP 06900-000 – SAC 0800 11 1559 – CNPJ 60.665.981/0001-18 – Farm. Resp.: 
Daniela Batista Paiva – CRF-MG nº 20617. Fabricado por: LABORATOIRES THÉA – 12, rue Louis Blériot – 63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 – FRANCE / FRANÇA.
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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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